
 

 

 

1  

Innovativa boendeformer för 

unga vuxna – En möjlig väg in 

på den svenska 

bostadsmarknaden 

Innovative forms of housing for young adults  

– A possible way into the Swedish housing market  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författare: Bernt-Ove Andersson & Anthon Malmstedt 

Handledare: Johan Vessby 

Handledare företag: Patrick Karlsson, Riksbyggen 

Examinator: Jan Oscarsson 

 

Termin: VT19 

Kurskod: 2BY14E 

Ämne: Byggteknik 

Nivå: Kandidat 

 

Linnéuniversitet, Fakulteten för teknik 

Examensarbete i byggteknik 





 

 

 

Sammanfattning 

Arbetet tar sin utgångspunkt i den rådande bostadsbristen i Sverige som många 

drabbas av. I slutet av 2018 låg Sveriges befolkning på strax över 10 miljoner och 

befolkningsökningen i storstadsregionerna är den främsta orsaken till att antalet 

bostäder inte räcker till i dessa områden. Enligt tillgängliga prognoser byggs det inte 

tillräckligt för att kunna möta den förväntade befolkningsökningen kommande år. 

När utbudet av bostäder inte möter efterfrågan skapas höga trösklar in på 

bostadsmarknaden. De som saknar köpoäng eller den nödvändiga finansiella styrkan 

drabbas värst och flertalet grupper hindras på grund av detta att etablera sig på 

bostadsmarknaden. En av dessa grupper består av unga vuxna, som bland annat blir 

begränsade på sin väg mot arbetsmarknaden och en av de förutsättningar som kan 

innebära ett gott liv. Många är därmed eniga om att den svenska bostadspolitiken 

behöver reformeras. 

För att utmana de traditionella upplåtelseformerna och skapa möjligheter för 

individer med sämre förutsättningar att erhålla en bostad har innovativa 

boendeformer introducerats på bostadsmarknaden av olika aktörer. I detta arbete 

beskrivs tre olika modeller som Riksbyggen har tillämpat för att avhjälpa problemet 

för unga vuxna att ta sig in på den svenska bostadsmarknaden. Modellerna riktar sig 

till personer mellan 18 och 35 år och två av dessa provas i dagsläget. 

Syftet med arbetet är att få en ökad kännedom om bostadsmarknaden för unga 

vuxna och att undersöka vilka hinder de upplever som de allra största för att erhålla 

en bostad. Arbetet syftar även till att undersöka intresset för och kännedomen om 

Riksbyggens tre boendeformer anpassade för unga vuxna: hyrköp, ungdomsettor 

och kooperativa hyresrätter. Målet är att analysera de krav som bostadsmarknaden i 

normalfallet ställer i dagsläget för att unga vuxna ska få en bostad och att besvara 

frågan kring vilka som är de största hindren för samma grupp att erhålla en bostad. 

Resultatet av en enkätundersökning riktad till unga vuxna mellan 18 och 35 år tyder 

på en relativt låg kännedom och ett lägre intresse för de nya boendeformerna än vad 

som framkommit av de genomförda intervjuerna med olika representanter för delar 

av branschen. Hyrköp är det mest intressanta alternativet enligt respondenterna. Det 

finns en relation mellan en högre kännedom och ett högre intresse. Ledande experter 

och andra aktörer menar att det är viktigt att bryta gamla mönster som existerar på 

bostadsmarknaden och pröva nya metoder att hitta lösningar på dagens 

bostadsutmaningar.      

 

 





 

 

 

Abstract 

I detta arbete beskrivs intresset för och kännedomen om tre innovativa 

boendeformer som riktar sig till unga vuxna mellan 18 och 35 år på den svenska 

bostadsmarknaden. Det belyser det befintliga beståndet av bostäder och unga 

vuxnas största hinder för att erhålla en bostad. Arbetet tar sin utgångspunkt i den 

rådande bostadsbristen i Sverige, där flertalet grupper av olika skäl upplever hinder 

att ta sig in på bostadsmarknaden. Detta bidrar till att offentliga aktörer och olika 

bostadsutvecklare behöver hitta nya sätt för att underlätta för utsatta grupper att 

erhålla en bostad. 

Studien baseras på litteraturstudier av bland annat tidigare forskning, 

enkätundersökningar med unga vuxna och intervjuer med representanter från olika 

delar av branschen. Resultaten visar ett intresse för, men låg kännedom om, de tre 

boendeformerna: hyrköp, ungdomsettor och kooperativa hyresrätter. Dessa är alla 

anpassade för att avhjälpa problematiken för vissa inom målgruppen, särskilt 

gruppen unga vuxna, att ta sig in på bostadsmarknaden. 

Nyckelord: Hyrköp, ungdomsettor, kooperativ hyresrätt, unga vuxna, 

bostadsmarknaden, boendeform, upplåtelseform. 

 





 

 

 

Abstract 

This work concerns the examination of the interest and awareness of three 

innovative forms of housing that target young adults between the ages of 18 and 35 

in the Swedish housing market. It also describes the existing stock of housing and 

highlights the most serious obstacles for the target group to obtain an 

accommodation. The work takes it’s starting point in the current housing shortage in 

Sweden where many groups for various reasons are hindered from the housing 

market for various reasons. The market is in need for public actors and various 

housing developers to find new ways to remedy the problem of obtaining an 

accommodation for these vulnerable groups. 

The study is based on previous research, surveys with young adults and interviews 

with intermediaries from different parts of the industry as a methodology. The 

results show an interest for, but low knowledge about the three types of housing: 

rent purchases, youth sets and cooperative rental apartments adapted for young 

adults. These are all adapted to reduce the problem for some persons within the 

target group to enter the housing market. 

Keywords: Rent-to-buy, youth studio, cooperative tenancy, young adults, housing 

market, housing type, tenure form. 
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1 Introduktion 

Sedan början av 2000-talet har antalet invånare i Sverige ökat med nästan 15 

procent och i slutet av 2018 låg Sveriges befolkning på strax över 10 miljoner 

invånare (SCB 2019a). Befolkningsökningen, som primärt sker i 

storstadsregionerna, är den främsta orsaken till att andelen bostäder inte räcker till, 

vilket skapar trösklar för de med sämre förutsättningar. En av de 

befolkningsgrupperna som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden är unga 

vuxna (SKL 2018). Gruppen möts av en rad svårigheter som delvis är finansiella.  

För att sänka dessa trösklar försöker aktörer på bostadsmarknaden tillämpa 

alternativa boendeformer. En av dessa aktörer är Riksbyggen som har tagit fram tre 

koncept riktade till unga vuxna: hyrköp, ungdomsettor samt kooperativa hyresrätter 

anpassade för unga vuxna. I föreliggande rapport behandlas frågan kring hur 

marknaden ställer sig till dessa boendeformer samt hur olika nyckelpersoner i 

branschen ser på situationen för unga vuxna på bostadsmarknaden. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
För att lösa den bostadsbrist industrialiseringen medfört antogs en ny bostadspolitisk 

modell på 1930-talet. Modellen kom att kallas för folkhemsmodellen och innebar ett 

ökat bostadsbyggande samt att boendestandarden i de svenska hemmen skulle höjas. 

Byggmarknaden för bostäder blev därmed starkt reglerad och kontrollerad. 

Bostadsbristen fortsatte dock och på 1960-talet togs en rad politiska beslut som 

innebar att 100 000 nya bostäder skulle byggas per år mellan 1965 till 1975. Det 

resulterade i det omtalade miljonprogrammet och innebar att produktionen av 

bostäder industrialiserades. Miljonprogrammet avstannade under 1970-talets första 

hälft då bostadsbristen i stort sett var bortbyggd och Sveriges boendestandard hade 

utvecklats från en av de sämsta till en av de bästa i världen. Med det avreglerades 

och i stort avskaffades folkhemsmodellen (Grundström & Molina 2016).  

Minskningen av bostadsbyggandet bestod under många års tid och trenden vände 

först under slutet på 1980-talet med ett rekordår för tiden då man 1991 byggde 67 

000 nya bostäder. Trenden vände snabbt igen då byggkostnaden ökade samtidigt 

som efterfrågan på nya bostäder minskade. Under perioden 1995–2000 byggdes i 

genomsnitt enbart 12 000 nya bostäder per år. Byggandet ökade därefter fram till 

finanskrisen 2008 och stabiliserades till cirka 20 000 nya bostäder per år (Bjurenvall 

2012). I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät angav 240 av Sveriges 290 

kommuner att de upplevde en bostadsbrist (2019a). Siffrorna för nyproduktion är 

långt under de 93 000 nya bostäder som Boverket (2018a) uppskattar att det behöver 

byggas per år fram till 2020 för att klara det framtida behovet. Den avreglerade 

bostadsmarknaden har lett till att de bostäder som byggs är exklusiva för vissa 

privilegierade grupper med goda ekonomiska förutsättningar. Att bygga sådana 

bostäder genererar mer pengar till såväl byggbolagen som fastighetsbolagen. Enligt 

Grundström & Molina (2016) har dessa privilegierade grupper ett stort urval av 

lägenheter att välja på och ett skifte har därför skett från folkhemmets fokus på en 

bra standard för alla till att fokusera på individens personliga stil och uttryck. 

Bostadsbristen består därför för de mest utsatta grupperna på bostadsmarknaden. 
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En ny lag kom 2011 som innebar att de kommunala bostadsbolagens investeringar 

behövde vara ekonomiskt hållbara, vilket bidrog till att de tvingades att höja hyror 

för att gå med vinst. Det ledde till svårigheter för i synnerhet utsatta grupper på 

bostadsmarknaden med lägre inkomster då månadshyran höjdes, eftersom de 

tidigare kunde gynnas av att hyra via de kommunala bostadsbolagen istället för de 

privata (Grander 2017). Bland dessa utsatta grupper finns unga vuxna som även 

tillhör en av de grupper som flyttar mest, framförallt till storstadsregionerna och 

universitetsorterna (Boverket 2012). Unga vuxna kan ses som extra utsatta på 

bostadsmarknaden av två anledningar (Hyresgästföreningen 2017):    

1. de saknar de finansiella styrkorna som krävs om man vill äga sitt boende i 

kombination med  

2. alltför få köpoäng för att ha möjligheten att konkurrera med övriga grupper 

på hyresrättsmarknaden.  

För att underlätta för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden och minska 

segregationen i nybyggda områden introduceras andra boendeformer än de 

traditionella. Riksbyggen är en av de aktörer som testar alternativa boendeformer; 

hyrköp och den egenutvecklade modellen ungdomsettor. Riksbyggen kommer även 

att testa en äldre modell, upplåtelseformen kooperativ hyresrätt, men där modellen 

ska anpassas för unga vuxna (Svensk Byggtidning 2017).  

1.2 Syfte och mål 
Arbetet syftar till att få en ökad kännedom om och beskriva den komplexa 

problematiken för unga vuxna på den svenska bostadsmarknaden och förklara vilka 

hinder som gör att de har det svårt få sin första bostad. Ett ytterligare syfte är att 

utvärdera kännedom om och intresse för modellerna hyrköp, ungdomsettor och 

kooperativ hyresrätt bland unga vuxna. Slutligen att analysera deras syn på 

bostadsmarknadens utbud gentemot vad som faktiskt efterfrågas av målgruppen. 

Målet består av att ta fram och beskriva vilka som är de största hindren för att unga 

vuxna ska komma in på bostadsmarknaden och utvärdera deras kännedom om och 

intresse för innovativa boende- och upplåtelseformer. Dessutom att identifiera vilka 

krav som marknaden ställer på unga vuxna idag för att dessa ska få tillträde till 

bostadsmarknaden. Eventuella justeringar av modellerna baserat på målgruppens 

förutsättningar kommer att föreslås. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att studera den svenska bostadsmarknaden för Riksbyggens 

definition av unga vuxna mellan 18 och 35 år. Studien har främst behandlat 

målgruppens kännedom om och intresse för Riksbyggens tre alternativa 

boendeformer riktade mot unga vuxna samt återspegla målgruppens syn på 

bostadsmarknaden. Undersökningen behandlar inte i detalj finansiella 

förutsättningar hos målgruppen, produktionskostnader av olika aktörer eller 

åliggande lagstiftningar. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs för vilka teorier, data och tidigare studier som genomförts 

inom området som behandlas i arbetet. Materialet utgör ett underlag för analys av 

det slutgiltiga resultatet. 

2.1 Boende- och upplåtelseformer 
Upplåtelseform är ett begrepp som beskriver vilka skyldigheter och rättigheter som 

ett avtal om förfogandet över en bostad förbinder de avtalande parterna till. Avtalets 

innehåll definierar vilken typ av upplåtelseform som undertecknad ingått. I Sverige 

har det traditionellt funnits tre olika upplåtelseformer: bostadsrätt, hyresrätt samt 

äganderätt. Efter lagändringar 2002 och 2009 tilläts även kooperativ hyresrätt och 

ägarlägenheter som upplåtelseformer (Nationalencyklopedin u.å.c). Termen 

boendeform förklarar på vilket sätt de olika upplåtelseformerna tillämpas. 

Boendeformen kan bland annat bestämma vilka som har rätt att nyttja bostaden och 

på vilket vis den nyttjas. Några exempel på boendeformer kan vara radhus, 

studentbostad, äldreboende eller villa (Boupplysningen u.å.a). 

2.1.1 Bostadsrätt 

En bostadsrätt är en upplåtelseform som har reglerats i Sverige sedan 1895 

(Nationalencyklopedin u.å.a). Upplåtelseformen regleras av bostadsrättslagen (SFS 

1991:614). Enligt lagen ska en bostadsrättsförening (Brf) bestå av minst tre bostäder 

och ha minst tre medlemmar. En Brf ska ha en styrelse bestående av minst tre 

styrelseledamöter samt en revisor. Styrelsen ansvarar för att upprätta föreningens 

stadgar. En bostad kan enbart upplåtas till en medlem av bostadsrättsföreningen. 

Den boende, tillika medlemmen, betalar grundavgift samt avgift för nyttjande, vilket 

är föreningens självkostnad och betalas vanligtvis som års- eller månadsavgift. 

Upplåtelsen sker för all framtid. När bostadsrättshavaren flyttar återgår inte 

bostaden till föreningen utan förvärvas av annan person genom försäljning, 

bodelning, arv eller motsvarande. Den nya innehavaren måste bli medlem i 

föreningen för att avtalet ska gälla. Alla ska därmed kunna bli medlemmar i 

föreningen om de uppfyller föreningens stadgar. Stadgarna kan bestämma bland 

annat priskontroll och hembudsskyldighet. När det första avtalet upprättas bestäms 

villkoren för nyttjandet, därefter bestäms villkoren genom beslut av föreningen. Vid 

kontraktsbrott, såsom misskötsel, kan nyttjanderätten fråntas bostadsrättshavaren. 

Bostadsrättshavaren har då rätt till den inkomst som föreningen får vid en 

försäljning av bostaden, förutom kostnaden för eventuella reparationer. 

2.1.2 Hyresrätt 

Hyresrätt är en upplåtelseform där en person mot en avgift får rättighet att använda 

någon annans bostad eller lokal. Den som äger fastigheten kallas hyresvärd och den 

som hyr benämns som hyresgäst (Nationalencyklopedin u.å.b). Den svenska 

hyresrättsmarknaden har sedan 1975 inte varit lagreglerad i det avseendet som berör 

hyressättningen och prissättningen sker genom hyresförhandlingar mellan 

hyresvärden och hyresgästen. Hyresförhandlingar hålls varje år för merparten av 

hyresrättsbeståndet. För det mesta sker hyresförhandlingarna kollektivt mellan 

organisationer från hyresgästerna och hyresvärdar. Marknadens parter förhandlar 



 

4 

 

med varandra utan inblandning av staten eller kommunerna. Hyran förhandlas fram 

genom att hänsyn tas till bostadens standard och läget samt kostnader för att bygga 

och förvalta hyresfastigheten. Bruksvärdessystem värnar om besittningsskyddet som 

innebar att en hyresgäst inte ska behöva flytta från en bostad på grund av att värden 

kräver en oskäligt hög hyra (Hyresgästföreningen u.å.). 

Besittningsskydd innebär att du som hyresgäst har rätt att bo kvar i din bostad även 

om hyresvärden väljer att säga upp avtalet. Som förstahandshyresgäst gäller 

besittningsskyddet från och med första dagen som lägenheten hyrs. Skyddet är 

förhållandevis starkt men kan brytas i vissa situationer, till exempel vid utebliven 

betalning av hyran eller att grannarna blir allvarligt störda. Som 

andrahandshyresgäst är besittningsskyddet relativt svagt och börjar gälla först efter 

två år, dock endast gentemot förstahandshyresgästen och aldrig hyresvärden. Vill 

förstahandshyresgästen själv bo i lägenheten eller om lägenheten blir uppsagd får 

andrahandshyresgästen räkna med att flytta ut (Hyresgästföreningen u.å.). 

2.1.3 Äganderätt 

Äganderätt är en upplåtelseform där personen själv äger bostaden, oftast i form av 

ett en- eller tvåbostadshus. Ägaren har rätt till sin bostad och kan sälja, hyra ut och 

pantsätta den hur han eller hon än behagar (Boverket 2019b). En variant av 

äganderätt som lagstiftades 2009 är en så kallad ägarlägenhet i ett flerfamiljshus. 

Upplåtelseformen fungerar som vanliga äganderätter, men med tillägg. För att sköta 

de gemensamma utrymmena och anordningarna som fasader, tak, trapphus och 

dylikt måste en samfällighetsförening upprättas. En gemensamhetsanläggning måste 

också finnas för utrymmet som krävs för husets gemensamma funktioner. Alla ägare 

av en bostad i huset måste därmed vara en del av samfällighetsföreningen. 

Fastigheten måste innehålla minst tre ägarlägenheter för att det ska få bildas i 

upplåtelseformen. Utrymmet får inte ha använts som bostad de senaste 8 åren vilket 

innebär att enbart nyproduktion samt ombyggda affärs- eller kontorslokaler kan 

bildas som ägarlägenheter (Lantmäteriet u.å.). 

2.1.4 Kooperativ hyresrätt 

En kooperativ hyresrätt innebär att den boende är medlem i en kooperativ förening 

som antingen hyr eller äger en bostadsfastighet. Medlemmen hyr sedan i sin tur 

bostaden av föreningen. En boende måste vara medlem i den kooperativa föreningen 

och det är tillåtet att vara medlem i föreningen utan att hyra en bostad av denna. Vid 

utflytt får den tidigare medlemmen tillbaka insatsen och lägenheten återgår till 

föreningen. En kooperativ hyresrättsförening måste enligt lag ha minst tre 

bostadslägenheter samt minst tre medlemmar (SFS 2002:93). Styrelsen måste bestå 

av minst tre ledamöter samt en revisor och styrelsen ska besluta de stadgar 

föreningen skall förhålla sig till. Föreningens stadgar ska ange 

- grunderna för beräkningen av den hyra som kooperativa hyresgäster ska 

betala, och 

- grunderna för avsättningen av medel för att säkerställa underhållet av 

föreningens hus. 
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2.1.5 Hyrköp 

Hyrköp är en boendeform där en bostad först upplåts som en hyresrätt och där 

hyrestagaren ges möjligheten att under en viss tid omvandla bostaden till en 

bostadsrätt. I avtalet ingår en option att köpa loss bostaden till en förutbestämt pris 

inom en viss tidsram. Avtalet reglerar bland annat den boendes rätt att fortsätta hyra 

bostaden om inte köpet genomförs, men besittningsskyddet kan variera då konceptet 

saknar en enhetlig definition i dagsläget. I Sverige introducerades modellen 2006–

2007 (Boupplysningen 2018) och den har testats av flera företag med olika slags 

utformning på avtalet. 

Sedan första kvartalet av 2018 testar Riksbyggen en hyrköpsmodell i Brf 

Brandstationen, Järfälla. Projektet i Järfälla är utformat särskilt för unga vuxna. 

Modellen går ut på att Riksbyggen uppför fastigheten och köper tillbaka 

lägenheterna som är avsatta för hyrköp. Hyrköpslägenheten hyrs sedan ut i andra 

hand till hyrköpsinnehavaren. Hyran för bostaden motsvarar en nyproduktionshyra 

på aktuell ort och är baserad på en etablerad modell med normhyra. Kontraktet 

skrivs på 5 år och Riksbyggen äger lägenheten under hela hyrestiden. Under den 

tiden har hyrköpshavaren rätt att köpa bostadsrätten för den vid början 

överenskomna överlåtelseinsatsen, som räknas upp enligt konsumentprisindex. I 

Järfälla vänder sig modellen till unga vuxna mellan 18–35 år och kommer i första 

hand erbjudas medlemmar i Riksbyggens förtursprogram och därefter till andra 

intressenter (Bostadsrättnytt 2018). För att inte skapa en oäkta bostadsrättsförening 

kan max tio procent av lägenheterna erbjudas med modellen hyrköp. I Järfälla 

motsvarar det totalt elva lägenheter mellan 38–69,5 kvadratmeter varav fem 

enrumslägenheter, fem tvårumslägenheter samt en trerumslägenhet. Om 

optionsavtalet inte infrias får den boende bo kvar i lägenhet som hyresgäst och 

förlorar bytesrätten. 

2.1.6 Ungdomsettor 

Boendeformen ungdomsettor är ett koncept som testas av Riksbyggen för att få in 

unga vuxna som är förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Konceptet går ut på att 

en bostadsrätt upplåts till en person som faller inom givna kvalifikationer. Insatsen 

bostadsrättshavaren betalar för överlåtelsen är avsevärt lägre än vad som är 

sedvanligt för en bostad i den storleken. Upplåtelseinsatsen ger 

bostadsrättsföreningen en ökad lånekostnad för att täcka upp de finansiella behoven 

av byggandet. Då bostadsrättsföreningen har underhållsansvaret av lägenheten tas 

en högre månadsavgift ut än vad som är sedvanligt för en liknande lägenhet för att 

finansiera kostnaderna.  

Om köparen önskar hyra ut bostaden i andra hand är det föreskrivet att detta endast 

får ske till personer inom samma åldersspann. Det samma gäller när bostaden skall 

säljas vidare. Försäljningspriset får inte vara baserat på marknaden utan ska baseras 

på inköpsinsatsen med tillägg för förändringen av konsumentprisindex samt för 

diverse försäljningskostnader (Riksbyggen u.å.). 

Konceptet är framtaget av Riksbyggen som testar det i Brf Viva i Göteborg, där 

andelen ungdomsettor är sex enrumslägenheter på 30 kvadratmeter. Insatsen på 

lägenheterna bestämdes till 95 000 kr och en månadsavgift på 4 748 kr. Köparna i 
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Riksbyggens modell måste vara mellan 18 och 30 år gamla. Andra kvalifikationer 

baseras på inkomst samt om man är etablerad på bostadsmarknaden redan eller inte. 

Den som köper blir en fullvärdig medlem i bostadsrättsföreningen och har därmed 

tillgång till alla gemensamma utrymmen och förmåner som de andra 

bostadsrättshavare. Köparen har därmed också möjligheten att sitta i 

bostadsrättsföreningens styrelse (Riksbyggen u.å.). 

2.2 Politiska styrmedel 

2.2.1 73-punktsprogrammet 

73-punktsprogrammet är en sakpolitisk överenskommelse mellan 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet (Regeringskansliet 

2019). Överenskommelsen publicerades den 11 januari 2019 och omfattas av totalt 

73 punkter inom olika områden för att med handlingskraft möta utmaningar inom 

bland annat klimatförändringar, segregation och bidragsberoende samt bostadsbrist. 

Ambitionen är att åstadkomma systemförändringar som kan vara stabila över tid. 

Regeringen har kommit fram till att det behövs fler bostäder för att underlätta för 

ungdomar att få sin första bostad, möjligheten att kunna flytta dit jobben finns och 

bryta den boendesegregation som råder och växer. Det finns anledning att reformera 

bostadsmarknaden för att kunna möta fler människors behov där även regler 

behöver förenklas och konkurrensen öka. Det behövs mer möjligheter för att kunna 

göra en boendekarriär och det behöver tillkomma blandade bostadsområden. För att 

öka rörligheten på bostadsmarknaden behöver flyttkedjor för att nyttja beståndet 

förbättras. 

2.2.2 Investeringsstöd 

Den 21 mars 2018 beslutade regeringen om att investeringsstödet för hyresbostäder 

skulle utökas och att en påbyggnadsbonus kommer att införas 

(Näringsdepartementet 2018a). Syftet var att möjliggöra att bostäder byggs på fler 

platser och i ytterligare lägen med en lokalt anpassad hyra. Stödet är avsett för att 

bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist och kan 

även lämnas för bostäder i kommuner som inte har en tillväxt om det finns en brist 

av specifika bostäder där behovet inte kan tillgodoses på andra sätt. Ändringen av 

förordningen gör att investeringsstödets stödnivå och tillåtna normhyresnivå ökar 

över samtliga geografiska regioner. De högsta möjliga stödbeloppen varierar mellan 

4 800 och 7 100 kronor per kvadratmeter boarea och de högsta tillåtna normhyrorna 

per kvadratmeter boarea per år varierar mellan 1 350 och 1 550 kronor. Mindre och 

energieffektiva lägenheter premieras med de högre stödbeloppen. De nya nivåerna 

trädde i kraft 1 maj samma år som beslutet fattades. 

2.2.3 Social housing 

Social housing innebär statligt subventionerade bostäder som skall gå till 

resurssvaga grupper. Det finns dock ingen generell modell utan varje land som 

tillämpar social housing ställer upp sin egen variant. Även om det inte finns någon 

uttalad social housing i Sverige i dagsläget kan det finnas ett intresse av att tillägga 

selektiva lösningar som komplement till den ordinarie bostadsmarknaden anser 

statsvetaren Malin Sondell (Arkitekten 2018).  
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Sverige har i dagsläget en generell hyresmarknad i motsats till en behovsprövad 

hyressektor. Det finns däremot ett system med ett bostadsbidrag för mindre 

bemedlade hushåll. Bidraget betalas ut av staten och administreras av 

Försäkringskassan som även ställer krav på bland annat förväntad årlig inkomst av 

den sökande. Vissa undviker att söka bidraget trots att de kan vara berättigade på 

grund av risken för att drabbas av återbetalning genom felaktigt angivna uppgifter i 

ansökan (Scanlon, Whitehead & Fernández Arrigoitia 2014). 

2.2.4 Social hållbarhet 

Social hållbarhet innebär stimulanser för att människor ska kunna leva ett gott liv 

där samhället hålls samman (SABO u.å.b). En förutsättning är goda bostäder för alla 

med rimliga kostnader i ett väl integrerat samhälle. Ett hållbart samhälle kan 

återhämta sig efter påfrestningar och är öppen för förändringar. Spänningar för 

människor och samhället kan uppstå genom ojämlika levnadsvillkor, skillnader i 

utbildningsnivå och värderingar samt förmågan att anamma ny teknik (SABO 

u.å.b). 

Städer och samhällen ska utvecklas långsiktigt och socialt uthålligt (Boverket 2010). 

Begreppet hållbar utveckling baseras på tre hållbara aspekter: ekologiska eller 

miljömässiga, sociala och ekonomiska. Utvecklingen kan ses som både en process 

och ett tillstånd, som kännetecknas av sådant som tar hänsyn till olika gruppers 

behov, att förbättra förutsättningar för mänskliga möten och att främja jämställdhet. 

Ett tillstånd kan handla om sociala och ekonomiska konsekvenser i dagsläget och en 

långsiktighet innefattar processer till att forma sociala villkor för framtida 

generationer (Boverket 2010). 

För att definiera och kvantifiera social hållbarhet har olika försök genomförts, bland 

annat genom indikatorsystem som mäter välstånd och utveckling (KTH 2018). 

Andra parametrar är exempelvis Human Development Index (HDI) som 

sammanväger förväntad livslängd och utbildningslängd samt välfärd i form av 

köpkraft och bruttonationalinkomst. En annan parameter är Happy Planet Index, 

som är ett socio-ekologiskt index byggt på statistik om förväntad livslängd, upplevt 

välmående och ekologiskt fotavtryck (KTH 2018). 

2.2.5 Allmännyttan 

De kommunala bostadsbolagen som står för ungefär 46 procent av alla 

hyresbostäder i Sverige kallas för allmännyttan. Bolagen har som uppgift att 

tillgodose olika bostadsbehov. Utbudet av bostäder ska vara möjligt att efterfrågas 

oavsett könsidentitet, etnicitet, ekonomisk eller social bakgrund. För att uppgiften 

ska uppfyllas behöver bolagen erbjuda varierande bostäder avseende storlek, läge 

och kvalitet. Allmännyttan har också ett samhällsansvar och skall därför erbjuda 

bostäder av god kvalité samt verka för en hållbar utveckling, oavsett om det handlar 

om ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet. Allmännyttan regleras sedan 2011 

av Allbolagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 

2010:879). Allbolagen fastställer bland annat att de kommunala bostadsbolagen 

bedrivs med affärsmässiga principer och därmed kan konkurrera på samma villkor 

som de privata bolagen (SABO u.å.a).  
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Grander (2017) påvisar hur den svenska modellen för allmännyttan har förändrats 

efter den nya lagen. I studien identifierar Grander allmännyttans tre huvudsakliga 

uppgifter till att omfatta 

- skapa goda relationer mellan hyresgäster och hyresvärd, och 

- delta i projekt som rör skolor, arbetsrelaterade aktiviteter och andra sociala 

projekt, och 

- förse allmänheten med bostäder. 

Efter införandet av Allbolagen har de första två uppgifterna inte påverkats enligt 

Grander (2017). Däremot har den tredje uppgiften för allmännyttan påverkats av de 

nya finansiella kraven. De finansiella kraven har lett till att de kommunala bolagen 

höjt hyrorna för sina bostäder vilket i sin tur har lett till att trösklarna för att komma 

in på den kommunala bostadsmarknaden ökat och att många med låg inkomst inte 

längre har råd att bo kvar i allmännyttan. Av de 184 tillfrågade kommunala 

bostadsbolagen svarade 183 att vissa ekonomiska krav måste uppfyllas, såsom en 

minimiinkomst, för att få hyra en bostad. Därmed kan det argumenteras för att de 

kommunala bostadsbolagen inte längre uppfyller de syften som de instiftades för, 

vilka innebär att bidra med boende för allmänheten oberoende av ekonomisk 

bakgrund menar Grander (2017). 

2.2.6 Wienmodellen 

Österrikes huvudstad Wien rankades 2018 som den bästa staden i världen att leva i 

för nionde året i rad (Mercer 2018). En viktig anledning är att det är en stad som det 

är ovanligt lätt att flytta till, då utbudet nyproducerade lägenheterna är stort och 

hyrorna är väsentligt lägre än i andra europeiska huvudstäder (Arena Idé 2019). 

Wienmodellen anpassas ständigt och består av flera olika komponenter som handlar 

om vem som bygger, inom vilket regelverk, vem som ges tillgång till lägenheterna 

och till vilken hyra samt under vilka förutsättningar. En del av modellen består av 

kommunala, subventionerade hyreslägenheter som utgör en fjärdedel av det totala 

bostadsbeståndet i Wien. Lägenheterna fördelas av både kommunen och 

byggföretagen efter behov och de ställer krav på hyresgästen. Kraven innefattar 

konstellationer som bland annat nuvarande trångboddhet och att hushållets inkomst 

inte får överstiga en viss gräns för att kunna vara berättigad en subventionerad 

bostad. En annan del består av allmännyttiga byggföreningar med krav på sig 

avseende vinsbegränsning, byggplikt och generationsavtal (Arena Idé 2019). 
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2.3 Den svenska bostadsmarknaden 
Sedan år 1990 har antalet lägenheter i de olika bestånden i hela Sverige ökat från 

4 044 768 till 4 924 792 totalt för år 2018 (Figur 1). En ökning på drygt 880 000 där 

fördelningen mellan de olika upplåtelseformerna varit relativt jämn över åren. I 

genomsnitt utgör hyresrätter 40,03 procent, bostadsrätter 19,68 procent och 

äganderätter 40,28 procent av det totala beståndet (SCB 2019b). 

 

Figur 1. Antal lägenheter i bostadsbeståndet 1990–2018 (SCB 2019b). 

Enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät (2019a) uppger 264 av samtliga 290 

kommuner att det råder ett underskott av bostäder, där främst hyresrätter behöver 

tillkomma följt av bostadsrätter och på riksnivå är behovet av tre rum och kök som 

störst om alla upplåtelseformer summeras. 79 procent av landets kommuner uppger 

att det framför allt behöver tillkomma två rum och kök som hyresrätt. Flera 

kommuner anger även att det finns ett särskilt behov av större lägenheter, men att de 

målgrupper som är i behov kan sakna tillräcklig betalningsförmåga som gör att de 

inte har råd att efterfråga den sortens lägenheter (Boverket 2019a). 

Av 264 kommuner bedömer 38 att behovet är färre än 50 bostäder, 54 bedömer 50–

100 bostäder, 61 bedömer 101–500 bostäder, 16 bedömer 501–1 000 bostäder, 9 

bedömer 1 001–5 000 bostäder och 3 bedömer fler än 5 000 bostäder. 83 kommuner 

anger att en kvantitativ bedömning av behovets storlek saknas (Figur 2) eftersom de 

saknar metod och verktyg för att mäta underskottet. Av 289 kommuner angående 

bostadsmarknadsläget om tre år uppger 71 procent ett rådande underskott (Boverket 

2019a). 

 

Figur 2. Kommunernas bedömning av underskottets storlek (Boverket 2019a). 
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Den 7 maj 2018 mottog bostadsministern ett förslag till ett nytt arbetssätt för att 

hantera bostadsförsörjningsfrågor bättre. Arbetssättet innefattar delvis att Boverket, 

länsstyrelserna, regionerna och kommunerna får roller som bland annat innebär att 

bostadsbristen på nationell- och länsnivå definieras, beskrivs och kvantifieras. 

Insatser ska genomföras och följas upp som syftar till att lösa bostadsbehov med 

hänsyn till regionens analys (Näringsdepartementet 2019). Den statliga utredningen 

som ligger till grund för förslaget om ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar 

sammanfattar att Sveriges kommuner inte har identifierat bostadsbristen och att en 

förändring förutsätter hjälp i form av statliga insatser (Näringsdepartementet 

2018b). 

Många kommuner anger att det saknas ett utbud av bostäder för rimliga priser för 

hushåll med svag ekonomi (Boverket 2019a). En förekommande orsak till att inte 

kunna bestämma underskottets omfattning är att kommunen är en del av en större 

regional bostadsmarknad vilket försvårar bedömningen. Under 2019 förväntas cirka 

75 700 bostäder påbörjas genom nybyggnation enligt kommunerna och under 2020 

förväntas byggandet öka till omkring 85 200 bostäder. Historiskt har kommunerna 

uppskattat byggandet felaktigt genom att i genomsnitt överskatta byggandet med 28 

procent. Den största faktorn till begränsningen av bostadsbyggandet enligt 55 

procent av kommunerna beror på höga produktionskostnader. Enligt 35 procent av 

kommunerna är det svårt för privatpersoner att få lån. 33 procent uppger att en brist 

på detaljplan på attraktiv mark begränsar byggandet och 26 procent anger att det är 

svårt för byggherrar att få lån till byggprojekt (Boverket 2019a). 

Det saknas ofta bostäder för ungdomar på bostadsmarknaden oavsett om 

kommunerna anger obalans eller balans i beståndet (Boverket 2019a). Ungdomar 

tillhör en av de grupper som har det svårast att få tag i en bostad och det är framför 

allt tydligt när det gäller små lägenheter. Ungdomar konkurreras ut på 

bostadsmarknaden eftersom de ofta saknar kötid, kontakt eller tidigare bostad med 

bytesvärde. 230 kommuner anger att de har ett underskott av bostäder för unga, 48 

anger balans, 2 anger ett överskott och för 10 saknas uppgifter. Av de 230 

kommuner som anger ett underskott svarar 172 att det beror på att det generellt finns 

för få lediga bostäder (Figur 3). 151 kommuner uppger att det finns för små lediga 

lägenheter, 82 uppger att de små bostäderna för ungdomar är för dyra, 30 uppger att 

de lediga bostäderna är för stora för de flesta ungdomshushåll och 26 uppger att 

lediga bostäder ligger i oattraktiva områden för ungdomar (Boverket 2019a). 

 

Figur 3. Kommunernas orsak till underskott av bostäder 2017–2019 (Boverket 2017, 2018b, 2019a). 
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Enligt en undersökning som Hyresgästföreningen (2017) genomför vartannat år 

tvingas många unga vuxna till ofrivilligt hemmaboende på grund av bostadsbristen i 

majoriteten av kommunerna. Av drygt en miljon unga vuxna i åldrarna 20–27 i 

Sverige är det 260 300 av dessa som bor kvar i föräldrahemmet varav 213 000 är 

ofrivilligt hemmaboende. Bland dessa är det främst en bostadsrätt som efterfrågas. 

Det grundläggande problemet identifieras som ett generellt underskott av bostäder 

till rimliga kostnader. För att underlätta för de mest utsatta på bostadsmarknaden 

behöver den pågående nybyggnationen som främst riktar sig till dem med god 

ekonomi istället utgöra en generell satsning på att öka bostadsbeståndet som består 

av ett utbud för rimlig kostnad med en variation av storlek och upplåtelseform. Det 

krävs även en medveten satsning avseende hyresrätter som är och förblir det 

populäraste och viktigaste verktyget för att unga ska kunna flytta hemifrån 

(Hyresgästföreningen 2017).  

En statlig utredning av Finansdepartementet (2015) om den svenska 

bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen påvisar ett underskott av 

hyresbostäder i olika prisklasser och den som söker dessa bostäder hänvisas därför 

till bostadsrätt-och äganderättsmarknaden. Utredningen belyser också problemet 

som uppstår vid underproduktion av nya bostäder. Långa kötider på 

hyresmarknaden och stigande priser på bostadsrättsmarknaden ses som direkta 

konsekvenser. I utredningen framgick det att bostadsbyggandet försvårats då nya 

reformer som förlängt planeringsprocessen för nybyggnation instiftats de senaste 20 

åren (Finansdepartementet 2015).  

2.4 Val av bostad 
En studie utförd av Åsberg (1999) påvisar att de demografiska och ekonomiska 

faktorerna spelar stor roll när unga vuxna ska välja bostadsform samt om det finns 

någon skillnad före och efter skattereformen 1991. Skattereformen bidrog till en 

högre relativ kostnad för ägandet av bostaden gentemot att hyra. Studien tydde på 

att det är de demografiska faktorerna mer än de ekonomiska som avgjorde om de 

tillfrågade unga vuxna planerade att flytta från föräldrarna och bilda ett eget hushåll 

eller inte. Den främsta demografiska faktorn visade sig vara om den tillfrågade hade 

barn eller inte. Personer med barn hade i högre grad skaffat egna hushåll (Åsberg 

1999).  

Avseende upplåtelseform som unga vuxna var mest intresserade av visade Åsberg 

(1999) att både demografiska och ekonomiska faktorer spelar roll. Studien visade 

bland annat att intresset för ägandet av sin bostad ökade med åldern på de 

tillfrågade. Hushåll med barn hade större ambitioner att äga sin bostad än att hyra. 

Om personen ingått i förhållande eller inte hade inverkan på val av upplåtelseform. 

Personer som inte ingått i ett förhållande visade sig vara mindre benägna att äga sitt 

boende. I en annan studie menar Jansson (2007) även att beslutet att köpa en bostad 

också kan vara en bra investering för hushållet. 

Enström Öst (2012) visar att personens bakgrund är viktig för valet av bostadsform. 

För de som har växt upp i ett föräldraägt hem är det mer troligt att de själva kommer 

att äga sin bostad i framtiden. Studien visar att familjebakgrund och 

inkomstmöjligheter har större betydelse under de tidsperioderna som det har varit 
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svårare för ungdomar att skaffa sig en bostad. Ytterligare utläses det att efterfrågan 

på hyresrätter är större i storstadskommunerna (Enström Öst 2012).  

Genom kartläggning av Skanskas sålda bostäder under 2016 var två rum och kök 

den mest eftertraktade bostaden. Av de 825 respondenterna svarade cirka 34 procent 

att de skulle välja denna typen av lägenhet och 27 procent skulle istället kunna tänka 

sig en trerumslägenhet i första hand. Kartläggningen kunde även påvisa att 

lägenheter belägna högre upp i huset är mer eftertraktade (Kante 2017). 

Undersökningen visade på viss skillnad mellan Sveriges tre största städer. Över en 

tredjedel kan tänka sig att investera i en trerumslägenhet i Göteborg och Malmö 

medan andelen i Stockholm istället är enbart 10 procent för den typen av bostad.   

2.5 Flyttmönster 
En undersökning av Boverket (2012) visade att 12 procent av den svenska 

befolkningen flyttande under 2011. Det motsvarar omkring en miljon personer och 

cirka 100 000 av dessa flyttade minst två gånger. De främsta anledningarna till flytt 

var att personen byter arbete eller börjar studera. Främst är det unga vuxna som 

flyttar och dessa koncentreras till storstadsregionerna och universitetsorterna. 

Därmed pågår en fortsatt avflyttning av landsbygden när det kommer till unga 

vuxna. Anledningen till att unga vuxna flyttar från landsbygden är främst 

storstädernas större mångfald i utbudet av kultur och arbete. I ett hushåll med barn 

är det andra parametrar som styr flytten, såsom närhet till skola, omsorg och 

möjligheten till arbete. En trend visar att hushåll med barn väljer att fortsätta bo 

kvar i innerstäderna. Unga kvinnor flyttar i högre grad än vad unga män gör 

(Boverket 2012). 

En undersökning om hur unga vill bo i framtiden utförd av Ungdomsbarometern 

(2018) på uppdrag av Boinstitutet visar att unga vill helst bo i villa eller 

bostadsrättslägenhet. Villa är det mest eftertraktade alternativet förutom i 

storstadskommunerna där bostadsrättslägenhet är det mest eftertraktade. De 

tillfrågade anger investeringsmöjligheterna till varför de vill äga sin bostad men 

även att det är långa kötider på hyresmarknaden. Utredningen visar dock på att 

gruppen anger hyresrättslägenhet som det mest realistiska boendet. Samtidigt 

uppger fler än hälften av de tillfrågade stora svårigheter med att få ett 

förstahandskontrakt. Anledningen till att de väljer en hyresrätt som mest realistiskt 

val beror ofta på att de inte har råd att köpa samt att det upplevs som ett smidigare 

alternativ. Undersökningen är baserad på 2 989 intervjuer med ungdomar mellan 

15–24 år (Ungdomsbarometern 2018). 

2.6 Definitioner av ekonomiska begrepp 

2.6.1 Bolånetak 

Den 1 oktober 2010 införde Finansinspektionen en begränsning av belåningsgraden 

på bostäder som senare skulle att kallas bolånetaket (Boupplysningen u.å.b). Det 

innebar att bolånet högst får motsvara 85 procent av köpesumman och att 

återstående 15 procent måste finansieras med egna pengar, vilket motsvarar den så 

kallade kontantinsatsen. Bakgrunden till beslutet att införa ett sådant maxbelopp var 

att motverka en osund utveckling på kreditmarknaden. Det ansågs finnas en trend 
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bland långivare att erbjuda kunder högre belåningsgrader som ett sätt att konkurrera 

på marknaden (Boupplysningen u.å.b). 

2.6.2 Amorteringskrav 

Ett nytt skärpt amorteringskrav infördes den 1 mars 2018 som innebar att för den 

som tecknar nya bolån och lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst behöver 

amortera minst 1 procent utöver nuvarande krav (Swedbank u.å.). Om lånet 

motsvarar 50 procent eller lägre av bostadens värde ställs inga amorteringskrav. Om 

lånet är mellan 50–70 procent av bostadens värde ska minst 1 procent amorteras per 

år och om lånet överstiger 70 procent av bostadens värde ska minst 2 procent 

amorteras per år. Låntagarens amortering bestäms utifrån hur mycket som lånas i 

förhållande till inkomst och bostadens värde. Om det är fler än en som ansöker om 

bolån är det den sammanlagda bruttoinkomsten av alla sökande som gäller avseende 

amorteringskraven (Swedbank u.å.). 

2.6.3 Konsumentprisindex 

Konsumentprisindex även kallat KPI avser att visa hur konsumentpriserna för hela 

den privata inhemska konsumtionen i genomsnitt utvecklar sig. De priser som 

konsumenterna faktiskt betalar är de som mäts och dessa kan påverkas av bland 

annat ändringar i indirekta skatter och subventioner. Vid en indexberäkning beaktas 

inte direkta skatter och sociala förmåner (SCB u.å.).   
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3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som har använts för att kunna uppnå arbetets 

syfte och mål. Triangulering tillämpades för att täcka in olika infallsvinklar och 

tillföra undersökningen fasetterad information (Eliasson 2018). Anledningen var att 

kunna återge en mer fullständig bild av unga vuxnas uppfattning om hur det är att ta 

sig in på den svenska bostadsmarknaden. 

3.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
I detta arbete har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts för att uppnå 

syftet. Att kombinera dessa två kan vara en fördel om undersökningen är omfattande 

(Eliasson 2018). Den kvalitativa metoden utgjordes av intervjuer och 

litteraturstudier och den kvantitativa metoden bestod av en enkätundersökning. 

3.2 Data 
Arbetets data består av både primärdata i form av intervjuer och en 

enkätundersökning samt sekundärdata i form av vetenskapliga publikationer, 

läroböcker, internet och material erhållet från bland annat Riksbyggen, men även 

från andra företag, organisationer och offentliga aktörer. 

3.2.1 Primärdata 

En fördel med att samla in ny data var att uppgifter kan fås så aktuella som möjligt 

vilket i sin tur underlättar anpassningar av definitioner och avgränsningar till 

problemställningen (Dahmström 2011). 

3.2.1.1 Enkätundersökning 

För att erhålla kvantitativ data och således kunna skapa mätbara parametrar i arbetet 

valdes bland annat en enkätundersökning. Undersökningen valdes att utformas som 

ett nätbaserat frågeformulär, en så kallad webbenkät med hjälp av verktyget Google 

Formulär. Risken för uteblivna svar kan öka genom detta tillvägagångssätt men 

motiverades med möjligheten att frigöra tid för andra uppgifter och förhoppningen 

om att nå ut till fler respondenter än med fysiska enkäter (Wilde 2014). 

Webbenkäten utformades med olika inlagda kontroller avseende rimlighet och logik 

för att öka datakvaliteten (Dahmström 2011). I detta fall skapades en interaktiv 

webbenkät som delades upp i olika avsnitt. Efter varje avsnitt skickades svaren 

innan nästa dök upp och beroende på svaren som skickades tidigare sändes 

respondenten till rätt avsnitt. Ifall någon fråga ej besvarats kom ett felmeddelande 

upp med en uppmaning om att svara på de obesvarade frågorna innan respondenten 

kunde gå vidare till nästa avsnitt. Den bakomliggande tanken var att minska 

bortfallet på enstaka frågor och ju längre och mer komplex enkäten är ger dessutom 

en interaktiv enkät fördelar ur svarssynpunkt (Dahmström 2011).  

För att öka chansen att få hög respons och av integritetsskäl utformades även 

enkäten som anonym, eftersom enkäten utgör en kvantitativ undersökning som 

syftar till att utreda förhållanden och värderingar. Den enskilda respondenten är inte 
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intressant i sig själv utan snarare en representant för den målgruppen som 

undersökningen avser (Eliasson 2018). 

Innan enkäten distribuerades planerades minst två oberoende pilotundersökningar 

för att få synpunkter på utformningen och eventuellt få tips om vad som fungerar 

bra men även mindre bra i formuläret (Eliasson 2018). 

Enkäten bestod i sin helhet av totalt 28 frågor där antalet varierade beroende på 

respondentens svar av huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studerande eller 

arbetande (Bilaga 1). Undersökningen var beroende av allmänhetens deltagande och 

därav utformad och genomförd med åtanke om att bibehålla respondenternas 

förtroende och se till deras bästa (Chrisensen, Engdahl & Grääs 2016). Enkäten var 

planerad att vara tillgänglig för att ta emot svar i minst tre veckor innan 

sammanställning och analys av svaren. Svaren behandlades med hjälp av Microsoft 

Excel där även vissa figurer, exempelvis kartor och stapeldiagram, genererades med 

hjälp av inbyggda funktioner i programvaran. 

3.2.1.2 Intervjuer 

För att komplettera enkätundersökningen med kvalitativ data genomfördes 

intervjuer. Intervjuerna tog till viss del upp frågor av samma art som i enkäten men 

även annat som inte behandlades i frågeformuläret. Metoden gav möjligheten att 

ställa mer fördjupande frågor och skapa en öppen dialog kring varje fråga. 

Intervjuernas karaktär varierade mellan ostrukturerad, semistrukturerad och 

strukturerad för att kunna dra nytta av både en lägre och högre intervjuareffekt 

(Eliasson 2018). För mer ingående beskrivning av frågor och svar från respektive 

intervju, se Bilaga 2–6. 

Intervjuerna genomfördes med telefonsamtal alternativ via Skype och 

inspelningsutrustningen hanterades genom mobiltelefoner och datorer. Efter 

respektive intervju som bestod av samtal mellan intervjuare och intervjuperson 

transkriberades intervjuerna. Om inte intervjun kunde genomföras som ett samtal 

skickades ett frågeformulär till respondenten istället. Sedan sammanfattades varje 

intervju i en kortare text så att de kunde jämföras mot de andra intervjuerna för att 

analyseras. Således kunde gemensamma tankar, idéer, kommentarer och åsikter 

bland respondenterna samt röda trådar sinsemellan identifieras. 

3.2.2 Sekundärdata 

Insamlingen av sekundärdata bestod av litteraturstudier i form av olika böcker, 

artiklar, rapporter och avhandlingar samt internetsökningar efter bland annat 

tidskrifter och relevanta hemsidor avseende olika företag, organisationer och 

offentliga aktörer eller motsvarande. 

3.3 Urval, validitet och reliabilitet 
Avsnittet behandlar urvalet av individer, validiteten och reliabiliteten till 

enkätundersökningen och intervjuerna. Validitet handlar om undersökningen har 

mätt det som den var avsedd att mäta och reliabilitet handlar om undersökningen är 

pålitlig och ifall den faktiskt går upprepa och då ge samma resultat (Eliasson 2018). 
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3.3.1 Enkätundersökning 

Webbenkäter tenderar att besvaras genom självval, vilket innebär att respondenten 

frivilligt har gått med på att göra enkäten och där inte något urval från någon 

väldefinierad population har gjorts (Dahmström 2011). Den ämnade målgruppen för 

enkäten har varit unga vuxna mellan 18–35 år, eftersom modellerna hyrköp, 

ungdomsettor och kooperativ hyresrätt är riktade mot det specifika åldersspannet. I 

och med att samtliga inom målgruppen tillfrågades så utfördes ett så kallat 

totalurval, med avsikten att minska risken för ett snedvridet urval och samtidigt öka 

den statistiska säkerheten (Dahmström 2011). 

Validiteten förhöjdes genom att enkäten bestod av mestadels slutna frågor där 

respondenten fick svara på olika frågeställningar som i slutändan kunde peka mot 

samma sak. Andra frågor bestod av en så kallad likertskala som är en ordinal- eller 

intervallskala, vilket kunde ange en viss inställning till ett specifikt påstående. 

Vidare återfanns både öppna frågor och alternativ på vissa frågor som tillät ett mer 

fördjupande svar tillsammans med motivering från respondenten. Intervjuaren 

kunde även öka reliabiliteten genom att veta hur svaren skulle kodas och fyllas i i 

frågeformuläret (Eliasson 2018). 

Frågan “Ange lärosäte” var endast för de som svarade “Studerande” på frågan 

“Ange din huvudsakliga sysselsättning” och frågan “Hur stor är hushållets 

ungefärliga inkomst per månad före skatt” var endast för de som svarade 

“Arbetande” på frågan “Ange din huvudsakliga sysselsättning”. Dessa två frågor 

utgjorde en ny dimension till att bestämma var respondenten faktiskt studerar 

respektive vilken uppskattad inkomst hushållet i fråga besitter, vilket i sin tur kan 

påverka respondentens val av bostad. 

3.3.2 Intervjuer 

Urvalet syftade till att erhålla en representativ bild av bostadsmarknaden för unga 

vuxna genom att intervjupersoner valdes från olika företag, organisationer och 

offentliga aktörer. Genom att intervjua personer som arbetar med bland annat 

fastighetsförvaltning, bostadsproduktion samt forskning inom området gav det ett 

spektrum som underlag för att uppnå representativa avbilden för unga vuxnas 

situation på bostadsmarknaden. Med hänsyn till de tre modellerna var grundtanken 

att intervjua ansvariga för respektive koncept. 

För att bibehålla en god validitet erbjöds de intervjuade om att erhålla frågorna på 

förhand via mejl. Under intervjun uppmanades de även att tala fritt med stöd av 

olika ledande och öppna frågor som kunde fånga upp svar som annars hade kunnat 

förbises. De intervjuade kunde även få frågan förtydligad och intervjuaren hade 

således även möjligheten att ställa följdfrågor. 

Reliabilitetens utgångspunkter har varit att hitta relevanta intervjupersoner på olika 

nivåer och positioner som har anknytning till bostadsmarknaden för unga vuxna och 

de tre modellerna som utreddes. Den intervjuade tillfrågades även om anonymitet av 

integritetsskäl, då personen annars senare kan behöva stå till svars för svaren på 

respektive fråga. 
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4 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av arbetet, där bland annat praktiska 

begränsningar avhandlas och avvikelser samt omständigheter som kan ha påverkat 

resultatet. 

4.1 Enkätundersökning 
Enkätens frågor utformades med hjälp av handledarna för att framställa frågor som 

gav svar på de frågeställningar arbetet behandlade. För att undersöka förståelsen av 

frågorna utfördes även fyra oberoende pilotundersökningar av enkäten, två av 

handledarna och två av närstående till författarna. För att mäta frekvensen av 

respondenternas intresse och kännedom för olika områden användes unipolära 

skalor i form av likertskalor som graderades från 1 till 5. 1 anger lågt intresse 

respektive låg kännedom och 5 anger högt intresse respektive hög kännedom. För 

att få fram det mest tillförlitliga resultatet användes fem skalsteg i intervallet 

(Krosnick & Tahk 2008).   

Den 18 april skickades enkäten ut till allmänheten. Initialt distribuerades enkäten via 

författarnas privata sociala medier. Utskicket bestod av en kortare förklaringstext 

motsvarande ett följebrev som förklarade dess handling och innebörd samt en URL-

länk och QR-kod till webbenkäten. Förhoppningen var att få en stor spridning på 

kort tid som i sin tur skulle generera i en hög svarsfrekvens. Den praktiska 

begränsningen var primärt författarnas kontaktnät och därför valdes det att ta hjälp 

av handledare på universitet respektive företag för att nå ut via deras kanaler. För att 

säkerställa att utskicket genomfördes ombads handledarna att skicka en bekräftelse. 

Då författarnas eftersträvade svarsfrekvens inte uppnåtts vidtogs åtgärden att 

distribuera enkäten fysiskt på universitetet under olika tider och dagar. Om 

respondenterna inte hade egna medel för att besvara enkäten lånades dessa ut av 

författarna. Genom denna metod kunde urvalet av respondenter starkt påverkas och 

samtidigt gavs möjligheten att uppmana dessa att besvarade enkäten vilket gav en 

hög svarsfrekvens.  

Den 13 maj samlades enkäten in med sammantaget 209 svar. Genom verktyget 

Google Formulär kunde samtliga svar laddas ner och behandlas vidare med hjälp av 

Microsoft Excel. Bland svaren sållades respondenter som inte tillhörde målgruppen 

bort innan vidare sammanställning genomfördes. 

4.2 Intervjuer 
Inledningsvis genomfördes ett urval där intressanta intervjupersoner som 

representerar olika delar av branschen valdes ut. Tanken var att intervjua personer 

med olika roller med förhoppningen om att få en bred och representativ bild av den 

komplexa problematiken på den svenska bostadsmarknaden, för i synnerhet unga 

vuxna.  

Kontakten med relevanta intervjupersoner inleddes med en mejlkontakt som följdes 

upp av ett telefonsamtal där tid och datum bestämdes för intervjun. Författarnas 

handledare vid Riksbyggen bistod vid första kontakt med intervjupersoner inom 

samma företag. Vid första kontakten erbjöds den intervjuade om att erhålla frågor i 
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förväg för att kunna förbereda sig inför kommande intervju. Eftersom arbetet var 

tidsbegränsat tvingades antalet intervjupersoner begränsas för att ge tid åt 

transkribering och vidare sammanställning. För varje intervju avsattes cirka 30 

minuter. 

Den första intervjun genomfördes 23 april med Anna Granath Hansson från 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Intervjupersonen valdes främst ut på grund av 

sin forskning vid KTH inom området bostäder för hushåll med lägre inkomster. 

Intervjun varade i cirka 30 minuter. 

Den andra intervjun genomfördes 29 april med Martin Lundblad från Riksbyggen. 

Intervjupersonen valdes främst ut på grund av sin kompetens inom modellen 

ungdomsettor. Intervjun varade i cirka 30 minuter. 

Den tredje intervjun genomfördes 6 maj med Micael Nilsson från Boverket. 

Intervjupersonen valdes ut på grund av sin befattning vid en statlig myndighet samt 

för sin delaktighet i utredningen kring bostadsbrist bland landets samtliga 

kommuner. Intervjun varade i cirka 90 minuter. 

Den fjärde intervjun genomfördes 10 maj med Mathias Sandberg från Riksbyggen. 

Intervjupersonen valdes främst ut på grund av sin kompetens inom modellen 

hyrköp. Intervjun varade i cirka 50 minuter. 

Den femte intervjun genomfördes med Mårten Lilja från Riksbyggen där svaren 

erhölls 14 maj. Intervjupersonen valdes ut dels på grund av sin höga position hos en 

fastighetsförvaltare, dels för sin kunskap om modellen kooperativ hyresrätt. 

Fyra intervjuer utfördes via telefon och en via Skype. På grund av tidsbrist 

genomfördes den femte via ett frågeformulär som mejlades till intervjupersonen där 

svaren fylldes i och skickades tillbaka. För att inte riskera att frågorna skulle kunna 

förvrängas valdes dessa att låsas i dokumentet med hjälp av en funktion i Word. 

Den intervjuade hade därmed endast möjlighet att fylla i svar för respektive fråga. 

Eftersom den sista intervjun utfördes genom ett frågeformulär begränsades svarens 

omfattning då ingen dialog mellan författarna och intervjupersonen var möjlig. Två 

av frågorna i formuläret förblev obesvarade. 
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5 Resultat av examensarbetets undersökningar 

5.1 Enkätundersökning 
I detta avsnitt redovisas en sammanställning av de svar som erhållits från enkäten. 

All data är hämtad från enkätens rådata, se Bilaga 7. 

5.1.1 Beskrivning av respondenter 

Från enkäten erhölls 209 svar varav 202 föll inom den åldersgrupp som arbetet 

avgränsats till. Svar från respondenter utanför målgruppen behandlas inte vidare i 

detta avsnitt. 

Åldern på respondenterna sträcker sig från 19 till 35 år med flest svar i åldrarna 23 

och 24 år, med 34 respondenter i vardera. Av dessa identifierade sig 101 som 

kvinnor, 99 som män och en person valde att inte ange könsidentitet. 

Respondenterna är hemmahörande i följande län: Blekinge, Hallands, Jönköpings, 

Kalmars, Kronobergs, Skånes, Stockholms, Södermanlands, Värmlands, 

Västmanlands, Västra Götalands, Örebros samt Östra Götalands. Kronobergs län 

hade en särställning som hemmahörande ort bland svaren, totalt 110 svar vilket 

motsvarar cirka 54,5 % av alla respondenter (Figur 4). Den huvudsakliga 

sysselsättningen är att studera, vilket 165 personer angav. De övriga svaren 

fördelade sig enligt 33 arbetande, 2 arbetssökande och 2 sjukskrivna. 

 

Figur 4. Fördelning av respondenter per län. 
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Av de svarande bor 29 i bostadsrätt, 11 hemma hos föräldrar, 11 i ägd villa eller 

småhus, en är inneboende i villa, en hyr i andra hand och 149 bor i hyresrätt. Av de 

11 respondenterna som angav att de fortfarande bor hemma hos föräldrarna var 

samtliga i åldern 19 till 25 år.  

Totalt angav 24 av 202 att de har behövt tacka nej till arbete eller studier på grund 

av sin bostadssituation. De som har behövt tacka nej ingår inte i någon specifik 

grupp utan svaren kommer från båda könen, fördelat över alla åldrar och består av 

både arbetande och studerande.  

5.1.2 Målgruppens efterfrågan och uppfattning av bostadsmarknaden 

Av de 202 respondenterna svarade 187 att de hade planer på att flytta inom de 

närmsta 5 åren. 91,1 % av kvinnorna och 94 % av männen har tänkt flytta inom 5 år. 

Alla män i åldern 25–29 år planerade att flytta. Lägsta procentandelen hade män i 

åldern 30–35 år där 40 % hade planer på att flytta. Bland de som identifierar sig som 

kvinnor var andelen 83,9 % och 75 % för åldersgrupperna 25–29 år och 30–35 år 

respektive. För åldersgruppen 18–24 år var andelen män 94,9 % och kvinnor 96,8 % 

som planerade att flytta inom 5 år.  

Omkring 41,2 % svarade att de ville flytta till någon utav Sveriges fyra storstäder 

(fler än 200 000 invånare), cirka 36,4 % ville flytta till någon av de större städerna 

(40 000 - 200 000 invånare), cirka 9,6 % till en tätort eller mindre stad (15 000 – 39 

999 invånare) och cirka 5,9 % till landsbygden (färre än 15 000 invånare). 

Resterande andel visste inte var de ville flytta. Resultatet visar att den högsta 

andelen för båda åldersgrupperna 18–24 år och 30–35 år ville flytta till en storstad, 

medan resultatet visar att för åldersgruppen 25–29 år helst flyttar till en större stad 

(Figur 5).  

 

Figur 5. Fördelning av var respondenterna vill flytta. 
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Oavsett åldersgrupp eller sysselsättning var bostadsrätt den mest populära 

upplåtelseformen. Enda undantaget var män 30–35 år som hellre flyttar till en 

äganderätt (Figur 6). Däremot visar resultatet att respondenter i åldern 18–24 år 

hellre hyr sina bostäder och att äganderätt var mindre intressant än vad de andra 

åldersgrupperna svarat.  

 

Figur 6. Fördelning över mest eftertraktad upplåtelseform att flytta till. 

Ur resultatet kunde det utläsas att fler arbetande ville bosätta sig i en äganderätt än 

studenter, andelen som ville flytta till denna upplåtelseform var 23,1 % kontra 7,6 % 

för respektive grupp (Bilaga 8). Resultatet visade att de hushåll som består av fler än 

en person i större utsträckning är intresserade av att flytta till bostadsrätt eller 

äganderätt (Figur 7). Andelen som ville flytta till hyresrätt var 26 % och 26,5 % för 

de som ville flytta till en storstad respektive större stad. För de som ville flytta till 

mindre stad/tätort eller till landsbygden var andelen lägre med 22,2 % och 9,1 % 

(Bilaga 9).  

 

Figur 7. Fördelning av upplåtelseform beroende på antal personer i ett hushåll. 
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Av de 187 som kunde tänka sig att flytta ville 58,8 % flytta till en lägenhet, 17,1 % 

ville flytta till villa och 1,6 % ville flytta till radhus. Av de resterande 

respondenterna ville 7,5 % flytta till antingen lägenhet eller villa, 5,4 % flytta till 

lägenhet eller radhus och 3,7 % till villa eller radhus. 4,8 % kunde tänka sig att 

flytta till alla tre och 1,1 % visste inte vad de efterfrågade. Bland de som ville flytta 

till landsbygd respektive mindre stad eller tätort visade resultatet att flytta till villa 

var det mest eftertraktade. För de som ville flytta till större stad eller till storstad 

visar resultatet istället att bo i lägenhet är mer eftertraktat (Bilaga 10). Resultatet 

visar att de vars huvudsakliga sysselsättning var att arbeta önskades i större 

utsträckning att bosätta sig i en villa eller småhus än för de som studerade (Figur 8). 

Majoriteten av studenterna, 62,7 % önskade att bosätta sig i en lägenhet. Av de som 

ville flytta till lägenhet var 62,9 % intresserade av bostadsrätt, 30,8 % som hyresrätt, 

2,1 % som annan upplåtelseform. 4,2 % var ej säkra på vilken upplåtelseform de var 

intresserade av.       

 

Figur 8. Fördelning av upplåtelseform beroende på huvudsaklig sysselsättning. 

58 % av de som kunde tänka sig att bo i lägenhet önskade en lägenhet med 2 rum 

och kök. För tre rum och kök var andelen 27,3 % och för ett rum och kök samt fyra 

rum och kök var andelen 8,4 % respektive 4,9 %. 1,4 % av de svarande tyckte inte 

att någon av de angivna alternativen var intressanta (Figur 9).  

 

Figur 9. Fördelning av mest intressant lägenhetstyp beroende på ålder. 
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Resultatet visade att det är två rum och kök som är mest eftertraktat oavsett om den 

svarande ville bo i en hyresrätt eller bostadsrätt (Figur 10). Det genomsnittligt 

önskade rumsantalet varierar marginellt mellan åldersgrupperna och pendlar mellan 

2 och 2,3 rum. Studien visade att så var fallet oavsett vart i landet respondenten 

hade tänkt att flytta. 

 

Figur 10. Upplåtelseform beroende på bostadens storlek. 

Samtliga 202 respondenter ombads att gradera hur svårt de upplever att det är att 

komma in på bostadsmarknaden, där 1 representerade ingen svårighet och 5 stora 

svårigheter. I genomsnitt över alla grupperna oberoende av ålder, kön, 

sysselsättning samt vart de ville flytta visar resultatet ett medelvärde på 3,67. 

Studerande upplever det något svårare än arbetande med ett genomsnitt på 3,74 

gentemot 3,5. Minst svårt upplevde de arbetande med en hushållsinkomst på mer än 

45 000 kronor per månad (Bilaga 11). Resultatet visar att sett till vilken ort 

respondenterna ville flytta till så gavs ett medelvärde för de tre folkrikaste 

alternativen på över 3,7. Enbart landsbygden sticker ut med ett genomsnitt på 3,46 

vilket var lägre än för övriga orter (Figur 11). 

 

Figur 11. Upplevd svårighet att flytta till respektive trakt. 
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Samtliga fick fylla i eller ange själva vad de upplever som de största hindren för att 

komma in på bostadsmarknaden. Det tilläts att välja upp till tre alternativ. Långa 

kötider angav 67,8 % av respondenterna och 46,5 % angav att de har för lite sparat 

för en kontantinsats. För de olika upplåtelseformerna, oberoende vart 

respondenterna ville flytta så var det uteslutande för långa kötider på 

hyresmarknaden, för hög avgift per månad samt för lite sparat kapital till insats som 

de flesta angivit som största hindren (Figur 12). 

 

Figur 12. Respondenternas uppfattning om hinder in till bostadsmarknaden. 

62 av de 202 svarande ansåg att utbudet möter efterfrågan på bostadsmarknaden. De 

resterande 140 ansåg inte det. De 11 som fortfarande bodde hemma ville alla flytta 

inom de närmsta fem åren. Alla i gruppen kunde tänka sig att flytta till lägenhet. 

45,5 % ville flytta till en bostadsrätt och 45,5 % ville flytta till en hyresrätt. De 

återstående 9 % visste inte vilken upplåtelseform som de var intresserade av.  

0 5 10 15 20 25 30 35

Bostadsrätt

Hyresrätt

Äganderätt

Vet ej/Annan upplåtelseform

Bostadsrätt

Hyresrätt

Äganderätt

Vet ej/Annan upplåtelseform

Bostadsrätt

Hyresrätt

Äganderätt

Vet ej/Annan upplåtelseform

Bostadsrätt

Hyresrätt

Äganderätt

Vet ej/Annan upplåtelseform

Bostadsrätt

Hyresrätt

Äganderätt

Vet ej/Annan upplåtelseform

S
to

rs
ta

d
S

tö
rr

e 
st

ad
M

in
d

re
st

ad
/t

ät
o
rt

L
an

d
sb

y
g
d

V
et

 e
j

Upplever inga problem Personliga skäl

Geografiska skäl Svårt att få lån till bostadsrätt

Långa kötider på hyresmarknaden För lite sparat kapital till kontantinsats

För hög avgift per månad

Antal svar 



 

27 

 

Respondenterna ombads fylla i en femgradig skala om hur väl de känner till dagens 

amorteringskrav och bolånetak (Bilaga 12). Där 1 representerar ingen kännedom 

och 5 god kännedom. Bland de som angivit att de ville flytta visade resultatet att 

kännedomen om amorteringskravet är högre bland de som vill bo i äganderätt och 

bostadsrätt med ett medelvärde på 2,72 och 4,06 vardera. Studenter hade mindre 

kännedom om ämnet med ett genomsnitt på 2,67 gentemot de som arbetar som hade 

ett genomsnitt på 2,96. 

Kännedomen om bolånetaket bland de som vill flytta följde samma trend. 

Genomsnittet för de som ville bo i en bostadsrätt och äganderätt var 2,4 respektive 

2,94, medan medelvärdet för hyresrätt samt de som inte visste vilken upplåtelseform 

de var intresserade av blev 2,20 och 1,91 vardera. Resultatet visade att studerandes 

kännedom om bolånetaket var lägre i genomsnitt än arbetande med 2,33 kontra 

2,81. De som angav att de inte tänkt flytta inom 5 år hade en högre kännedom i 

genomsnitt än de som hade tänkt göra det.    

5.1.3 Intresse för och kännedom om de tre modellerna 

För att påvisa intresset för de olika modellerna begränsades svaren till de som 

angivit att de ville flytta till en lägenhet. Denna grupp bestod av 144 respondenter. 

Enkäten visade att modellen hyrköp ansågs vara mest intressant och ungdomsettor 

som minst intressant (Figur 13). För de olika åldersgrupperna var resultatet 

likvärdigt med undantag för respondenter i åldern 30–35 som ansåg att alternativ 3: 

Kooperativ hyresrätt var det mest intressanta (Bilaga 13).  

 

Figur 13. Mest intressant alternativ bland modellerna. 

Respondenterna ombads ange hur intressant de tyckte varje enskild modell var sett 

till en femgradig skala, där 1 representerade inte är intressant alls och 5 mycket 

intressant (Figur 14). För hyrköp så visade resultatet ett genomsnitt på 3,62. För de 

respondenter som ansåg att modellen var intressant angav vissa möjligheten till 

boende innan köpet av bostaden genomförs som en anledning. Respondenterna 
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känna efter om området och bostaden var rätt. Trygghet var ett vanligt 
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förekommande ord bland respondenternas kommentarer. Flertalet deltagare angav 

också att de tyckte att det är positivt att möjligheten att tjäna pengar på bostaden vid 

försäljning finns, vilket de andra modellerna inte har. Den kritik som framkom mot 

modellen är att livssituationen kan förändras drastiskt under en femårsperiod och då 

finns det risk att lägenheten inte uppfyller bostadsbehovet längre.   

För ungdomsettor hamnade intressesnittet på 2,27 enligt den femgradiga skalan. 

Deltagarnas kommentarer var bland annat att det var ett billigt alternativ som tillät 

en investering på annat håll samt att slippa binda allt kapital i bostaden. Den kritik 

som lyftes för modellen var att det enbart var ett rum och kök som erbjöds, vilket 

många ansåg vara för litet. Möjligheten att sälja bostaden med vinst är begränsad för 

modellen, vilket var en annan kritisk synpunkt.    

Genomsnittet för kooperativ hyresrätt låg på 2,76 enligt skalan. Samhörigheten i 

föreningen, möjligheten att skaffa en bostad utan oro över bostadens fortsatta värde 

samt att tjäna pengar vid en försäljning angav respondenterna som positivt. Kritiken 

bestod av osäkerheten kring vad som händer om föreningens ekonomi inte bär sig.  

 

Figur 14. Respondenternas intresse av modellerna. 

Kännedomen för de olika modellerna graderades efter en femgradig skala där 1 

representerade ingen kännedom och 5 representerade god kännedom (Bilaga 14). 

Kännedomen för hyrköp hade ett genomsnitt på 1,95 enligt den femgradiga skalan. 

För ungdomsettor och kooperativ hyresrätt hade kännedomen ett genomsnitt på 2,09 

respektive 1,95. Resultatet påvisade en relation mellan kännedom och hur intressant 

förslaget upplevdes vara. För alla de som svarade att deras intresse för någon av de 

tre modellerna var 4 eller 5 på den femgradiga skalan angavs även i genomsnitt en 

högre kännedom än för de som svarat 1 eller 2 enligt skalan (Tabell 1).  

Tabell 1. Intressegrad och kännedom av modellerna. 

Typ Hyrköp Ungdomsettor Kooperativ hyresrätt 

Totalt genomsnitt - kännedom 1,95 2,09 1,95 

Intressegrad 1–2 4–5 1–2 4–5 1–2 4–5 

Genomsnitt - kännedom 1,71 1,90 2,10 2,36 1,74 2,24 
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5.2 Resultat av intervjuer 
I avsnittet redovisas en sammanfattning av de svar som angetts i respektive intervju. 

För att se transkriberingen av samtliga intervjuer, se Bilaga 2–6. 

5.2.1 Intervju med Anna Granath Hansson 

Anna Granath Hansson är teknologie doktor och arbetar som bostadsforskare vid 

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm där hon forskar inom bostäder för 

hushåll med lägre inkomster. För att se transkriberingen av intervjun hänvisas 

läsaren till Bilaga 2. 

Under intervjun styrker Anna Granath Hansson den statliga utredningen (SOU 

2018:35) som påvisar att det finns en bostadsbrist i Sverige men att ingen egentligen 

vet vilka grupper som drabbas. Hon menar att det troligtvis beror på att 

kommunerna inte har något ansvar för att identifiera dessa. Förmodligen kommer 

det att ändras eftersom problemet växer vilket betyder att grupperna behöver 

identifieras. Även om grupperna inte har identifierats finns det vissa som är vanligt 

förekommande när man diskuterar vilka som är utsatta på bostadsmarknaden. 

Främst är det unga vuxna, pensionärer och nyanlända som enligt Granath Hansson 

har det svårare att komma in på bostadsmarknaden.   

Bostadsproblematiken ser olika ut från stad till stad förklarar Granath Hansson och 

menar att vissa städer faktiskt har en fungerande hyresmarknad. Problemet som 

uppstår i de städer där hyresmarknaden inte fungerar är att den som söker ett boende 

får vända sig till bostadsrättsmarknaden istället. Det i sin tur leder till att priserna på 

bostadsrättsmarknaden stiger vilket då blir en omöjlighet för de som inte har de 

ekonomiska förutsättningar som faktiskt krävs för att kunna konkurrera på 

marknaden. En av dessa grupper är unga vuxna som med bland annat 

kreditrestriktionerna direkt slås ut från marknaden.  

För att lösa problemet måste det enligt Granath Hansson angripas från många olika 

håll och på flera sätt, både för nyproduktion och det befintliga beståndet. Några 

hyresvärdar har försökt att avhjälpa problemet genom att skapa förtursprogram till 

mindre och billigare hyreslägenheter för unga vuxna och andra utsatta grupper. 

Dock kan det vara ett alternativ som är svårt rent ekonomiskt för privata bolag att 

implementera. Andra lösningar är att sänka produktionskostnaderna vid 

nyproduktion som kan skapa förutsättningar för unga vuxna att faktiskt ha råd att 

köpa eller hyra en sådan bostad. Investeringsstödet ska återinföras för att 

förhoppningsvis hjälpa till att sänka hyrorna för nyproducerade hyresrätter. Priserna 

för nyproduktion kommer dock aldrig att bli lika låga som i det befintliga beståndet.    

Det finns ett motstånd i vissa kommuner eftersom de vill bygga efter en önskad 

kvalitet och för en önskad befolkningssammansättning. Granath Hansson menar att 

det snarare är var behovet finns som måste styra vilka bostäder som byggs. 

Byggherrar som kan uppleva ett mättat marknadssegment behöver tänka kreativt, 

utveckla och effektivisera processer för att få ner kostnaderna menar hon. Det 

behövs en innovation i branschen. Hyrköp är en intressant lösning som testats, men 

som enligt Granath Hansson kan vara svår till viss del juridiskt och ekonomiskt. 

Modellen är intressant där den fungerat, men så har fallet inte varit över hela landet 

förklarar hon. Konceptet gör inte boendet billigare för den enskilde men är 
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fortfarande intressant då det ges möjlighet till boende utan att köpa direkt. Då 

modellen är ny är det svårt att avgöra hur det fungerar i dagsläget. Kooperativ 

hyresrättsförening har funnits längre och fungerar framgångsrikt i bland annat 

Stockholm, dock finns där en oro om utebliven vinst utvecklar Granath Hansson. 

5.2.2 Intervju med Martin Lundblad 

Martin Lundblad är sälj- och marknadsansvarig för ett urval av projekten som 

Riksbyggen har i Göteborg, där bostadsrättsförening (Brf) Viva är en av dessa. I det 

projektet tillämpades modellen ungdomsettor på sex av lägenheterna. Dessa 

uppfördes som enrumslägenheter på 30 kvadratmeter och såldes som bostadsrätter 

för 95 000 kr till unga vuxna mellan 18 och 30 år. För att läsa transkriberingen av 

intervjun, se Bilaga 3. 

Enligt Martin Lundblad gör bostadsmarknaden det svårt för unga vuxna att lösa sina 

bostadsbehov. Han menar att trösklarna för den som vill komma in på 

bostadsrättsmarknaden beror på de höjda amorteringskraven och andra 

finansieringssvårigheter. För hyresrättsmarknaden är det istället långa kötider som 

han menar är det största hindret. Att det är dyrt att bygga ser han som en av 

anledningarna till att bostadssituationen ser ut som den gör. Byggkostnaderna har 

stigit då många bygger i högkonjunkturen. Det har skapat konkurrens om material 

och entreprenörer vilket ökar kostnaden för upphandling av dessa menar Lundblad.  

I samband med att bankerna också blir mer restriktiva blir det svårt att klara 

ekonomin som ung vuxen. Det är marknadskraften som blir styrande. Lundblad 

berättar att bostadsmarknaden ser olika ut för olika orter i landet. Han menar att i 

Stockholm är situationen annorlunda än till exempel Göteborg där prisutvecklingen 

stagnerat en aning.  

För att försöka lösa problematiken tror Lundblad personligen att aktörer behöver 

tänka utanför boxen och försöka hitta sätt att sänka trösklarna in på 

bostadsmarknaden. Han tror också att det krävs en översyn av systemet i grund och 

botten för att lösa problematiken många hindras av. Friare hyressättning och 

subventioner på individnivå kan vara intressant menar Lundblad. Främst då billiga 

hyresrätter bildar långa köer in på hyresmarknaden vilket i sin tur pressar de med få 

köpoäng in på den förhållandevis dyra och otrygga andrahandsmarknaden. Det kan i 

sin tur hämma utvecklingen av tillväxtorter då det inte finns förmånliga bostäder för 

de som kan tänka sig att flytta dit menar Lundblad. Verkligheten är annorlunda idag 

och marknadens alla aktörer måste anpassa sig efter det. 

Lundblad berättar att Brf Viva inte skulle bli ännu ett nybyggnadsprojekt med dyra 

lägenheter för de som har råd. Projektet skulle säkerställa den sociala hållbarheten 

genom att skapa någonting för de som vanligtvis inte skulle kunna efterfråga en 

bostadsrätt. Han förklarar att modellen med ungdomsettor skulle vända sig till unga 

vuxna, nyexaminerade med kanske sitt första jobb. Modellen vänder sig inte primärt 

mot studenter då de har sina egna, separata bostadssystem. Ett inkomstspann sattes 

och sökanden fick inte ha ett förstahandskontrakt. Att det blev 30 kvadratmeter per 

lägenhet handlar dels om husets beskaffenhet men även att det är svårare att hålla 

kostnaderna nere vid byggandet av större bostäder.  
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En annan modell för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden är kooperativa 

hyresrätter som riktar sig till målgruppen enbart. Ett projekt med modellen planeras 

byggas i Lindholmshamnen, Göteborg. Modellen innebär att en förening äger 

fastigheten och medlemmarna får hyra en bostad av föreningen. För att bli medlem 

ska en insats betalas in till föreningen som sedan återbördas vid utträde ur 

föreningen. Det finns en del utmaningar men det är också det som gör det intressant 

menar Lundblad. Det är lösningarna på dessa utmaningar som avgör hur projektet 

ska bli i slutändan. Han påpekar att upplåtelseformen har fungerat bra vid tidigare 

försök att tillämpa den, framför allt i Stockholm.   

Modellerna är ungefär lika eftertraktade men ungdomsettor kan vara lättare att 

förstå då det bygger på en välkänd upplåtelseform. Ungdomsettor kan även vara 

lättare att tillämpa och teoretiskt skulle både gamla och nya bostadsrättsföreningar 

kunna tillämpa modellen. För bildandet av en kooperativ hyresrättsförening behövs 

medhåll från bland annat bank och kommun först som gör processen svårare menar 

Lundblad. 

För projektet i Lindholmshamnen med kooperativa hyresrätter har en del seminarier, 

panelsamtal och rundabordssamtal utförts med målgrupp och beslutsfattare. Någon 

annan marknadsföring än att publicera information på Riksbyggens hemsida har inte 

gjorts. Ungdomsettorna i Brf Viva fick en annan typ av reklam i och med den 

intressanta prissättningen av lägenheter från 95 000 till 7 545 000 kronor som 

väckte en del uppmärksamhet berättar Lundblad. Överlag är det tänkt att modellerna 

mer eller mindre talar för sig själva. För att nå ut till rätt målgrupp och få till 

förmedling och liknande på ett bra sätt tog man hjälp av Boplats som är Göteborgs 

kommunala bostadskö. 

5.2.3 Intervju med Micael Nilsson 

Micael Nilsson är filosofie doktor och arbetar som expert inom bostadssociala 

frågor vid enheten för boende och stadsutveckling på Boverket i Karlskrona. För att 

läsa transkriberingen av intervjun, se Bilaga 4. 

Enligt Nilsson är det största problemet på den svenska bostadsmarknaden idag att 

uppfattningen om hur marknaden fungerar inte stämmer överens med verkligheten. 

Att de bostäder som ger lägst boendekostnad finns på hyresrättsmarknaden när det 

istället är på bostadsrättsmarknaden som dessa finns. Den uppfattningen gör att det 

ofta uppstår politiska låsningar när marknadens flaskhalsar skall diskuteras. Nilsson 

förklarar att det finns flertalet intressen som målar upp systemet på olika sätt och de 

har sin egen bild av bostadsmarknaden. Hela bostadsfältet byggs av intressegrupper 

och starka lobbyorganisationer. Enligt Nilsson är den största flaskhalsen idag att det 

finns för få bostäder som möjliggör för inkomstsvaga hushåll att hitta en bostad 

snabbt. Därmed är det de hushållen som är mest utsatta på bostadsmarknaden idag. 

De som räknas till denna grupp är de som har en disponibel inkomst på mindre än 

60 procent av medianinkomsten förklarar Nilsson. Han fortsätter att det är vanligt 

att unga vuxna under en period ingår i denna grupp och belyser att det finns, precis 

som för övriga befolkningsgrupper, en delmängd som ingår i denna grupp 

permanent. Då det är ekonomin som styr marknaden idag är det nödvändigt för den 

som vill lösa sitt bostadsbehov att också vara en del av arbetsmarknaden. Nilsson 
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förklarar att det är viktigt med en inkomst för att hyresvärdar ska kunna hyra ut sin 

bostad till personen. Om en person har resurser, kontakter och är uthållig brukar 

bostadsbehovet kunna lösas menar Nilsson. Den dysfunktionella bostadsmarknaden 

har skapat en svarthandel likt den som fanns i mitten på 1900-talet menar Nilsson.  

I Sverige byggs inte bostäder efter hur behovet ser ut utan det byggs efter andra 

premisser. Nilsson förklarar att det går i cykler och periodvis överproduceras 

bostäder som möjliggör för låginkomsthushåll att få tag i en bostad för att sedan 

återigen bli en bristvara. Uppfattningen är att det ska producera massvis med 

bostäder och sedan att flyttkedjor ska lösa problemet, som det har gjort över en 

längre tid berättar Nilsson. Det är tänkt att en ung människa flyttar hemifrån till en 

billig bostad. Nästa steg i kedjan är att personen träffar personen som den flyttar 

ihop med till en större hyreslägenhet. När första barnet kommer är det tänkt att paret 

köper en bostadsrätt. Flyttkedjan är tänkt att fungera så att folk byter ut sin bostad 

till något större fram tills att de är gamla och då flyttar till något mindre igen. 

Nilsson påpekar att flyttkedjan hackar idag. Det beror på att beståndet av 

instegsbostäder är lågt idag. Att befolkningen har ökat med cirka 1,6 miljoner sedan 

90-talet och nyproduktion är för dyrt har skapat det underskottet. Det har lett till att 

aktörer börjar tänka att ungdomar ska in på ägandemarknaden direkt menar Nilsson. 

Få tror att hyresrätter kommer lösa bostadskrisen längre utan bostadsrätterna måste 

bli en del av lösningen. 

Att försöka anamma Wienmodellen är något som inte politiken hade gynnats av tror 

Nilsson. Om det inte finns något vinstsyfte behöver det offentliga gå in med olika 

former av stöd och samtidigt styra villkoren för uthyrningen av bostäder. Detta leder 

till att ett inkomsttak sätts för vilka som får efterfråga offentligt subventionerade 

bostäder. Det fungerar inte i Sverige då vår tradition säger att samtliga bostäder ska 

vara tillgängliga för alla grupper i samhället. I Sverige har politiken låst sig vid en 

gammal idé om att man bygger för alla, även fast hundratals exempel kan visa 

motsatsen.  

Hyrköp kan vara en intressant modell för att hjälpa ungdomar in på 

bostadsmarknaden tror Nilsson.  Frågan om för vilka ungdomar det gäller kvarstår. 

Modellen kräver att hyrköpstagaren klarar av en inkomsttröskel och är inte anpassad 

för de som inte gör det menar Nilsson. Han menar att en möjlig väg att gå skulle 

vara att hyran skulle kunna tillgodoräknas som en del av kontantinsatsen för att 

minska denna. Det är värdefullt att ge ungdomar alternativ men det kräver också 

kunskap om målgruppen och deras behov.  

Kooperativ hyresrätt har aldrig slagit igenom i Sverige utan det var snarare 

bostadsrätterna förtydligar Nilsson. Svenskar är individualister i grund och botten 

och den svenska välfärdsmodellen handlar om att man frigör individens beroende av 

varandra. Individen ska klara sig själv med hjälp av de offentliga systemen om det 

behövs förtydligar han. Nilsson tror att kooperativa system där människor ska binda 

upp sig och sitta i styrelser utan att faktiskt äga någonting är svårt i Sverige och att 

det kan ha bromsat konceptets framfart. 

Riksbyggens koncept med ungdomsettor kan vara något som är värdefullt då det 

bryter med det som finns tillgängligt idag menar Nilsson. Dock sållar den ökade 
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månadskostnaden bort många ungdomar som inte har råd att söka sig till modellen 

fortsätter han. Nilsson är frågande till om modellen kommer etableras över hela 

landet eller bara blir ett storstadsfenomen. Men alla försök att bryta det gamla är 

lovvärt fortsätter han.  

Idén om att alla människor ska bo socialt blandat är inte någon gammal beståndsdel 

i svensk bostadspolitik. Bostadspolitiken som förts är från början uppbyggd på 

segregering. Segregation behöver inte nödvändigtvis innebära något dåligt menar 

Nilsson. Att bo med folk i liknande situation kan inge en känsla av trygghet till 

varandra och bli en drivkraft för olika saker. Men om bostaden ska vara anpassad 

för de med mindre resurser så måste en rimlig norm sättas och medel måste 

anpassas för att nå sådana mål och förverkliga den typen av politik. Den modellen 

som tillämpats i Sverige har aldrig lyckats lösa det betonar Nilsson, som påvisat att 

det alltid kvarstår en delmängd som inte omfattas av tillfredsställande 

bostadslösningar.   

När det kommer till marknadshyror är Boverket kluvet återger Nilsson, som 

understryker att det med nuvarande bruksvärdessystemet kan ge kraftigt negativa 

välfärdseffekter och skapa en insider-outsider-problematik. Om det råder en strikt 

marknadshyra skulle hyran ligga på vad marknaden är beredd att betala. En 

svarthandel hade inte funnits på samma vis då hyran går upp och ner beroende på 

marknaden. Nilsson menar dock på att en marknadshyra gör att hyresgästerna 

förlorar makten över prisbildningen på hyresmarknaden. Möjligheten att betala 

varierar och hyran blir olika för näst intill identiska lägenheter. Det behöver utredas 

vad en hyresrätt egentligen är för boendeform och om den ska vara marknadsdriven 

som en bostadsrätt eller om den spelar en annan roll på bostadsmarknaden 

sammanfattar Nilsson. 

Nilsson tycker det är bra att investeringsstödet har återinförts men att gränserna 

borde höjas för att även innefatta byggnationen av större lägenheter. Han påpekar 

förvisso att om det skulle det byggas fyror och femmor riskerar hyrorna ändå att 

sticka iväg och hamna på nivåer som är betydligt högre än lägenheter i det befintliga 

beståndet. Om priset för en vara går upp så kan människor avstå från att förverkliga 

det behovet och någonstans finns en brytpunkt där människor är beredda att byta en 

bostad mot något annat menar han. Under gränsen kan man inte bygga för då blir 

det inte lönsamt utan byggherren får bygga till självkostnadspris och 

investeringsstödet får bli deras vinst. Byggs det ännu större måste det nästintill 

massproduceras för att få ner kostnaderna och att bygga enligt det storskaliga 

miljonprogrammet är inte gångbart anser Nilsson. 

En knäckfråga är sambandet mellan utbud, efterfrågan och behov förklarar Nilsson. 

Han var själv delaktig i en statlig utredning som visade att det inte finns någon 

kommun i Sverige som har full koll på alla bostadsbehov som inte blir 

tillgodosedda. Det finns inte någon norm för hur de ska räkna eller förhålla sig till 

vad som anses rimligt. Det är knepigt eftersom efterfrågan inte kan styra utbudet på 

varken hyresmarknaden eller ägarmarknaden. Gällande ägarmarknaden möter inte 

utbudet efterfrågan. Han menar att en icke fungerande hyresmarknad tvingar 

människor att köpa bostadsrätter för att klara sina bostadsbehov. Problemet blir då 



 

34 

 

att efterfrågan ökar på ägandemarknaden vilket ger ett ännu högre pris på de 

bostäderna.  

Varför det är så dyrt att bygga i Sverige är det ingen som kan svara på förtydligar 

Nilsson, som även är kollega med en av de ledande experterna på just 

byggkostnader. Personligen tror Nilsson att det beror på att byggmarknaden 

traditionellt har varit en oligopolmarknad som varit en central del i flertalet politiska 

områden. Det finns en kultur som inte pressar kostnaderna i onödan. Man måste 

beakta att det är vinstdrivande företag och aktörer på marknaden, där aktieägare är 

intresserade av hur mycket avkastning en investering kan ge menar Nilsson. 

Många ungdomar vill ha en bostadsrätt då det är förknippat med välstånd och att det 

ger möjligheten att tjäna pengar på att bo billigare än i en hyresrätt men också på sin 

bostad. För att hjälpa ungdomar in på bostadsrättsmarknaden snarare än 

hyresmarknaden finns det massa varianter berättar Nilsson. Fram till i början av 90-

talet fanns något som kallades förvärvslån som innebar att kommunerna kunde gå i 

borgen för hushåll med lägre inkomster. Unga kunde då få ett räntesubventionerat 

lån. Om räntan var en viss procent och personen inte hade råd erhölls en statlig 

subvention för mellanskillnaden. Detta är något som kan laboreras med antyder 

Nilsson. Han fortsätter med att Boverket har skrivit om riskfördelningar mellan 

aktörer där staten skulle kunna ta en del, kommunen en annan och hushållet en 

tredje som exempel. En del i problematiken ligger också i att om fler ungdomar får 

möjlighet att efterfråga en bostadsrätt för att staten går in och backar upp med olika 

typer av garantier så kommer även fler att vilja köpa en bostadsrätt vilket medför att 

priset går upp på en fri marknad. Angående subventionerat bosparande berättar 

Nilsson att det är för många intressen som inspelar för att det ska bli verklighet. Han 

tror att vissa kommer anse att bostadsrätter premieras framför förmånliga 

hyresrätter.  

Statliga subventioner för att få in unga vuxna på ägarmarknaden finns det för stort 

politiskt motstånd för menar Nilsson. Då finns det starka intressen som skulle hävda 

att staten har en borgerlig syn.  Vänstersynen är att vi ska bygga fler bostäder för att 

lösa problemet. Det närmaste man kommer är miljonprogrammet men det är det få 

som är nöjda med. Då byggdes enorma mängder bostäder men det visade sig att inte 

alla behövdes. När det storskaliga byggandet drogs igång på 60-talet förändrades 

levnadsstandarden och efterfrågan bland människorna. Senare initieras ett program 

att sanera innerstädernas slumområden och i många fall blir det ett dyrare byggande. 

Det byggs bostadsrätter då det är enda sättet att få ekonomi i saneringen av de gamla 

hyreshusen, vilket skapar gentrifiering av stadskärnorna. Med andra ord så köper 

barnfamiljer med pengar bostadsrätter i nyrenoverade, attraktiva områden, där 

många hyresrätter ombildas till bostadsrätter för att finansiera nödvändig 

renovering. Nilsson menar att efterfrågan glömdes helt då man plötsligt stod med ett 

stort överskott av bostäder i enorma områden i många städer i Sverige. Idag finns en 

rädsla för att upprepa det tror han och fortsätter med att den politiken inte riktigt är 

aktuell.  

Vissa menar att amorteringskraven för ungdomar tvingar in dessa på en redan 

dysfunktionell hyresmarknad förklarar Nilsson och fortsätter med att om det inte 

finns några spärrar är det inte heller något att föredra. I början av 90-talet sprack 
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bostadsbubblan och då var det mängder med ungdomar och unga hushåll som 

råkade illa ut. De hade överbelånat sig och kunde inte sälja sin bostadsrätt och än 

idag kan de ha kvar restlån. Någon menar att bostadsbubblan snart spricker och att 

man då måste dämpa ungdomarnas möjligheter att konsumera bostäder för att de 

inte ska råka illa ut på samma sätt. Andra menar att det är fel att ungdomar hindras 

tillträde till bostadsmarknaden, men båda aspekterna är rätt förtydligar Nilsson. Han 

avslutar med att det är viktigt att vara källkritisk och betonar att det är viktigt att 

vara medveten om att svaret om bostadsmarknaden för unga är beroende på vem 

som tillfrågas.  

5.2.4 Intervju med Mathias Sandberg 

Mathias Sandberg är marknads- och försäljningschef på Riksbyggen och jobbar med 

marknadsföringen och försäljningen av nyproduktion i Stockholm, Uppsala, Gävle, 

Dalarna och Gotland. För att läsa transkriberingen av intervjun, se Bilaga 5. 

Det är allmänt känt att unga vuxna har det väldigt svårt att komma in på 

bostadsmarknaden idag menar Sandberg. Prisbilden är hög för att köpa en 

bostadsrätt och amorteringskraven har gjort situationen svår för vissa grupper i 

samhället. Sandberg förklarar att detta främst har märkts av genom att unga vuxna 

har haft det svårt att genomföra köp av bostadsrätter efter ändringen i 

amorteringskraven. De förutsätter att köparen har en relativt hög inkomst eller har 

med sig väldigt mycket pengar in i köpet från början. Sandberg förklarar att för den 

som försöker komma in på hyresmarknaden istället måste ha stått i kö under en 

längre tid för att ha möjlighet till ett sådant boende. Enligt Sandberg är kö-

problematiken främst påtaglig i Stockholm. De nyproducerade bostäderna når 

sådana hyresnivåer att det faktiskt är dyrare att hyra än att köpa en nyproducerad 

lägenhet förklarar Sandberg vidare. Det gör situationen extra svår för de som ännu 

ej kommit ut i arbetslivet.  

Riksbyggen har testat några olika lösningar för att underlätta för unga vuxna. De 

undersöker hur det går att producera bostäder billigare förklarar Sandberg.  För både 

bostadsrätter och hyresrätter behöver branschen söka efter validerade och smarta 

lösningar för att få ner produktionskostnaderna. Han upplever att många aktörer likt 

dem undersöker det. Även om det inte är hans område menar Sandberg att företaget 

för dialog med politiker och genom lobbyingverksamhet försöka hitta lösningar på 

problemet. En sådan lösning skulle kunna vara startlån som gör det enklare att 

komma in på bostadsmarknaden. Angående social bostadspolitik menar Sandberg 

att Riksbyggen försöker bredda erbjudandet av bostäder i så stor utsträckning som 

möjligt. Han understryker vikten av att kunna ha erbjudanden för alla oavsett i vilket 

livsskede bostadstagaren är i. Att ha ett brett spektrum av produkter för de som 

söker både hyresrätter och bostadsrätter.  

Sandberg berättar att Riksbyggens modell av hyrköp låter hyrköpstagaren hyra 

bostaden i 5 år innan beslut om köp måste tas. Detta ger vederbörande chansen att 

komma in på arbetsmarknaden och spara ihop till en insats innan det blir aktuellt för 

köp. Modellen bygger på att Riksbyggen äger bostaden och hyr sedan ut den i 

andrahand till en ung vuxen i åldern 18–35 år. Priset för bostaden sätts vid 

avtalstecknandet och räknas upp med konsumentprisindex vid köptillfället. Det gör 
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att ökningen inte alls blir lika kraftig som om marknaden istället hade stigit. Köpet 

kan genomföras under 5 årsperioden. Avstår hyrköparen att köpa bostaden får denne 

bo kvar som hyresrätt enligt besittningsskyddet förklarar Sandberg vidare. Hyran 

motsvarar vad nyproduktionshyran är för den aktuella orten och rent juridiskt är 

hyrköparen inte en fullvärdig medlem i föreningen innan köpet. Om lägenheten inte 

köps loss inom 5 år förlorar hyrköpstagren möjligheten att byta till en annan bostad 

inom Riksbyggen. Riksbyggens variant av modellen uppkom genom analyser och 

rapporter om hur Finansinspektionens förändringar skulle påverka de unga i landet 

och deras möjlighet till att skaffa en bostad. Hyrköp har testats i ett projekt i 

Järfälla, Jakobsberg. Anledningen till att det testades i Järfälla var för att bostäderna 

var redo för inflyttning. Sandberg menar att det är fördelaktigt att testa en modell 

med engång när den lanseras.  

En av utmaningarna med hyrköp för Riksbyggen är köpet av lägenheterna vilket 

påverkar balansräkningen. Ju fler lägenheter som köps in desto mer kapital binds 

upp som i sin tur gör det svårt för företaget att satsa på andra saker menar Sandberg. 

Ett annat problem är att enbart ett antal lägenheter kan ägas av ett företag innan en 

bostadsrättsförening blir oäkta. En oäkta bostadsrättsförening kan leda till 

skattekonsekvenser. Det behöver alltså vara en viss procent av avgifterna som 

kommer från medlemmar som inte är juridiska personer. Sandberg menar också att 

det är viktigt att få tag i en hyrköpstagare som faktiskt har eller kommer att ha den 

ekonomiska möjligheten att köpa lägenheten inom 5 år. En omfattande uppföljning 

kommer att göras med hyrköpstagarna under hösten 2019 för att återge deras 

perspektiv på modellen. 

I vissa andra fall har nytänkande marknadsföring använts men inte för hyrköp, 

redogör Sandberg. Den marknadsföring som gjorts har genomförts genom 

pressreleaser om satsningen. Branschpressen och några lokala nyhetsmedier har 

sedan fångat upp ämnet. Marknadstrycket har ändock varit högt med flera hundra 

sökanden till alla elva lägenheter som annonserades ut.  För att göra ett urval av 

dessa har Riksbyggens förtursprogram använts förklarar Sandberg.  

Förtursprogrammet bygger på ett kösystem där medlemmarna får en poäng för varje 

vecka de står med i programmet. För att vara medlem i programmet ska en årlig 

avgift betalas. Det finns ingen åldersmässig reglering utan proaktiva föräldrar kan 

till exempel ställa sina barn i denna kö om de vill avslutar Sandberg. 

5.2.5 Intervju med Mårten Lilja 

Mårten Lilja är vice verkställande direktör och chef för affärsområde Bostad på 

Riksbyggen. För att se vilka frågor som besvarades och som utgör nedanstående 

text, se Bilaga 6. 

Det är svårt för många unga vuxna att etablera sig på bostadsmarknaden i ett eget 

boende med trygga villkor anser Lilja. Han syftar då på förstahandskontrakt i 

hyresrätter eller ägt boende i bostadsrätt eller äganderätt. Lilja menar att unga vuxna 

har av naturliga skäl inte så mycket sparat kapital och många unga har heller inte 

etablerat sig på arbetsmarknaden med fast anställning. Det gör det svårt att få lån 

och kan bli ett hinder för förstahandskontrakt. För att avhjälpa problematiken hade 

politiken kunnat anpassa amorteringskraven för unga menar han. Andra vägar för att 
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lösa problematiken är att aktörer erbjuder särskilda lösningar som exempelvis 

modellen hyrköp. Lilja berättar att Riksbyggen har ett pilotprojekt med hyrköp i Brf 

Brandstationen i Jakobsberg, Järfälla. Modellen har inte utvärderats än då företaget 

bedömer att det behöver gå ytterligare tid för att en sådan ska vara givande.  

Den största svårigheten med hyrköp för aktörer är primärt att inköp av de aktuella 

bostadsrätterna binder kapital samt att det för företaget tillkommer en del 

administration. Lilja framhäver även att relationen till bostadsrättsföreningens 

styrelse är viktig och att föreningens medlemmar måste få information och delta i 

dialoger. En annan modell som testats är ungdomsettor som företaget tillämpat i Brf 

Viva i Guldheden, Göteborg. Inflyttningen i föreningen pågår i dagsläget vilket gör 

det för tidigt för en uppföljning. Svårigheten med ungdomsettor är att det på sikt kan 

bli en diskussion i bostadsrättsföreningen om de särskilda villkoren som gäller för 

lägenheterna, menar Lilja. Båda dessa modeller har upplevts ha många intressenter 

från målgruppen.  

Kooperativa hyresrätter är sedan tidigare en känd upplåtelseform och ingår även i 

Riksbyggens arsenal. Lilja berättar att företaget nu har ett projekt i planeringsstadiet 

där kooperativa hyresrätter som riktar mot unga vuxna i Lindholmshamnen, 

Göteborg, ska uppföras. Det är tänkt att modellen ska hjälpa unga vuxna in på 

bostadsmarknaden då insatsen för en kooperativ hyresrätt är betydligt lägre än 

insatsen för en motsvarande bostadsrätt. Valet av modell beslutades genom 

samverkan med ett kommunalt utvecklingsbolag där ett gemensamt intresse 

identifierades av att pröva nya modeller för ungas boende i den nya stadsdelen. 

Intresset för marknaden är ännu ovisst eftersom det inte har offentliggjorts något 

konkret erbjudande förklarar Lilja. 

Det har inte gjorts någon utvärdering av vilken av modellerna hyrköp, kooperativa 

hyresrätter och ungdomsettor som är mest eftertraktad. Lilja menar att ungdomsettor 

är eftertraktade på grund av den mycket låga insatsen. Han påpekar dock att dessa ej 

säljas till marknadspris vid en vidareförsäljning. Hyrköpslägenheterna ger 

möjligheten att planera ett förvärv av en bostadsrätt. Lilja menar dock att det kräver 

en förhållandevis stor insats att överlåta en hyresrätt till en bostadsrätt.  För att 

marknadsföra hyrköp och nå ut till den ämnade målgruppen har lägenheterna i första 

hand erbjudits till medlemmar i Riksbyggens förtursprogram som matchar 

kriterierna förklarar Lilja. För hyrköp var många fler intresserade i den aktuella 

åldersgruppen än de elva lägenheter som var tillgängliga. Ungdomsettorna har 

fördelats av den kommunala förmedlingen Boplats Göteborg genom utlottning.  

Ungdomsettor och kooperativa hyresrätter riktar sig till unga vuxna mellan 18–30 år 

medan hyrköp istället riktar sig till 18–35 år.  Det finns inte någon särskild 

anledning till detta förklarar Lilja. Hyrköp introducerades senare än ungdomsettorna 

och med tanke på att modellen syftar till att köpa en mer långsiktig bostadsrätt så 

blir målgruppen något äldre av naturliga skäl menar han. I processen av att ta fram 

modeller som verktyg för att hjälpa unga vuxna in på marknaden fanns inga andra 

modeller i åtanke än de tre ovanstående förklarar Lilja. Fortsättningsvis förklarar 

han att Riksbyggen fokuserar på att pressa byggkostnaderna och att 

lågprisproduktion är något företaget satsar på. Däremot försöker de se till 

bostäderna i ett livscykelperspektiv. Enkla lösningar till låga kostnader tenderar att 
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generera sämre driftkostnader på sikt vilket inte Riksbyggen eftersträvar förklarar 

Lilja. 

De kommuner som Riksbyggen har projekt i är intresserade av att det byggs 

bostäder menar Lilja och i synnerhet i projekt som hjälper unga vuxna in på 

bostadsmarknaden. Investeringsstödet har använts i vissa projekt och de kommer att 

fortsätta göra det framöver för att hålla byggkostnaderna nere menar Lilja. Förutom 

unga vuxna har Riksbyggen gett särskild uppmärksamhet till äldres boendesituation. 

Utifrån det har bland annat seniorboendekonceptet Bonum, som består av 

bostadsrätter för de som fyllt 55 år, utvecklats. 
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6 Analys av resultat 

I avsnittet behandlas resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkterna för arbetet, 

för att avgöra om utfallet stämmer överens med angivna teorier och om det finns 

några avvikelser eller begränsningar. 

6.1 Enkätundersökning 
Boverkets studie (2012) som berör hur svenskarna flyttar stämmer överens med 

respondenternas svar på enkäten. Många unga vuxna är intresserade av att flytta och 

de vill allra helst flytta till de svenska storstäderna eller till de större städerna. 

Studien anger även att fler kvinnor än män är intresserade av att flytta, vilket detta 

arbetets enkät inte visar. Skillnaden är dock marginell och över 90 % av båda könen 

anger att de vill flytta.   

Bostadsrätt som upplåtelseform är enligt enkätsvaren mest eftertraktad bland 

enkätens respondenter vilket motsäger Ungdomsbarometerns undersökning (2018) 

till viss del. I undersökningen anger respondenterna att äganderätt är det mest 

intressanta alternativet för alla orter förutom storstadskommuner. I detta arbetets 

enkät framkommer upplåtelseformen bostadsrätt som mest intressant för 

respondenterna, förutom om de vill flytta till landsbygden. Dessa olika resultat kan 

tänkas bero på att Ungdomsbarometern tillfrågade personer yngre än 18 år. En 

annan orsak skulle kunna vara att enkäten begränsar respondenten att svara om en 

flytt är planerad inom fem år medan Ungdomsbarometerns undersökning behandlar 

framtiden utan gräns.  

Intresset för att äga sitt boende istället för att hyra ökar med åldern (Åsberg 1999) 

vilket även framgår i enkäten då de äldre åldersgrupperna i större utsträckning vill 

bo i antingen bostadsrätt eller äganderätt. Detta resultat styrker därmed Mårten 

Liljas förklaring till varför hyrköp har satt ålderskraven till fem år högre än vad som 

är satt för de andra modellerna. Hyrköp kan därför ses som en mer långsiktig 

lösning på en persons bostadsbehov. Efterfrågan att äga sitt boende ökar också 

bland arbetande samt om antalet personer i hushållet är fler än en, vilket påpekas av 

Enström Öst (2012). I den studien angavs även att de som vill flytta till 

storstadskommunerna är mer benägna att hyra sin bostad än de som vill flytta till 

mindre kommuner. Respondenternas svar visar dock att intresset för att hyra är 0,5 

% större bland de som vill bo i en så kallad större stad än för de som vill flytta till en 

storstad. Skillnaden är marginell och tros bero på att andelen studenter i 

åldersgruppen 18–24 år som svarat att de vill bo i hyresrätt kontra bostadsrätt är 

högre för större städerna än storstäderna. Enkäten visar att respondenter inom 

åldersgruppen 18–24 samt de som studerar är mer benägna att flytta till en hyresrätt. 

Micael Nilsson menar att en anledning till att unga vuxna vill äga sitt boende är för 

att det ses som en symbol som förknippas med välstånd och möjligheten att tjäna 

pengar på sitt boende. Den senare delen av Nilssons analys delas av flertalet av 

respondenterna samt styrks av Janssons (2007) studie om bostadsbeslut.  

Flertalet av de respondenter som angivit att de vill bo i bostadsrätt anger också att 

det är för långa köer in på hyresmarknaden, vilket även är ett av de hindren som de 
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svenska kommunerna identifierat för unga vuxnas möjlighet att lösa sina 

bostadsbehov (Boverket 2019a). Det kan vara en orsak till att många av 

respondenterna vill flytta till bostadsrätter menar både Granath Hansson och 

Nilsson. Deras teori är att en haltande hyresmarknad leder till att större möjlighet 

ses genom att vissa människor väljer att lösa sitt bostadsbehov genom att köpa en 

bostad. Enligt Nilsson ser många hellre att de lägger pengar på att investera i en 

bostadsrätt än på att betala sig in på den svarta hyresmarknaden. Den ökade 

efterfrågan på bostadsrätter leder i sin tur enligt dem båda till höjda priser, vilket gör 

det svårare att även komma in på bostadsrättsmarknaden för utsatta grupper med 

mindre ekonomiska medel. Av de som vill flytta till bostadsrätt anger även flertalet 

av enkätens respondenter att de har för lite sparat kapital till insats samt att det är 

svårt att få lån som anledningar till att de tycker det är svårt att komma in på 

bostadsmarknaden. Problematiken tror Sandberg att hyrköp kan lösa i och med 

möjligheten att ta över en bostadsrätt innan hyrköpstagaren har möjlighet att köpa 

loss den och därmed slipper vänta i kommunala bostadsköer. Problematiken med 

kötid kvarstår förvisso då de hyrköpslägenheter som producerats enbart släppts för 

Riksbyggens egna förtursprogram.       

Tvårumslägenheter var det antalet rum som efterfrågades mest bland de som ville 

flytta till en lägenhet. Skanskas kartläggning av deras sålda bostäder 2016 (Kante 

2017) påvisade samma slutsats. Däremot uppgick Skanskas procent av antalet sålda 

bostäder till 34 % medan enkätens procentuella andel av mest önskade rumsantal 

uppgick till 58 % för tvårumslägenheter. Anledningen tros bero på att Skanskas 

kartläggning innefattar alla lägenheter de sålt och inte enbart de lägenheterna de sålt 

till unga vuxna. Då Skanskas kartläggning och respondenternas svar stämmer 

överens när det kommer till hur eftertraktade trerumslägenheterna var så antas 

skillnaden för tvårumslägenheterna bero på att Skanskas andra kunder vill ha fler 

rum än respondenterna. Viktigt att ta i beaktning är att Skanskas kartläggning gäller 

sålda bostäder medan respondenterna har fått önska fritt i enkäten utan att förhålla 

sig till olika faktorer som kan påverka ett bostadsköp. Det antas därför att Skanska 

har sålt fler enrumslägenheter än vad enkätens respondenter önskar. Att 

tvårumslägenheter är de mest eftertraktade bostäderna kan förklara varför många 

kommuner anser att det finns en brist av dessa (Boverket 2019a).  

Att de flesta önskar en tvårumslägenhet tros vara orsaken till att intresset för 

ungdomsettor var så lågt bland respondenterna, vilket några respondenter 

kommenterade i fritext. Lundblad angav att anledningen till att det enbart var 

enrumslägenheter som konceptet innefattade var på grund av att hålla priset nere 

och för att det var enrumslägenheter som passade in i det uppförda husets 

beskaffenhet.  

En annan orsak till att intresset för ungdomsettor var lågt kan bero på att de inte har 

marknadsförts separat från resterande lägenheter i bostadsprojektet i Brf Viva, vilket 

Lundblad även uppger. I resultatet av enkäten ses en tydlig relation mellan intresse 

och kännedom för alla tre modellerna. Möjligen skulle därför intresset för alla tre 

modellerna kunna ökas genom att få marknaden att förstå vad koncepten innebär. 

Ingen av modellerna har marknadsförts separat hittills.   
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Att intresset för kooperativ hyresrätt är lägre än till exempel för hyrköp kan 

förklaras genom att studera respondenternas angivna orsaker. Några av dem har 

angivit att det är osäkerheten kring föreningens ekonomi som gör att intresset är 

svalt för bostadsformen vilket även är den anledning Micael Nilsson anger när han 

menar att det inte fungerat bra i Sverige. Nilsson påstår också att ett lågt intresse för 

att sitta i förening utan at äga något också är anledningen till att konceptet inte varit 

populärt i Sverige. Även det skulle kunna förklara det låga intresset bland 

respondenterna. Intresset för modellen ökar med kännedomen kring konceptet. 

Flertalet respondenter anger också att möjligheten att tjäna pengar på sitt boende 

inte finns för två av koncepten vilket också kan vara en bidragande orsak till det 

låga intresset.      

Resultatet av enkäten visar att bostadsproblematiken varierar för olika delar av 

landet då till exempel de som vill bo på landsbygden inte anser att det är lika svårt 

att komma in på bostadsmarknaden som på andra platser. Det styrker Granath 

Hanssons uttalande om att bostadsmarknaden varierar och faktiskt kan fungera 

riktigt tillfredsställande på vissa områden.  

6.2 Intervjuer 
Byggkostnaderna är något som starkt påverkar prisbilden på nyproducerade 

lägenheter. Uppfattningen om vad det beror på skiljer sig mellan de olika aktörerna. 

Lundblad menar att de ökade priserna kan bero på brister i upphandling och i råvara 

medan Nilsson antyder att ledande experter inom byggkostnader inte själva vet. 

Sandberg nämner att mycket som nyproduceras idag når hyresnivåer som gör det 

mer förmånligt att faktiskt köpa än hyra en sådan lägenhet. 

Grander (2017) visar att allmännyttan inte har möjlighet att hjälpa de resurssvaga att 

uppfylla sina bostadsbehov, vilket stärker Nilssons påstående att det idag inte byggs 

efter behovet längre som i sin tur leder till en dysfunktionell hyresmarknad. 

Enligt bostadsmarknadsenkäten (Boverket 2019a) anger flertalet kommuner att de 

ser en brist av större hyreslägenheter. Det skulle kunna avhjälpas om 

investeringsstödet även gällde större lägenheter, vilket är något Nilsson påpekar 

under intervjun. Problemet kommer dock enligt Nilsson att kvarstå för de 

inkomstsvaga hushållen som exempelvis unga vuxna. Nyproducerade lägenheter 

blir ändå för dyra trots investeringsstödet. 

De tillfrågade är positiva till modeller som hyrköp, kooperativa hyresrätter och 

ungdomsettor och tror att dessa kan vara en del av lösningen för att få in unga vuxna 

på bostadsmarknaden. Nilsson menar dock att modellerna inte omfamnar samtliga 

inom målgruppen då det faktiskt ställs ekonomiska krav på de sökande. De krav 

som finns för två av modellerna består av en kontantinsats och för den tredje utgörs 

den av en förhöjd månadsavgift i förhållande till övriga i föreningen. 

Enligt Lundblad har kooperativa hyresrätter visat sig fungera väldigt bra. Detta 

instämmer Granath Hansson i och nämner Stockholm som ett framgångsriktigt 

exempel. Nilsson antyder motsatsen med motiveringen att konceptet inte slagit 

igenom i Sverige på grund av att människor kan uppleva det svårt att binda upp sig 

utan att faktiskt äga någonting. 
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Alla är överens om att branschen behöver ett nytänkande och innovation för att lösa 

problematiken och att det inte finns något enkelt svar. Lundblad anser att en friare 

hyressättning och subventioner på individnivå kan vara intressant. Nilsson är kluven 

till marknadshyror på grund av bland annat negativa effekter på välfärden och 

menar att statliga subventioner för att bygga för ungdomar kan möta ett starkt 

politiskt motstånd. 
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7 Diskussion  

Detta avsnitt innehåller diskussioner kring använda teorier, metoder och erhållna 

resultat samt analys av dessa. Egna tankar, funderingar och åsikter återspeglar 

konsekvenser av rapportens metoder, genomförande och resultat. 

7.1 Teori och metod 
Här redogörs utvecklande tankar om hur teori tillämpats och metod genomförts i 

enlighet med initiala avsikter och utgångspunkter. Avsnittet behandlar även 

avgränsningarnas slutgiltiga innebörd. 

7.1.1 Enkätundersökning 

Enkäter är en metod som kan vara problematisk att uppnå en hög validitet och 

reliabilitet samt svarsfrekvens med. Anledningen är att det bland annat är svårt att 

avgöra om frågorna har uppfattats korrekt, om svaren har varit sanningsenliga och 

om enkäten nått ut till ämnad målgrupp. Svarsfrekvensen kan bli låg eftersom 

många bortser från att svara på enkäten av olika skäl. För att främja validiteten var 

en av grundtankarna att få till en hög precision i frågorna. Det medförde att frågorna 

genomarbetades längre än planerat ihop med både handledare och de oberoende 

som bistod vid pilotundersökningen av enkäten innan den distribuerades till 

allmänheten. Det bidrog till att enkäten inte var tillgänglig för allmänheten så länge 

som det var planerat, vilket hade kunnat generera fler respondenter och på så vis ett 

mer tillförlitligt resultat. Trots svårigheter valdes enkäter som metod för att nå ut till 

den ämnade målgruppen nationellt med hänsyn till arbetets tidsbegränsning. 

Webbenkäter valdes främst på grund av finansiella och geografiska skäl, då dessa 

förenklar distributionen och samtidigt inte kräver en fysisk närvaro av författarna. 

Genom att använda webbenkäter var tanken att antalet respondenter skulle bli högt 

under kort tid, vilket det sedan inte blev. Då vissa tenderar att bortse från att svara 

på enkäter av olika skäl uppkom en idé om att uppmana dessa att svara genom olika 

incitament. Dessa bestod av utlottning av priser vid deltagande och liknande. Det 

kunde dock uppmuntra människor att framför allt svara flera gånger och dessutom 

slarva med sina svar och därav genomfördes aldrig idén. Enkäten kunde besvaras 

mer än en gång, men kunde begränsas genom att låta varje respondent verifiera sig 

genom att ange en mejladress och logga in i formuläret. Dock ansåg författarna att 

detta kunde bidra till att många undviker att svara på enkäten, varför funktionen inte 

lades till. Även om begränsningsfunktionen hade lagts till ansåg även författarna att 

det ändå inte går att kontrollera om samma respondent anger flera mejladresser och 

således svarar på enkäten mer än en gång. 

För att öka svarsfrekvensen mottogs hjälp av handledare på universitetet och 

insatser som innefattade att enkäten delades ut fysiskt genomfördes även av 

författarna vid flertalet tillfällen innan insamling. För att få en relativt god 

reliabilitet föll valet på att ”gräva där man står” då man som student ofta kommer i 

kontakt med andra studenterna som faktiskt faller inom ramen för målgruppens 

ålder. Dock har urvalet präglat resultaten då den huvudsakliga sysselsättningen 

består av studerande och unga vuxna som är i 20–25-årsåldern och hemmahörande i 
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Kronobergs län. När respondenter på universitetet tillfrågades att svara på enkäten 

fick de antingen svara med egna medel eller så fick de använda någon av 

författarnas privata mobiltelefoner och surfplattor. Insatserna gav ett högt antal svar 

på kort tid och om detta tillvägagångssätt hade tillämpats initialt hade det säkerligen 

genererat i ett mycket högre antal respondenter än det faktiska utfallet tror 

författarna. 

Som teoretiska verktyg anammades framför allt triangulering som handlar om att 

mäta samma sak fast på olika sätt i detta sammanhang. Med en sådan komplexitet 

som bostadsmarknaden utgör kräver det att frågorna faktiskt ska kunna ge svar på 

det som efterfrågas. Som tillvägagångssätt ställdes snarlika frågor som egentligen 

pekar mot samma svar. Avgränsningen blev att begränsa antalet frågor för att inte 

skapa en för kort enkät som inget konkret kan utvinnas ur. Men också för att inte 

skapa en alltför lång enkät som en respondent aktivt väljer att inte slutföra. 

7.1.2 Intervjuer 

För att komma i kontakt med intervjupersoner togs i vissa fall hjälp av extern 

handledare på företaget som tog en första kontakt med personen i fråga. Det var 

behjälpligt eftersom de som senare kontaktades av författarna hade en kännedom 

om de avsikter och grunder som studien baserats på, vilket kan ha underlättat 

processen till viss del. 

Vid urvalet av intervjupersoner låg den största vikten på att faktiskt få svar på frågor 

kring arbetets innovativa modeller. Då hyrköp, ungdomsettor och kooperativa 

hyresrätter för unga vuxna saknar enhetliga definitioner och till viss del är unika på 

bostadsmarknaden i dagsläget präglas resultatet av Riksbyggens modeller av dessa. 

Möjligtvis kan deras kommentarer inte alltid likställas med de från andra aktörer 

som möjligtvis kan tänkas arbeta med några av modellerna på ett eller annat vis 

inom sin verksamhet. 

I efterhand har det visats sig skilja resultatmässigt i form av textmängd att senare 

behandla beroende på graden av struktur på intervjun, eller om den istället hade 

genomförts med ett frågeformulär. Den första intervjun valdes att göras 

ostrukturerad med undantag av ett fåtal ledande och öppna frågor för att få rätt 

riktning på samtalet. Tanken var att på så vis få till ett mer naturligt samtal där 

intervjuare inte blir begränsade till att förhålla sig till ett formulär. Således kan 

intervjuare komma in till kärnan i ämnet på ett sätt där de varken influerar eller 

antyder något som kan påverka de faktiska svaren från den intervjuade. Trots det är 

författarnas uppfattning att intervjupersonernas svar kan bilda någon slags substans i 

vad aktörer som vill göra liknande åtaganden faktiskt bör tänka på. Det är otrolig 

värdefullt i sig och mycket är till stor del allmängiltigt för vidare arbeten inom 

området.  

Strukturerade intervjuer har varit mer givande än ostrukturerade då intervjuare fått 

ett helt annat flyt i samtalet och faktiskt har fått svar på det som efterfrågats. Men 

också för att det har gett utrymme att under samtalet gång ställa följdfrågor på 

intresseväckande svar utan att tappa den röda tråden. På grund av tidsbrist utfördes 

en intervju med hjälp av ett frågeformulär som mejlades fram och tillbaka. 

Formuläret i sig var en begränsande faktor för resultatet på grund av frågornas låsta 
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struktur. Den intervjuade fick inte utrymme att få eventuella frågor förklarade vid 

tolkningssvårigheter. Som intervjuare kunde författarna heller inte påverka 

erhållandet av den typ av svar eller omfattning som eftersträvades. Att heller inte 

kunna ställa följdfrågor var en nackdel som intervjuare och utfallet blev inte enligt 

författarnas avsikt. Genom att nyttja en strukturerad intervju istället för ett låst 

frågeformulär hade resultatet gynnats tror författarna. 

Att använda mobiltelefon för att genomföra intervjuer har varit fördelaktigt då 

uppkopplingen inte varit ett problem som det visats sig vara de gånger Skype valdes 

att användas. Valet att spela in varje intervju har även varit värdefullt då samtalet 

kunde analyseras på ett säkrare sätt med hjälp av transkribering som stöd istället för 

exempelvis hastigt antecknade stödord som underlag. 

7.2 Resultat 
Här redogörs för hur undersökningens resultat kan jämföras med liknande studier 

från avsnittet teoretiska utgångspunkter och dess allmängiltighet samt hur resultaten 

kan användas i motsvarande arbeten. 

7.2.1 Enkätundersökning 

Resultatet av enkäten stämmer till övervägande del överens med den teori som tagits 

upp i studien men mer tid för analys av resultatet hade varit gynnsamt för studien då 

området är brett och komplext.   

Resultatet kan inte ses som representativt för alla i målgruppen då spridningen på 

ålder var låg samt att respondenterna var till största del hemmahörande i Kronobergs 

län. För att förbättra spridningen av respondenterna kunde enkäten ha spridits 

genom andra distributionssätt. Då respondenternas ålder inte var jämnt fördelad på 

de tre åldersgrupperna som användes kan vissa resultat ses som missvisande. Ett 

exempel på ett sådant resultat är det som visar intresset för de olika modellerna då 

det enbart var tre respondenter inom åldersgruppen 30–35 år som kunde tänka sig 

att flytta till en lägenhet. Då det enbart var tre respondenter inom denna avgränsning 

gav det varje respondents svar en hög procent av totalen och kan därmed ej 

jämställas med de resultat som hade en större mängd respondenter. Samma sak 

gäller för frågan om vilken upplåtelseform respondenterna som ville flytta var 

intresserade av, då det enbart var två män i åldern 30–35 bland det urvalet av 

respondenter. För samma fråga fast med kvinnliga respondenter mellan 30–35 år var 

det enbart sex, men det resultatet antas vara mer troligt då det stämmer bättre 

överens med vad som omnämns i teorin.    

Respondenterna angav ett lägre intresse för modellerna än vad som förväntats vid 

studiens början. Det trots att de inblandade i projekten från Riksbyggens sida också 

angett att responsen varit mycket positiv från målgruppen. Denna avvikelse antas 

bero på att enkätfrågorna utformades korta och därmed kanske inte all väsentlig 

information om koncepten framgick för respondenterna. Frågorna ställdes också så 

att en följdfråga kunde behandla kännedomen kring de olika modellerna. Därför 

namngavs inte koncepten då det kunde ha påverkat resultatet kring kännedomen. 

Man bör också ta i beaktande att intressegraden inte alltid stämmer överens med 

faktiska köp.  
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Strax under hälften av respondenterna angav att det största hindret för att komma in 

på bostadsmarknaden i dagsläget var att de saknar kapital. Då samtliga modeller 

som arbetet behandlar till viss del kräver ekonomiska resurser kan det bli en 

svårighet för de respondenterna att erhålla en bostad. Den modellen som väckte 

störst intresse, hyrköp, avhjälper dock ej den problematik som många unga anger är 

ett problem, de långa kötiderna. Då möjligheten för att få tag i en sådan lägenhet 

baseras på hur många poäng personen har i Riksbyggens egen förturskö. 

Ungdomsettorna har avhjälpt kötids problematiken genom att lottas ut till 

intressenterna istället, möjligtvis borde det kanske testas för hyrköp också.   

Enkäten har varit utformad så att det enbart går att ange ett svar på de flesta 

frågorna, men på frågan om hur respondenten helst vill bo har det varit möjligt att 

ange flera svar. Detta har gett 265 svar från 209 respondenter och därmed har svaren 

utlästs som vad respondenten kan tänkas bo i istället för hur den absolut vill bo. 

Detta har försvårat processen att utläsa ett rättvist resultat från frågorna. Samma 

problematik uppstod vid frågan om orsakerna till att det är svårt att komma in på 

bostadsmarknaden. Frågan utformades så för att ofta kan finnas mer än en anledning 

till problemet.      

Respondenterna angav en ganska låg kännedom för samtliga modellerna vilket är 

intressant. Majoriteten av respondenterna anger en hög siffra som visar att det är 

svårt att komma in på bostadsmarknaden vilket väcker tankar om varför inte 

modellerna har gjort ett större genomslag så att de faktiskt når ut till den ämnade 

målgruppen som bör tilltalas av dessa. Troligtvis kan det bero på att modellerna inte 

är så etablerade på marknaden ännu och de som faktiskt provas och planeras är 

stationerade i Göteborg och Stockholm där svarsfrekvensen varit låg bland 

respondenterna. Möjligtvis hade åtminstone kännedomen varit högre om fler 

respondenter varit hemmahörande i någon av de två större storstadsregionerna.   

Kännedomen kring gällande amorteringskrav och bolånetak är som högst bland de 

som inte tänkt flytta vilket kan bero på att dessa respondenter redan äger eller hyr 

sitt boende idag och därmed genom gått processen kring inskaffandet av den bostad 

de vill bo i. Respondenter som ville flytta till äganderätt och bostadsrätt hade också 

en högre kännedom om de finansiella kraven än övriga. Det tros bero på att de har 

satt in sig i gällande förutsättningar för att ha möjlighet att köpa en bostad. 

Enligt Hyresgästföreningen är det många som är ofrivilligt hemmaboende och av de 

respondenter som angett att de bor hemma vill samtliga flytta inom fem år.  

7.2.2 Intervjuer 

Det har varit stundvis invecklat att lyfta fram det viktigaste ur intervjuerna varpå 

valet blev att tillägga transkriberingen av respektive intervju. Det för att låta läsaren 

ta del av det som faktiskt sades och samtidigt kunna få möjlighet att läsa både den 

korta och långa versionen av samtalet samt göra en egen tolkning. En del av 

resultaten har även visats sig att inte komma till någon större nytta och vissa frågor 

har varit intressanta men möjligtvis överflödiga. 

Mycket av det som sägs under samtliga intervjuer understryker det som står i 

åliggande teoriavsnitt. Unga vuxna tillhör kategorin av extra utsatta på 
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bostadsmarknaden som har det allmänt känt som tuffast att få tag i en bostad. 

Samma utfall kan därmed med stor säkerhet återskapas vid en liknande studie. 

Under intervjun med Anna Granath Hansson tar hon bland annat upp 73-

punktsprogrammet och investeringsstödet som är medel för att avhjälpa problemet 

och styrker kreditrestriktionerna som en av anledningarna till att målgruppen slås ut 

från marknaden. Det är något som de flesta instämmer med, enligt Boverkets 

marknadsenkät från 2019 är det 35 procent som uppger att det är svårt för 

privatpersoner att få lån. Granath Hansson nämner även att dyra 

produktionskostnader är något som ligger till grund för problematiken och detta är 

det 55 procent av kommunerna som uppger i bostadsmarknadsenkäten (Boverket 

2019a) men även Martin Lundblad under intervjun med honom. 

Andra aktörer kan dra nytta från framförallt hur Riksbyggen resonerar kring unga 

vuxnas situation och mycket tankar och idéer här kan vara allmängiltiga. 
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8 Slutsatser 

Arbetet har resulterat i följande slutsatser: 

• Majoriteten av unga vuxna i Sverige vill flytta och helst till en större stad 

eller storstad. 

 

• Långa kötider är den främsta orsaken till att unga vuxna inte får tag i en 

hyresrätt. 

 

• För lite ekonomiska medel sparat för en kontantinsats är främsta orsaken till 

att unga vuxna inte får tag i en bostadsrätt. 

 

• Den mest eftertraktade upplåtelseformen bland unga vuxna är en 

bostadsrätt. 

 

• Det kan finnas en koppling mellan en hög kännedom och intresset för 

modellerna. 

 

• Kännedomen om modellerna bland unga vuxna är relativt låg. 

 

• Det finns ett intresse för de tre modellerna bland unga vuxna. 

 

• Modellerna kan vara en lösning för en viss del av målgruppen att komma in 

på bostadsmarknaden. 

För vidare forskning i ämnet kan det vara av intresse att göra en uppföljning av de 

två modellerna för unga vuxna som i dagsläget har tillämpats på marknaden. Vidare 

kan det vara fördelaktigt att studera djupare i de ekonomiska och juridiska 

aspekterna av de tre modellerna. Genom att beakta de upplevda hinder som unga 

vuxna möter kan resultaten användas för att anpassa befintliga modeller alternativt 

att ta fram nya som möter deras förutsättningar. Eftersom de tre koncepten kräver en 

viss kontantinsats av köparen kan det vara av intresse att undersöka metoder för att 

avhjälpa köparens ekonomiska begränsningar. 
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Bilaga 1, Enkätens frågeformulär 

Hur vill du helst bo? 

Genom denna enkät vill vi få svar på hur unga vuxna mellan 18–35 upplever dagens 

bostadsmarknad och ha detta som underlag i vårt examensarbete för att få en bättre 

förståelse om hur man bör möta målgruppens efterfrågan. Enkäten tar cirka 3 

minuter att besvara och är anonym. 

Enkäten ansvarar vi, Bernt-Ove Andersson och Anthon Malmstedt för, 

sistaårsstudenter på programmet Byggnadsutformning, tillsammans med vår 

handledare Johan Vessby vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Tack för att du tar dig tid! 

*Obligatorisk 

1. Ange din ålder* 

a. Yngre än 18 

b. 18 

c. 19 

d. 20 

e. 21 

f. 22 

g. 23 

h. 24 

i. 25 

j. 26 

k. 27 

l. 28 

m. 29 

n. 30 

o. 31 

p. 32 

q. 33 

r. 34 

s. 35 

t. Äldre än 35 

 

2. Vilken könsidentitet har du?* 

a. Kvinna 

b. Man 

c. Annat 

d. Vill ej ange 

 

3. Vilket län tillhör du i dagsläget?* 

a. Blekinge län 

b. Dalarnas län 



 

Bilaga 1 sid II 

 

c. Gotlands län 

d. Gävleborgs län 

e. Hallands län 

f. Jämtlands län 

g. Jönköpings län 

h. Kalmar län 

i. Kronobergs län 

j. Norrbottens län 

k. Skåne län 

l. Stockholms län 

m. Södermanlands län 

n. Uppsala län 

o. Värmlands län 

p. Västerbottens län 

q. Västernorrlands län 

r. Västra Götalands län 

s. Örebro län 

t. Östergötlands län 

 

4. Ange din huvudsakliga sysselsättning* 

a. Studerande 

b. Arbetssökande 

c. Arbetande 

d. Övrigt: 

 

5. Hur stor är hushållets ungefärliga inkomst per månad före skatt?* 

a. 0 - 14 999 kr 

b. 15 000 - 29 999 kr 

c. 30 000 - 44 999 kr 

d. 45 000 kr eller mer 

 

6. Ange lärosäte* 

a. Blekinge tekniska högskola 

b. Chalmers tekniska högskola 

c. Enskilda Högskolan Stockholm 

d. Ersta Sköndal Bräcke högskola 

e. Försvarshögskolan Stockholm 

f. Gymnastik- och idrottshögskolan 

g. Göteborgs universitet 

h. Handelshögskolan i Stockholm 

i. Högskolan Dalarna 

j. Högskolan i Borås 

k. Högskolan i Gävle 

l. Högskolan i Halmstad 

m. Högskolan i Skövde 

n. Högskolan Kristianstad 

o. Högskolan Väst 
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p. Johannelunds teologiska högskola 

q. Jönköping University 

r. Karlstads universitet 

s. Karolinska institutet 

t. Konstfack 

u. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

v. Kungliga Tekniska högskolan 

w. Linköpings universitet 

x. Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) 

y. Luleå tekniska universitet 

z. Lunds universitet 

å. Malmö universitet 

ä. Mittuniversitetet 

ö. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

aa. Mälardalens högskola 

bb. Newmaninstitutet 

cc. Röda korsets högskola 

dd. SLU, Sveriges lantbrukaruniversitet 

ee. Sophiahemmet Högskola 

ff. Stockholms konstnärliga högskola 

gg. Stockholms Musikpedagogiska Institut 

hh. Stockholms universitet 

ii. Södertörns högskola 

jj. Umeå universitet 

kk. Uppsala universitet 

ll. Örebro Teologiska Högskola 

mm. Örebro universitet 

nn. Annat 

 

7. Hur bor du i dagsläget?* 

a. Hyresrätt 

b. Bostadsrätt 

c. Hemma hos föräldrar 

d. Ägd villa eller småhus 

e. Övrigt: 

 

8. Ange antalet personer i hushållet i dagsläget* 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 eller fler 

 

9. Har du planer på att flytta under de kommande 5 åren?* 

a. Ja 

b. Nej 

 

10. Om du svarade ja, hur skulle du helst vilja bo då?* 
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a. Hyresrätt 

b. Bostadsrätt 

c. Vet ej 

d. Vill ej flytta 

e. Övrigt: 

 

11. Vart skulle du i så fall flytta?* 

a. Storstad (fler än 200 000 invånare) 

b. Större stad (40 000 - 200 000 invånare) 

c. Mindre stad/tätort (15 000 - 39 999 invånare) 

d. Landsbygd (färre än 15 000 invånare) 

e. Vet ej 

f. Vill ej flytta 

 

12. Vilken typ av bostad skulle du vara intresserad av att flytta till, sett till din 

livssituation?* 

a. Lägenhet 

b. Villa 

c. Radhus 

d. Vet ej 

e. Vill ej flytta 

f. Övrigt: 

 

13. Om du valde lägenhet, vilken typ vill du då helst ha? 

Kvadratmeter samt hyreskostnad per månad är medel i Sverige och kan 

variera 

a. 1 rum och kök/kokvrå, ca 38 kvm och kring 4027 kr/månad 

b. 2 rum och kök/kokvrå, ca 59 kvm 5591 kr/månad 

c. 3 rum och kök, 78 kvm och kring 6904 kr/månad 

d. 4 rum och kök, ca 101 och kring 8710 kr/månad 

e. Inget av ovanstående 

 

14. Upplever du att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden?* 

a. (1) Upplever inga problem 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

e. (5) Upplever stora problem 

 

15. Om du upplever att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden, vilket 

är då det främsta hindret anser du?* 

Välj högst tre alternativ 

a. För lite sparat kapital för kontantinsats 

b. Svårt att få lån till bostadsrätt 

c. Långa kötider till hyresrätter 

d. För hög avgift per månad 

e. Geografiska skäl 
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f. Personliga skäl 

g. Upplever inga problem 

h. Övrigt: 

 

16. Upplever du att utbudet av lägenheter möter efterfrågan där du vill bo?* 

a. Ja 

b. Nej 

 

17. Har du behövt tacka nej till jobb eller studier på grund av boendet?* 

a. Ja 

b. Nej 

 

18. Hur väl känner du till dagens amorteringskrav?* 

a. (1) Ej bekant 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

e. (5) God kännedom 

 

19. Hur väl känner du till dagens bolånetak? 

a. (1) Ej bekant 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

e. (5) God kännedom 

Nedan följer tre nya alternativa boende- och upplåtelseformer som tagits fram 

för att hjälpa unga vuxna att få en bostad 

Ange hur intressant du tycker varje alternativ är 

20. Alternativ 1 - Du hyr en lägenhet som du under en 5-årsperiod har möjlighet 

att köpa loss till rådande marknadspris. Om du inte köper lägenheten som 

en bostadsrätt inom 5 år får du fortsätta att bo kvar i den som en hyresgäst.* 

a. (1) Inte intresserad 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

e. (5) Mycket intresserad 

 

21. Alternativ 2 - Du får möjligheten att köpa en enrumslägenhet på 30 kvm för 

en låg insats, till exempel 95 000 kr, men får istället betala en månadsavgift 

som är drygt 15 % högre. Villkoret är att vidareförsäljningspriset är samma 

som den initiala insatsen fast indexreglerad till datumet för försäljning. 

Indexreglering = Reglering som i detta fall innebär att man tar hänsyn till 

hur en kontantinsats värde förändras över tid. 

a. (1) Inte intresserad 

b. (2) 

c. (3) 
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d. (4) 

e. (5) Mycket intresserad 

 

22. Alternativ 3 - Mot en låg upplåtelseinsats, till exempel 100 000 kr, blir du 

medlem i en kooperativ hyresrättsförening och får hyra en lägenhet. Som 

medlem får du delta vid bland annat ekonomiska beslut kring förvaltningen 

av byggnaden vilket i sin tur kan påverka hyresavgiften. Vid utflyttning får 

du tillbaka din insats utan värdeökning och lägenheten återgår till 

föreningen. 

a. (1) Inte intresserad 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

e. (5) Mycket intresserad 

 

23. Vilken av de tre ovannämnda alternativen skulle du vara mest intresserad 

av?* 

a. Alternativ 1 

b. Alternativ 2 

c. Alternativ 3 

d. Inget av ovanstående 

 

24. Motivera gärna ditt val 

Valfritt 

 

25. Känner du till boendeformen Hyrköp?* 

a. (1) Ej bekant 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

e. (5) God kännedom 

 

26. Känner du till boendeformen Ungdomsettor?* 

a. (1) Ej bekant 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

e. (5) God kännedom 

 

27. Känner du till upplåtelseformen Kooperativ hyresrätt?* 

a. (1) Ej bekant 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

e. (5) God kännedom 
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28. Tack för din medverkan! Om du har synpunkter på enkäten kan du ange 

dem nedan. 

Valfritt 
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Bilaga 2, Transkribering av intervju med Anna 

Granath Hansson 

Hur ser situationen ut för unga vuxna enligt dig? 

Det ser olika ut i olika städer skulle jag säga. Hyresmarknaden fungerar relativt bra 

och men det är på väldigt få ställen. När man inte har tillgång till hyresmarknaden så 

måste man köpa och där har det varit en väldigt stor prisuppgång kombinerat med 

kreditrestriktioner som slår ut unga med en gång. Detta är liksom grundanalysen. 

Det är för dyrt med andra ord. Hur ska man lösa detta problemet? Vad ser du 

för lösningar och vad gör man i dagsläget? 

Många jobbar med en del förturssystem till billiga och mindre hyresrätter för unga 

och försöker lätta problemet så. Om man ser på nyproduktionen kan de kommunala 

bolagen göra så och motivera det men i den privata delen så kan det bli lite svårare 

eftersom omsättningen ofta är mindre och värre. Angående nyproduktionen så borde 

man släppa fram mer lågprisproduktion som unga har råd att köpa. Det är en möjlig 

väg. Samtidigt ska man vara medveten om att nyproduktionen inte komma bidra 

med några jättestora volymer och speciellt inte i det här marknadsläget. 

Det är ju prat om att det finns för lite bostäder i Sverige enligt Boverket och 

ofta är nybyggt för dyrt. Vad finns det för möjligheter till att få nyproduktion 

att bli billigare? 

Riktigt låga priser på nyproduktion blir det aldrig, det måste man vara uppriktiga 

med. De här investeringsstöden har ju funnits och kommer nu återinföras, men det 

är en ganska liten mängd och även med dem får man inte ner det till de 

hyresnivåerna som är i beståndet, men man kan nog komma en bit på vägen. Jag tror 

inte att det bara finns en lösning utan man behöver göra olika åtgärder både i 

nyproduktion och beståndet. Det man kan göra i nyproduktion är att många 

kommuner har varit väldigt skeptiska till nyproduktion där det finns intressenter 

som vill gå in och bygga men där kommunerna håller emot, av olika skäl. Där 

behöver man nog hitta någon sorts kompromiss mellan vad kommunerna förväntar 

sig när det gäller kvalitet, befolkningssammansättning med mera och hur 

befolkningen faktiskt ser ut och vad de har för behov. Man måste hitta en bättre 

dialog kring det i många kommuner. 

Det här investeringsstödet som du nämnde där, hur fungerar det och så? 

Ni kan läsa om det på Boverkets hemsida, där finns det ganska mycket information 

om det. Det har varit i två olika tappningar och omgångar men grundutformningen 

är att vi ska producera små, billiga lägenheter med en viss miljöprofil och att de ska 

gå till unga. Man har gjort en del utvärderingar om det, som ni kan söka fram via 

internet, där det har visats sig att kanske inte har gått till just den målgruppen utan 

till andra. I andra omgången som kom förra sommaren så har det visats sig att det är 

väldigt svårt att producera bostäder i storstadsområdena på de hyresnivåer som 

sagts, alltså maxtaket på hyran då. Det har byggts mest ute i landet där 
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bostadsmarknaden kanske inte är lika svår som i storstadsområdena. Nu håller man 

på att titta över det och det ingår ju i 73-punktsprogrammet som regeringen har lagt 

fram. Det kan ni titta på, det är punkt 6 tror jag, eller någonstans där i närheten. De 

ska försöka ändra det så att det blir mer träffar de målgrupper som hamnar utanför. 

Vad det kommer landa i är det ingen som vet. Det vet de nog inte själva heller om 

sanningen ska fram utan de håller på att diskutera det. När jag har pratat med de 

olika partierna så säger alla väldigt olika saker om vad det ska gå till. Så det är en 

pågående diskussion som man inte vet när det kommer komma något nytt i. 

Men är de alla överens i alla fall om att det behövs göra någonting för att 

underlätta? 

Liberalerna och Centerpartiet är egentligen emot investeringsbidrag. Men de har 

gjort en kompromiss där de har lagt ner det programmet för att Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet tycker att det är väldigt viktigt. 

Om man nu inte ska se till just investeringsstödet, vad tänker de partier som är 

emot att det finns för lösningar? 

Avreglering av hela bostadsmarknaden, både när det gäller plan- och byggprocessen 

samt det befintliga beståndet med hyressystem. De vill ha marknadshyror, vad man 

nu menar med marknadshyror. 

Sett till byggherrar, vad finns det för något de kan göra för att hjälpa till? 

Det behövs innovation i branschen för att få ner kostnaderna, man behöver tänka 

kreativt, utveckla processer och effektivisera. Det finns ganska mycket att göra där, 

skulle jag tro. Nu har det ju varit några goda år när man kanske inte har fokuserat så 

mycket på kostnadssidan men nu ryker marknaden och man får titta på andra 

kundsegment och då blir det mycket viktigare. Så jag hoppas att de kommer ägna 

sig en hel del åt det framöver. Sen överhuvudtaget vilka kundgrupper man 

intresserar sig för och vilken typ av projekt man vill bygga så ser vi delvis en 

omfokusering när man inser att de marknadssegmenten man jobbat i tidigare är 

mättade, att det finns tillräckligt med nyproduktion i de segmenten och då får man 

titta på något nytt. Det blir allt fler som intresserar sig för de billigare lösningarna 

och det finns ju olika tekniker för att komma ner i pris. Väldigt mycket handlar det 

om processerna kring hantering och summering, till exempel om det är platsbyggt 

eller industriellt framställt och vilken effektivitet man kan få i de olika delarna. 

Det handlar egentligen om att hur man får fram billigare lägenheter att bygga 

då? 

Ja, om ni har tittat på de olika upphandlingarna som gjorts av SKL, SABO och 

Stockholmshusen så är det SABOs som är mest intressant i det. Där finns det en 

ganska så stor volym och de påstår att de kan spara 25% genom den upphandlingen. 

Så det handlar inte om innovation på något sätt utan det handlar bara om volym i 

fabrik. När man tittar på de upphandlingarna så ser man också en varians för det 

handlar ju bara om skalfördelar, alltså att man får upp större volymer så blir totalen 

billigare. Så det är ingen innovation i det utan rent logisk, men det är också en 

intressant aspekt som jag tror att man ska ha med sig. Men då kommer ju genast 
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kritiken om vad det är för hus, hur de ser ut, om det kommer bli för mycket likadant 

och sådär. Men det beror ju på var man bygger dem och hur man sätter samman 

dem. 

Vårt arbete handlar ju även om alternativa boendeformer och Riksbyggen 

testar ju lite olika där med hyrköp och ungdomsettor, där man betalar en 

relativt låg insats och sen inte får sälja vidare för mer än vad man köpte för 

egentligen. Under tiden får man även betala en högre månadsavgift och sådär. 

Hur ser du som forska om det här på alternativa boendeformer? Är det något 

som kommer kunna avhjälpa den här bristen och göra det lättare för unga att 

komma in genom sådana medel också? 

Det är absolut intressant att titta på och se vilka former det kan ta sig. De har haft en 

hel del problem med att få till juridiken och ekonomin runt det där så det verkligen 

blir attraktivt. Det funkar ju inte överallt, i alla typer av projekt men där det funkar 

tycker jag absolut att det är intressant. Det sänker ju tröskeln in till en bostad sen 

blir det väl inte billigare i det långa loppet men i alla fall får man inte den här oron 

över att man inte kommer in någonstans för att det är så höga trösklar överallt. Så 

det löser ju den problematiken så jag tycker att det är spännande. Det är ju flera 

aktörer som tittar på det. 

De boendeformer som vi har valt att avgränsa oss till i vår rapport är ju då 

hyrköp, kooperativ hyresrätt och ungdomsettor. Är det någon av dessa som du 

känner till och är bekant med sedan tidigare? 

Ungdomsettor har jag inte hört talas om tidigare men de andra två är ju ganska 

vanliga. 

Om vi börjar med hyrköp, vad vet du om modellen och hur tycker du att det 

har fungerat på marknaden? 

Mig veterligen har det inte gjorts några tidigare utredningar av det, utan det är något 

som man provar och det är inga jättevolymer men det är en väg in. Men det finns 

ingenting vad jag vet som gör att man kan säga att det här inte fungerar. Det är ju i 

sin linda fortfarande, det är ju de första åren och det behöver gå några år innan man 

ser att man verkligen kommit igång med avbetalningarna och att det fungerar. 

Åtminstone tre år skulle jag säga. 

Det är ju väldigt låga volymer som du säger. Riksbyggen öronmärker ju 10 % 

av lägenheterna i en fastighet till just hyrköp. 

Ja och när det är så splittrat så är det svårt att få överblick. Men det borde ju göras 

en utvärdering på det. 

Kooperativ hyresrätt har ju funnit ett tag. Vet du om hur det har gått? 

SKB i Stockholm har ju funnits väldigt länge och varit väldigt framgångsrika och 

har varit den enda aktören under väldigt många år. Det är väldigt många som tittar 

på det, det är ju liksom bostadsförening light eller vad man ska säga. Men vad jag 

har hört så är det ju att det blir dyrt och att man inte vinner så himla mycket på det. 

Riksbyggen hade väl gjort något projekt i Göteborg i ett bra läge där man inte 
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lyckades räkna hem det läste jag i pressen någonstans. När jag har hört om hur olika 

byggaktörer räknat på det så är det svårt att tillämpa modellen. SKB har ju en 

ganska omfattande nyproduktion, den kan man ju säkert hitta på nätet och där kan ni 

ju se och jämföra. Jag har tittat på några projekt och där har det varit typ om man 

puttar in 200 000 så kan man få förtur i hyreskön men på totalen så spelar det ingen 

roll för att det är jättehöga hyror ändå. 

Det är ju en svårt nöt det här med bostadsmarknaden, speciellt för unga 

vuxna. Om vi pratar rent öppet om bostadsmarknaden, vilka grupper är mest 

utsatta och har det svårast att komma in? 

De som man hör mest om är ju unga och nyanlända, men jag skulle vilja säga att vi 

inte vet hur det ser ut. Om ni har tittat på den statliga utredningen som kom förra 

våren som heter 2018:35 behöver ni bara läsa sammanfattningen. Där står det typ 

något i stil med att vi har bostadsbrist i Sverige men vi vet inte vem som drabbas, vi 

måste utreda det. För unga och nyanlända är det ju uppenbart att de har problem, det 

man kan misstänka är att i många grupper som pensionärer, ensamstående föräldrar, 

såna som man inte hör så mycket om, tysta grupper, tror jag att de har det väldigt 

jobbigt, på många håll. Jag tror att man kan rädda den målgruppen ganska rejält. 

Kommunerna har inget uppdrag att ta reda på det heller men det kommer de nog 

troligtvis att få. 

Vet du hur det kommer sig att kommunerna inte har det uppdraget, då känns 

som i allra högsta grad en relevant fråga för dem? 

Ja, men dels är det jättesvårt att få fram tillförlitliga data, man kan få indikationer 

och sånt men det är väldigt svårt att säga, man måste ju fråga folk. Så dels är det en 

metodfråga men sen så är det också så att som bostadsförsörjningslagen är utformad 

idag så finns det inga krav på att de ska kunna såna saker. Utan det är mer allmänt 

att man ska kunna se att det finns bostäder i kommunen, men det är inte kopplat till 

vem som ska bo där. Det handlar om hus finns per människor om man hårdra det. 

Om vi pratar om nyproduktion. Tycker du att man bör satsa på mer nischade 

bostäder som är ämnade för en specifik målgrupp eller försöka satsa mer brett 

och allmänt? 

Det där är ju verkligen en tyckande fråga som är lite farlig för mig. Men det jag ser i 

min forskning är att den generella bostadspolitiken, om den funkar så är det ett 

drömscenario. Men vi ser ju att den inte funkar för väldigt många och då anser jag 

att det är bättre att försöka göra någonting, som kompletterar det som inte funkar än 

att säga att systemet är viktigare än människorna. Jag vet att det är i en del 

kommuner som man byggt projekt som är för utsatta och sådär, där hela husen är till 

utsatta människor och det är någonting som man inte gärna ser. Det är ju ganska 

hemskt liksom, men det är ju bättre det än att de bor på gatan eller i skogen. Man får 

ju alltid betänka alternativet liksom. Så det är ju ingen lätt diskussion om var 

gränsen går för vad man tycker är bra och vad man tycker är dåligt. Men tak över 

huvudet är en grundläggande fråga för de allra flesta människor och någonstans går 

smärttröskeln när jag kan acceptera sådana lösningar. Jag sitter faktiskt här med 

Nyköping kommuns hemlöshetsrapport framför mig, de har byggt en sånt hus för 
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människor som annars skulle leva i hemlöshet. Där det bara bor utsatta människor 

och det kan man tycka vad man vill om men de försöker i alla fall göra någonting. 

Det uppdagas ju nu speciellt för oss som snart är klara med skolan och ska ut i 

världen. Det måste ju finnas någon slags lösning? 

Ja, om man går på kategorin unga och inte de som kanske är utsatta så utan bara mer 

vanliga unga som vill ut i livet, så tror jag att det där finns en mycket större 

förståelse och tolerans för att man skapar ungdomsbostäder och att man låter unga 

gå före i kön och sådär. För alla kan tänka sig in i situationen och känner någon som 

är unga, har egna barn eller så. Jag tror ändå att unga är en priviligierad grupp så 

bland alla de som har det svårt på bostadsmarknaden. Om ni har tittat på 

bostadsmarknadsenkäten från Boverket så finns det ju en särskild del som bara 

handlar om ungas bostäder, där man kan ser hur alla kommuner i Sverige har svarat, 

om de bygger särskilda ungdomsbostäder och sånt, om de ger förtur i kön och massa 

sådana där uppgifter som kan vara intressant som bakgrundsmaterial för er kanske. 

Du har ju en del skriverier och sånt. Finns det någon som speciell som du 

tycker vi borde kika på? 

Nja, jag hade ett projekt på gång om unga men jag fick lägga det på is, så jag kan 

inte säga någon sån där liksom vetenskaplig text eller så som är värdefull för er. Det 

som jag skrivit handlar ju explicit inte om unga utan det handlar ju mer om åtgärder 

generellt. Det finns en text som handlar om seriellt bostadsbyggande, boosting 

affordable housing supply, den är peer-reviewed och handlar då om seriellt 

bostadsbyggande och i inledningen där så står det om historien bland annat, hur man 

historiskt försökt få ner produktionskostnaderna genom industriellt byggande och 

sen kopplat till hur systemen är utformade idag. Där kanske ni kan hitta någonting. 

Avslutningsvis, är det något speciellt som du tycker att vi ska fokusera på i vårt 

fortsatta arbete? 

Kreditrestriktionerna kan ni fundera på om ni vill nämna någonting om, 

amorteringskrav och sådär, där finns det ju en del tvister om. 

Då får vi tacka så mycket för oss, jättesnällt att du ville ta dig tid och prata lite. 

Lycka till med din forskning och allt annat! 

Ingen fara, lycka till med ert jobb! Det ska bli intressant sen och läsa vad ni kommit 

fram till.
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Bilaga 3, Transkribering av intervju med Martin 

Lundblad 

Okej, då börjar vi. Vad har du för roll på Riksbyggen? 

Jag är sälj- och marknadsansvarig för ett urval av projekten som vi har i Göteborg, 

där Brf Viva är ett av dem då. 

Hur ser bostadsmarknaden ut för unga vuxna? 

Den är tuff. Det är höga trösklar in på marknaden om man ska äga sitt boende i form 

av finansieringssvårigheter, amorteringskrav och så vidare. Det är höga trösklar in 

på hyresrättsmarknaden också i form av långa kötider. Så det är ett väldigt tufft läge. 

Varför tror ni att bostadsmarknaden ser ut som den gör? Det är väl lite som du 

säger med amorteringskraven och regelverket i sig. 

Jo, men det hjälper ju inte till och sen så kostar det ju väldigt mycket att bygga 

också. Det finns ju flaskhalsar liksom, det finns ju bara så mycket cementfabriker 

och det finns bara så många hantverkare och sådär så då ju såklart kostnaden upp. 

Sen bygger ju alla samtidigt. Så dels är det att kostnadsbilden är annorlunda nu och 

marknadspriserna har ju gått upp radikalt de senaste 10 åren. Så det i kombination 

med att bankerna blir mer restriktiva och att vi har de här amorteringskraven gör det 

ju svårt att klara kalkylen helt enkelt för en ung vuxen som vill äga sitt boende. 

Angående bostadspriserna, kan de bero på en brist bland inhemska 

byggherrar att det liksom är en låg konkurrens som i sin tur leder till de här 

höga priserna eller finns det någon annan förklaring? 

Jag tror inte att det är en brist på konkurrens i byggherreledet utan jag tror snarare 

att det är i några led längre bort liksom, i råvara. Nu har det kanske blivit bättre i 

och för sig men det blir svårare och svårare för entreprenörerna som vi anlitar att få 

bra upphandlingar i sin tur, det är ju så liksom att alla har mycket att göra och då 

blir det att ska du då ta ytterligare ett jobb så måste du nyanställa och då tar du ju 

höjd för det i kalkylen och sådär och då blir det ju dyrare. Det är ju liksom 

högkonjunkturen som har drivit kostnaden uppåt och det är ju om tillgång och 

efterfrågan, som på alla marknader egentligen. Så ser jag det från mitt perspektiv, att 

det är en del av förklaringen. Men även markpriser, allting går ju ihop, alla resurser 

som vi behöver byggs ju ut. Det är ju marknadskraften som gör att det blir så helt 

enkelt. 

Ja, det blir ju ringar på vattnet eller vad man ska säga. Vad ser ni för 

lösningar på den här problematiken, från er sida på Riksbyggen, för att kunna 

avhjälpa det här? 

Tja, jag är inte riktigt rätt person för att svara på vad Riksbyggen i stort tycker och 

tänker, men personligen tror jag att dels jobbar ju vi med att försöka tänka utanför 

boxen och hitta ett sätt där man kan få sänka trösklarna helt enkelt. Sen tror jag ju på 

att, alltså min personliga åsikt då att man behöver ju se över hela systemet i grund 
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och botten. Som det är idag så subventionerar man på fel sätt skulle jag säga, i 

bostadsmarknaden i stort. Det kanske är kontroversiellt till viss del men jag tycker 

ju att personligen så ska man subventionera på individnivå och inte som på liksom 

som man gör nu med upplåtelseformsnivå på något sätt. Det finns ju hyresrätter som 

är krasst kanske för billiga i och med att det är så långa köer, det gör ju att de som 

inte har det kapitalet det krävs till att få kanske en sån hyresrätt som är i ködagar, de 

är ju ofta unga vuxna, då blir de ju hänvisade till andrahandsmarknaden som i sig är 

jättedyr eller otrygg, eller till nyproduktion då som också är dyr. Så där tror jag att 

man måste utmana de gamla sanningarna lite för att kanske då stödja individer. Det 

är ju bättre att ha friare hyressättning och stöd på individnivå tror jag i så fall. Men 

det är ju en debatt som börjat ta fart nu egentligen men den är ju ändå inte riktigt 

utvecklad, än ändå, det var ju sist om det i valet och sådär men det går ju åt rätt håll. 

Det är en jätteviktig fråga för samhället i stort tycker jag. Tillväxtorter som inte kan 

växa längre för att det inte finns några bostäder som de som vill flytta dit kanske vill 

bo i. För alla kan ju inte köpa en nybyggd bostadsrätt, så som det ser ut idag. Det är 

för dyrt helt enkelt. 

Nej precis, du är väl lite inne på det där spåret med social bostadspolitik eller? 

Ja, men lite så. I min värld så finns det ganska mycket tabun där som man inte 

riktigt vill ha i det. Jag tror att man behöver liksom, nånstans, politiskt, ta reda på 

det övergripande syftet och målet med vår politik och så får man försöka ge lite 

reaktion kanske på vägen tror jag. För verkligheten är lite annorlunda nu mot hur det 

var förr. Det har ju kommit från en verklighet om att riva bostadshus för att det inte 

funnits efterfrågan och där är vi ju inte riktigt nu. Så då kan man ju inte ha samma 

princip då som nu tänker jag, vi måste anpassa oss.  

Hur uppkom idén till modellen ungdomsettor och varför är det ett bra 

alternativ? 

Idén tror jag kom upp egentligen i ett tidigt skede i det vi kallar Positive Footprint 

Housing och den bakomliggande forskningen som vi har i Brf Viva. När Viva 

började konkretiseras i den gruppen så ställdes frågan om vad det är som gör att 

Viva inte blir ännu ett dyrt, nyproduktionsprojekt för de som har råd, hur vi ska 

säkerhetsställa den sociala hållbarheten i projektet och kan vi göra någonting som 

hjälper de som normalt sett inte skulle kunna efterfråga en bostadsrätt. Då började 

tanken gro om att man skulle erbjuda ett antal billiga lägenheter då. Sen så var ju 

inte modell och sånt klart då på den tiden men därifrån så blev det då att vi ville 

vända oss mot unga vuxna som kanske har sitt första jobb, inte studenter primärt då 

för de har ju studentbostadssystemen. Alltså nyexade eller som jobbar i kanske 

verkstad eller brandman, de som inte kanske har så bra ingångslön och så, de måste 

ju också bo någonstans såklart, så de slipper att bo hemma tills de är 30. Det var väl 

det som var lite målet då. 

Det är alltså en modell för unga vuxna som inte ska konkurrera mot studenter 

eller liknande. 

Nej men precis, man ska ju ha ett arbete liksom och sen när allt kokade ner och vi 

började bli mer konkreta så satte vi ju ett inkomstspann vi ville se i den första 

förmedlingen. Vi satte också att man inte fick ha ett förstahandskontrakt redan för 
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att maximera nyttan, men var man hemmaboende, andrahandsboende eller satt i 

studentbostad nu så var man tvungen att lämna då eftersom man hade börjat jobba. 

Så det var ju de tre boendeformerna eller vad man ska säga som man fick ha så att 

säga, för att kunna få söka till lägenheterna. 

Hur kommer det sig att det blev just ettor på 30 kvadratmeter och att ni valde 

att sätta 95 000 kronor som insats? 

Att det blev ettor var väl egentligen lite husets beskaffenhet, det fanns utrymme för 

ettor där i huset och de var rätt lågt ner i huset och det kändes som ett lämpligt läge 

att göra detta på. Just att det blev 100 000, eller under 100 000 är för att vi gjorde en 

kalkyl helt enkelt och räknade lite baklänges på vad man har råd med, då 

smågrupper måste kunna efterfråga det, det måste ju vara attraktivt för målgruppen. 

Det får inte vara dyrare än en hyresrätt liksom, lite så. Sen satte vi ju, rent tekniskt 

värderade vi de här lägenheterna till ett marknadspris och sen så satte vi insatsen till 

95 000 och den mellanskillnaden är ju det som föreningen måste låna upp extra för 

att finansiera de här lägenheterna. Och den lånekostnaden då kommer ju via ett 

andels stånd att skötas av lägenheterna så att säga, föreningen subventionerar ju 

inget egentligen utan alla kostnader betalas via den förhöjda avgiften för 

ungdomsettorna. Det föreningen egentligen gör är att agera säkerhet egentligen, för 

de här sex individerna då, som vi tänker oss har svårare att få lån och komma in på 

marknaden. Och som kanske inte har föräldrar som kan belåna någon villa eller 

sådär, så är ju vår målbild och sen så kan man ju såklart inte välja ut enskilda 

individer utan vi gjorde så att vi satte kriterier och hur vi såg med inkomstspann, 

åldersspann och boendeform egentligen. Sen så släppte vi ut dem på den 

kommunala sajten, eller den kommunala kön, allmännyttiga kön Boplats i Göteborg. 

Där fick man söka och sen så lottade vi bland de sökande. Alltså det var inte fördel 

att vara med hos oss eller att man stått länge i kö eller sådär utan uppfyllde man 

kriterierna så hade man chans. 

Annars brukar ju tvåor vara ganska populärt bland folk i och med att det blir 

en slags långsiktighet i det boendet då man kan ju vara fler än en oftast. Då 

undrar vi om det finns planer på att initiera liknande projekt fast då istället 

med tvåor? 

Jag vet inte, det finns planer på att få till fler sådana här ungdomsettor i kommande 

projekt, men jag vet inte storleksmässigt om det finns några planer på att göra något 

annorlunda så. Ju större lägenhet ju svårare blir det ju att hålla nere kostnaden, så är 

det ju såklart. Vi tittar på en annan modell också för att hjälpa ungdomar eller unga 

vuxna in på marknaden och det är ju kooperativa hyresrätter där vi har ett projekt på 

ritbordet för Lindholmshamnen här. Där har vi ju också primärt kollat på små, 

väldigt yteffektiva ettor men där har vi också såhär där hade vi kunnat klämma in en 

tvåa eller en fyra som ett kollektiv, varför inte eller så. Sen är det ju fortfarande på 

ritbordet så det kommer fortfarande att ändras men där var tanken att stora 

lejonparten var små ettor, men några tvåor och så. Återigen är det svårt att få 

kalkylen att gå ihop för de som ska bo där. Kooperativ hyresrätt är ju också lite 

extra känsligt kundmässigt så vi får ju se hur det blir i slutändan det här, när allting 

är klart. Nej men det jobbar vi på. 
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Du nämnde lite där om marknadstrycket och det låter som att det varit ganska 

högt tryck på de här ungdomsettorna på Brf Viva. Har ni hunnit göra någon 

uppföljning där och liksom kollat av reaktionerna eller tankarna rent allmänt 

kring de som bor där just nu? 

Ja, vi har intervjuat dem. Jag har däremot inte hunnit sätta mig in i den rapporten än 

riktigt. Jag har lite dålig koll på det egentligen, hur deras eftertankar är så att säga 

men det har varit ett väldigt stort intresse i förmedlingen. Vi snittade på ungefär 300 

sökande per lägenhet i och med att vi hade de här åldersspannen, två lägenheter 

inom ett spann, två lägenheter inom ytterligare ett spann och två lägenheter i ett 

tredje spann så kunde man söka max två lägenheter per person. Så det var ju minst 

150 unika sökande per lägenhet då. Det var ju inget svårt att sälja dem kan jag ju 

säga. 

Hur har fördelningen av lägenheter bestämts i Brf Viva? Det kanske ligger lite 

i liv med husets beskaffenhet som du nämnde tidigare. 

Dels så är det ju lite så men så har vi ju velat generellt sätt velat jobba för att ha en 

lägre boyta till förmån för större gemensamma ytor. Det är ju liksom hela filosofin, 

kan man väl säga. Sen så har vi ju husets beskaffenhet och vi måste vara optimala 

och ekonomiskt hållbara, bygga på ett effektivt sätt i och med att det bara blir dyrare 

och dyrare att bygga också. Och då blev det väl så att det blev ungefär 50 procent 

och sen 30 procent lägenheter som är två till fyra rum och kök och på 72 kvadrat, 

och sen har vi ett antal stora lägenheter då också. 

Men annars då, har modellen fungerar som planerat eller kommer ni ändra 

något tills nästa gång? Ni kanske inte har kollat så långt, svårt att säga. 

Vi lär oss ju hela tiden såklart men inga såna djupgående utvärderingar är gjorda än, 

vi har ju inte flyttat in hela projektet än, sista inflyttningar är ju nu i maj. Men det 

kommer ju såklart följas upp och det kommer ju bedrivas olika typer av forskning i 

flera år framöver också. 

Då får vi vänta lite med den frågan med andra ord. Men vi går raskt vidare till 

de här kooperativa som vi pratade om nyss och då undrar vi varför ni valde 

just den här modellen för detta projekt, alltså kooperativa hyresrätter på 

Lindholmshamnen. 

Ja, det var väl egentligen så att vi såg en möjlighet där i den upplåtelseformen. Vi är 

ju ett kooperativt företag i själ och hjärta själva så vi brinner ju lite extra för den 

typen av föreningar så att säga och på så sätt kunna använda kooperationen i 

praktiken. Det man gör egentligen är ju att man tar bort mellanhanden i 

fastighetsägaren utan då är det ju de boende som äger fastigheten själva och hyr då 

alltså själva på något sätt, det är ju lite det som är det fina i tanken då. Men jag 

vågar inte svära på vilka alternativ man haft uppe i ett tidigt skede och jag var heller 

inte med i projektet så. Men vi bygger ju kooperativa hyresrätter i form av 

äldreboenden också och det är ju en upplåtelseform som vi känner till så sätt. Sen är 

den ju då lite annorlunda att göra i vanliga bostäder så att säga, det är ju en 

utmaning så. 
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Hur är det er modell fungerar av just kooperativa hyresrätter? 

Föreningen kommer att äga huset och så kommer de boende som är medlemmar i 

föreningen ha en, alltså lägga in en insats då, en medlemsinsats i föreningen då på 

säg kanske 400 000–500 000. Sen kommer de ju även då få en hyra och sen så vid 

frånflyttning av och utträde ur föreningen så får man då tillbaka sin insats. 

Just den här insatsen, vad baseras den här siffran på och var det inte så att den 

inte är indexreglerad utan du får egentligen tillbaka samma peng du betalade? 

Ja, precis. Den är ju helt baserad på att klara kalkylen, det är ju inte klart än utan det 

hänger ju på hur mycket lån som föreningen får ta och belåningsgrader och sådär. 

Den kommer ju inte påverkas av någon marknad på det sättet utan det som är fint 

med en kooperativ hyresrättsförening är väl att över tid så kommer ju föreningen må 

bättre och bättre, ekonomiskt just. Det gäller bara att få igång det så rullar det rätt 

bra sen. Då kommer ju hyrorna in och man har den där lilla avkastningen in i 

föreningen, det finns liksom, man kan börja buffra upp underhållsfonder och 

liknande och sådär. 

Ja, man blir ju involverad på ett helt annat sätt som boende, får påverka och 

ha mycket mer inflytande och så.  

Ja, du bor i en hyresrätt men du äger fastigheten i helheten då liksom. Någonstans så 

kan jag ju tycka att det är vad bostadsrätten var tänkt från början och var lite grann 

innan bostäderna blev en handelsvara, på något sätt. Så har det ju liksom inte alltid 

varit. Lite så men vi får ju se, det är i ett tidigt skede fortfarande och vi har liksom 

inte allt helt klart för oss om hur det ska gå till.  

Nej, men det är bara kul hur tankarna går. Men marknaden överlag, den ser 

ganska ljus ut för kooperativa hyresrätter eller? Eller hur har det tagits emot? 

Ja men det finns ju utmaningar, finansieringsbiten och sådär, men det gör det. Det 

finns ju en stor kooperativ hyresrättsförening i Stockholm som har många 

fastigheter, där liksom, där rullar det på väldigt bra. Jag tror det är liksom lite 

oprövad terräng ändå för oss och i den här formen och lite sådär, alla kommuner vet 

inte riktigt hur de ska se på det och sådär. Det finns utmaningar att lösa men det är 

ju det som gör det lite intressant också. Vi vänder och vrider på de stenarna vi kan 

se för att se vart vi landar i slutändan.  

Man slutar aldrig lära sig. Om vi ska jämföra kooperativa hyresrätter och 

ungdomsettor, är de här modellerna ämnade på något vis för olika 

målgrupper? Vi tänker ju att det ena är ju ettor för nyexade, arbetstagare och 

sen det andra då kanske vi har lite större lägenheter med lite tyngre insats. Det 

känns som att på något sätt är de lite nischade åt ett eller annat håll.  

Nja, vi har ungefär samma målgrupp för dem skulle jag säga. Sen är det ju i och 

med att modellerna är annorlunda så blir ju insatsen högre i kooperationen där. Men, 

jag vet inte, det är grund och botten samma målbild målgruppsmässigt skulle jag 

säga. Sen är det ju att husen är beskaffade på olika sätt så kan vi ju ha några lite 

större lägenheter också då i Lindholmshamnen. Vi får se var det landar i till slut. 
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Av just de här modellerna, ungdomsettor och kooperativa, vilken är den som 

ni upplever som mest eftertraktad och vilken är den som ni vill bygga flest av? 

Jag skulle säga, mot målgruppen så är modellerna ungefär lika eftertraktade, jag tror 

att det är kanske lite lättare att förstå ungdomsettorna för det är ju ändå en 

bostadsrätt och den upplåtelseformen känner man ju väl till. Sen är den ju givetvis 

specialreglerad då med vidareförsäljningspris och sådär. Det som är fint med den 

också är ju att den är lite enklare att tillämpa och den skulle man teoretiskt sätt 

kunna tillämpa i alla nya bostadsrättsföreningar och även i till viss del kanske gamla 

föreningar som har lokaler över som de kommer göra om till lägenheter och så. Men 

vi behöver ju utreda också lite hur det blir i praktiken och framöver också såklart, 

hur det funkar och så. Men jag skulle säga att den är enklare i mångt och mycket, 

för den kan liksom, då är det ju egentligen bara en förening som behöver bestämma 

sig. Men i en kooperativ hyresrätt så måste du, det kommer delar, man måste få med 

sig banker och man måste få med sig kommun och ja, det är inte bara att smälla upp 

så att säga.  

Men ungdomsettor, alltså finns det en tanke bakom att man vill omsätta, vad 

ska vi säga, en vision om att folket ska bo där endast en begränsad period och 

sen liksom ge plats för nya. Är du med lite om hur vi tänker? 

Ja, men nej det är ju ingen vision men vi ser att det antagligen kommer bli så. Man 

har ju besittningsrätt och man får bo där hur länge man vill så sätt när du väl fått 

den. Men sen när man säljer den så gör man det till den som är under 30 då, men det 

finns liksom ingen annan vision i det, men vi ser ju att det antagligen kommer bli så 

i stor utsträckning i och med att det bara är 30 kvadrat. Det faller ju sig ganska 

naturligt så. Teoretiskt sätt så kan ju någon bo från att de är 20 tills de dör liksom, 

90-åringar så, i samma lägenhet. Det är ju ingenting som någon säger emot eller vad 

man ska säga.  

Nej, men då går vi väl vidare. Hyrköp, har ni planer på att provköra det i 

Göteborg eller hur går tankarna? 

Inte i dagsläget så har vi några skarpa planer men vi följer det och är liksom 

intresserade av konceptet. Men vi har inget läge för det just nu. Men det kan mycket 

väl komma, det är ju ett spännande koncept så, vi följer det med spänning. Men inga 

konkreta planer just nu.  

Okej, vi förstår. Hur upplever du skillnaden mellan bostadssituation mellan 

Göteborg kontra Stockholm? För det är den som påverkar beslutet tänker vi. 

Ja, det är väl extra allt i Stockholm, när det gäller uttryck, på hyresrätter, när det 

gäller marknadspriserna och även nu när det börja darra så är det ju också mer. Vi 

har ju legat still i Göteborg ett år nu, sådär plus minus någon procent bara i 

prisutveckling, så det är ju en annan verklighet i Stockholm. Men jag tror mycket på 

det där att man kan gå in och få till det här gör att, jag tror att det kan hjälpa 

individer på ett väldigt bra sätt. Att man återigen minskar tröskeln helt enkelt. Man 

kan få in så man sparar ihop den där sista 100 000 som behövs för att köpa loss 

lägenheten sen. Man har liksom den valmöjligheten, det blir ju en helt annan 

långsiktighet och uppsida för individen då. 
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Vi undrar lite kring marknadsföringen av ungdomsettor och kooperativa 

hyresrätter, hur har liksom florerat eller vad man ska säga? Hur har ni tänkt 

där? 

I Lindholmshamnen, i kooperativ hyresrättsfallet så har vi egentligen inte 

marknadsfört det någonting mer än direkt att vi har lagt ut information på vår 

webbsida. Och sen så håller vi, eller har ju haft en del seminarier och sådär, 

panelsamtal och rundabordssamtal och sådär. Med både målgrupp och 

beslutsfattare. Men inga kampanjer på något sätt. Ungdomsettorna fick vi ju rida på 

den här rätt massiva marknadsföringen vi gjorde av Brf Viva, kan man väl säga. Där 

man inte ska sticka under stolen med att det är intressant att sätta ett prisspann på 95 

000 till 7 500 000 när man satt upp prislistor och sånt. Det väckte ju en del 

uppmärksamhet. Men det var liksom, vi har ju inte marknadsfört separat egentligen 

utan det är ju en av flera innovationer och hållbarhetslösningar kan man väl säga, 

som vi har i Brf Viva. Så ytterligare en del av en ganska omfattande helhet så att 

säga.  

Men ni tänker att modellerna talar för sig själva liksom och att de når ut till 

rätt målgrupp oavsett? 

Ja men precis, så tänkte vi i mångt och mycket. Vi har fört samtal med Boplats till 

exempel och sådär för att få till förmedling och sånt på ett särskilt bra sätt som 

genererar liksom rätt typ av intressenter, men det har ju aldrig varit, vi har aldrig 

behövt marknadsföra den för att liksom bli av med dem eller sälja de på något sätt 

utan det är ju mera att har man anmält sitt intresse för Brf Viva så har man ju fått 

information om den här lägenheten precis som alla andra så att säga. Sen har man ju 

informerat om det, i form av, alltså vi har ju gjort pressreleaser om det precis på 

samma sätt som vi gjort om energilagret till exempel eller betongen och sådär. Vi är 

jättestolta över det som en av flera innovationer, som vi har lyckats få till.  

Ert förtursprogram, hur fungerar det? 

Jo det är så att du blir medlem och så kostar det 200 kronor om året och varje vecka 

du är medlem får du ett poäng. Sen kan du använda vid en säljstart till medlemmar, i 

ett nytt projekt så att säga. Då rangordnas man efter hur många poäng man har och 

så får man välja i den ordningen, kan man säga, väldigt förenklat. Men däremot så 

på den tiden så hette det Bospar fortfarande, när Viva såldes eller säljstartades, men 

då var det ju ingen förtur till de här ungdomsettorna då de blev lyft ifrån den vanliga 

försäljningen, man förmedlade ju dem via som sagt Boplats och det gjorde vi också 

vid ett mycket senare tillfälle för att vi tänkte väl också att målgruppen har inte två 

års framförhållning. Utan det händer ju mycket i livet när man är 25 liksom, det kan 

svänga ganska snabbt, med jobb och studier och allt vad det kan vara. Så därför ville 

vi hålla på det så det blev ungefär ett halvår innan inflyttning som man köpte 

lägenheten då.  

Premieras människor med till exempel sämre ekonomiska förutsättningar eller 

liksom behandlas alla lika, i kön då? 

Vi behandlar alla lika men med det sagt så hade vi ett övre tak i inkomst, vi hade ett 

inkomstspann, jag tror det var mellan 200 000 eller 300 000 om året. För vi ville 
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inte ha, då sållade vi bort de som bara studerade, men man kunde ju studera och 

jobba extra, det är helt okej, och så sållade vi också bort de som enligt oss 

egentligen hade tillräckliga muskler för att kunna efterfråga en vanlig bostad, så att 

säga. Så var väl tanken här men det är ju bara nu när vi förmedlade de här sex första 

gången, sen finns det inget inkomstkrav vidare utan då är det bara åldern egentligen 

som sätter gränser, då är det ju mellan 18–30 då. 

Jag tänkte på hyrköp där, de har ju 18–35 och här är det 18-30. Finns det 

någon tanke bakom ålderssättningen, att det diffar lite? 

Jag vet inte, jag har inte varit med i hyrköp, vi var ju först så att säga med 

ungdomsettorna och jag vet inte varför de satte 35 riktigt. Det kan ju ha varit, att de 

vill vända sig till lite längre upp eller så kan det ha att göra med den lokala 

marknaden också. Jag menar, Stockholm i och med att priserna är som de är så 

kanske bostadsutbudet dröjer ytterligare, jag vet inte varför de har tänkt så faktiskt. 

Jag vågar inte svara riktigt på det faktiskt, de bakomliggande tankarna där. 

Nej jag förstår, det var bara en tanke som kom upp nu faktiskt. Med 

ungdomsettorna, så blir det ju en blandning där i Brf Viva, som du sa 

lägenheterna kan kosta allt mellan 7 miljoner till 95 000. Är det något som ni 

vanligtvis i Riksbyggen ser i det här med social hållbarhet, som ni försöker 

eftersträva att, alltså även när ni bygger vanliga bostäder eller vad man ska 

säga. 

Jo men vi har ett ganska långtgående hållbarhetsarbete generellt sett, där social 

hållbarhet är en del. Vi försöker ju alltid att se till helheten på det sättet men vi har 

ju inte gjort just det här, utan Viva är ju till för att lära oss också så att vi blir ännu 

bättre på det. Så är det. Men vi gör ju, vi har ett ganska gediget hållbarhetsarbete 

inom alla hållbarhetsaspekter kan man väl säga. Men det absoluta fokuset har 

liksom, över allt annat, i stort sett varit framför allt både den ekologiska 

hållbarheten, men där börjar ju, generellt sätt skulle jag säga samhället och 

branschen vakna upp och se på de andra aspekterna också. För det hänger ju ihop 

alltihop, så att säga. Men vi är ju rätt långt framme i vårt hållbarhetsarbete, i alla de 

tre aspekterna, generellt sätt. 

Det känns som att vi fått svar på väldigt mycket. Jag tror vi är nöjda och 

belåtna. Men då får vi tacka så mycket, jätteschysst verkligen att du ville ställa 

upp på den här intervjun. Jätteintressant och givande och bra svar, vi är 

supernöjda, verkligen. Vi får önska dig en fortsatt trevlig valborg. Ha det gott, 

tack hej. 

Gott, inga problem, ja men strålande, strålande. Ha det gott, detsamma, hej. 
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Bilaga 4, Transkribering av intervju med Micael 

Nilsson 

Din roll eller titel? 

Jag är ju expert på bostadssociala frågor på boverket och som expert så sysslar jag 

med kunskapsutveckling, Försöker ju förstå mer och mer om de sociala 

dimensionerna på bostadsmarknaden, varför olika grupper har svårt att lösa sina 

bostadsbehov och försöker utveckla liksom mer och mer kunskap om vad de här 

problemen som ligger bakom att olika grupper har svårt att få bättre bostad, vad det 

kan bero på. 

Om vi kollar liksom på bostadsmarknaden i Sverige, vart sitter de största 

flaskhalsarna egentligen? Om vi kollar brett?  

Det största problemet är ju att vi tror att vi har en viss typ utav bostadsmarknad 

medan bostadsmarknaden fungerar precis tvärtom än vad man tror att den ska göra. 

Det i sin tur gör att det blir väldigt mycket politiska låsningar när man ska diskutera 

flaskhalsarna på bostadsmarknaden, Men man kan säga att Den största flaskhalsen 

just nu är att det finns för få lägenheter på orter där de borde finnas för att det ska 

passa efterfrågan där unga människor och andra grupper med låga inkomster kan 

hitta en bostad snabbt, Det är väl det största problemet just nu, att det är så fullt 

liksom i det “billiga” beståndet. Det gör ju att det blir väldigt långa kötider och det 

utvecklar sig tills svarthandel som vi inte sett maken till sen 30-40-50-talet liksom. 

Det hackar helt enkelt.    

Jag förstår, men alltså de här lägenheterna som är billigare, eller mer 

förmånliga för de här ekonomiskt utsatta grupperna, många menar ju på att 

de här lägenheterna ligger i det ägda beståndet. Kan det stämma?                 

Ja det gör det ju, Men det är inte så det ser ut i Sverige, det är därför jag menar att vi 

har en föreställning om att det ska finnas väldigt mycket billiga bostäder i det hyrda 

beståndet och sen att den som går in på ägarmarknaden får vara beredd att betala lite 

för det, det ska kosta lite. Men egentligen är det tvärtom att mycket utav det ägda 

beståndet, boendekostnaderna är istället väldigt låga och man får genom 

skattesubventioner en viss rabatt av staten som gör att det blir ännu billigare att bo i 

det ägda beståndet, Men det är inte så den svenska bostadsideologin tycker att det 

ska vara,  det här är ju så att säga vad man brukar kalla docksans-paradoxen det 

finns en doktrin som säger att det alltid ska finnas en bostad anpassad utefter 

invånarnas behov, och så pekar allt på att det går allt längre och längre ifrån den 

föreställningen, eller den idén, eller den ideologin. Där alltså pengar får allt större 

betydelse, ju mer pengar jag har desto bättre kan jag bo desto billigare kan jag bo. 

Och då kan man ändå acceptera det och säga man ska bygga billiga bostäder för 

ungdomar men det går liksom inte att bygga billiga hyresrätter. Så det är ju 

docksans-paradox som är så knepig som låser diskussionerna hela tiden. 
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Om vi kollar på grupper, vilka anser ni är de mest utsatta på marknaden? 

Det är ju de som har inkomster under det som vi brukar kalla relativt fattiga, då 

brukar man använda måttet om disponibel inkomst som ligger på 60 % under 

medianinkomsten i den kommunen/utifrån ett riksgenomsnitt och så vidare, då är 

man relativt inkomstfattig så att säga va. Och det är en relativt konstant delmängd 

av hushållen, och i där ingår ungdomar i en viss period, eller också så ingår de där 

permanent. Man får ju tänka på att för ungdomarna är det ju så att säga inte statiskt, 

är man i utbildning så är man ju inkomstfattig, men inom 3–4 år så kanske man har 

ganska god inkomst, medan det finns de som är permanent fattiga så att säga. 

Många är ju flyktingar, invandrare och folk med psykiska problem och som av olika 

skäl har hamnat lite snett i tillvaron. Så det är en brokig skara. Men den är relativt 

konstant den där delmängden, Och det som avgör lite grann då deras köpkraft är hur 

mycket pengar som den svenska välfärdssystemet pumpar in i den här 

befolkningsgruppen i form av bostadsbidrag eller underhållsbidrag eller att man har 

särskilt, vi har perioder i historien där vi haft särskilt riktade kommunala bidrag för 

att riktigt kompensera de riktigt fattiga grupperna, men det har vi inte idag. Så att 

ser man då på utbudet av förhållandevis billiga hyreslägenheter det finns och hur 

mycket pengar som staten pumpar in i för de här grupperna, den här delmängden, 

desto lättare har de att hitta en bostad.  

Främst ekonomin då, kan man säga, som sätter käppar i hjulet för dem? 

Ja ekonomin är ju viktig för att den styr ju, inte bara vad du har råd att ha för bostad, 

utan oftast om du är hänvisad till ägarmarknaden, för att du ska kunna göra den här 

bostadsaffären. Och när det gäller det begagnade beståndet är det ofta så att 

hyresvärdarna ser att du helst har en inkomst från lönearbete och att den inkomsten 

är tillräckligt hög för att du långsiktigt ska klara av hyran även om dina tänder går 

sönder eller om ungarna önskar sig dyra julklappar, så att man inte kommer efter 

med hyran. Så insteg på den ordinarie arbetsmarknaden är ju helt avgörande för att 

man generellt ska kunna lösa sitt bostadsbehov i Sverige. 

Om man kollar lite längre, hur kan det här kan det här bli något dåligt för 

Sverige? Många menar ju på att vi förlorar viktig arbetskraft som i sin tur 

påverkar välfärden i Sverige och bostadsbristen påverkar Sveriges ekonomi 

negativt, kan man läsa. 

Ja men att försöka förstå att det finns massa intressen i det här att utmåla det här 

systemet på olika sätt, och tittar ni på ni träffar ju en intressent som ni skriver 

uppsatsen med, alltså de som bygger bostadsrätter, dom har sin lobbyorganisation 

och de vill ha sin problembild av den svenska bostadsmarknaden, liksom. Sen har 

du hyresgästföreningen som vill ha sin, sen har man fastighetsägarna som vill ha 

sin, sen finns det alla politiska partier, och andra intressenter. Hela det här 

bostadsfältet byggs av intressegruppernas starka lobbyorganisationer och starka 

intressenter, byggindustrin, Sveriges allmänytter, de har mutat in sina käpphästar 

här va. Och så driver dom det här, alltså de flesta löser ju sina bostadsbehov oavsett 

hur de här olika bostadsmarknaderna sett ut. Har man resurser är man svensk, har 

man pengar, har man kontakter så fixar man ju, det är inte så att man måste tacka 

nej till studieplats i Stockholm för att det finns en bostadsbrist. Om man har lite 



 

Bilaga 4 sid III 

 

kontakter va. Om man vet hur man ska göra, om man kan fixa lite och om man är 

lite uthållig.  Företagen i Stockholm, vilket är en del av den dysfunktionella 

bostadsmarknaden, köper upp bostadsrätter, alltså går in på den svarta 

hyresmarknaden och fixar hyreskontrakt i vissa områden så att dom har om du 

behöver, Om jag skulle börja på regeringskansliet, som kräver att jag är i Stockholm 

tre dagar i veckan jag kan inte jobba på distans, Hur ska jag göra med bostad säger 

jag då? 55 år, jag kan ju inte bo inneboende eller så där. Nja då är det väl så här att 

antingen så får de betala någon slags hotellösning åt mig om de verkligen vill att jag 

ska jobba där, men oftast så är det så att det finns förmedlare där som de kan vända 

sig till, även staten kan ta hjälp då av den gråa marknaden, titta på blocket och så ser 

man jaha här finns det ju någon som hyr ut rum eller nått liknande. Däremot om 

man kommer som fattig nyanländ och har bott uppe i Norrland och får för sig att 

man ska flytta till Stockholmsregionen blir det problem va. Då är det frågan om 

fattiga nyanlända är en del av våran tillväxt, alltså det är klart att dom de fått en 

bostad så är man bättre rustad när man går ut i livet för att hitta jobb och sådär men 

man ska nog vara lite källkritisk och titta på vem som skapar de här diskurserna om 

dom här stora problemen. 

Om man kollar på unga vuxna, hur skiljer de sig från övriga utsatta grupper? 

Det gör de därför att för det första så är det väl lite såhär att om man tittar på 

studenter och så har man väl alltid tyckt att det inte är så synd om dom då de ska dra 

snart, vilket man då kan tänka sig är en särart som man kan tycka sig kunna bygga 

studentlägenheter som man knappt kan röra sig i för att studenterna inte är så kräsna 

då de mest hänger på studentpuben och så där. Och det är inte synd om dom 

eftersom de snart kommer bli civilingenjörer och civilekonomer och 

byggingenjörer, och läkare och allting och de kommer då snart att kunna köpa sig en 

bostad. Men sen finns det en permanent andel av ungdomarna som det aldrig, dom 

som gick direkt från grundskolan förr eller som gick från gymnasiet direkt ut i något 

arbetsliv, dom blev ju och har alltid utgjort en sån här knäckfråga, ska det stå en 

bostad och vänta på att dessa ungdomarna ska flytta ihop med en tjej eller kille och 

börja bilda familjer och börja bilda parförhållanden eller inte. och vad har den typen 

av ungdomar liksom för rättigheter och skyldigheter på bostadsmarknaden och det 

där är ju ingen enkel fråga, har man hoppat av gymnasieskolan för att skaffa sig ett 

jobb så får man ju inget höginkomstjobb och på en bostadsmarknad där pengar 

betyder i stort sett allt och för att kunna skräddarsy den bostadslösning som du vill 

ha, då blir det problem. och finns det då en cykel i Sverige där det finns relativt vi 

bygger ju inte bostäder efter hur behovet ser ut, utan vi bygger efter andra premisser 

i Sverige, så först går det långa perioder där behovet ökar efter bostäder då det inte 

byggs något och så plötsligt är det som om en ketchupflaska och så sprutar det bara 

ut allting då överproducerar vi bostäder och i såna cykler kan även ungdomar hitta 

sig en lägenhet ganska snabbt, även de här låginkomst ungdomshushållen. Men så 

kommer man i de här cyklerna när det blir brist på dom här begagnade billiga 

lägenheterna och då får ungdomarna problem för att dom har ju inte den inkomsten 

och inte heller har socialtjänsten som backar upp en som det kan vara med andra 

utsatta grupper. I perioder är det säkert väldigt tufft för vissa ungdomsgrupper att 

komma in på bostadsmarknaden överhuvudtaget och i andra perioder i vår historia 

så är det lite lättare. Detta beror ju lite på vart dom bor också och så där va. I vissa 
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avfolkningsdelar i landet kan en ungdom, 19–20 år, som får sitt första jobb på den 

lokala industrin eller som kommer in i hemtjänsten eller någonting kan faktiskt köpa 

sig en lägenhet, det kostar inte många kronor. medan det samtidigt finns ungdomar 

som inte har råd att ens hyra ett rum i någon villa som en privatperson hyr ut för att 

det är för dyrt. 

Om man kollar historiskt, hur har man försökt lösa den här problematiken 

tidigare? Eller i andra länder? 

Man tänker att man ska producera massa bostäder och hoppas att flyttkedjor ska 

lösa problemet. Man har ju aldrig tänkt sig att ungdomar ska äga sin bostad utan 

man har tänkt i termer av flyttkedjor, och de flyttkedjorna fungerade rätt länge på 

det sättet att först att man flyttar hemifrån, normen var ju inte att studera, den 

normen uppstår på 1990-talet, utan när dom har tagit studenten då fanns det ända 

fram  till mitten av 1980-talet riktigt dåliga lägenheter, pratar om omoderna halv 

omoderna lägenheter, så ända fram på 80-talet så kunde ju ungdomen eller 

studenten hyra en av dessa lägenheterna, då fanns dusch i källaren och det fanns inte 

frys och så där utan det var ett badrum med handfat med kallt och varmt vatten och 

en toalett. och sen så har vi drivit en stark bostadspolitik som har handlat om att 

man ska få bort alla sådana här dåliga lägenheter och alla människor ska bo i en 

modern ändamålsenlig rymlig ljus och fräsch lägenhet, så succesivt så har vi tagit 

bort de här lägenheterna och då blev det ju kvar ett antal förhållandevis billiga 

bostäder i det befintliga beståndet som var moderna men ändå billiga för de var ändå 

inte renoverade till nyproduktionsstandard. Då tänkte man sig att en ung människa 

kan flytta till en sån här första bostad och så bor man där och sen träffar man nån, 

och så flyttar de där två ihop och så skaffar man sig lite större hyreslägenhet så bor 

man där tills första barnet kommer, då köper man sig sin första bostadsrätt, och där 

bor man några år sen kommer villadrömmen och då bestämmer man sig för att man 

ska flytta till ett hus, och då köper man sig ett begagnat hus och så bor man där 

några år och så stiger priserna lite grann och så vill man bygga sig ett hus istället 

och så har man fått ett tredje barn, så står man i kommunens tomtkö och så får man 

en tomt efter fem års kötid, då är man i 35-40 årsåldern och då bygger man villan då 

va. Och om äktenskapet eller parförhållandet håller så bor man där tills barnen 

börjar gå ur skolan och så säljer man villan och köper sig en ny bostadsrätt lite mer 

centralt igen och så bor man där tills man börjar bli riktigt gammal och så dör den 

ene och då tänker man att det blir för stort och man säljer lägenheten och skaffar en 

allmännyttig lägenhet och så hyr man där tills man ska in på hemmet. Så kan den 

här boendetrappan se ut. Men nu hackar den ju, i och med att det här beståndet av de 

här instegsbostäderna inte finns längre, för att det är så fullt, vår befolkning har ökat 

med 1,6 miljoner människor sen 90-talet ungefär, och man har inte byggt någonting 

och nyproduktion är dyrt, vilket har gjort att man har som era uppdragsgivare börjat 

tänka att ungdomar ska direkt in på ägandemarknaden, Vilket inte är en tanke som 

funnits länge utan det är ett uttryck för att det är en ny tid,  ingen som tror att man 

kan lösa den här bostadskrisen med hjälp av hyresrätter längre, utan då måste 

bostadsrätterna bli en del av lösningen. 
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Om man kollar på Wienmodellen, finns det något man kan hämta därifrån? 

Och deras sociala bostadspolitik? 

Nej det är politiskt självmord att liksom försöka anamma någonting från 

Wienmodellen, för att i Wienmodellen har man ju för det första idéer om att det ska 

finnas att städer inte ska i första hand va för vinstsyfte, det betyder att det offentliga 

går in och styr villkoren för uthyrningen av bostäder och nyproduktionen av 

bostäder. Genom olika former av stöd, de kan stödja nyproduktion och stödja 

ombyggnation av bostäder och kan också villkora dom där genom att sätta 

inkomsttak för vilka som får efterfråga den här offentligt subventionerade nya 

bostaden. Och sen kan man backa upp det med egna individstöd, så att varje hushåll 

får en anpassad boendekostnad och då det är ju den här idén om att människor inte 

ska lägga mer än 20–25 % av sin månadsinkomst på sitt boende och lägger man mer 

än det hämmar det konsumtionsutvecklingen i stort i samhället och så vidare eller 

man låser in människor i ett system. Och det var en idé vi hade i Sverige länge om 

att bostadsbidrag och sånt skulle bidra till att vi inte skulle lägga mer än 20–25 %, 

men det kräver ju kraftiga inblandning av det offentliga, staten och kommuner, och 

det kräver också att man sätter upp villkor för vem som kan få de här stöden, och då 

går det ju fel i Sverige för i Sverige ska det inte finnas några sådana här bostäder 

som inte ör tillgängliga för alla grupper i samhället. Nu är ju bostäderna tillgängliga 

för vissa grupper liksom beroende på va de har för inkomst och andra bostäder är 

inte alls tillgängliga för att man är för fattig men man vill inte ha i Sverige nån form 

av sån här inkomstreglerade krav. Den som har en viss årsinkomst kan inte liksom 

hyra den här nya lägenheten, det är bara de som ligger under det här inkomsttaket. 

Politiken har låst sig vid någon gammal idé i Sverige om att vi bygger för alla. Sen 

kan vi visa med hundratals exempel på att vi inte bygger för alla, även om vi inte 

har några inkomsttrösklar så blir allmännyttan ändå social housing, vi ser ju det… 

Att det liksom inte vissa som flyttar in i vissa områden och så utan man flyr 

därifrån, men det där är jättesvårt alltså att komma åt. 

Segregerade bostadsområden, varför är det dåligt?  

Jag tror inte det är dåligt. Men det får man försvara i debatter, men det är återigen 

som den här idén om att alla människor ska bo socialt blandat. Att det skulle vara 

någon gammal beståndsdel i svensk bostadspolitik, men det är det ju inte. Utan 

våran bostadspolitik är ju från början uppbyggd på segregation. Idén var ju att lika 

barn leka bäst, så att när man planerade, efter 1940-talet, och pumpade in mängder 

med pengar i svenska bostadsmarknaden för att man skulle bygga bort 

trångboddheten och höja bostadsstandarden, var ju de överordnade målen, då fanns 

det ingen idé om att medelklassen skulle bo med arbetarklassen, utan man planerade 

för att arbetarna skulle bo för sig, tjänstemännen för sig, och de rika fick bo bäst 

dom ville, de byggde sina villor på djurgården och sådär ändå. Därför är det ju 

liksom inbyggt från början, och när man då inte har det här social housing systemet, 

om man refererar till Wien, där man inte kan styra det här med inkomsttak eller att 

man kan ha en idé om hur blandningen ska se ut i olika stadsdelar utan det blir 

pengar och resurser och kontakter som avgör då driver man ju på det här ännu mer. 

Så att segregationen var inget hot på den tiden utan den var ju snarare en 

förutsättning  för att bygga stabilitet, man identifierade sig utifrån sin 
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klasstillhörighet sen ändrar sig det där någon gång på mitten av 70-talet och det är ju 

när man sett effekterna av miljonprogrammen, de stora bostadshusområdena, det 

blir så tydligt då att framförallt då de här miljonprogramsområdena får så dåligt 

rykte, det är kriminalitet, det är våld, det är utslagenhet, det är ensamma mammor, 

det är barn på drift, det är knark och elände, och då börjar man säga att det här har 

med segregationen att göra, det är segregationen som skapar de här problemen för 

de här människorna som vi har samlat här i vissa områden, och så har då 

medelklassen i andra områden och då utvecklas en idé om att det här är inte hållbart. 

Det kan bli så att medelklassen inte vill stödja de här fattiga grupperna, de fattiga 

grupperna kan bli revolutionära och börja göra uppror mot ordningen och sen går ju 

tiden och ju närmare nutid vi kommer desto mer blir den här segregeringen etnisk så 

att säga va. Om det var på 70-talet så handlade det mycket om att det var arbetslösa 

delvis arbetskraftsinvandrare men mycket ensamstående mammor och utslagna 

problemhushåll sådär som man såg som problemet, sen får man en uppdelning 

etniskt vilket är ännu mer allvarligt. Och då är ju idén då va att om människor inte 

bor tillsamman och socialt uppblandat så kommer de som är svaga i samhället bli 

ännu svagare, om de bor blandat så kommer de starka att smitta av sig på de svaga 

så att de svaga lyfter sig lite mer än vad de skulle ha gjort om de hade bott för sig 

själva liksom va, medelklassens normer och värderingar ska även bli normer för 

dom. Att jobba och utbilda sig och satsa på karriären ska vara det som är normen 

istället för att det ska va; Jag kommer aldrig få ett jobb, samhället skiter i mig, jag 

kan lika gärna bli kriminell jag har ändå inget att vinna, jag kommer ändå aldrig in, 

jag kommer inte gå och rösta. Ju mer polariserat och splittrat, trycka på att 

segregationen är ohållbar men det positiva med segregationen är ju precis det som 

de under 1940-talet sa att om man identifierar sig med sina grannar så känner man 

sig trygg, vet hur grannarna är och man känner igen mig, jag vet vilka värderingar 

de har, vi hjälper varandra i grannskapet med kontakter om jag behöver någonting. 

Och vi kan samarbeta och man kan bli en drivkraft för olika saker, det kan ju funka 

även i ett utsatt område att människor ändå känner en viss gemenskap och kan an… 

Även där va.  

Vi var inne lite på social housing, är det något man bör satsa på?  

Nånting behöver man satsa på om man nu vill lösa de här problemen med att inte 

människor kan lösa själva. Om man tänker sig så här bostaden ska va liksom mer än 

bara ett tak över huvudet, och att bostaden ska vara även för de som har mindre 

resurser, de som är inkomstfattiga/inkomstsvaga, då måste man ha norm för vad 

som är rimligt att man bor i, nu kommer ju inte alla människor ändå vilja leva så, 

men om du ska ha en norm, till exempel att en tvåbarnsfamilj ska bo i minimum tre 

rum och kök och vi ska bo socialt blandat och man ska ha mindre än en timmes 

pendling till jobbet annars så har man rätt till hjälp för att anpassa sin tillvaro så 

måste man ha ett medel för att nå sådana mål för att förverkliga den typen av politik. 

Då är det Wienmodeller och liknande som man får kika på, Vi har aldrig lyckats 

lösa det med den modellen vi har i Sverige. Jag har visat gång på gång att det alltid 

kvarstår en delmängd som inte omfattas av som inte har tillfredsställande 

bostadslösningar. och i takt med att vi fått så hög invandring och att vi fått så många 

människor som ändå har haft så har problemet eskalerat nu. och vi kommer inte lösa 
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det här tror jag om vi inte hittar på något. Måste prova någonting annat än det vi har 

idag. 

Om man kollar på byggherrar och så, vad skulle de kunna göra för att hjälpa 

just unga vuxna in på bostadsmarknaden?  

Det är klart att det här med hyrköp och såna saker är intressanta för att kunna hjälpa 

framförallt ungdomar in på bostadsmarknaden. Men det är ju återigen det här med 

om det gäller alla ungdomar eller ska det gälla ungdomar som kan klara av en 

inkomsttröskel och vad gör man med de ungdomar som kommer in i 

hyrköpsmodeller som inte kommer ha råd att köpa. Får man tillgodoräkna hyran 

som en del av kontantinsatsen så man slipper kontantinsatsen som man kan 

konvertera om till ett bostadslån. Men om man bor där i två år och sen får man ett 

jobb utomlands, det finns mycket sådana här, man vill att ungdomar ska ha det så 

rörligt som möjligt. Det är klart att det är värdefullt att det finns alternativ för 

ungdomar även om det är för att ta sig in på ägandemarknad. men man måste kunna 

mycket om målgrupperna. Vi har en tendens i Sverige att behandla alla lika, hur 

många invandrarungdomar finns det som aldrig kommer åtnjuta det här av kulturella 

skäl och diskrimineringsskäl. Hur ser ungdomen ut, vad vet man om behovet.  

Om man kollar på lite äldre upplåtelseformer, typ kooperativ hyresrätt, hur 

har den fungerat i Sverige?  

Det har aldrig slagit igenom i Sverige, utan det var bostadsrätten som slog igenom. 

Det har med att göra att vi är individualister i grund och botten och det finns 

idealister runt om i landet som vill hitta alternativa driftsformer och det finns 

numera det här med byggemenskaper. Det har funnits ekobyar och annat, men det är 

ju bara några få. Det är ju så att den svenska välfärdsmodellen brukar man kalla för 

statsindividualistiskt och det betyder ju egentligen att hela det här projektet med den 

svenska välfärdens modellen handlar om att vi skulle frigöra individens beroende av 

varandra, individen ska vara fri ifrån släkten eller klass eller från sin etniska grupp 

eller vad det nu är för någonting va, och så ska individen klara sig med hjälp utav de 

offentliga transfereringssystemen, vill man inte vara kvar i äktenskapet då flyttar 

man och så får man hjälp från samhället eller vill man utbilda sig Så behöver man 

inte gå till släkten och låna pengar, vill jag starta ett företag går jag inte å samlar in 

pengar av släkten, Det här löser man med hjälp av det offentliga systemet och 

banker. Kooperativa system där människor ska gå in och binda upp sig och sitta i 

styrelser utan att man ens äger någonting är svårt i Sverige, vi är gärna med i 

föreningar och sitter gärna i styrelser och så där, men så fort det kommer till de här 

frågorna blir det problem. Det är nog det som har bromsat konceptet. 

Vissa talar om att marknadshyror kan bota den här sjuka bostadsmarknaden, 

man är både för och emot, vad tycker Boverket? 

Där är Boverket kluvet. Vi har nationalekonomer som räknar på det här och dom 

kan visa att nuvarande bruksvärdessystemet har väldigt stora negativa 

välfärdskostnadseffekter, och det systemet skapar en insider-outsider problematik. 

Vilket betyder att om du har en hyreslägenhet i en väldigt attraktiv del av din stad 

där du bor så betalar du i förhållandevis väldigt lite hyra jämfört med vad du hade 

betalat om det hade rått spritt marknadshyra och det gör ju att när hyran blir så pass 
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låg för en lägenhet med ett väldigt attraktivt läge kan väldigt många efterfråga den 

lägenheten. Det är inte bara den rika medelklassen utan även vanliga arbetare, 

ensamstående med bostadsbidrag skulle kunna komma åt den här lägenheten. Det 

gör ju den att den lägenheten får egentligen ett värde, ett ekonomiskt värde, och i 

vissa fall finns det då dom som inser att det här kan man tjäna lite grann på, om 

marknadshyraren är beredd att betala 14 000 i månaden för min lägenhet men jag 

betalar bara 7 000 för att hyran är förhandlad med hyresgästföreningen och det går 

liksom inte att höja hyran och den som då är beredd att betala mycket mer för den 

här lägenheten kan då vara beredd att betala lite pengar under bordet, om vi kan 

ordna att personen får ta över den här lägenheten. Så uppstår den här svart handeln, 

och den är ju förhållandevis omfattande nu va. Det är klart att om det finns strikt 

marknadshyra skulle då hyran ligga på det som marknaden är beredd att betala, 

finns ju alltid en som är beredd att lägga sista kronan på det va, och det är klart att 

då kostar den där lägenheten 14 000 i månaden och då finns det ingen svarthandel 

för att. När man flyttar därifrån kan hyresvärden förhandla hyran med någon ny, och 

då kommer hyran kunna gå lite upp och ner. Är det då väldig press på lägenheten 

kan hyran gå upp några tusenlappar när nästa hyresgäst tar över, men om marknaden 

istället har gått ner då kanske hyran går ner istället. Det där är ju knepigt då för att 

då kommer väldigt många lägenheter ha många olika hyror och då tappar 

hyresgästerna lite makten över prisbildningen på hyresmarknaden, nu har 

hyresgästföreningen full koll och nu kostar samma lägenheter i samma 

trappuppgång lika mycket. Men om konjunkturen får bestämma…  

Om jag då bor i en lägenhet som jag betalar 14 000 kronor för och så finns det en 

identisk lägenhet i samma trappuppgång med precis samma standard där man 

betalar 9 000 i månaden vilket då beror på att när jag flyttade in och skrev kontrakt 

för lägenheten var det verkligen svårt att hitta en lägenhet och då gick priserna upp, 

men 3 år senare hade hyrorna gått ner så min granne betalar bara 9 000, varför ska 

jag då betala 14 000 när min granne betalar 9 000. Och så sitter jag då fast i ett 

hyreskontrakt som jag inte kan säga upp mig från för att det kostar mig ganska 

mycket pengar, det finns förmodligen ganska mycket baksidor med 

marknadshyressystem. Därför kan inte boverket svara på det, mina kolleger säger att 

allt pekar på att vi behöver marknadshyror så kan vi på den sociala sidan säga att ja 

fast det är mycket andra problem som kommer upp, och då måste man börja funder 

på vad är hyresrätten för boendeform egentligen, ska den vara marknadsdriven eller 

precis som bostadsrätter eller har hyresrätter en annan roll att spela på 

bostadsmarknaden. Då kan man välja att antingen är det Wienmodellen där man 

säger att hyresrätten är väldigt viktig för många människor, och därför måste vi har 

kontroll över både utbudet och prisbildningen, genom offentliga bidrag, eller så kan 

man gå och säga att det viktigaste är att det alltid finns lediga lägenheter vilket man 

löser bäst genom marknadshyror för då tar man bort hela den här svarthandeln, 

insider outsider problematiken den som alltid är beredd att betala kan alltid få en 

lägenhet liksom. Eller så har man som Sverige någon slags mellanting där man 

varken säger bu eller bä. 
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Om man kollar på förstagångsköpare, i andra länder i Europa då kan dom 

möta olika typer av undantagslösningar typ amorteringsfrihet första åren om 

man binder upp sina lån eller så kan man få kalkylräntor. Varför har inte 

Sverige det här? 

Återigen ideologin som sätter hinder i vägen, det får inte vara olika villkor för olika 

grupper för då kan det bli utpekande och upplevas som orättvist. Alla ska in i 

samma mall och vi har en av de mest liberala och renodlade marknaderna i hela 

västvärlden om man ska hårdra det. Det är inte så det målas ut, det målas nästan ut 

som att vi har ett socialt ansvarstagande bostadspolitik och vi måste ta ansvar för 

allting men det är i själva verket så att vi har en väldigt hård, jag brukar kalla det, 

hackordnings bostadsmarknad. Det är en hackordning i samhället som återspeglar 

sig på bostadsmarknaden. de ungdomar som klarar de spelregler som gäller idag och 

där föräldrarna har pengar och där man kan gå in och köpa och gå i borgen och greja 

för att hjälpa ungdomarna med bostäder, ja de ungdomarna kan komma in på 

ägarmarknaden medans de som har mindre bemedlade föräldrar eller av olika skäl 

inte kan mobilisera egna resurser, ja de kommer ju inte in och det är helt i linje med 

den ideologin som vi har i Sverige. Får inte finnas något utpekande eller 

särskiljande eller något sånt där. Men vi har ett undantag och det är ju riktigt gamla 

människor och asylsökande och LSS-boenden.  

Statliga hjälpmedel, skulle det kunna avhjälpa för de som vill bygga för utsatta 

grupper? 

Frågan är om det hjälper för att de ska bygga, då är vi tillbaka i den här frågan om 

att vi i Sverige inte vill ha ett byggande riktat mot grupper utan vi vill ha ett 

byggande riktat mot alla, för att om vi riktar mot grupper så tänker man sig att 

oavsett om det kommer in statliga pengar och så kommer standarden på de 

bostäderna kommer bli sämre än om man bygger för alla. Då har vi hamnat i det 

negativa social housing paradigmet. Att folk får sämre bostadslösningar, mer 

utpekande boenden för de mindre bemedlade i samhället, och så har vi förstärkt inte 

bara segregationen utan vi har förstärkt liksom den stigmatisering som finns i 

samhället. Det är så kritiken låter. Däremot om man pratar om att man kanske skulle 

med statliga medel försöka tillfredsställa så många olika bostadsbehov som möjligt, 

då öppnar man en annan diskussion om hur, men då hamnar man å andra sidan i den 

här normdiskussionen, vad är då rimligt att mindre bemedlade grupper ska ha rätt 

till då för att det ska vara en schysst bostad, så att de har en okej bostad. Då måste 

politiken forma de reglerna, säg att det är en viss standard, eller en viss storlek, eller 

en viss väntetid eller så där, och om det inte är det måste man in med pengar för att 

så att säga med styrmedel styra upp det där va. Men då är man återigen i det här 

dilemmat med vad gör man om inte måluppfyllelsen blir förverkligad och folk får 

inte tillräckligt stora bostäder under en rimlig tid, vad ska man göra då, ska man ha 

ett statligt byggbolag som går in för att bygga då eller. Så att problemet i Sverige 

som ni hör är att det är totalt låst, alla lösningar finns det alltid en kritiker som säger 

att den inte är förenlig med den svenska bostadspolitikens idéer och ideologi. 

Om vi kollar på sysselsättning och sånt, är det något som kan påverka vilken 

typ av boende vi väljer? Och i så fall hur stor roll spelar det? 
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Den grundläggande vattendelaren är ju sysselsättningen, om man pratar 

arbetsmarknaden här. Är man inte inne på arbetsmarknaden då kan man 

överhuvudtaget egentligen inte välja, man har inte särskilt stort handlingsutrymme 

för att kunna lösa sina bostadsproblem, och sen så är det klart att vi har ju egentligen 

inte några direkta. Så kommer man in på den reguljära vanliga arbetsmarknaden ser 

ju ändå lönebildningen ut som så, även om vi raljerar över undersköterskor och så, 

så räcker ändå inkomsten till att kunna lösa det bostadsbehovet som man behöver 

lösa liksom, sen finns det alltid undantag, till exempel en ensamstående med många 

barn och allt det där va. Sen är det väl så här att i Sverige finns det väl ett linjärt 

samband med att är man tjänsteman och har en god inkomst så hamnar man i 

äganderätt, vi ser  ju hur förändringen ser ut i exempelvis allmännyttans bestånd i 

visas kommuner där ju den sociala blandningen, där det var relativt blandat för 25-

30 år sen man tittar på folk som jobbar eller inte jobbar och om de har utländsk 

bakgrund eller inte eller om de är tjänstemän eller arbetare, en tjänstemännen har 

lämnat den boendeformen, har man jobb så bor man egentligen inte i allmännyttan 

så det finns ju samband mellan yrke och status och inkomstnivåer självklart. Och det 

är väl också så att boendet har så att säga, vi har kanske en annan syn på hur vi 

bodde för 40 år sen att man kunde bo i en hyresrätt, man kunde bo i en bostadsrätt, 

man kunde i en villa, det var relativt homogent det svenska samhället när det gäller, 

men nu har ju bostaden blivit mycket mer av en ideologi, en personlig manifestation 

av min identitet och jag liksom ska bara bo på ett visst sätt på ett visst ställe om man 

liksom nått… Så att det kanske är så att identitetspolitiken som vi har idag också har 

speglat att det inte är lika attraktivt att bo i en hyresrätt längre. Betala till någon 

annan när man kan betala till sig själv och bo billigt i ett ägt boende och sen sälja 

med vinst. Den typen av öppna resonemang känner jag inte igen när man läser 

gamla texter som är 50 år gamla. 

Dom pratar om att investeringsstödet ska återinföras, borde man höja 

gränserna så att man kan bygga större lägenheter och få bidrag?  

Ja det tycker jag men jag får inget gehör för det.  

Hur kommer det sig att man inte vill göra det? 

Det är två saker, med investeringsstödet blir det ändå inte så billigt som man kan 

tänka sig, jag har gjort några räkneexempel som jag brukar använda när jag 

föreläser, ja ni såg ju mina bilder som jag skickade till er, att med en liten 

tvårumslägenhet blir det ändå dyrare än 90 % av det befintliga beståndet i Kalmar, 

och det är klart skulle man då bygga fyror och femmor så skulle hyrorna sticka iväg 

ännu mer och då hamnar vi ju liksom på hyresnivåer som är betydligt högre än vad 

lägenheter i befintliga beståndet och det där brukar man i nationalekonomin kalla 

för priselasticiteten, det vill säga att om priset för en vara går upp så kanske 

människor kanske avstår då att förverkliga det behovet och någonstans där finns det 

en brytpunkt där människor är beredda att byta ut en pryl mot en annan  eller byta 

bostad mot en annan och den gränsen hur man väl tänkt dragit där smärtgränsen 

liksom för vad en bostad med investeringsstöd kan kosta liksom. För under det här 

går ju inte att bygga för då blir det inte lönsamt, så att man kan ju säga att 
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byggherren bygger till självkostnadspris så får investeringsstödet bli deras vinst för 

skulle man bygga ännu större då och försöka få ner kostnaderna ännu mer så skulle 

man ju för det första behöva massproducera, och då är man tillbaka i det här 

storskaliga miljonprogrammet och då skulle man behöva ha element fabriker som 

bara spottar ur sig betongelement, sen ha några enorma lyftkranar som bara bygger 

som legobyggen, sen relativt billig arbetskraft som bara monterar, men det där 

tycker vi inte riktigt är gångbart, vi vill inte ha nya stora höghusområden med 

masstillverkade bostäder. Men helt klart borde det vara större. 

Om man nu skulle liksom initiera ett nytt miljonprogram, nästan dags för det 

känns det som, vad ska man behöva tänka på då tror du? 

Man ska vara väldigt försiktig med att bygga sådana här områden, typ bygga blandat 

alltså. Det är väl det enda. Sen så måste man ha en idé där man utgår ifrån hur den 

sociala sammansättningen och hushåll ska se ut i områden och sen måste man helt 

enkelt ha någon slags Wienmodell i botten som gör att man kan bygga bostäder med 

bra kvalitet men där man kan skräddarsy hyresnivåerna så de verkligen träffar de 

målgrupperna som man vill ska flytta in då, som inte av egen kraft kan… Man 

måste ha ungdomarna med från början så man kan… Men det här med hyrköp och 

sånt… Man borde ju fundera även på för andra grupper eller utöka möjligheterna för 

andra att… För om man kommer till Sverige och har flytt hit och har en bra 

utbildning med sig i botten så tar det ändå 8–10 år innan man fått allting validerat 

innan man kan börja jobba som psykolog eller vad det nu kan vara för någonting. 

Men det är precis som med studenter, det kommer gå bra om man har 

psykologutbildning eller någon annan sån här hög utbildning med sig, så kanske 

man kan tänka sig att bostadsproducenter gör undantag för sådana familjer, där man 

säger att nu går ni på aktivitetsersättning hos försäkringskassan och det är ju inte 

särskilt högt, det är ju ingen bank som lånar ut pengar här, men långsiktigt kommer 

ni ju bli… Varför inte då ge dem möjlighet till en nyproducerad fyrarumslägenhet 

där de kan bo med sina tre barn och sen så hyr dom till att börja med och så får man 

tillgodoräkna den här hyran sen när liksom man börjar jobba som psykologassistent, 

för det får de säkert göra efter ett tag där innan dom får sin psykologlegitimation, 

och sen när man etablerat sig på arbets-/bostadsmarknaden så köper man loss 

lägenheten. Så det är återigen allting som andas... Ungdomar, pensionärer, de med 

psykiska hinder och asylsökande är väl de enda vi kan laborera med som grupper 

när det kommer till bostäder va. 

Om man kollar på utbudet för just lägenheter i svenska städer, möter det 

efterfrågan?  

Det är ju knepigt för att efterfrågan kan ju inte styra utbudet på hyresmarknaden och 

efterfrågan kan inte riktigt styra utbudet på ägarmarknaden heller. Därför man ser 

att i vissa kommuner blir det ju ganska kraftiga prisökningar på begagnatmarknaden 

av både bostadsrätter och villor går upp kraftigt i de centrala delarna, och det tyder 

på att inte utbudet inte motsvarar efterfrågan. Det är återigen skillnad på utbud och 

efterfrågan och behov. Ställer man sig frågan möter behovet ett utbud, finns det ett 

utbud av lägenheter som möter behovet så är ju svaret nej. För behovet kan ju vara 

det här att behovet kan vara en fyrarumslägenhet, men det varken finns några 

fyrarumslägenheter i någon större omfattning och man har dessutom inte råd att 
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efterfråga en fyrarumslägenhet om det nu hade funnits ett sånt utbud. Då bli ju 

knäckfrågan om hur det här sambandet ser ut mellan utbud, efterfrågan och behov. 

Det är ingen som kan svara på det idag. Jag var ju själv med i en statlig utredning 

här för ett och ett halvt år sen där det visar att det finns ingen kommun i Sverige 

som har full koll på alla bostadsbehov som inte blir tillgodosedda, därför att det 

finns ingen norm för riktigt hur vi ska räkna eller hur kommunerna ska förhålla sig 

till liksom vad som är rimligt, om du har tre barn eller fem barn, har du tre barn 

kanske du kan bo i en trerummare men om du har fem barn är det verkligen okej att 

bo i en trerummare då, och om det inte är okej då ska du då bo i en fyra eller femma, 

det finn inga normer för det. Så det är väldigt svårt att svara på din fråga där. När 

det gäller ägarmarknaden kan man säga att kraftigt. Där verkar det som att inte 

utbudet  möter upp ordentligt, det kommer inte till tillräckligt många, och det menar 

många beror på att hyresmarknaden inte fungerar och då går folk över, om du inte 

får tag på en hyresrätt så måste du köpa en lägenhet, och ju fler som egentligen som 

kunnat tänkt sig en hyresrätt som köper lägenheter då ökar ju priserna på 

bostadsrätter och när priserna på bostadsrätter ökar kanske det är vissa som tycker 

att de kan lika gärna köpa ett hus direkt, varför ska vi lägga så här mycket. Möter 

man då också upp en stark så tenderar ju både det offentliga och näringslivet, för vi 

är i en högkonjunktur har varit liksom, och får en ännu starkare efterfråga och 

priserna går upp. Medan det på hyresmarknaden så ökar priserna på den svarta 

sidan, då få du betala för den. Det går alltid att få tag på en hyresrätt i en kommun 

men du måste betala för den. Vi vet ju att det finns särskilda sajter på till exempel 

Facebook som bara förmedlar hyreslägenheter olagligt. Vi vet att man använder i 

vissa kommuner, i vissa större städer, bostadsrättsmarknaden som riktlinje, kostar 

det 3 miljoner med nyproduktion då vill man ha 10 % under bordet, alltså 300 000. 

Plus att du kanske måste betala en provision till den som förmedlat Lägenheten.  Då 

är det ett olovligt hyresavtal hyresvärden och hyrestagaren är i maskopi med detta… 

Om det inte är det så kan du närsomhelst bli av med lägenheten och förlora de 300 

000. Är det riktigt jäkligt så får man ju hyra den här lägenheten även till en 

ockerhyra, inte bara det att du måste betala under bordet så får du betala en annan 

hyra än vad som är bruksvärdeshyran för att dom här lägenheterna kan hyras ut i 

både andra-, tredje- och fjärdehand. De här lägenheterna ska man tjäna pengar på. 

Allting tyder på att efterfrågan inte möts av ett utbud som motsvarar behoven. 

Om man kollar på priserna, varför är det så dyrt att bygga i Sverige? Beror 

det på konkurrens eller brist på råvaror eller dåliga upphandlingar eller vad 

kan det va? 

Jag har varit på Boverket i tio år och det är ingen som, jag sitter bara några rum från 

en av de ledande experterna på byggkostnader, kan svara på det. Jag personligen 

tror att det har att göra med att traditionellt är byggmarknaden en oligopolmarknad 

och att den har vart det. Det var en centraldel i både arbetsmarknadspolitiken och en 

massa olika politikområden när det här växte fram med att vi skulle ha goda 

bostäder som var ljusa och rymliga. Uppstod då en kultur av att man inte pressar 

kostnaderna i onödan, som om man hade behövt göra det. Det ligger någonstans i 

kulturen varför vi har det som vi har. Men jag är för dåligt insatt i det här med 

byggkostnaderna för att riktigt kunna svara på det och det verkar som om våra 

experter inte riktigt kan sätta fingret på det heller. Jag var ju själv i branschen på 80-
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talet, jobbade för ett företag som hette LB-hus som sålde monteringsfärdiga villor, 

och då var det på den tiden så att det fanns två tillverkare som tillverkade 

gipsskivor, och två som tillverkade isoleringsmaterial och det fanns typ två 

tillverkare av parkettgolv och de där gjorde upp priserna, de konkurrerade inte. utan 

de delade in marknaden, vissa delar av landet fanns det bara en viss producent, det 

gick inte att köpa av den andra. De hade gjort upp allt det där. Det där tror jag har 

kännetecknat svensk byggmarknad.  

Vissa pratar om riksintressen, att det är markpriserna i sig som kan 

intensifiera priset. Är detta något man kan behöva se över? 

Markpriserna har inget att göra med byggkostnaderna att göra, det måste ni hålla 

isär. För om ni tittar på en av mina bilder så visar jag ju skillnaden mellan 

byggkostnader och slutpris, det är där vinsten finns men det är också det som ska 

räcka till markkostnaden. Så att man måste tänka på om vi pratar om själva priserna 

eller själva kostnaderna för att bygga. Lätt att säga att byggkostnaden är det samma 

som priset men det är det ju inte. I priset inryms markinköpet och vinstdelen, så det 

betyder ju att eftersom byggherrar och andra som bygger är inga altruistiska 

intresseorganisationer som vill väl och försöker förse landet med billiga bostäder, så 

att man räknar ju liksom baklänges och så tittar man på vart materialkostnaden och 

arbetskostnaden och projekteringskostnaden ligga på för att bygga ett flerfamiljshus 

på den här tomten, det kostar så här mycket. Sen tänker man hur mycket kan vi hyra 

ut eller sälja det här för, så här mycket tror vi, och så tittar man och okej vi kommer 

tjäna pengar på det här, vad kommer tomtkostnaden att bli, ja den blir x kronor. Men 

om de skulle få tomten gratis av kommunen då eller vem som är markägaren där så 

kommer ju ändå betalningsviljan vara den som styr. Om de vet att de kan sälja 

lägenheterna för två miljoner styck oavsett om de måste ta ut pengar för mark eller 

inte där va, så rubbar man inte priset. Det är ju det man vill sälja för, varför skulle 

man sälja för en miljon om betalningsviljan är två miljoner. Om markkostnaden 

skulle bli väldigt dyr skulle man säga att man måste sälja lägenheterna för tre 

miljoner för att det här ska gå att räkna hem och vi ska tjäna våra pengar, men vi vet 

att betalningsviljan bara är två miljoner, då bygger man inte. Man måste tänka på att 

det här är vinstdrivande företag, dom räknar ju hela tiden hem en vinst. Och det är 

som jag brukar säga va om jag vore aktieägare i Skanska eller riksbyggen eller NCC 

eller nått liknande och jag skulle upptäcka att man inte försöker maximera vinsten, 

jag menar jag har ändå satt in pengar i det här företaget jag har liksom köpt aktier, 

jag är ju intresserad av hur mycket avkastning på min investering som möjligt, det 

blir nästan ett brott om man inte försöker tjäna så mycket pengar som möjligt. Det 

här är ju en marknad som drivs av vinstdrivna aktörer. Det där kan återigen vara 

källkritik, vem är det som hänvisar till markpriset, byggkostnaden är inte det som vi 

pratar om när vi pratar om försäljningspriset.  Eller produktionskostnaden kan man 

ju prata om va. Det är viktigt att ni håller isär de här sakerna nu, för ni gör ju det här 

med Riksbyggen. Det är ju ändå så att de är aktörer som är ute för att tjäna pengar. 

De har ju också en agenda och en verklighetsuppfattning som man behöver… 

Riksbyggen har ju börjat med ett koncept som kallas för ungdomsettor som 

dom provkör i Göteborg, där insatsen för en lägenhet för någon som matchar 

den tänkta gruppen. Satt ett pris på lägenheterna på 95 000 kronor och att 
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man då istället betalar en högre månadsavgift så att själva 

bostadsrättsföreningen tar upp den ökade lånekostnaden då. Hur ser ni på 

Boverket på sådana initiativ, är det något som skulle funka?  

Allt som bryter med det som vi har idag är ju jättevärdefullt. Och det där är ju en 

liten tillbakagång till hur det en gång var. Före 1990-talet så var det föreningarna 

som tog den största delen av lånen, och man pratar…. Det betyder ju att man betalar 

en insats som var ungefär i den storleksordningen som du beskriver och sen så 

bodde man i några år och så flyttade man därifrån och då sålde man ju egentligen 

sin insats, då fanns det en uppräkning… på mitten av 90-talet ändrar sig det där och 

man lägger över mycket mer av finansieringen på den enskilde, det är ju ett nytt 

koncept som å andra sidan om det blir en ökad månadskostnad som kompensation 

och då sållar ju det bort väldigt många ungdomar, det är ju bara de som har råd med 

det som kommer kunna söka sig till detta. Så frågan är ju hur ser 

marknadsundersökningen/affärsplanen ut. Vilken typ av ungdomar är det dom 

tänker sig här egentligen. 

Det dom har sagt så är det nyexaminerade studenter som de riktar in sig på. 

Alltså folk som inte har ett fast jobb eller har varit ute på arbetsmarknaden så 

länge.  

Men det är liksom inte ensamkommande som inte i stort sett har någon 

skolbakgrund överhuvudtaget och som jobbar lite extra på McDonalds. Som inte 

kan bo kvar på HVB-hemmet för att han faller för åldersstrecket. Det är inte riktigt 

den målgruppen.  Men alltså alla sådana här försök att bryta med de här gamla 

boendeformerna och det gamla synsättet, att vi bygger för alla utan några undantag, 

allt det är ju lovvärt om man kan bryta med det liksom. Men man kan fundera på 

liksom om det här blir ett storstadsfenomen eller kommer det finnas sådana här 

bostadsformer i andra delar av landet till mindre orter. Någonstans så gör de ju en 

marknadsanalys av det här va, den skulle ni ju gräva ner er lite mer i så ni inte blir 

ett språkrör för det här helt enkelt va. Vilken typ av marknad tänker man sig att den 

här produkten ska lanseras på, är det storstadsmarknaden eller regionsstädernas 

marknad eller finns det liksom.  

Testkör konceptet nu.  

Ska ni utvärdera det då eller? Är det det ni ska göra då eller? 

Vi ska väl kolla lite vad det finns för intresse bland ungdomar egentligen för 

såna här koncept, sen tar vi upp i våra frågor om vart ifrån de är och vart dom 

ser att dom nu skulle vilja flytta, om det nu är till en storstad, eller en större 

stad, eller en glesbygd eller vad det nu kan va. För att då kunna på nått vis se 

vart intresset finns. Om det är bara i de större städerna eller så.  

Det är som jag sa, alla försök att bryta det här gamla är ju lovvärt liksom. 

Vi har pratat med Anna Granath Hansson, hon menar på att man behöver 

kanske ifrågasätta de gamla modellerna, tänka lite utanför boxen, lite 

innovativt. Det är väl det som krävs kanske. 
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Men det är ju liksom att det inte får bli utpekande och man får inte särbehandla nån. 

I vissa kretsar är det otroligt provocerande att bara överhuvudtaget prata om att 

ungdomar ska kunna bo i bostadsrätter. Därför att i deras föreställningsvärld så är 

det ju bara hyresrätter, billiga hyresrätter, ska vara så lika som möjligt för alla. För 

alla ungdomar har inte råd att köpa en bostadsrätt. Då kommer de flytta till 

hyresrättslägenheter och så blir det segregation. 

Det finns inte ifrån statligt håll några subventioner för att försöka uppmuntra 

till sådana här försök?  

Nej, av just nämnda skäl att det finns för stort politiskt motstånd mot det. För det 

skulle ju vara då att staten skulle då på något sätt signalera att man tycker att det här 

med att ungdomar kommer in på ägarmarknaden är något som är värt att undersöka. 

Då finns det starka politiska intressen som skulle hävda att då det är en borgerlig 

syn va. Medans den andra vänstersynen är ju att det ska byggas hur mycket bostäder 

som helst. Om man bara bygger mängder med hyreslägenheter så kommer liksom 

till slut alla ha en bostad. Men in någon slags diktatursocialiststat skulle man kanske 

kunna göra så. Det närmaste vi kommer är ju miljonprogrammet, men det är ju 

ingen som är nöjd med det. Där byggde man ju enorma mängder med bostäder, fast 

de inte visade sig behövas allihop då va. Eller man kan också säga att man... 

efterfrågan på 60-talet så att när man drar igång det här storskaliga byggandet av 

alla de här bostadsområdena då har som levnadsstandarden och efterfrågan 

förändrats så folk börjar snegla mer mot att man vill ha större bostäder, och så 

bygger man liksom tvåor och treor i de här miljonprogramsområdena i stora 

mängder, medans människor kände att vi vill nog ha att barna ska ha eget rum nu. 

Man initierar ett kraftigt rot-program där man ska sanera innerstädernas 

slumområden och i många fall blir det så att man bygger, eller man har en idé om att 

det ska bo fler barnfamiljer centralt inne i städerna där det bor mest ensamstående 

och fattiga i de här slumområdena. Så då bygger man bostadsrätter för det är det 

enda sättet att få ekonomi i den här saneringen av de gamla hyreshusen. Då uppstår 

den här gentrifieringen av innerstäderna så att barnfamiljer med lite pengar köper 

sig bostadsrätter i de nyrenoverade områdena i innerstäderna, alltså Östermalm, 

Kungsholmen i Stockholm, delar av söder, alla de här attraktiva områdena, där 

många hyresrätter ombildas till bostadsrätter just för att de ska ha råd att renovera 

dem. Och så bygger folk villor, så man missade ju helt det här att efterfrågan 

försköts från innerstäderna och mot villorna. Så stod man helt plötsligt med ett stort 

överskott av bostäder i de här enorma områdena i många städer i Sverige. Det där är 

man nog lite rädd att göra om idag tror jag. Så att det här med att bygga mängder 

med bostäder och så får vi se om det löser någonting, den politiken är inte riktigt 

aktuell, från ett vänsterperspektiv är det ungefär det här dom säger. Man tycker inte 

att man ska använda ord som efterfrågan och så här utan alla människor ska ha ett 

behov av en bostad och då måste vi bygga bostäder i stor skala. Så det är ju svårt 

liksom att… Forskaren Martin Grander, om ni hört talas om honom, han är ju lite i 

ropen nu. Han har ju skrivit en avhandling om allmännyttan, men jag vet att jag tror 

att i en av hans paper som han har i sin samling avläggning avhandling, för han 

berättade för mig när vi träffades här för ett tag sen att en av paperna handlar om att 

ungdomar i de här utsatta stadsdelarna i Malmö om vad de vill ha för bostäder, och 

han sa det att han blev förvånad för han trodde de skulle säga att; ja men vi vill ha 
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en billig hyreslägenhet på Möllevången eller så här va, men det visade sig att de här 

ungdomarna dom är så långt ifrån att kunna äga en bostad de är halvkriminella de 

har bristfällig skolgång, ingår i en del gäng och så här va men alla ungdomar ville ju 

ha bostadsrätt. De ville inte ha en billig hyresrätt. De ville ha en bostadsrätt och 

gärna i vissa av de här områdena som är lite finare att bo i liksom. 

Hur kommer det sig? 

Jo men det var ju att bostadsrätten var ju förknippat med välstånd och att man kan 

tjäna pengar och att man kan bo billigare där än i en hyresrätt men framförallt det att 

man kan tjäna pengar på sin bostad. Avhandlingen ligger på nätet så ni kan säkert 

ladda ner och titta på den.  

Det låter bekant, har läst någon artikel från svensk byggindustri eller 

byggtidning där de tog upp just det där att unga vuxna helst vill ha en 

bostadsrätt eller något liknande. Det kan ju ha vart hans rapport. Har ni tatt 

upp den frågan om subventionerat bosparande?  

Återigen, det finns liksom inget politiskt intresse av det här, vi har ju gång på gång 

under alla mina år här lagt listor på bordet för alla bostadsministrar för vad man 

borde gör. Men det är återigen det här att det finns för mycket intressen som går in 

här, för skulle man börja prata om subventionerade bostadsspar, då slår 

hyresgästföreningen i taket och säger att man premierar det, och att man först borde 

satsa på att få fram billiga bostäder i hyresmarknaden innan ni börjar gå in och 

subventionerar bosparande. Även de privata hyresvärdarna skulle tycka det var fel 

att man skulle prioritera det framför dom, då vill de ha marknadshyror, för då vill de 

ha möjlighet att kunna skräddarsy deras… Liksom va. Hur gör man skattemässigt? 

Det kommer ju bara vara vissa ungdomar som kommer att kunna bospara, de med 

rika föräldrar behöver inte ens bospara ändå för de får pengar ändå. Vi har liksom 

spelat upp allt det här, vi driver stenhårt vissa frågor och försöker göra det, men det 

är inte lätt när det politiska systemet har byggt en berättelse kring en bostadspolitik 

som jag hävdar nog aldrig riktigt har funnits överhuvudtaget. Det är mer doktrin än 

att den är verklighetsförankrad, och att den har fungerat på ett visst sätt och nu inte 

fungerar på det sättet längre. Jag tror inte att den någonsin riktigt har fungerat så 

som man har tänkt. 

De här tuffa lånekraven som gör att unga vuxna mer eller mindre stängs ute 

från den ägda marknaden, hur ska man få till en fungerande hyresmarknad 

för de här tror du? Ska man fördela lite risker till staten och bank så inte alla 

hamnar på de här unga hushållen? 

Ja du jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag förstod inte riktigt frågan. Du tänker 

på hur man skulle kunna hjälpa ungdomar in på bostadsrättsmarknaden snarare än 

hyresmarknaden. Det finns ju massa varianter här som man skulle kunna säkra upp 

de här ungdomarna, jag menar det, vi har ju haft sådana här... Fram till början av 90-

talet fanns det som kallades förvärvslån. Det vill säga att det fanns en statlig 

förordning som sa att kommunerna kunde gå i borgen för hushåll som hade lite lägre 

inkomster om de skulle köpa sig en bostad, då fick man en räntesubventionerat lån, 

säga att du var ett hushåll som ville köpa dig en bostadsrätt och så hade ni ganska 

låga inkomster och räntan var kanske 4 % i slutet på 80-talet men du betalade bara 
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första året 5,9 % i ränta, resten mellanskillnaden fick du som statlig subvention och 

så skulle man då ha behövt sälja det här då och man gjorde förlust då tog kommunen 

en del av den här förlusten i sitt borgen antagande. Så det går att laborera med 

massa sånt här. Vi på boverket har ju skrivit lite om bostadsbyggande eller 

nyproduktion på landsbygden, där kan ni nog se några av de här riskfördelningarna 

mellan aktörer, staten skulle kunna ta sin del, kommunerna sin del, och hushållet en 

viss del liksom. Så att det finns alla möjliga sätt att lösa det här att få ungdomar att 

köpa. Men det man är rädd för är just det där att det ändå blir en… Om fler 

ungdomar får möjlighet att efterfråga bostadsrätter för att staten går in och backar 

upp med olika typer av garantier, då kommer ju fler vilja köpa en bostadsrätt och på 

en fri marknad då kommer priset gå upp då. Då blir det ändå den här problematiken 

att någonstans måste man dra en gräns för hur mycket det får kosta då för att staten 

och kommunen ska kunna gå in som garanter.  Då blir det återigen en 

gränsdragningsproblematik. För att priset går upp och går upp och går upp ju fler 

som har möjlighet att liksom efterfråga, men på hyresmarknaden är det precis så att 

hyrorna inte kan gå upp i regel i det begagnade beståndet, det är bara svart handeln 

som har ökat då va. Så att nackdelen kan ju vara då att en ungdom som inte kommer 

in på bostadsrättsmarknaden som vill ha en lägenhet relativt centralt men som på 

grund av finansierings reglementet inte kommer åt den lägenheten kan ju mycket väl 

ta ett lån på den svarta hyresmarknaden då. Och det är klart att det där inte är någon 

önskvärd utveckling om det blir på det sättet, nu är det inte helt otroligt att det blir 

det. 

Det är en otrolig komplexitet de här frågorna. Det finns inget enkelt svar.  

Nej och just att det är två marknader, en marknad för begagnade bostäder och en för 

nyproduktion, och sen kan du dela in dom här marknaderna i några andra aspekter, 

alltså det handlar både om att en marknad för bostäder när det gäller begagnade 

bostäder är reglerad och den andra delen är fri. Begagnade bostäder finns det inget 

prisregleringssystem va. För när det gäller nyproduktion så gäller inte riktigt de här 

amorteringsreglerna för unga människor, det gäller ju det begagnade beståndet. Så 

det finns ju en viss rabatt eller en viss, kan inte procentsatserna i huvudet, men om 

en ung familj ska köpa en dyr lägenhet eller en dyr villa liksom i det begagnade 

beståndet så gäller samma regler gäller ju inte nyproduktionsmarknaden, där är ju 

toleransen högre. Man måste inte amortera lika mycket. Får låna lite mer pengar när 

det gäller nyproduktion. Det var väl ett villkor annars hade det ju stoppat 

nyproduktionen, så att pratar vi nyproduktion för ungdomar eller pratar vi om 

ungdomar som ska ha tillträde till det redan befintliga bostadsbeståndet.  Det är 

olika regler som gäller va. Så det blir väldigt lätt att man faller in i de här politiska 

agendorna, någon tycker det är förjäkligt det här med amorteringskrav för ungdomar 

och att det tvingar in ungdomarna på en redan dysfunktionell hyresmarknad och i 

värsta fall måste man lösa sina bostadsbehov genom att köpa svart. Å andra sidan så 

kan man säga att tänk om det inte finns några spärrar, man bara lånar och låna och 

lånar, och förr eller senare kommer bostadsbubblan spricka och då vill, som den 

gjorde i början på 90-talet då det var mängder med ungdomar och unga hushåll och 

sådär som råkade illa ut när bubblan sprack, de hade överbelånat sig och så kunde 

de inte sälja bostadsrätten, de fick en krona för den liksom. Och så sitter de 

fortfarande idag och betalar av på sådana där restlån där. Som de inte kunde lösa 
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bort då. Nån menar att snart spricker bostadsbubblan och vi måste dämpa 

ungdomarnas möjligheter att konsumera bostäder så de inte råkar illa ut för det, och 

det andra är att ungdomar hindras tillträde till bostadsrättsmarknaden och det är fel 

på det. Båda aspekterna är ju rätt liksom. Så det är ju återigen källkritik, ni håller ju 

på med riksbyggen och så här så propagerar ju dom för att fler borde köpa bostäder, 

att ungdomar stängs ute och så där. Men hade ni intervjuat folk från 

finansdepartementet så hade de sagt att det är jättebra nu att vi ser att det här 

fungerar nu, det hämmar inte nyproduktionen och det bromsar utvecklingen på 

ungdomarnas skuldsättning på begagnatmarknaden. 

Därför att vi är glada för att vi fick prata med dig så vi får lite mer opartiska 

tankar. Har du något att tillägga Anthon? Nej, det tror jag inte.  

Ni får väl processa det här och så får ni höra av er om det är något mer så gör ni det.  

Tack så mycket, nu blev det lite mer än en halvtimme. 

Det blir det alltid. Jag har ju mest pratat själv så jag vet ju att det tar den här tiden.  

Tack så mycket för att du tog dig tid och så får vi hålla kontakten.
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Bilaga 5, Transkribering av intervju med Mathias 

Sandberg  

Då kör vi då. Din roll och titel på Riksbyggen? 

Jag sitter ju som regional marknads- och försäljningschef på Riksbyggen och jobbar 

då med marknadsföringen och försäljningen av Riksbyggens nyproduktion i 

Stockholm, Uppsala, Gävle, Dalarna och Gotland. 

Okej, ja det är ett stort område. Hur ser situationen ut för unga vuxna på 

bostadsmarknaden och varför tror du att det är så? 

Unga vuxna har ju, det är liksom allmänt känt att unga vuxna har de väldigt svårt att 

komma in på bostadsmarknaden idag. Dels har det ju liksom att göra med att det är 

en hög prisbild på att köpa en bostadsrätt och sen är det ju också de här 

amorteringskraven, som har kommit och gjort situationen ännu tuffare för väldigt 

många unga vuxna. Det märker vi ju av i försäljningen av bostadsrätterna, det är ju 

väldigt många i den här målgruppen som har fått det tuffare att genomföra köp sen 

amorteringskraven trädde i kraft. Jag tror att de här amorteringskraven ställer ju 

liksom väldigt höga krav på att du ska ha en relativt hög inkomst eller att då du ska 

ha med dig väldigt mycket pengar in i köpet från början. Att du liksom inte blir så 

beroende utav lån liksom, och framför allt då i den geografin som jag verkar i, 

Stockholm, Uppsala, där det är ändå, får man väl säga, fortsatt höga priser så gör 

liksom det här att det är en tuff situation för väldigt många unga vuxna. Det är också 

som så att om jag ska försöka komma in på hyresrättssidan så måste man ju stått i 

kö, i alla fall i Stockholm, väldigt lång tid, och mycket av det som byggs och 

nyproduceras nu är ju såna hyresnivåer att det faktiskt är dyrare att hyra en 

nyproducerad lägenhet än att faktiskt köpa en. Så att, ja det är en tuff sits för de som 

ska ut i arbetslivet. 

Verkligen. Vad ser ni på Riksbyggen för lösningar på den här problematiken i 

dagsläget? 

Nej men vi har ju försökt att testa lite olika lösningar för att underlätta. Dels så tittar 

vi ju liksom precis som jag upplever att många aktörer gör nu, att försöka se över 

liksom hur det går att producera, bygga billigare helt enkelt. Det tittar vi ju på, både 

när det kommer till bostadsrätter och även hyresrätter, om det finns validerade 

lösningar vi kan titta på, återupprepa och återanvända smarta lösningar, kan vi 

tillsammans med liksom branschen överlag försöka titta på att få ner 

produktionskostnaderna. Det är ju en del som vi gör, att vi försöker att få ner 

produktionskostnaderna i så stor utsträckning som det går. Sen tittar vi också på och 

försöker, även om det inte är mitt gebit, så vet jag att vi som företag tittar ju liksom 

på att föra dialog med politiker och lobbyingverksamhet för att försöka hitta 

lösningar, primärt för den här gruppen av unga vuxna, som gör att det blir enklare 

för dem att komma in på bostadsmarknaden. Och det kan ju vara startlån eller det 

kan ju vara andra typer av lösningar som gör att det blir mer fördelaktigt för unga 

vuxna att komma in på bostadsmarknaden. Men sen har vi ju liksom även lösningar 
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som vi har testat i Göteborg, att du har i en bostadsrättsförening ett antal lägenheter 

som man då fick köpa för 95 000 kr, som ett billigare sätt då för att kunna komma 

över en lägenhet i ett bra område för ett bättre pris. Och så får den bara räknas upp 

med konsumentprisindex. Och sen har vi då testat nu hyrköp då som också ett 

alternativ för unga vuxna att faktiskt få en dedikerad lägenhet som man då testat sig 

för. Du behöver liksom inte betala för den från början utan du har möjlighet att 

komma in lite grann i din karriär och kanske öka på lönen, förhoppningsvis spara av 

lite pengar, inom förhoppningsvis 5 år då för att kunna genomföra ett köp. Men då 

vet du ändå vilken lägenhet det är och på samma sätt här så räknas den upp med 

konsumentprisindex, så den räknas ju inte liksom om marknaden stiger, så har du 

ändå en liksom möjlighet att hålla dig inom den befintliga planen. Så vi försöker 

testa lite olika lösningar som gör att det blir enklare för unga vuxna. 

Ja, det är ju jättebra. Vi ska komma in lite mer på hyrköp sen. Vad är er syn 

på social bostadspolitik och att bygga för allmännyttan? 

Ja, frågan är om jag är rätt person på att svara på det. Jag testar i alla fall. Alltså vi 

försöker ju, jag jobbar ju med försäljningen utav bostadsrätter men vi som företag 

har ju även börjat då med att producera hyresrätter sen några år tillbaka. Och det är 

ju verkligen för att försöka bredda erbjudandet i så stor utsträckning som möjligt. Vi 

pratar ju väldigt mycket om att liksom försöka erbjuda boenden för alla och lite 

grann oavsett i vilket skede du är i livet. Vi har ju bostadsrätter som vi har försökt 

att specialisera för en yngre målgrupp, det kallar vi steg ett. Då har vi liksom en 

tänkt produkt för det och sen har vi mer vanliga bostadsrätter och sen om du blir lite 

äldre då har vi seniorboenden i bostadsrättsform som är anpassad för det. Och sen så 

producerar vi även då hyresrätter och sen har vi även också då kooperativa 

hyresrätter som vi jobbar med och som också kopplat till de som är äldre. Så vi 

försöker ju liksom att ha ett så brett spektrum som möjligt av produkter för de som 

söker en bostad, oavsett om det är hyresrätter eller om det är bostadsrätter. Sen vet 

jag att det bedrivs en lobbyingverksamhet och att man liksom får ha diskussioner i 

branschen om vilka typer av lösningar som vi försöker att få till liksom. 

Du var lite inne på hyrköp där. Hur fungerar er modell och hur kom idén till? 

Nej men vi kunde ju liksom, vi satt ju och gjorde, vi jobbar ju mycket med ett 

företag som heter Evidence, som är duktiga på att göra analyser och rapporter och 

när det började liksom diskuteras, de här senaste förändringarna som trädde i kraft 

från finansinspektionen, de var vi ju ganska oroliga för om hur det här kommer att 

påverka de unga i landet och deras möjlighet att skaffa en bostad. Så då satt vi och 

gjorde lite simuleringar tillsammans med Evidence och då kunde vi ganska snabbt 

se att oj det kommer verkligen att gå väldigt hårt mot de unga på bostadsmarknaden. 

Och i samband med det då så började vi fundera lite grann på hur vi skulle försöka 

underlätta för folk att komma in på bostadsrättsmarknaden. För bostadsrätter är ju 

ändå liksom den primära produkten som vi jobbar med. Och så började vi fundera 

lite grann om hur situationen ser ut om man är liksom ung och man kanske har gått 

ut skolan och skaffat sitt första jobb liksom. Ja oftast är det ju som så att de där 

första åren i arbetslivet så gör man ju oftast någon form av ändå lite lönekarriär och 

man går in på en lite lägre lön och sen när man har blivit lite mer varm om kläderna 

så brukar man ju få en löneförhöjning och sen kanske man byter jobb efter att och så 



 

Bilaga 5 sid III 

 

händer ytterligare lite grann med lönen liksom. Så på 5 år så kan det ju hända 

ganska mycket med en persons lönebild liksom och då satt vi också och funderade 

på om hur vi skulle kunna underlätta för de här unga på marknaden, att komma in på 

bostadsrättssidan och bli en, komma in i bostadsrättsvärlden liksom. Och då började 

vi fundera om man inte skulle kunna tänka sig någon form av hybrid mellan brf och 

hyresrätt och då landade vi ner i att man skulle kunna hyrköpa liksom. Och utifrån 

det så började vi då titta på hur ett sånt upplägg skulle kunna se ut, rent praktiskt 

liksom, om man nu då skulle hyrköpa. Och det vi landade då i var ju den modellen 

som vi har tagit fram nu, som innebär att, vi har testat det här nu skarpt ute i ett 

projekt, i Järfälla som heter Brandstationen. Och där är det då ett projekt på 111 

lägenheter och där har vi vigt 11 lägenheter åt hyrköp. Och tanken är ju då att vi 

vänder oss mot en målgrupp som är 18–35 år och de får då hyra en lägenhet 

Riksbyggen har köpt in, så att Riksbyggen äger ju lägenheten och vi i vår tur hyr ut 

den då i andrahand till en andrahandshyresgäst. Och hyran som vi hyr ut den för 

motsvarar då nyproduktionshyran för den aktuella orten. Sen är det ju som så att i 

det här hyresavtalet så finns det ju då en option kopplat till lägenheten som då säger 

att du som hyrköpstagare har möjlighet att inom 5 år då köpa loss den här 

lägenheten, från Riksbyggen. Och då räknar vi upp värdet med konsumentprisindex 

och då utgår vi liksom från den månaden som man började hyra då. Vi har ju satt en 

basmånad liksom och så följer vi konsumentprisindex, vilket innebär att, och 

konsumentprisindex rör ju sig betydligt långsammare än vad marknaden kan göra, 

vilket innebär att du faktiskt i lugn och ro ändå har en möjlighet att planera det här 

liksom, planera ditt köp. Sen har vi ju också samarbete då med en bank i det här 

fallet där de här hyrköpstagarna också då kan få finansiell rådgivning om hur de ska 

kunna lägga upp ett sparande så att man faktiskt kan genomföra det här köpet efter 5 

år. Sen är det ju som så att det ju hända saker i livet som gör att man kanske inte har 

möjlighet att köpa den här lägenheten efter 5 år utan det kanske tar 6 eller 7 år. Vi 

rycker ju inte bort optionsmöjligheten, vi slänger inte ut någon på gatan, vi har inte 

avtalat bort besittningsskyddet så vi har en väldigt generös deal till de som är 

hyrköpstagare, för att de ska känna en trygghet i sitt boende. Så vi sätter inte de på 

gatan om de inte har möjlighet att köpa loss den utan då får det helt enkelt ta lite 

längre tid. Den regleringen vi har gjort är att du inte kan byta bort lägenheten till en 

annan. Om du väljer att själv inte köpa lägenheten så går den tillbaka till 

Riksbyggen och sen så kommer vi förmodligen att sälja den. Så du har inte 

bytesmöjlighet, det är egentligen den enda inskränkningen som finns. 

Okej, så du har fortfarande möjlighet att köpa loss den efter de här 5 åren 

ändå? 

Absolut, jajamän. Vår ambition är ju att de här personerna ska köpa sina bostäder. 

Det är ju den ambitionen som vi också upplever att de som tecknat ett hyrköpsavtal 

har. Vi upplever att man är väldigt tacksam över att ha fått den här möjligheten att 

komma in på bostadsrättsmarknaden, även om man då kanske inte har en ekonomisk 

möjlighet att köpa just nu. Då kommer ju den ekonomiska möjligheten att komma 

förr eller senare, hoppas vi ju liksom tillsammans. 

Varför valde ni just den här modellen i Jakobsberg, Järfälla? 
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Vi upplevde där att, vi hade ju ett projekt med ganska nära tid till inflyttning och 

ville man lansera en modell så är det ju faktiskt ganska schysst att testa den live på 

en gång. Ett alternativt hade ju då varit att sagt att nej men vi vill testa det här i ett 

bostadsprojekt som vi kommer att säljstarta, men då hade det ju tagit liksom 2 år 

innan huset hade blivit färdigt. Vi ville testa på ett skarpt projekt och då tyckte vi att 

det här projektet föll sig ganska enkelt, dels att det var färdigställt men också att det 

fanns liksom mindre lägenheter, ettor och tvåor, som vi då gör bedömningen om att 

målgruppen efterfrågar. Vi har en trea också men det är fem ettor och fem tvåor. Så 

vi tyckte att här har vi vettiga storlekar, det ligger i ett vettigt område och det är nära 

till inflyttning. 

Okej. Varför blev det just 10 % av lägenheterna och inte fler? 

Det är ju som så att Riksbyggen köper ju in lägenheter så det belastar ju 

Riksbyggens balans, så det är alltså en kostnadsfråga. Föreningen måste ju få betalt 

för sina lägenheter, det är ju det ena och sen så är det ju också som så att man vill 

också säkerställa att det inte blir en oäkta förening. Därför att du behöver ju ha ett 

visst antal procent av avgifterna i en förening behöver ju då komma från 

medlemmar som inte är juridiska personer. Så med tanke på lokala hyror och med 

tanke på att Riksbyggen har en del osålda lägenheter så hade det nog kunnat bli en 

oäkta förening om vi lagt den högre. Och det vill man ju inte, för då får man 

skattekonsekvenser och sådär. 

Så i framtida projekt så kommer det liksom fortfarande vara 10 procent av 

den anledningen då? 

Det beror ju på hur projektet utformas, finns det kommersiella lokaler eller finns det 

inte kommersiella lokaler och så vidare. Så det kommer nog variera från projekt till 

projekt tror jag. Jag kan inte säga att det alltid komma vara 10 procent utan man får 

göra en bedömning från fall till fall, beroende på hur projektet utformas. 

Vi förstår. Annars brukar ju tvåor tendera att vara ganska populärt, är det 

något som finns i åtanke och hur resonerar ni kring det? Lite större lägenheter 

alltså. 

Tvåor är ju populärt och oftast därför att då får du ju mer sannolikt in en 

dubbelsäng, du kan bo två personer och du får en betydligt starkare ekonomi än om 

man bara bygger ettor. Så att tvåor känner vi ju generellt att det finns en större 

efterfrågan på än ettor och speciellt också med hur amorteringskraven nu är 

utformade, det är ju tufft för de här singelekonomierna att bära en bostad när man är 

ung. Då är det betydligt enklare att, om man har dubbla inkomster. Sen är det ju 

klart att det även finns en efterfrågan på treor, men då börjar vi närma oss 70 

kvadratmeter och då blir det ju oftast lite dyrare liksom. Så även om efterfrågan 

finns så har vi sagt att tyvärr så ligger efterfrågan på de här mindre lägenheterna. 

Hur har fördelningen förresten sett ut på Brandstationen där? Av liksom ettor, 

tvåor, treor och så vidare. 

Fem ettor, fem tvåor och en trea. Det vi gjorde var då att vi gick ju i första hand till 

Riksbyggens förtursmedlemmar, de som är, det är lite som vårt vip-register kan man 
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säga. Förtursmedlemmar får då förtur att välja lägenheter före andra, både i 

bostadsrättsformen och hyrköpsformen liksom. Vi la ju upp helt enkelt en, ett 

pressmeddelande där vi berättade att vi skulle göra det här med en satsning på unga 

och la också ut ett intresseformulär på projekthemsidan och det blev ett väldigt stort 

intresse. 

Det går lite in i vår nästa fråga här om hur marknadstrycket har varit och hur 

ni har marknadsfört de här lägenheterna. Vi läste en artikel om en pop-up 

salong i området som lät som ett kul nytänk och marknadsföringsknep. 

Just det, vi försöker många gånger att göra lite nytänkande marknadsföringsinsatser 

när det kommer till bostadsprojekt eller till områden. Just hyrköp i sig har vi inte 

gjort jättemycket marknadsföring för faktiskt, vi har gått ut med, om man kopplar 

till brandstationen så har vi snarare gått ut med pressreleaser och berättat om hur, att 

vi gör den här satsningen. Och då är det mycket branschpress som har fångat upp 

det här och från branschpressen så har det ju sen varit en del lokaltidningar i 

området som skriver ut om just den här möjligheten liksom. Och jag har också sett 

att det varit lokaltidningar som gjort uppföljande reportage om någon av de boende 

och sådär, som jag uppfattade som väldigt glad över den här möjligheten. Så där har 

vi ju varit liksom varit ganska sakliga när det kommer till att berätta om hur vi ser 

på situationen för unga vuxna, just för den här satsningen då. Sen när det kommer 

till kvarvarande bostadsrätter, ja där har vi ju gjort lite olika kreativa 

marknadsföringslösningar och en av dem var ju den här pop-up salongen då. Vi såg 

ju att det finns ju väldigt mycket nagelsalonger i Järfälla, det finns till och med 

nagelsalongsutbildning och sådär och det tittar vi på sociala medier kopplat till den 

här geografin så ser vi också att det var väldigt mycket fokus liksom på den typen av 

tjänster. Så då tänkte vi som en kul marknadsföringsgrej, så öppnade vi upp en egen 

liten pop-up salong i samband med att vi hade visningar av våra lägenheter för att 

dra dit lite extra folk och för att ha en lokal anknytning. Men det var ju inte direkt 

kopplat till hyrköp utan det var ju snarare kopplat till kvarvarande bostadsrätter. Jag 

tror att man ska hålla dem lite grann isär. Vi har ju gjort lite spännande grejer förut, 

jag jobbade med ombyggnationen av Beckomberga mentalsjukhus till exempel, då 

byggde vi en pop-up restaurang, en sommarrestaurang, ute i den jättestora parken 

liksom och det kom ju 14 000 personer två somrar och käkade liksom. Det är ju 

kraft att skapa lite liv och rörelse i ett område. I Kiruna har vi byggt en bastu format 

som ett stort ägg liksom, som ett konstverk då som man kan nyttja, som har fått 

jättestor spridning i sociala medier, jag tror vi har 1,4 miljarder visningar på sociala 

medier. Vi försöker hitta på lite roliga grejer vid sidan om. 

Det är ju verkligen häftigt. Har det gett utdelning? Hur många personer sökte 

per lägenhet för just de här hyrköparna? 

Vi hade ju ett par hundra personer som stod i kö, jag kommer inte riktigt ihåg den 

exakta siffran, men det var ett väldigt stort söktryck, om det var 200 eller 300 

personer som sökte till de här elva lägenheterna, så att det var ju väldigt mycket 

sökanden per lägenhet. Även om jag inte har den exakta siffran. 
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Det är många. Men hur har det gått med pilotprojektet annars då? Ni har ju 

inte gjort någon uppföljning där nämnde du ju via mejl, men har ni fått någon 

reaktion av de boende eller sådär? 

Ja, vi har ju gjort, jag själv har ju varit med och träffat de här hyrköpstagarna. Vi har 

samlat de vid, olika tillställningar, dels inför att de ska flytta in och sen har vi bjudit 

in dem till aktiviteter som föreningen gör, så att de ska känna en social samhörighet 

med de andra boende i föreningen. För det är ju en viktig aspekt i det hela, att man 

känner sig som en fullvärdig medlem i föreningen, även om man kanske inte helt 

juridiskt är det. Socialt så känns det ju att man är delaktig och sådär. Det är väl 

egentligen det som vi har gjort. Sen tittar ju vi på då att göra en egen fördjupad 

undersökning nu under hösten, tillsammans med de här 11 då för att se liksom, vad 

tycker de nu när det gått en tidsperiod. De var ju väldigt glada och lyriska i början, 

nu är vi själva ganska intresserade av att se hur det har gått. Så vi kommer själva 

göra den fördjupade undersökningen. 

Vad är den största svårigheten med hyrköp för Riksbyggen respektive unga 

vuxna? 

Jag tror att, svårigheter men, det är klart att, en utmaning för Riksbyggens del är det 

här ju lägenheter som Riksbyggen behöver köpa in, så vi ska ju betala för 

lägenheterna. Vilket då innebär att det påverkar vår balansräkning och ju fler 

lägenheter vi köper in desto mer kapital binder vi som kanske då gör att vi inte kan 

göra andra saker för. Men vi tycker någonstans med vår värdegrund att det här ändå 

är en rätt investering för att försöka få in unga vuxna på bostadsmarknaden. Men det 

är klart att det binder kapital. Jag tror inte riktigt att det finns någon sån där 

jättehake för de som är hyrköpstagare, åtminstone inte som vi har sett när vi har 

suttit och bollat och gått igenom själva upplägget och idén. Utan du hyr ju en 

lägenhet av Riksbyggen, du vet att du får köpa den, du vet ganska väl vad den 

kommer att kosta, ja nej jag har svårt att se att det finns någon hake för de som är 

hyrköpstagare. Ni kanske knäcker någon, då får ni gärna återkomma. 

Ja det får vi göra i så fall. Nej avtalet låter ju jätteintressant som sagt.  

Ja det är ju ett schysst avtal, just det här också att man faktiskt har besittningsrätt på 

lägenheterna, för det hade ju kunnat vara en sån här grej där man känner att men jag 

har ju inte besittningsrätt på den här, det går fem år och sen så slänger de ut mig. 

Det hade ju kunnat vara en hake då men utifrån att vi är en kooperation, vi har en 

värdegrund som är stark liksom, så vill vi inte göra den typen av avtal med vuxna. 

Det här kanske är den första egna bostaden liksom, då vill vi inte att de möts av 

liksom sånt som bostadsutvecklare utan då vill vi att de ska få schyssta och robusta 

avtal. 

Nej precis. Finns det några förbättringsåtgärder inför nästa projekt som ni 

kommer vidta och vad behöver man tänka lite extra på? Det kanske är svårt 

att svara på i dagsläget, men någonting kanske det ändå finns, som ni har 

kommit på nu. 

Ja, vi får väl se lite grann vad de här intervjuerna ger under hösten när det kommer 

till själva kundupplevelsen i sig. Nu gjorde vi ju det här i ett projekt som hade 



 

Bilaga 5 sid VII 

 

kommit en bit och som nästan var inflyttningsklart och det är klart för de andra, 

köparna av vanliga bostadsrätter, kom det lite kanske som, det blev ju en nyhet för 

dem att vi skulle testa att göra hyrköp i ett befintligt projekt liksom. Det hade ju inte 

de eller vi räknat med från början liksom utan vi märkte ju när amorteringskraven 

kom att det här behöver vi agera på och då gjorde vi det här projektet. Till nästa 

projekt så kommer vi, när vi lanserar det här kommer vi nog att ta med det från 

början så det blir klart och tydligt för alla parter, både för de som köper en vanlig 

bostadsrätt men också hyrköpstagaren. Det kommer finnas ett antal lägenheter som 

är dedikerade till att vara hyrköp. Men, samtidigt är det som så att när det sker 

förändringar i villkoren på bostadsmarknaden och man vill försöka förändra så får 

man ibland försöka att agera lite snabbt liksom. Så för de här elva som har blivit 

hyrköpstagare så tror jag ändå att de är glada att vi var ganska snabba på att agera. 

Det är väl en sån sak som vi pratat lite grann om. Ja men till nästa gång så är det nog 

schysst att ha informationen med från början om man släpper projektet. 

Vi förstår, men ibland måste man våga för att vinna som det heter. 

Så är det, en gammal klassiker som håller än. 

Vem är det som kan ansöka om en hyrköpslägenhet och hur går urvalet till? 

Det är ju, vi har ju de här ålderskriterierna att ska vara 18–35, när vi släpper ett 

projekt så behöver man ju fylla ålderskravet men däremot är det inget måste att man 

är förtursmedlem men förtursmedlemmar får ju förtur. Sen ska du ju också då 

kunna, ha en ekonomi så att du ändå klarar hyran. Det är egentligen de kraven som 

finns. 

Ert förtursprogram där, hur fungerar det? Premieras människor med till 

exempel sämre ekonomiska förutsättningar eller behandlas alla lika? 

Alla behandlas lika, helt lika, utan det är ett program som egentligen tar 

utgångspunkt från när i tid du anmälde dig till det, du premieras utifrån hur länge du 

har varit med, inte utifrån hur mycket pengar du kan skjuta in utan det är tiden. 

Tiden är din valuta liksom. Ju längre tid du har varit med desto högre upp i kön 

kommer du. Så det finns liksom inga ekonomiska fundament i det där. Det har vi ju 

varit med om att folk liksom om frågat om man betalar en halv miljon extra ifall 

man kan få mer poäng då men det får du inte, utan det går utifrån tid. 

Okej. När är det man får ställa sig i kön? För vi tänker att unga de kan ju ändå 

ha lite få ködagar i och med sin ålder då. 

Ja, du kan ju ställa dig i kö när du är liten liksom, du kan ställa dina barn i kön om 

du känner för det. Så det finns liksom ingen åldersmässig reglering där som gör att 

du halkar efter utan har du föräldrar som är proaktiva så kan de ställa dig i kön 

tidigt. 

Kommer ni att testa ungdomsettor eller kooperativa hyresrätter för unga 

vuxna i Stockholm också? Hur fungerar utbytet av idéer mellan regionerna? 

Vi sitter ju och försöker bolla så mycket idéer som möjligt, i olika interna forum. Då 

får man ju alltid titta på om det finns kommunala restriktioner eller inte, om det är 
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möjligt eller inte men absolut, vi sitter ju och tittar på om det finns möjlighet att 

göra likartade projekt runtom i hela landet, både till när det kommer till kooperativa 

hyresrätter men också när det kommer kopplat till hyrköp. Så vi försöker sprida den 

kunskap som finns inom bolaget ta tillvara på de idéerna. 

Den här hyrköpsmodellen, den har ju åldersspannet 18–35 medan de andra 

modellerna har 18–30, finns det någon tanke bakom de olika 

ålderssättningarna? 

Oj, vilken kuggfråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte svara på varför vi har 

olika åldersspann. Nej men jag kan tänka mig, alltså nu spekulerar jag men ibland är 

det ju att man sitter och tar fram regionala saker som man vill testa och så sätter 

man ett åldersspann utan att veta om man har testat samma, alltså jag vet inte varför 

det är olika. Det borde väl vara rimligtvis ett likartat åldersspann om man vänder sig 

mot samma målgrupp. 

Men om vi säger såhär då, varför är det just 35 år som sätter gränsen, för just 

hyrköp? 

Nej men vi ser ju att många av de som, man börjar ju plugga senare och senare i 

livet och eftersom att vi ändå har med även treor i det här så kan det ju vara som så 

att man har hamnat i någon form av tidig familjebildande vilket gör att kan vara rätt 

att dra den lite längre uppåt i tiden än bara 30. Många pluggar ju senare och senare i 

livet liksom och då kanske man har börjat att jobba lite grann och känner av 

arbetsmarknaden och då har vi tyckt att det kan vara bättre att dra upp åldersspannet 

lite, lite till. Sen är ju hyrköp något som vi kommer erbjuda i hela landet, det är ju 

inte bara ett Stockholmsfenomen, men jag tror att det är att man pluggar längre, man 

pluggar senare och man kommer ut i arbetslivet senare och då har vi försökt att hålla 

oss till det. 

Skillnaden mellan bostadssituation i Göteborg kontra Stockholm? Hur 

upplever du den? 

Det är ju, ja, det är en högre prisbild i Stockholm än vad det är i Göteborg, Det är 

fler aktörer som är inblandade att bygga i Stockholm än i Göteborg, upplever jag, 

det finns ingen fakta som stödjer det. Sen så är det ju, jo skuldsättningsgraden är ju 

betydligt högre i Stockholm än i Göteborg, skuldsättningsgraden i förhållande till 

disponibel inkomst är ju högst i Stockholm av hela landet, vilket gör ju att de här 

senaste amorteringskraven som kom faktiskt slog igenom väldigt hårt i Stockholm, 

på ett sätt som det inte har gjort i Göteborg eller i Malmö. Det ser man ju, 

bostadsrättspriserna har ju utvecklats de senaste två åren, de har ju fallit 

förhållandevis mycket i Stockholm, Uppsala, där skuldsättningsgraden också är 

väldigt hög. Vi har inte haft en likartad utveckling i Göteborg eller Malmö, i Malmö 

har ju priserna tvärtom vänt upp de senaste tolv månaderna. Så vi ser ju att just 

skuldsättningsgraden är väldigt hög i Stockholm och då får ju den här typen av 

förändringar på bostadsrättsmarknaden ett ganska så stort genomslag. 
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De här tre modellerna, som vi har pratat om, varför har just de valts ut som 

verktyg för att hjälpa unga vuxna och fanns det fler modeller som sållades bort 

under processen? 

Det vet faktiskt inte jag, det får ni nästan kolla med Mårten, som ändå är 

affärsområdeschef för bostadsproduktion. Jag skulle nog vilja säga att det ligger på 

en högre nivå än min att svara på den faktiskt, alltså hur vi som företag har tittat på 

olika modeller för, som är testade och inte testade och sådär. 

Vad har ni för övriga metoder och idéer för att avhjälpa problematiken för 

just unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden? 

Det känns också lite som en Mårten-fråga. Men där är ju liksom de här, man pratar 

ju om att på något sätt försöka, ja dels var vi lite inne på det här med att försöka få 

ner produktionskostnaderna, det är ju sånt som vi tittar på och jobbar med som 

bolag, som jag är lite involverad i. Sen vet vi ju att vi tittar på samarbeten med 

banker och sen vet jag också, just då i syfte att hitta lösningar för unga vuxna, att 

man inom företaget bedriver, vad ska man kalla det, lobbyingverksamhet, där vi 

hade Cattis som jobbade mycket med den typen av frågor tillsammans med Mårten. 

Om ni ska få det rätt och riktigt så kolla med Mårten kopplat till vad vi gör som 

bolag. 

Ja det får vi göra. Du nämnde lite där om att få ner produktionskostnaderna, 

hur ser ni på lågprisproduktion? Är det något man bör satsa på? 

Alltså vi vill ju hålla en god kvalitet i det vi gör och det vi försöker göra väl är att 

försöka samarbetsavtal med leverantörer som levererar god kvalitet men där vi 

kanske kan få som volym att vi ändå kan få ner produktionskostnaderna, för att i 

slutändan också kunna pressa liksom priserna för de som ska på i de produkterna 

som vi producerar. Men vi vill ju ändå leverera en vettig kvalitet. Sen beror det ju på 

vad man lägger in i värderingen lågprisprodukt liksom men vi vill ju leverera en 

vettig produkt. Sen finns det ju även byggnormer och sådär som man har att förhålla 

sig till som är någon form av lägsta nivå liksom. Ja sen vill ju vi gärna addera till, vi 

är ju ändå ett företag som försöker jobba mycket med hållbarhetsaspekter, så vi har 

ju med den i det vi gör också, när vi tittar på vad vi ska producera. Och vi jobbar ju 

mycket med sån ekosystem analys tjänster i vår bostadsrättsproduktion när vi tittar 

på liksom om ett bostadsprojekt kommer leverera ett positivt fotavtryck eller inte. 

Så vi vill ju gärna liksom, vi godkänner inte projekt som inte bidrar till den 

ekologiska mångfalden. Så då får vi ju jobba med att förbättra den på olika sätt, 

sedumtak eller bikupor eller effektivare dagvattenavrinning. Och det är ju klart att 

när man jobbar så mycket med den typen av produkter, liksom att vi vill verkställa 

att det är långsiktigt hållbart, det är klart att det kostar lite det också, men vi tror att 

vi förlänger mer med den typen av produkter som är långsiktigt hållbara bättre. 

Okej. Kan ni uppleva ibland att vissa kommuner kan vara lite skeptiska till 

nyproduktion eller hålla emot av olika skäl? Att det kan finnas svårigheter i 

dialoger och kompromisser? 

Alltså jag jobbar ju mer med, alltså jag är inte ute så mycket och träffar kommuner. 

Jag jobbar ju mer med marknadsföringen och försäljningen. Generellt upplever vi 
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att de flesta kommuner är positiva till att ha en fortsatt utbyggnad och vill utvecklas 

liksom, få in nya kommuninvånare och så vidare. Så i de allra flesta fall så finns det 

ju en positiv inställning till nyproduktion. Sen finns det ju en del lite mer 

konservativa kommuner som kanske inte är lika positivt inställda till nyproduktion. 

Men överlag så, min uppfattning utifrån det lilla jag har att göra med kommuner är 

att absolut lejonparten är väldigt positivt inställd. 

Det här investeringsstödet är ju också tänkt att införas. Är det något som 

kommer påverka er på Riksbyggen? 

Då tänker du på det som är kopplat till hyresrättsproduktionen där, ja vi tittar ju på 

och avväger från fall till fall om det är lämpligt att ha med det eller inte. Jag tror ju 

att i landsbygdskommuner så är det i de allra flesta fall bra på att ha med den typen 

av stöd. 

Tidigare undersökningar har ju visat att det kan vara svårt att nå ut till den 

ämnade målgruppen, hur ska ni göra för att nå ut till rätt målgrupp, om ni nu 

vill tillämpa det här stödet? 

Ja det är ju kopplat till hyresrättsproduktionen och det är ju inte riktigt min 

hemmaplan får man lov att säga. Vi sätter Mårten på den. 

Okej, vi får kolla med Mårten då. Målgrupper i samhället, är det några som ni 

tänker lite extra på när ni planerar bebyggelser eller vilka grupper anser ni 

vara mest utsatta? Är det till och med några ni inte tar hänsyn till kanske, lika 

mycket som andra? 

Vi försöker ju ha med så många målgrupper som möjligt, lite som jag var inne på 

innan att vi har ju de som är unga och som ska in på marknaden, vi har ju de som är 

lite mer familjebildarsitsen, vi har ju seniorerna, så man har liksom lite olika skeden 

i livet som man kan säga att man blir lite klassificerad i en målgrupp. Sen har ju vi 

lite olika produkter för att försöka tillgodose de behoven som finns och vi på 

bostadsrättssidan och på hyresrättssidan så finns det ju många gånger någon form av 

likartat tänk liksom att, man gör en marknadsanalys och ser att det finns ett behov 

av var det ska produceras bostäder, så bygger man och varje lägenhet, varje projekt 

har en fördelning som då är tänkt utifrån lite olika målgrupper som man vill nå 

liksom. Och om hur många det finns av de olika individerna det finns av varje 

målgrupp. Så det tänket finns ju med. Det blir ju liksom inte bara ett projekt med en 

viss lägenhetsfördelning utan vi göra ju noggranna analyser innan och tittar på 

målgrupper och tittar på flyttströmmar och tittar på betalningsförmågor och tittar på 

rapporter, kalkyler och så vidare. Så vi är noggranna i utformningen av projekt. 

Om inte vi eller du har något annat att tillägga så får vi tacka så mycket för att 

du ville ställa upp. Vi håller kontakten via mejl. Trevlig helg på dig! 

Det var så lite så. Ja det gör vi, ha det gott. Lycka till med exjobbet!
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Bilaga 6, Frågeformulär till Mårten Lilja med svar 

1. Vad är din roll och titel på Riksbyggen? 

Vice Vd och chef affärsområde Bostad 

 

2. Hur ser situationen ut för unga vuxna på bostadsmarknaden? Varför 

är det så? 

Det är svårt för många unga vuxna att etablera sig på bostadsmarknaden i 

ett eget boende med trygga villkor och då menar jag antingen 

förstahandskontrakt i hyresrätt eller ägt boende i bostadsrätt eller egnahem. 

Unga vuxna har av naturliga skäl inte så mycket kapital och många unga har 

inte heller etablerat sig på arbetsmarknaden med fast anställning vilket gör 

det svårt att få lån kan vara ett hinder för förstahandskontrakt. 

 

3. Vad ser ni på Riksbyggen för lösningar på detta problem i dagsläget? 

Politiken kan anpassa t.ex. amorteringskraven för unga. Aktörer, som t.ex. 

Riksbyggen kan erbjuda särskilda lösningar som t.ex. Hyrköp. 

 

Hyrköp 

 

4. Hur fungerar er modell av hyrköp? 

Hänvisar till redan översänt material 

 

5. Hur är det tänkt att hyrköp ska hjälpa unga in på bostadsmarknaden? 

Hänvisar till översänt material 

 

6. Varför valde Riksbyggen att satsa på hyrköp? Hur ser intresset ut för 

modellen? 

Intresset är mycket stort. Hänvisar i övrigt till översänt material 

 

7. Har det gjorts någon uppföljning av pilotprojektet i Jakobsberg, 

Järfälla? Hur har i så fall reaktionerna varit bland de boende? Om 

inte, när är en sådan tänkt att genomföras? 

Det har inte ännu gjorts någon utvärdering av pilotprojektet i Brf 

Brandstationen. Det kjommer att göras men vår bedömning är att det 

behöver gå ytterligare tid för att kunna göra en bra utvärdering. 

 

8. Vad är den största svårigheten med hyrköp för Riksbyggen respektive 

unga vuxna? 

För Riksbyggen är svårigheten primärt att inköp av de aktuella 

bostadsrätterna binder kapital. Sen tillkommer en del administration. I 

relationen till hyrköparna ser jag inte direkt några svårigheter. 

 

9. Finns det några förbättringsåtgärder inför nästa projekt som ni 

kommer vidta? Vad behöver man tänka lite extra på? 

Relationen till Brf styrelse och information och dialog med medlemmar i 
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föreningen. 

 

Ungdomsettor 

 

10. Hur fungerar er modell av ungdomsettor? 

Beträffande pilotprojektet med ungdomsettor i Brf Viva hänvisar jag till 

särskilt informationsmaterial, översänt som pdf. 

 

11. Hur är det tänkt att ungdomsettorna ska hjälpa unga in på 

bostadsmarknaden? 

Se ovan 

 

12. Varför valde Riksbyggen att satsa på ungdomsettor? Hur ser intresset 

ut för modellen? 

Intresset har varit mycket stort. 

 

13. Har det gjorts någon uppföljning av Brf Vivas ungdomsettor? Hur har 

i så fall reaktionerna varit bland de boende? 

Det har inte gjorts någon uppföljning. Det är för tidigt, inflyttning i 

föreningen pågår nu. 

 

14. Vad är den största svårigheten med ungdomsettor för Riksbyggen 

respektive unga vuxna? 

På sikt kan det bli diskussion i bostadsrättsföreningen om de särskilda 

villkor som gäller för ungdomsettorna. Ser inga särskilda svårigheter för 

unga vuxna. 

 

15. Finns det några förbättringsåtgärder inför nästa projekt som ni 

kommer vidta? Vad behöver man tänka lite extra på? 

För tidigt att svara på. 

 

Kooperativ hyresrätt 

 

16. Hur fungerar er modell av kooperativa hyresrätter? 

Vi är i planeringsstadiet för ett projekt med kooperativ hyresrätt och den 

bygger helt på den lagstiftning som finns utan några nämnvärda avvikelser. 

 

17. Hur är det tänkt att kooperativa hyresrätter ska hjälpa unga in på 

bostadsmarknaden? 

Insatsen för en kooperativ hyresrätt är betydligt lägre än insatsen för en 

motsvarande bostadsrätt. 

 

18. Varför har Riksbyggen valt att provköra denna modell på 

Lindholmshamnen? 

Det sker i samverkan med det kommunala utvecklingsbolaget Älvstranden 

AB. Vi har identifierat ett gemensamt intresse i att pröva nya modeller för 

ungas boende i denna nya stadsdel. 



 

Bilaga 6 sid III 

 

 

19. Hur ser marknaden ut för kooperativa hyresrätter? Hur är intresset 

för modellen? 

För tidigt. Vi har ännu inte offentligjort något konkret erbjudande. 

 

20. Vilka av dessa tre koncept för unga vuxna har upplevts som mest 

eftertraktad? 

Vi har inte gjort någon sådan utvärdering. Ungdomsettorna i Brf Viva är 

naturligtvis eftertraktade då de har en mycket låg insats men å andra sidan 

kan de inte säljas till marknadspris. Hyrköpslägenheterna ger möjlighet att 

planera för ett förvärv av bostadsrätt, att gå från hyresrätt till bostadsrätt 

men kräver en förhållandevis stor insats. 

 

21. Hur har dessa tre modeller marknadsförts? Har någon speciell metod 

eller teknik använts för att nå den ämnade målgruppen? 

Hyrköp har erbjudits medlemmar i Riksbyggen Förtur. Ungdomsettorna har 

fördelats av den kommunala förmedlingen Boplats Göteborg. 

 

22. Modellerna riktar sig till unga vuxna mellan 18–30 år förutom hyrköp 

som riktar sig till människor upp till 35 år istället, hur kommer detta 

sig? 

Det blev lite olika utan någon särskild anledning. Hyrköp introducerades 

senare och med tanke på att det syftar till köp av bostadsrätt så blir den 

målgruppen lite äldre. 

 

23. Varför valdes just dessa tre modeller ut som verktyg för att hjälpa 

unga vuxna in på marknaden? Fanns det fler modeller som sållades 

bort under processen? 

Nej. 

 

24. Vad vi förstått så får man ej förtur med köpoängen på de projekten i 

Göteborg (Brf Viva och Lindholmshamnen) utan lägenheterna har 

lottats ut till de som står i den kommunala bostadskön och som har 

visat intresse, på grund av ett så högt marknadstryck. Hur fungerar det 

med hyrköp som enbart ligger i Riksbyggens egen förturskö? Chansen 

finns att unga kanske inte har så många köpoäng. Hur tänker ni och 

resonerar kring detta? 

Se ovan. Det var många fler intresserade av Hyrköpslägenheterna bland vår 

Förtursmedlemmar i den aktuella åldersgruppen än de 11 lägenheter som 

var tillgängliga. 

 

25. Vad har Riksbyggen för övriga metoder och idéer för att försöka 

avhjälpa problematiken för just unga vuxna att komma in på 

bostadsmarknaden? 

 

26. Vad är Riksbyggens syn på social hållbarhet när ni bygger ur aspekten 

människor respektive miljö? 
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27. Hur ser Riksbyggen på lågprisproduktion? Är det något man bör satsa 

på? 

Vi försöker naturligtvis pressa kostnaderna men vi ser också bostäder i ett 

livscykelperspektiv. Enkla lösningar till låg kostnad ger ofta sämre 

driftkostnader på sikt och det är inget för oss. 

 

28. Upplever ni att kommuner i vissa fall är skeptiska till nyproduktion 

och kan hålla emot av olika skäl? Finns det svårigheter i dialoger och 

kompromisser? 

Nej, de kommuner vi har projekt i är intresserade av att det byggs bostäder 

och särskilt projekt som hjälper unga in på bostadsmarknaden. 

 

29. Investeringsstödet är tänkt att återinföras, hur kommer detta att 

påverka er på Riksbyggen? Tidigare utvärderingar har visat att det 

kan vara svårt att n ut till den ämnade målgruppen med bostäderna. 

Hur ska ni göra för att nå ut till rätt målgrupp? 

Vi använder investeringsstödet i vissa projekt och kommer att göra det 

också framöver. Vi ser inga problem med att nå någon viss målgrupp. Jag 

känner inte till de utvärderingar frågan hänvisar till. 

 

30. Är det några specifika målgrupper i samhället som ni tänker extra på 

vid planering av bebyggelser framöver? Vilka grupper anser ni vara 

som mest utsatta? Är det några som ni ej tar hänsyn till? 

Förutom unga vuxna så har vi särskild uppmärksamhet på äldres boende, 

bland annat i seniorboendekonceptet Bonum.
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Bilaga 7, Enkätens rådata 
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Bilaga 8, Upplåtelseform beroende på 

sysselsättning 

 

 

 

   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Studerande Arbetande Övriga

Bostadsrätt Hyresrätt Äganderätt Vet ej Annan upplåtelseform





 

Bilaga 9 sid I 

 

Bilaga 9, Upplåtelseform och plats beroende på 

antal i hushåll 

 

 Bostadsrätt 

Antalet personer i 

hushåll 
Storstad Större stad Mindre stad/tätort Landsbygd Vet ej Totalt 

1 28 17 4 0 2 51 

2 20 17 7 2 3 49 

3 0 0 0 0 2 2 

4 eller fler 2 2 0 0 0 4 

Totalt 50 36 11 2 7 106 

 Hyresrätt 

Antalet personer i 

hushåll 
Storstad Större stad Mindre stad/tätort Landsbygd Vet ej Totalt 

1 15 12 3 1 1 32 

2 3 4 0 0 1 8 

3 0 0 0 0 0 0 

4 eller fler 1 0 0 0 0 1 

Totalt 19 16 3 1 2 41 

 Äganderätt 

Antalet personer i 

hushåll 
Storstad Större stad Mindre stad/tätort Landsbygd Vet ej Totalt 

1 0 1 0 4 0 5 

2 0 6 0 3 2 11 

3 0 0 0 0 0 0 

4 eller fler 0 0 0 0 0 0 

Totalt 0 7 0 7 2 16 

 Annan upplåtelseform 

Antalet personer i 

hushåll 
Storstad Större stad Mindre stad/tätort Landsbygd Vet ej Totalt 

1 2 2 1 0 1 6 

2 0 1 1 1 0 3 

3 1 0 0 0 0 1 

4 eller fler 0 0 0 0 0 0 

Totalt 3 3 2 1 1 10 
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Bilaga 10, Bostadstyp och upplåtelseform beroende 

på traktens storlek 
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Bilaga 11 sid I 

 

Bilaga 11, Svårighet beroende på sysselsättning 

 
  

Arbetande  
 

 
Totalt 15 000–29 999 

kr 

30 000–45 000 

kr 

> 

45 000 

kr 

Studerande 

1 14 1 0 1 10 

2 15 1 3 3 11 

3 56 3 3 4 44 

4 56 4 1 3 47 

5 61 2 4 2 53 





 

Bilaga 12 sid I 

 

Bilaga 12, Kännedom kring amorteringskrav och 

bolånetak 

 

 Kännedom kring amorteringskrav  
Arbetande  
Bostadsrätt Hyresrätt Äganderätt Annan/ Vet ej  
18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

1 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

5 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0              

 
Studerande  
Bostadsrätt Hyresrätt Äganderätt Annan/ Vet ej  
18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

1 12 7 3 11 2 1 1 1 0 5 1 0 

2 15 1 0 11 3 0 1 1 0 0 0 0 

3 20 8 0 4 2 0 1 1 0 0 0 0 

4 8 7 0 4 1 0 1 3 1 2 0 0 

5 8 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
 

Kännedom kring bolånetaket 
 

Arbetande 
 

Bostadsrätt Hyresrätt Äganderätt Annan/ Vet ej 
 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

3 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0              

 
Studerande 

 
Bostadsrätt Hyresrätt Äganderätt Annan/ Vet ej 

 
18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

18-

24 

25-

29 

30-

35 

1 18 9 3 12 2 1 1 1 0 5 1 0 

2 24 4 0 11 3 0 1 3 0 1 0 0 

3 11 7 0 5 0 0 2 1 1 0 0 0 

4 3 8 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 

5 7 4 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 





 

Bilaga 13 sid I 

 

Bilaga 13, Intresse för modellerna beroende på 

ålder 

 

 

76%

8%

9%
7%

18-24 år

Alternativ 1: Hyrköp

Alternativ 2: Ungdomsettor

Alternativ 3: Kooperativ

hyresrätt

Inget av alternativen

73%

7%

3% 17%

25-29 år

Alternativ 1: Hyrköp

Alternativ 2: Ungdomsettor

Alternativ 3: Kooperativ

hyresrätt

Inget av alternativen

33%

0%

67%

0%

30-35 år

Alternativ 1: Hyrköp

Alternativ 2: Ungdomsettor

Alternativ 3: Kooperativ

hyresrätt

Inget av ovanstående





 

Bilaga 14 sid I 

 

Bilaga 14, Kännedom för modellerna 
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