
NY ANDRAHANDSKULTUR 
KAN LÖSA 

HALVA BOSTADSKRISEN

En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende 
kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av 

Nepa på uppdrag av Qasa och Hemnet.



450,000 bostäder behöver tillgängliggöras under de kommande fem åren, enligt 

Boverkets senaste siffror.

Sju procent av alla som äger sin bostad eller har ett förstahandskontrakt skulle kunna tänka sig att 

hyra ut den i andra hand. Det motsvarar 150,000 bostäder som redan idag skulle kunna 

hyras ut på andrahandsmarknaden – en fördubbling mot beståndet som idag hyrs ut.

Ytterligare femton procent skulle kanske kunna tänka sig att hyra ut bostaden i andra hand enligt 

undersökningen. Det motsvarar ytterligare 300,000 bostäder som skulle kunna hyras 

ut – potentiellt innebär det alltså att en bättre fungerande andrahandsmarknad skulle kunna lösa 

hela bostadsproblemet.

Upplevd otrygghet och krångel att hyra ut är det främsta skälet till att inte fler hyr ut enligt 

undersökningen. En enklare och säkrare andrahandsmarknad skulle kunna leda till en fördubbling 

eller mer av andrahandsbeståndet.

Bostadsägare i Sverige bör anamma en mer internationell inställning gentemot inneboende. 

Att det fortfarande hör till normen att bo ensam utgör ett stort hinder till en fullt fungerande 

bostadsmarknad.



Bakgrund till studien: Vi behöver hitta ett snabbt sätt att till-
gängliggöra fler bostäder. 

Befolkningen i Sveriges storstäder fortsätter öka. Samtidigt håller inte bostadsbyggandet takten 

och, enligt färska siffror från SCB, ser situationen allt dystrare ut. Bara i Stockholms län ökar antalet 

invånare med 35,000 personer varje år, samtidigt som det inte färdigställs fler än 9,000 nya 

bostäder.

Boverket pratar om att 76,000 bostäder måste byggas varje år fram till 2020 för att få bukt med 

den rådande bostadsbristen. Det är alltså över 450,000 bostäder som behöver göras tillgängliga 

under loppet om fem år. Det är volymer som är tre gånger så höga som de varit de senaste 10-15 

åren1. Samtidigt varnar Stockholms Handelskammare (2014)2 för att den svåra bostadsbristen utgör 

dagens största hot för storstadens tillväxt.

1 Dagens Industri – Vi måste bygga billigare (2015):    http://www.di.se/di/artiklar/2015/6/30/vi-maste-bygga-billigare/ 

2 Bostadsbrist – Farlig flaskhals för jobben (Chamber, 2014): http://www.chamber.se/rapporter/flaskhals.htm
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Varför hyr inte fler ut i andra hand?

Meningen med denna undersökning är att avgöra huruvida andrahandsmarknaden kan bidra till 

att lösa en av vår tids svåraste utmaningar. Kan det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas mer 

effektivt, genom att ge potentiella bostadsuthyrare tryggare och smidigare förutsättningar för att 

hyra ut deras bostad, eller öppna upp deras hem till en inneboende? I avvaktan på att nyproduk-

tionen tar fart och på nödvändiga förändringar av bostadsmarknadens regelverk måste alla de 

outnyttjade bostäder som finns i beståndet bli tillgängliga.
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Idag hyrs 150,000 bostäder ut 
i andra hand
SCB uppskattade antalet uthyrningar i sin undersökning “Hushållens Ekonomi” (2013) till 127,0003. 

Det finns skäl att anta att uthyrningsbeståndet ökat under senare år, inte minst med tanke på 

ändringen i Bostadsrättslagen (7 kap. 11§) som trädde i kraft den 1 juli 2014 och som gjorde det 

enklare för bostadsrättsinnehavare att få uthyrningstillstånd. Tidigare ändringar i regelverket för 

andrahandsuthyrning har ökat det tillgängliga bostadsbeståndet på marknaden4. 

Mot denna bakgrund, uppskattar vi på Qasa den nuvarande marknaden till närmare 150,000 

andrahandsuthyrningar per år.

3 SCB HEK (2013): http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-   

   inkomstfordelning/Hushallens-ekonomi-HEK/#c_li_255443

4 Chamber (2015): http://www.chamber.se/nyheter/forenklad-andrahandsuthyrning-fungerar.htm



Mer än dubbelt så många bostäder 
kan hyras ut!
En mer effektiv andrahandsmarknad kan mer än fördubbla antalet tillgängliga bostäder.

Av alla bostadsinnehavare som deltog i studien, angav 7% att de skulle kunna tänka sig att hyra 

ut deras bostad idag men väljer att inte göra det. Det motsvarar antalet bostadsinnehavare som 

redan idag hyr ut hela eller del av deras bostad (i.e. 150,000), och innebär alltså att beståndet på 

andrahandsmarknaden skulle snabbt kunna fördubblas.

Ytterligare 15%, menade dessutom att man ”kanske kan tänka sig hyra ut”. 

Denna respondentgrupp motsvarar ytterligare 300,000 bostäder, vilket indikerar en även större 

potential på andrahandsmarknaden.

Viljan att hyra ut bland personer som äger en bostad eller har ett 
förstahandskontrakt

Hyr redan ut

Planerar att hyra ut

Kan tänka sig att hyra ut

Kan kanske tänka sig att hyra ut

Kan inte tänka sig att hyra ut pga "problematiskt"*

Kan inte tänka sig att hyra ut pga "ingetbehov av att hyra ut"

Kan inte tänka sig att hyra ut pga "har ingetboende att hyra ut"

     7%

2%

     7%
                15%
  4%

                                 29%

                                         36%



Av de respondenter som kan tänka sig men väljer att inte hyra ut, pekar 16% på en ”krånglig 

marknad” som det huvudsakliga hindret. Ytterligare 12% menar att de idag upplever uthyrning som 

otrygg och att de därför helst undviker att hyra ut.

Av samtliga utfrågade, menar man att tillit till hyresgästen är den viktigaste faktorn som skulle 

kunna få fler att hyra ut i framtiden. Drygt hälften (56%) i undersökningen anger tillit som en 

förutsättning för att hyra ut. Att säkra betalning (28%) och att bostaden tas väl omhand (35%) är 

andra viktiga faktorer för att kunna öka uthyrningen framöver. 

Vad skulle få dig att i framtiden hyra ut din bostad eller en del av din bostad

Att jag kan lita på hyresgästen 56%

Att jag får ett skäligt belopp 37%

Att någon annan tar hand om allt arbete 12%

Att jag får en försäkring om att min lägenhet kommer tas väl om hand 35%

Att jag får en försäkring om att alltid få hyran betald, i tid 28%

Annat 29%



Dold potential i ”roommate”-
kultur
I andra storstäder runt om i världen hör det till normen att ha inneboende, för att dela på kostnader 

och finansiera boendet. Sverige skulle gynnas av en liknande ”roommate”-kultur.

Av de respondenter som angav störst motstånd mot att hyra ut hela eller en del av deras bostad, 

utgjordes hälften av personer över 56 år. Samtidigt som denna äldre

målgrupp är den som är som mest negativt inställd till uthyrning, är det också den som ofta har 

stora bostäder med mycket utrymme över.

Detta utgör ytterligare en enorm möjlighet. I andra storstadsregioner runt om i världen, tar man 

ofta hjälp av inneboende för att finansiera den egna bostaden. I takt med att bostadspriserna 

fortsätter stiga, hoppas vi att allt fler bostadsägare ser möjligheterna i andrahandsuthyrningen och 

väljer att öppna upp deras hem till inneboende. Detta kommer att skapa ett bättre utnyttjande av 

det nuvarande beståndet och en mer rörlig bostadsmarknad.

“Jag har hyrt ut ett rum i min lägenhet i sex år. Det fungerar hur bra 

som helst och är ett utmärkt sätt att både få en extra inkomst, så 

att jag kan bo kvar här, och samtidigt få lite liv och rörelse i lägen-

heten nu när jag är ensam.

(...) Jag skulle önska att många fler kunde hyra ut delar av sin bostad 

till ungdomar så här, för det behövs verkligen!”

Birgitta (78) önskar att fler valde att ha inneboende

Fler bostäder behövs på marknaden, och en ändrad attityd till inneboende är en viktig pusselbit.



Eftergymnasial

Gymnasium

Grundskola

Över 50 000 kr/månad

30 001-50 000 kr/månad

Upp till 30 000 kr/månad

56+ år

35-55 år

15-34 år

Kvinna

Man

Utbildningsnivå

Hushållets inkomst

Ålder

Kön

                                                                57%

                          30%

12%

                 24%

                                          42%

                             34%

                                                     50%

                            32%

       18%

                                                     49%

                                                       51%

Kan inte tänka sig att hyra ut, trots möjlighet



Om studien 

Metod 

På uppdrag av Qasa AB och Hemnet HNS AB har NEPA genomfört en enkätundersökning riktad till 

personer bosatta i Stockholm, Göteborg och Malmö i åldersgruppen 18-74. Totalt har 2,098 

personer deltagit i undersökningen. 

Målgrupp 

Är du

Man

Kvinna

50%

50%

Vilken utbildning har du? 

Folk-/Grundskola

Folk-/Grundskola + yrkesutbildning

2-årig gymnasieutbildning

3-årig eller 4-årig gymnasieutbildning

Eftergymnasial utbildning

Ingen utbildning/Vet ej 

6%

5%

7%

23%

58%

0%

Vad har du för sysselsättning?  

Arbetar heltid 

Arbetar deltid 

Pensionär

Studerande

Hemarbetande

Sjukskriven

Arbetslös

FöräldraledigBase

Annat

42%

10%

29%

9%

0%

2%

4%

1%

2%



Hur stor är för närvarande ditt hushålls totala inkomst PER MÅNAD före skatt?

0-10 000 kr

10 001-20 000 kr 

20 001-30 000 kr

30 001-40 000 kr

40 001-50 000 kr

50 001-60 000 kr 

60 001-70 000 kr

70 001-80 000 kr 

80 001-90 000 kr

90 001-100 000 kr 

Mer än 100 000 kr

Vet ej/Vill ej uppge

4%

10%

15%

13%

10%

10%

7%

5%

3%

1%

3%

19%

Vilket av följande alternativ beskriver bäst in på hur du bor idag?

I villa, som jag äger 

I villa, som jag hyr i andrahand 

Radhus, som jag äger 

Radhus, som jag hyr i andrahand

I hyresrätt, förstahandskontrakt

I hyresrätt, som jag hyr i andrahand

I bostadsrätt, som jag äger

I bostadsrätt, som jag hyr i andrahand 

Annat 

21%

1%

8%

0%

32%

2%

29%

1%

5%

Base 2098



Kontakt

Mattia Tosti
c/o Hemnet, David Bagares gata 3, 11138 (Stockholm) 

072-1508550

mattia@qasa.se


