
	  

 

Pressmeddelande 
Den 27 oktober 2015 
 
Andrahandsmarknaden står redo med över 150 000 bostäder  
 
Sju procent av alla som äger sin bostad eller har ett förstahandskontrakt skulle kunna 
hyra ut den i andra hand. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag av 
Qasa och Hemnet. Upplevd otrygghet och krångel är de främsta skälen till att inte fler 
väljer att hyra ut, enligt undersökningen. 

Bostadsbristen är akut på många håll i Sverige. Samtidigt finns det många som skulle kunna 
tänka sig att hyra ut en del eller hela sin bostad men inte gör det. Det kan exempelvis handla om 
personer som bor stort och har ett rum över eller personer som tillfälligt behöver lämna sin bostad 
på grund av arbete eller en ny relation.  

Idag finns det 150 000 bostäder som hyrs ut i andra hand. Enligt en ny undersökning skulle den 
siffran kunna vara dubbelt så hög – alltså en ökning från 150 000 till 300 000 bostadsuthyrningar! 
På längre sikt är potentialen även större.   

- Undersökningen visar att andrahandsuthyrning skulle kunna vara en kraftfull medicin mot 
bostadsbristen. Det är verkligen onödigt att de bostäder som finns idag inte nyttjas fullt ut. 
Om förtroendet för andrahandsuthyrning skulle öka skulle också fler människor få 
någonstans att bo, säger Mattia Tosti vd på Qasa. 

Boverket har fastställt att Sverige kommer behöva 450 000 nya bostäder fram till 2020. 
Regeringen planerar att under samma period satsa 6 miljarder årligen på att möjliggöra 250 000 
nya bostäder. Bostadsministern överväger samtidigt en återreglering av andrahandsmarknaden.  
 

- Debatten är på väg åt fel håll. Vi som jobbar med att göra något bra av 
andrahandsmarknaden och ser möjligheterna med den blir ju mörkrädda! Innovationskraft 
och entreprenörskap behövs för att ta Sverige och bostadsmarknaden framåt. Låt oss inte 
tacka nej till 150 000 bostäder, säger Mattia Tosti, vd på Qasa. 
 

Läs hela rapporten på www.qasa.se/press  

 

 

 

 

 

  



	  

 

 
Kan du tänka dig att hyra ut din bostad i andra hand? 
Hyr redan ut:   7% 
Planerar att hyra ut:  2% 
Kan tänka sig att hyra ut:  7% 
Kan kanske tänka sig att hyra ut: 15% 
Nej, uthyrning är problematiskt: 4% 
Nej, har inget behov:   29% 
Nej, har inget boende att hyra ut:  36%  
* 1904 respondenter 
 
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. 
 
Om undersökningen: 
Nepa har på uppdrag av Qasa och Hemnet gjort en undersökning för att ta reda på attityden mot 
andrahandsuthyrning. I undersökningen deltog 2098 personer bosatta i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Av dessa var det 1904 som antigen ägde eller hyrde en bostad i förstahand och alltså 
potentiellt skulle kunna hyra ut i andra hand. 

 

Om Qasa: 
Qasa är en tjänst för andrahandsuthyrning av bostäder. Våra verktyg hjälper dig hitta rätt hyresgäst, 
hantera avtal, betalningar och allt som kan kännas svårt vid en uthyrning. Qasa grundades 2014 och 
är sedan hösten 2015 en del av Hemnet. 

Om Hemnet: 
Hemnet är Sveriges populäraste tjänst för bostadssök med totalt upp till 2,5 miljoner unika besökare i 
veckan. Hemnet startades 1998 och ägs av Fastighetsmäklarförbundet FMF, Mäklarsamfundet, 
Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. 

 



	  

 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Mattia Tosti, VD och medgrundare på Qasa 
072-1508550 
mattia@qasa.se  
 
 
 

 


