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STOCKHOLM utgör i dag en  tillväxtmotor 
för hela landets ekonomi. Huvudstads
regionen attraherar, och är i stort behov 
av, all typ av arbetskraft. Alla som arbetar 
i Stockholm bidrar till stadens utveckling 
och välstånd. Alla utgör en viktig kugge  

i stadens maskineri.

Det första steget för att göra karriär i Stockholm 
är att etablera sig på bostadsmarknaden. För flera 
yrkesgrupper har det här dock visat sig vara mycket 
mödosamt. I synnerhet gäller det pandemins yttersta 
hjältar – yrkesgrupper som till exempel räddnings
tjänst, polis, akutsjukvård och barnomsorg.

Samhällsnödvändiga yrkesgrupper utgör ett oumbärligt 
kugghjul i samhällsmaskineriet. Ändå stöter dessa på 
otaliga oskäligt höga hinder i jakten på boende. I den 
här rapporten påvisar vi att av över 100 000 studerade 
personer inom ett urval av samhälls nödvändiga yrken 
så kan hela 20 000 personer inte köpa en bostad i 
Stockholms stad på grund av de kreditrestriktioner 
som tillämpas vid utlåning. 

Även om området utökas till hela Stockholms län, 
uppgår antalet utestängda till 16 000 personer. Svårig
heten att förvärva en bostad är alltså inte begränsad 
till stadskärnan utan finns i hela Stockholms län. 

Ett alternativ är att söka ett mindre boende längre 
bort från de mer centrala delarna, vilket då också för 
med sig andra kostnader som är sammankopplade 

Bostadsmarknadens 
höga trösklar  
måste bort

»Stockholm utgör i dag en tillväxt
motor för hela landets ekonomi. 
 Huvudstadsregionen attraherar och är  
i stort behov av all typ av  arbetskraft. «

med långa pendlingstider. För de som inte kan köpa 
sitt boende blir ett andrahandsboende på hyres
marknaden en sista utväg, men den här lösningen 
lämnar en del i övrigt att önska. Boendekostnaden 
för en genomsnittlig etta i andra hand i Stockholm 
är i dag mer än dubbelt så hög jämfört med boende
kostnaden för en jämförbar bostadsrätt. 

Sammantaget skapas det en så hög tröskel in på 
bostadsmarknaden att vissa grupper har svårt att bo 
kvar i – eller flytta till – Stockholm. Det här hämmar 
Stockholms attraktivitet, stadens välmående och 
funktionsduglighet. 

Bostadsmarknadens brister har en negativ påverkan 
på människors livskvalitet och försvårar för allt fler att 
etablera sig i Stockholm.

Men problemen är inte ristade i sten. Utvecklingen 
går att vända. I den här rapporten listar Stockholms 
Handelskammare ett antal vägar framåt – kort sagt, 
reformer som gör bostadsmarknaden mer tillgänglig 
för fler. 

Målsättningen måste vara att alla som vill också ska 
kunna flytta till, bo och arbeta i Stockholm. Det ska 
naturligtvis innefatta de som bidrar till att  upprätthålla 
några av stadens och samhällets allra viktigaste 
funktioner. 

Andreas Hatzigeorgiou
Vd, Stockholms Handelskammare
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Rapporten på 
tre minuter

7%

Pendlingsavståndet för personer  
inom samhällsnödvändiga yrken har ökat 
med sju procent mellan 2009 och 2019.  

För övriga yrkeskategorier har pendlings
avståndet minskat.

20 000
20 000 personer, motsvarar var femte person med ett  
samhällsnödvändigt yrke som inte kan köpa en bostad  
i Stockholms stad på grund av dagens kreditrestriktioner.

80%

80 procent av unga ensamstående  
hushåll kan inte köpa en genomsnittlig  

etta i centrala Stockholm.

Om rapporten Stockholms Handelskammare har undersökt 
hur kreditrestriktioner och andra regelverk på bostads
marknaden påverkar boendesituationen för människor 
i allmänhet och personer med samhällsnödvändiga 
yrken i synnerhet. 

I analysen av boendesituationen för den samhälls
nödvändiga arbetskraften har drygt 104 000 personer 
som är verksamma inom exempelvis vård, trygghet, 
säkerhet och omsorg i Stockholm studerats. 

Rapporten baseras på statistik framtagen av analys
företaget Evidens. 

Åtgärder Stockholms Handelskammare föreslår tio reform
förslag, som skulle underlätta inträdet på bostads
marknaden för fler. 

Bland förslagen finns amorteringstrappor, en  socialt 
 ansvarsfull omreglering av hyresmarknaden och 
 reformer som ska förenkla för nyproduktion av bostäder. 

»21 000 personer är   
anställda inom life 
 sciencebranschen.«

Boendekostnaden för en  genomsnittlig  
etta i andra hand är mer än dubbelt så  
hög  jämfört med  boendekostnaden för  

en jämförbar bostadsrätt.

x2 
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Syfte
DENNA RAPPORT UNDERSÖKER och diskuterar hur utveck
lingen på bostadsmarknaden och skärpningen av 
kreditgivningen vid bostadsköp påverkar olika hus
hålls möjligheter att etablera sig och bo i Stockholm. 

Fokus i rapporten är hushåll som är sysselsatta 
inom vård, utbildning och omsorg samt inom privata 
servicenäringar. Dessa yrken kan betecknas som 
”samhällsnödvändiga” eftersom arbetsuppgifterna 
innebär att en grundläggande samhällsservice kan 
utföras, upprätthållas och utvecklas. Det rör sig om 
bärande funktioner, som tillgång till vård när sådan 
behövs, förskola och skola för barnen men också 
grundläggande trygghet och säkerhet för stadens 
invånare.

Bakgrunden till rapporten är att Finansinspektionen 
successivt från år 2010 infört olika regelverk som 
samtliga har till syfte att bromsa hushållens tillgång 
till bostadsfinansiering. Sammantaget har dessa 
regler inneburit att det krävs allt högre inkomster för 
att ett hushåll ska kunna upprätthålla sin bostads
efterfrågan jämfört med den situation som rådde  
före regleringarnas ikraftträdande.

Eftersom ett flertal som arbetar inom samhälls
nödvändiga funktioner har vanliga lönenivåer finns 
det påtagliga risker för att just dessa yrkesgrupper 
 påverkas negativt av regleringarna. 

Att hitta en hyresbostad är inte heller lätt på grund 
av långa kötider till förstahandskontrakt och höga 
andrahandshyror. 

För många människor och speciellt för samhälls
nödvändig arbetskraft innebär lagren av kredit
restriktioner stora risker. Det kan till exempel resultera 
i att de utestängs från möjligheterna att köpa en 
bostad i Stockholm eller att hushållen måste köpa 
en mindre bostad alternativt en bostad i ett mindre 
centralt läge.

Utestängningseffekterna är problematiska. Dålig 
tillgång till bostäder för personer inom samhälls nöd
vändiga yrken är givetvis också dåligt för  Stockholm. 
En växande storstad kräver sina designers, ingenjörer 
och ekonomer. Att hitta bostäder åt sådana kompe
tenser i Stockholm har blivit allt svårare de senaste 
åren. Men en stad är också helt beroende  

av samhällsnödvändig arbetskraft i form av  exempelvis 
brandmän, sjuksköterskor, poliser och förskole
pedagoger. De utgör grunden för stadens funktio nalitet. 
Utan dem slutar staden att fungera. 

Särskilt utmärkande är att personer som arbetar inom 
dessa yrken inte kan leverera sina tjänster hemifrån 
och därför påverkas mer av utestängningseffekter 
från stadens mer centrala områden.

Svårigheterna att etablera sig på bostadsmarknaden 
drabbar inte alla, men berör de allra flesta. Om bostads
marknaden fortsätter halta, haltar också Stockholm. 
De allt högre trösklarna in på bostadsmarknaden gör 
Stockholm till en alltmer socialt ohållbar stad.

I detta sammanhang kan nämnas att Stockholm under  
de senaste tre åren har sett en trend där fler människor 
har flyttat ut över länsgränsen, jämfört med antalet 
personer som har flyttat in. Att människor kan ändra 
sin livsstil för att andra värden lockar är i grunden 
positivt. Men att människor tvingas lämna Stockholm 
på grund av kreditrestriktioner som försvårar eller till 
och med omöjliggör inträdet på bostadsmarknaden 
är mycket problematiskt. Det gäller särskilt för de 
personer som av olika anledningar inte kan jobba 
hemifrån och i stället tvingas pendla långa sträckor. 

Samhällsnödvändig arbetskraft bär upp de mer centrala 
funktionerna i samhället. Poliserna och  brandmännen 
upprätthåller det allra mest grundläggande i vårt 
samhälle – tryggheten och säkerheten, medan lärarna 
och förskolepedagogerna ser till att barn och unga 
har tillgång till god omvårdnad och utbildning. Sam
tidigt ser sjukvårdspersonalen, många av dem corona
pandemins hjältar, till att vi får den vård vi behöver. 

Utan dessa människors dagliga insatser på jobbet 
står samhället i princip lamslaget.

Trots detta tar den svenska bostadspolitiken inte 
särskild hänsyn till dem. I vissa andra länder har man 
hittat lösningar på bostadssituationen för dessa 
yrkesgrupper – bland annat genom särskilt tilldelade 
bostäder (se informationsboxarna). I Sverige kan det 
konstateras att de enda som kan gå före i bostadskön 
är personer som riskerar hemlöshet eller har annan 
form av social förtur. 

1. Om rapporten

I rapporten ”En social bostadssektor i Sverige” 
 skriver Anna Granath Hansson följande: 

”Helt frånvarande är… en politik  
som underlättar inträdet på bostads
marknaden för yrkesgrupper som 
anses viktiga för en väl fungerande 
samhällsservice, såsom sjuksköter
skor, poliser, lärare och brandmän”. 1 

Det kan nämnas att flera sjukhus i Stockholm 
 erbjuder sjuksköterskor tillfälliga lösningar. Till 
 exempel hyr Danderyds sjukhus ut möblerade rum  
på 13 kvadratmeter. 

»Samhällsnödvändig arbets kraft  
bär upp de mer  centrala  funktionerna  
i  samhället. Men trots detta tar den   
svenska bostads politiken inte särskild  
hänsyn till dem.«

1  Granath Hansson. “En social bostadssektor i Sverige”. Tankesmedjan 
Fores. 2020, s. 43.

Det är positivt och dessa särlösningar kan fylla en 
funktion på kort sikt men de åtgärdar inte alls det 
större problem som samhällsnödvändig arbetskraft 
möter på bostadsmarknaden.

Stockholm växer och behöver den samhällsnödvändiga 
kompetensen mer än någonsin tidigare. Utan dessa 
personers insatser kan en grundläggande samhälls
service inte utföras, upprätthållas eller utvecklas. 

Denna rapport undersöker hur utvecklingen på 
bostadsmarknaden och kreditrestriktioner  påverkar 
hushåll i allmänhet – och samhällsnödvändig arbets
kraft i synnerhet. I arbetet har analysföretaget 
 Evidens bistått med statistik och analys. 
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Utblick – Fallet Australien

Bostäder åt nyckelgrupper ett stort problem i de flesta storstäder. Ett 
geografiskt avlägset men relevant exempel är Sydney i Australien – 
en storstadsregion med dubbelt så många invånare som Stockholm 
men i övrigt likartade förutsättningar när det gäller levnadsstandard 
och befolkningstillväxt. 

I Australien konstaterade en utredning 2018 att den heta bostads
marknaden och brist på hyresbostäder ”…tvingar samhällsnödvändiga 
yrkesgrupper ut ur från staden, med flera timmars pendlingsavstånd 
till sina arbetsplatser vilket hotar de nyckelfunktioner som vår  
stad behöver”.2

Enligt rapporten tvingas 77 procent av alla inom samhällsnödvändiga 
yrkesgrupper att köra bil till jobbet 2016 jämfört med 43 procent för 
befolkningen i allmänhet. Detta på grund av jourtjänstgöring och 
långa avstånd från bostaden. 

I rapporten framgår också att en nyanställd sjuksköterska skulle 
behöva pendla 150 kilometer vardera riktningen för att ha råd med 
en hyresbostad. Under perioden 2006 – 2016 lämnade 20 procent 
av Sydneys poliser, sjuksköterskor, ambulansförare och lärare sina 
anställningar för att flytta till orter med lägre boendekostnader. 

Utblick – Så har boendesituationen lösts i Europa

I flera länder i Europa har man valt permanenta lösningar där en viss 
andel av de bostäder som byggs av allmännyttan reserveras för 
nyckelpersonal inom brandförsvar, polis, sjukvård och andra kate
gorier, enligt en studie av Anna Granath Hansson.3 I London finns till 
exempel personallägenheter för sjuksköterskor och undersköterskor 
i anslutning till innerstadssjukhusen. 

Efter att den redan heta bostadsmarknaden blivit än mer ansträngd 
till följd av pandemin aviserade borgmästare Sadiq Khan 2020 att fler 
yrkeskategorier skulle kunna få tillgång till sådana bostäder.4 

Disposition
I KAPITEL ETT diskuteras vilken roll den ökande kredit
regleringen spelar för hushållens möjligheter att 
upprätthålla sin bostadsefterfrågan. Detta inledande 
kapitel lägger grunden för förståelsen av vilka kredit
restriktioner som finns och hur de inverkar på hus
hållens möjligheter att finansiera sitt boende. I kapitlet 
adresseras frågan om det är  kreditåtstramningen 
eller prisutvecklingen som hindrar hushåll att ta sig 
in på bostadsmarknaden.

I kapitel två undersöks bostadsprisernas utveckling 
under det senaste året och orsakerna bakom händelse
utvecklingen. Detta kapitel synar prisutvecklingen 
i ljuset av såväl pandemin som strukturella demo
grafiska faktorer.

I rapportens tredje kapitel undersöks inrikes flytt
strömmar till och från Stockholm samt vilka krafter 
som ligger bakom att Stockholms inrikes flyttnetto 
successivt minskat och sedan några år blivit negativt.

I kapitel fem analyseras möjligheterna för personer 
och hushåll inom samhällsnödvändiga yrkesgrupper 
i Stockholms län att köpa en bostad i Stockholms län 
eller i Stockholms stad. Analysen utgår från en kredit
prövning i form av en tillämpad KALPkalkyl enligt 
gällande regler.

2  Gurran et al. “Key Worker housing affordability in Sydney”. University of 
Sydney. Januari 2018.

3  Granath Hansson. “En social bostadssektor i Sverige”. Tankesmedjan 
Fores. 2020, s. 43.

4  Greater London Authority. “Mayor proposes priority housing for London’s 
Covid heroes”. 4 augusti 2020.
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OFTA HÄVDAR MYNDIGHETER att det är den  stigande prisnivån som hindrar hushåll 
från att förvärva en bostad.5 

Detta kapitel fokuserar på frågan om det är stigande priser eller kreditregleringar 
som hindrar hushåll från att köpa en  bostad i Stockholm. Inledningsvis diskuteras 
hur boendekostnaderna och boendekostnads andelarna har förändrats i Stockholm. 
 Därefter redovisas effekter av införda  kreditregleringar sedan 2010.

Det har inte blivit dyrare att bo i en  
nyinköpt bostad trots stigande priser
MÖJLIGHETERNA FÖR HUSHÅLL att förvärva en bostad i form av en bostads eller 
äganderätt hänger starkt samman med vilken prisnivå som gäller, vilka inkomst
nivåer och vilket sparkapital som hushållen har. Över tid beror hushållens  förmåga 
att förvärva en bostad på hur framför allt pris, ränte och inkomstnivåerna utvecklas.

Bostadspriserna i Stockholmsregionen har ökat snabbt de senaste decennierna. 
Ett flertal studier har visat att prisnivån stöds av fundamentala faktorer. I exempelvis 
Svensson (2019a) sammanfattas resultat från ett större antal relevanta studier 
som visar att bostadspriserna primärt kan förklaras av ökande inkomster och 
fallande räntenivå. 

Men oavsett orsaker är det nu många som köper en bostad som tvingas ta allt 
större bostadslån.  

För att få en tydligare bild av vilka bostäder personer med samhällsnödvändiga 
yrken och även andra hushåll har råd med över tid har vi valt att analysera utveck
lingen för priser, inkomster och boendekostnader. 

I analysen antas att det inte fanns några kreditregleringar och att bostadsköp 
helt kunde finansieras med lån under mätperioden. På detta sätt kan hushållens 
 kostnader förknippade med att köpa en bostad och hur dessa kostnader förändras 
över tid analyseras. Om boendekostnaderna ökar i relation till inkomsterna är det 
rimligen, allt annat lika, ett tydligt tecken på att allt färre hushåll har råd att köpa 
en bostad. Om boendekostnaderna faller i relation till inkomsterna är det rimligen 
fler som har råd.

När det gäller boendekostnader omfattar dessa månadsavgiften till bostadsrätts
föreningen samt ränta på lånat kapital.* 

*Boendeutgift och boendekostnad

Med boendeutgift avses alla de löpande utbetalningar som följer av ett bostadsförvärv, som till exempel ränta på 
lånat kapital och avgift till bostadsrättsföreningen. I vår analys ingår inte låneamorteringar i boendeutgifterna eftersom 
detta egentligen är en form av sparande genom att man låser in pengar som returneras i framtiden när man säljer 
sin bostad. 

Med boendekostnad avses boendeutgifter och avkastning på eget kapital. Givet att hushållens avkastningskrav 
på eget kapital sätts lika med låneräntan spelar belåningsgraden ingen roll, boendekostnaden blir då lika stor 
oavsett belåningsgrad. I beräkningen bortses från värdeförändringar. Om belåningsgraden är 100 procent blir 
boendekostnad och boendeutgift samma sak eftersom det då inte finns något eget investerat kapital. Boende
kostnadsbegreppet används här i förenklad form och bortser från att den egentliga kostnaden, förutom månads
avgiften till bostadsrättsföreningen, utgörs av den reala låneräntan, det reala avkastnings kravet på eget kapital 
samt värdeförändringar efter skatt.

»Boendekostnaderna i  
form av avgifter och ränte
kostnader har inte ökat.«

5  Se exempelvis Finansinspektionens GD Erik Thedéens inlägg på DNdebatt den 18 november 2018: ”Unga stängs 
ute av allt högre priser – inte amorteringskrav”
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Figur 1. Disponibel inkomst, bostadspriser och boendeutgifter i Stockholm. 

Källor: Valueguard, SCB och Swedbank
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I figur 1 redovisas den indexerade utvecklingen av 
bostadspriser enligt Valueguard för bostadsrätter 
och småhus i Stockholm. Dessutom redovisas total 
disponibel inkomst, disponibel inkomst per capita för 
personer i åldrarna 20 till 65 år samt boendeutgifter. 
Boendeutgifterna redovisas i form av räntekostnader 
vid full lånefinansiering med den ränte och prisnivå 
som gällde vid varje kvartal. Index sätts till 100 för 
andra kvartalet 2008.  

Som framgår av figuren har hushållens totala dispo
nibla inkomster i Stockholm ökat med nästan 60 
procent sedan 2008. Från 2014 fram till 2017 ökade 
bostadspriserna ännu snabbare än de totala inkom
sterna. Bostadsrättspriserna steg med nästan 80 
procent mellan 2008 och 2017. En delförklaring till 
den snabbare prisutvecklingen under denna period 
var fallande räntor. 

Efter 2017 föll priserna, bland annat beroende på 
grund av att kreditrestriktioner infördes. Därför har 
både bostadspriser och hushållens totala  inkomster 
utvecklats i ungefär samma takt sett över hela 
 tidsperioden.

Om inkomsterna i stället mäts som disponibla inkom
ster per capita – som ger en bild av inkomsterna hos 
befolkningen i genomsnitt – har inkomsterna vuxit 
långsammare. Med detta mått är inkomsterna drygt 
30 procent högre än de var år 2008.

Åter till de grundläggande frågorna: betyder den 
snabba prisutvecklingen att det blivit dyrare att bo? 
Har i så fall färre hushåll råd att betala de löpande 
utgifterna för att köpa en bostad?

Om köp av bostad skulle kunna finansieras fullt ut 
med lån och exempelvis den korta tremånadersräntan 
visar figur 1 att boendeutgiften mätt som ränteutgift 
nu endast är 74 procent av utgiftsnivån för år 2008. 
Dessutom har inkomstnivån som beskrivits  tidigare 
ökat påtagligt, oavsett om den mäts som totala 
inkomster eller inkomster per capita. Boendeutgifts
andelen av disponibel inkomst har därmed fallit. 

Boendeutgiften vid finansiering med ett lån med tio 
år lång räntebindningstid har också fallit, även om 
fallet är mindre jämfört med om köpet hade finansi
erats med ett lån och tremånadersräntan. 

En viktig slutsats som kan dras redan nu är alltså att 
prisutvecklingen i sig inte har hindrat stora grupper 
av hushåll – innefattande bland annat sjuksköterskor 
och brandmän – att köpa en bostad, förutsatt att de 
har kunnat finansiera bostadsköpet fullt ut med lån. 
Boendekostnaderna i form av avgifter och ränte
kostnader har inte ökat.

Kreditregleringar kräver kapital – färre kan köpa en bostad
GIVET ATT HUSHÅLLEN kunnat ta del av inkomst
utvecklingen och att bostadsköp i hög grad kunnat 
finansieras med lån har det inte blivit dyrare att bo, 
oavsett om måttet är ränteutgift, boendeutgift eller 
boendeutgifternas andel av disponibel inkomst. 
Tvärtom, fallet i räntenivå har bidragit till lägre 
 faktiska boendeutgifter i relation till disponibel 
 inkomst. Ökningen i disponibel inkomst har även 
sänkt boendeutgiftsandelarna ytterligare. 

Om hushållen inte är kreditbegränsade talar dessa 
data för att prisutvecklingen i sig inte hindrat många 
hushåll att köpa en bostad i Stockholm sedan 2008.

Men sedan 2008 har det införts ett flertal olika 
begränsningar i hushållens möjligheter att låna till 
bostadsköp. De innebär högre krav på sparkapital 
och ökar hushållens löpande boendeutgifter:

• Bolånetaket infördes 2010. Det innebar att nya 
bolån får endast ges upp till 85 procent av marknads
värdet. Ytterligare lånefinansiering måste ske 
med blancolån som har högre ränta och snabbare 
amorteringstakt än vanliga bostadslån, eller genom 
ekonomisk hjälp av familjer och vänner.

• Amorteringskrav 1 infördes 2016. Alla bolån med 
en belåningsgrad över 50 procent ska amorteras 
löpande. Lån med en belåningsgrad över 70 procent 
ska amorteras med två procent per år och lån mellan 
50 och 70 procent med en procent per år.

• Skuldkvotstak och skärpta KALPkalkyler,  infördes 
2016–2017. I dialog med Finansinspektionen 
skärpte bankerna sin kreditgivning genom  ändring 
av KALPkalkyler (Kvarattlevapåkalkyler) som 
innebar att hushållen måste klara en ränta på sex 
till åtta procent. Tidigare var den så kallade stress
räntan i flera banker lägre. Dessutom började flera 
banker tillämpa interna regler för skuldkvotstak. 
Resultatet blev att dessa banker begränsade 
lånens storlek i relation till låntagarens inkomst, 
även om låntagarens återbetalningsförmåga 
 bedömdes vara tillfredsställande i en KALPkalkyl.

• Amorteringskrav 2 infördes 2018. I mars 2018 
skärptes amorteringskravet ytterligare. Lån där 
skuldkvoten – alltså skuldens storlek i  förhållande 
till låntagarens bruttoinkomst – översteg 450 
procent måste i och med detta amorteras med 
 ytterligare en procentenhet. Det betyder att lån med 
en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras 
med tre procent, lån med belåningsgrad mellan 50 
och 70 procent med två procent och lån under 50 
procents belåningsgrad med en procent per år.

Effekten av bolånetaket har blivit att det successivt 
krävts ett allt större sparkapital för att ta sig in på 
bostadsmarknaden. 

Amorteringskraven innebär dessutom att högre priser 
ökar kraven på allt större amorteringsbetalningar. 

Sammantaget innebär en kombination av stigande 
priser, bolånetak och amorteringskrav att både kraven 
på sparkapital och månadsutbetalningar blir allt högre.

Hur högt sparande bör då ett hushåll ha för att klara 
både bolånetakets krav på kontantinsats samtidigt 
som skuldbetalningarna hålls på en rimlig nivå i för
hållande till hushållens totala utgifter? För att köpa en 
genomsnittlig etta i Solna kommun, givet en horisont 
på tio år, krävs det cirka 5 550 kronor i sparande per 
månad för att för att nå upp till kontantinsatsen och 
för att amorteringarna inte ska ge högre boende
utgiftsandelar än 35 procent av disponibel inkomst 
enligt gällande regler.6 

I praktiken är det relativt få unga vuxna som klarar ett 
så omfattande sparande utan hjälp av föräldrar eller 
andra släktingar.   

6  Evidens. ”Sparande och etablering på bostadsmarknaden. Analys av spar
behov för inträde på bostadsmarknaden. Då och nu”. Länsförsäkringar, 2020.
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Kalkyler som avgör
EFFEKTERNA AV DEN skärpta kreditgivningen kan illu
streras med hjälp av en så kallad Kvarattlevapå
kalkyl. Bankerna är skyldiga att upprätta en sådan vid 
kreditprövningen för att beräkna om ett hushåll kan 
beviljas ett lånelöfte eller bostadslån. I kalkylen inklu
deras alla kostnader som ett hushåll har att hantera, 
vilket sedan ställs mot den disponibla inkomsten. Om 
kostnaderna överstiger den disponibla inkomsten 
nekas vanligtvis hushållet ett lån. 

KALPkalkyler görs normalt för specifika hushåll med 
kända egenskaper som antal personer i hushållet, ålder, 
övriga lån med mera. Levnadsutgifter såsom mat, 
kläder, förbrukningsvaror, försäkringar, telefon etcetera 
baseras på Konsumentverkets referensvärden och är 
det som de flesta banker utgår ifrån.

Exemplet i tabell 1 kan illustrera effekter av de olika 
kreditregleringarna. I kalkylen tillämpas följande 
kalkylvillkor:

• Kalkylränta, sju procent exklusive ränteavdrag.
• Belåningsgrad, 85 procent (kontantinsats 15 procent).
• Avgift till förening, 650 kr/kvm/år.
• Skuldkvotstak, 5,5 gånger bruttoinkomsten.
• Levnadskostnader baseras på Konsumentverkets 

referensvärden exklusive bilkostnad (som annars 
beräknas uppgå till i genomsnitt 3 000 kr per månad).

• Inget krav på sparande. 
• Krav på att den disponibla inkomsten ska täcka 

hushållets alla kostnader. 
• Amortering enligt de amorteringskrav som  

banker tillämpar.

Tabell 1. KALP-kalkyl

Information om bostad och bostadslån

Pris, kr/kvm 54 000

Bostadens storlek, kvm 45

Totalt pris för bostad, kr 2 430 000

Eget kapital 364 500

Bostadslån, kr 2 065 500

Kostnader/utgifter Per månad Per år

Räntekostnad, kronor 8 434 101 210

Amortering enligt krav 1, kronor 3 443 41 310

Avgift till föreningen, kronor 2 438 29 250

Levnadsutgifter, kronor 6 180 74 160

Total kostnad/utgift (motsvarande krav på disponibel inkomst), kronor 20 494 245 930

Krav på bruttoinkomst innan amorteringskrav II, kronor 29 277 351 328

Krav på bruttoinkomst för att klara av skuldkvotstak (5,5 gånger bruttoinkomsten), kronor 31 295 375 545

Amorteringskrav II Ja Ja

Amortering enligt krav 2, kronor 1 721 20 655

Skuldkvot 5,4 5,4

Krav på bruttoinkomst efter amorteringskrav II, kronor 31 736 380 835

Den faktiska boendekostnaden i exemplet är en 
avgift till bostadsrättsföreningen på 2 400 kronor per 
månad och den faktiska räntekostnaden för lånet är 
cirka 2 300 kronor per månad efter skatt (ränta på 
cirka 1,35 procent), vilket summerar till totalt knappt 
5 000 kronor i månaden. 

Den boendeutgift i KALPkalkylen som kreditbeslutet 
baseras på är 2 400 kronor i avgift till bostadsrätts
föreningen samt 8 400 kronor i ränta (sju procent). 
Eftersom vi har en högre belåningsgrad än 70 procent 
tillämpas det första amorteringskravet som adderar 
3 400 kronor i månaden. Med tillämpning av andra 
amorteringskravet tillkommer ytterligare 1 700 kronor 
i månaden.

Totalt ska hushållet med hänsyn till  kreditregleringarna 
klara en boendeutgift på nästan 16 000 kronor i 
månaden, att jämföra med totalt knappt 5 000 kronor 
i månaden utan dem.

Personen måste därför totalt tjäna cirka 32 000 kronor 
i månaden före skatt (se kalkylposter i tabell 2) för att 
få kalkylen att gå ihop.

Det är uppenbart att relativt få ensamboende 25 
till 30åringar har sådana inkomster – särskilt inte i 
samhällsnödvändiga yrken. Dessa personer  riskerar 
alltså att stängas ute från bostadsmarknaden, 
trots att många av dem skulle kunna betala själva 
 boendekostnaden.

I en analys på uppdrag av Byggföretagen från 2018 
analyserades kreditrestriktionernas effekter på 
 efterfrågan på bostäder.7 I den studien gjordes 
antaganden om vad hushållen själva bedömer vara 
möjligt att klara i form av boendets andel av de totala 
utgifterna, vilket vi här kallar boendeutgiftsandelen. 

Statistik från SCB visar att endast ett fåtal hushåll 
är beredda att köpa en bostad om detta innebär att 
boendeutgifterna överstiger 30 procent av de totala 
hushållsutgifterna (se figurerna 2 till 4). Den genom
snittliga boendeutgiftsandelen för ensamboende 
utan barn är knappt 25 procent. För sammanboende 
utan barn är den lägre, runt 15 procent. Yngre hushåll 
har högre boendeutgiftsandelar jämfört med äldre 
eftersom de normalt har lägre inkomster. Men de är 
självfallet hänvisade till samma bostadsmarknad som 
andra hushåll.

I analysen användes en boendeutgiftsandel på 35 
procent som övre gräns för vad den ekonomiskt 
svagaste gruppen, unga ensamboende hushåll, är 
beredda att godta. Genomgående accepterar hushåll 
på hyresmarknaden högre boendeutgiftsandelar än 
de som köper bostadsrätter (se figur 2).

»Totalt ska hushållet med hänsyn till  kreditregleringarna klara en boende
utgift på nästan 16 000 kronor i månaden, att jämföra med totalt knappt  
5 000 kronor i månaden utan dem.«

7  Evidens. ”Effekter av kredibegränsningar för unga förstagångsköpare. 
Simulering av effekter av alternativa kreditbegränsningar”. Byggföretagen 
(tidigare Sveriges Byggindustrier), 2018.

I VÅRT EXEMPEL analyserar vi förutsättningarna för 
dem som lämnar föräldrahemmet eller som i 20 till 
30årsåldern flyttar till Stockholm från andra delar av 
landet att beviljas ett bolån. Vi utgår ifrån en ensam
boende 25åring som avser att köpa en lägenhet 
med två rum och kök med en boarea om 45 kvm. 
Priset för bostaden antas uppgå till 54 000 kr/kvm, 
vilket är en prisnivå som finns i många av Stockholms 

kranskommuner. Det totala priset för boendet uppgår 
till 2 430 000 kronor. Enligt KALPkalkylen innebär 
detta ett krav på en bruttoinkomst om minst 380 835 
kronor, det vill säga nästan 32 000 kronor per månad. 
Skuldkvoten blir vid ett sådan lön 5,4. Detta hushåll 
drabbas därför av båda amorteringskraven. Dessutom 
tillkommer ett sparkapital på 365 000 kronor. 

Figur 2. Boendeutgiftsandelar, hushåll, procent

Källor: Valueguard, SCB och Swedbank
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80 procent utestängs
TILLÄMPADES KALKYLERNA PÅ en lägenhet med ett rum 
och kök i centrala Stockholm visade analyserna 
att nästan 80 procent av alla ensamboende med 
nuvarande amorteringskrav får boendeutgiftsandelar 
som är högre än 35 procent av disponibel inkomst 
(se figur 5). Liknande beräkningar görs i exempelvis 
Svensson (2019) och Svensson (2021), med ungefär 
samma resultat. 

Med tanke på att det knappast går att ha ett 
 fungerande liv med en boendeutgiftsandel på över 
35 procent visar kalkylen att mycket få unga i dag 
kan förvärva en liten bostad i centrala Stockholm 
med 85 procent lån. Sannolikt krävs ekonomisk  
hjälp från föräldrar eller andra anhöriga.

Resultaten kan jämföras med en situation utan 
 amorteringskrav 2. När endast amorteringskrav 1 
tillämpades i kalkylen föll andelen utestängda vid en 
gräns på 35 procents boendeutgiftsandel till ungefär 
60 procent (se figur 5). Amorteringskrav 2 har således 
fått stor effekt för inträdet på bostadsmarknaden i 

centrala Stockholm, så till vida att amorteringskrav 2 
bidrar enskilt till att utestänga ytterligare 20  procent 
av alla ensamboende. Skillnaden beror på att  lånet för 
många unga är mer än 4,5 gånger större än brutto
inkomsten, vilket gör att dessa hushåll måste amortera 
tre procent i stället för två procent.

Tillämpas i stället KALPkalkylen strikt utan hänsyn 
till vilken boendeutgiftsandel som uppstår, utestängs 
knappt 70 procent av de unga hushållen. Bankerna 
accepterar således lite lägre Kvarattlevapåbelopp 
än vad som ges av den antagna gränsen på 35 procents 
boendeutgiftsandel. KALPgränserna framgår av de 
streckade linjerna i figur 3.

Slutsatsen är att vissa hushåll, som tidigare kunde 
efterfråga bostadsrätter om ett rum och kök, inte 
längre kan köpa någon bostadsrätt i samma  område. 
Alternativet blir då att söka en mindre bostad på 
andra lokala marknader, exempelvis längre bort från 
regioncentrum där prisnivån är lägre.

Figur 3. Tillgänglighet till bostad givet olika restriktioner 

Anm.: Inkomstfördelning bland unga hushåll i nyproduktionens upptagningsområde i centrala Stockholm.

Källa: SCB
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1/3 av unga kan inte köpa samma bostad som de kunde 2012
FINANSINSPEKTIONEN HAR GJORT en egen utvärdering 
av bostadsprisernas utveckling samt kreditrestrik
tionerna och deras effekter på kreditprövning och 
boendeutgifter. Den visar att unga hushålls möjlig
heter att efterfråga en bostad tydligt försämrats över 
tid. Finansinspektionen konstaterar följande:

”Givet förändringarna i lönenivån och behövd inkomst 
kunde ungefär 85 procent av de unga köpa  samma 
bostad 2018 som 2012. Bland äldre låntagare är 
 motsvarande andel 89 procent i riket…”

”Eftersom bostadspriserna var högre och amorterings
takten hos unga var lägre i Stockholm 2012, skiljer sig 
effekterna för unga i Stockholm jämfört med unga i 
riket. Det innebär att det i Stockholm var 67 procent av 

de observerade bostadsköpen som hade kunnat genom
föras av unga med liknande egenskaper 2018. För 
övriga bostadsköpare var samma siffra 81 procent.” 8 

Myndighetens slutsats i rapporten är således att en 
tredjedel av de unga hushåll som kunde förvärva en 
bostad 2012 i Stockholm inte kunde köpa motsvarande 
bostad 2019. Både myndighetens egna analyser och 
de undersökningar som genomförts av flera oberoende 
analytiker ger således ungefär samma resultat: färre 
unga kan efterfråga en mindre bostadsrätt i Stockholm.
 

8  Finansinspektionen: FIanalys. ”Unga vuxnas ställning på 
 bostadsmarknaden”. November 2019, s. 12.

»Myndighetens slutsats i rapporten  
är att en tredjedel av de unga hushåll  
som kunde förvärva en bostad 2012  
i Stockholm inte kunde köpa  
motsvarande bostad 2019.«
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I DEBATTEN OM bostadsmarknaden har den snabba 
prisuppgången under corona pandemin lyfts fram 
som ett problem. Med hänvisning till prisutvecklingen 
har  exempelvis Finansinspektionens ledning kom
menterat prisutvecklingen.

”Coronakrisen är inte över, men som framgår av vår 
undersökning stiger nu skuldsättningen. Samtidigt 
rusar priserna på delar av bostadsmarknaden, vilket 
kommer (att) leda till fortsatt stigande skuldsättning.” 9  

Det är korrekt att priserna har ökat påtagligt under 
perioden april 2020 till och med våren 2021. Men 
räknat från år 2017 är ökningen högst marginell. 
Mellan tredje kvartalet 2017 och första kvartalet 2021 
stod priserna exempelvis i princip stilla i Stockholms 
innerstad (se figur 4). Prisfallet under 2017 utlöstes 
knappast av en försämrad konjunktur, utan var en 
effekt av hög nyproduktionstakt i kombination med 
skärpta regler för kreditgivning. 

Att priserna åter har vänt uppåt under 2019 och 2020 
hänger dock samman med att hushållen anpassat 
sig till nya kreditvillkor, att inkomsterna ökat under 
 peri oden samtidigt som räntenivån har varit fortsatt låg. 

Ett flertal studier visar att bostadsrättspriserna 
dessutom påverkas av förändringar av den finansiella 
förmögenheten i hushållssektorn. Sedan årsskiftet 

2018/2019 har hushållens finansiella tillgångar vuxit 
betydligt snabbare än skulderna, vilket ökat hushållens 
finansiella nettoförmögenheter kraftigt (se figur 4). 

Ökad efterfrågan  
på större bostäder 
I DEBATTEN OM bostadsmarknaden nämns ofta att efter
frågan på större bostäder har ökat. När man studerar 
olika storlekskategorier framgår att pris utvecklingen 
på större bostäder i Stockholm har varit snabbare 
under pandemin jämfört med åren dessförinnan. 

En orsak kan vara att till följd av att pandemin möjlig
gjort för fler att arbeta på distans har det påverkat 
värderingar hos en del hushåll som därför vill flytta 
längre ut från stadens centrala delar. 

Det visar sig dock att den ökade efterfrågan på större 
bostäder också beror på andra, strukturella,  faktorer. 
Om man studerar prisutvecklingen mer i detalj 
framgår det att priserna på större bostäder har ökat 
snabbare under flera år (se figur 5).

Figur 4. Bostadsrättspris i Stockholms innerstad och finansiellt netto

Anm.: Finansiellt netto i fasta priser 

Källor: Värderingsdata och SCB
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Figur 5. Prisutveckling för olika bostadsstorlekar 2018:2–2021:1. Stockholms kommun

Anm.: Fasta priser 

Källor: Värderingsdata och Evidens
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Kreditrestriktionerna slår 
hårdare mot ensamboende 
med mindre bostäder 
DET FINNS TROLIGEN flera samverkande förklaringar till 
varför priserna på större bostäder har ökat snabbare 
under flera år. 

Mindre bostäder (ett eller två rum och kök) köps i 
hög grad av ensamboende hushåll. Större  bostäder, 
tre till fyra rum och kök samt småhus,  efterfrågas 
i större utsträckning av sammanboende. Som 
 konstaterats tidigare är ensamboende mer känsliga 
för skärpt kreditgivning jämfört med  sammanboende 
hushåll eftersom bankernas bolånekalkyler då görs 
för en inkomst och ett sparkapital. Data i figur 5 
 indikerar att det amorteringskrav 2 ledde till  större 
skillnader i prisutveckling för större respektive 
 mindre bostäder när detta infördes 2018.

Demografiska  förändringar 
DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGAR SPELAR också en roll. Om 
antalet hushåll i familjebildande åldrar växer snabbt 
samtidigt som antalet 25åringar är oförändrat eller 
minskar, bör efterfrågetrycket rimligen öka för större 
bostäder som kan rymma en barnfamilj. 

För närvarande sker sådana demografiska föränd
ringar i Stockholmsregionen. De stora barnkullarna 
från slutet av 1980 och början av 1990talet går in 
i familjebildande ålder. Samtidigt innebär de relativt 
sett mindre barnkullar som föddes under krisåren i 
mitten av 1990talet att antalet 25åringar är färre i 
antal nu.  

»De stora barn kullarna från slutet  av 1980 och  
början av 1990talet går in i familje bildande ålder. «

9  Thedéen. (2021). ”Dags att bromsa bolånen – amorteringskrav återinförs”. 
Citat ur debattartikel i DN 23 mars 2021, Erik Thedéen, GD Finansinspektionen.
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Hyresgäster betalar ännu mer
NÄR FÄRRE UNGA och andra hushåll med litet eget 
sparande har råd att köpa en bostadsrätt blir det fler 
som söker sig till hyresmarknaden. Samtidigt är det 
väl känt att hyresmarknaden dras med stora problem, 
både för boende i förstahand och andrahand. 

För att få ett förstahandskontrakt krävs att man stått 
många år i hyresbostadskön. Under 2020 var den 
genomsnittliga kötiden strax över 9 år och de längsta 
kötiderna uppemot 20 år. Fler än 700 000 personer 
står i bostadskö i Stockholms län.10 Andra sätt att 
komma över ett förstahandskontrakt är att tillskansa 
sig detta genom kontakter eller köpa ett på den svarta 
marknaden. Under 2017 uppgav var femte hyresgäst 
under 30 år att de betalat svart för ett hyreskontrakt i 
Stockholms län.11

I praktiken är det omöjligt att omgående få tag på 
ett förstahandskontrakt och då är andrahands
marknaden det enda alternativet. Kontrakt i andra 
hand knyts under kortare tidsperioder, från några 
månader till maximalt några år, vilket gör att boende 
i andrahand präglas av frekventa flyttar mellan olika 
andrahandsboenden.

Andrahandshyran har stigit kraftigt de senaste åren 
och ligger i dag betydligt högre än hyror i förstahand.12 

Mellan 2009 och 2017 har hyrorna för bostadsrätter 
och hyresrätter ökat med 76 respektive 70 procent i 
Stockholms län.

Under 2017 var den månatliga kvadratmeterhyran  
för bostadsrätter och hyresrätter i andrahand 156 
respektive 104 procent högre än hyran i förstahand  
i Stockholms län. 

För ett hushåll – till exempel en nyanställd sjuk
sköterska – som behöver en bostad på kort sikt och 
som inte kvalificerar sig för ett bolån, finns i princip 
endast andrahandsmarknaden kvar att tillgå. Andra
handshyran för en lägenhet med ett rum och kök var 
cirka 13 000 kr per månad (se figur 6).

I en hyresbostad är boendeutgift och boendekostnad 
samma sak. Om ett hushåll, i stället för att hyra en 
bostad i andra hand, skulle kunna förvärva en liten 
bostadsrätt med ett genomsnittspris som gäller för 
ett rum och kök i Stockholms kommun blir boende
kostnaden i bostadsrätten cirka 6 500 kronor per 
månad (se figur 7). 

Skillnaden i boendekostnad mellan andrahands
boendet och boende i en egen, av hushållet ägd 
 bostadsrätt, är således betydande. För ett rum och 
kök är boendekostnaden i andrahandsbostaden 
i Stockholm mer än dubbelt så hög som boende
kostnaden i bostadsrätten (se figur 6 och 7).

För två rum och kök är andrahandshyran 14 800 
kronor per månad medan den genomsnittliga boende
kostnaden är 9 000 kronor per månad för en bostads
rätt i samma storlek. Det ger en skillnad i boende
utgift på nästan 6 000 kronor per månad eller nästan 
70 000 kronor per år. 

Hushållet i den bostadsrätten kan således spara nästan 
70 000 kronor per år jämfört med om det annars 
hade tvingats betala hyra på andrahandsmarknaden. 
På längre sikt skapar detta mycket stora skillnader 
i möjligheter till konsumtion och förmögenhets
uppbyggnad mellan hushåll som kan förvärva bostads
rätter jämfört med hushåll som tvingas hyra på 
andrahandsmarknaden.

10  Bostad Stockholm. ”Summering av året 2020”. https://bostad.stockholm.
se/statistik/summeringavaret2020/, 2021.

11  SOU 2017:86, s. 67.

12  Boverket. ”Uppdrag att följa utvecklingen på andrahandsmarknaden”. htt
ps://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/utveck
lingenpaandrahandsmarknaden.pdf, oktober 2018, s. 16; 3637; 76.

Figur 6. Boendekostnad och boendeutgift på andrahandsmarknaden, kronor

Källa: Boverket
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Figur 7. Boendekostnad vid förvärv av bostadsrätter till genomsnittspris i Stockholms kommun, april 2019, kronor 

Anm.: Boendekostnad beräknad som avgift plus räntekostnad för eget och lånat kapital. 

Källa: Valueguard
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FINNS DET TECKEN på att  kreditregleringen påverkat 
Stockholmsregionens geografiska flyttmönster?

Som visats i tidigare avsnitt innebär kredit
begränsningar att hushållen måste ändra sin bostads
efterfrågan. Hushållen kan antingen avstå från att 
flytta, köpa en mindre bostad eller köpa en bostad i 
ett mindre  centralt läge där priserna är lägre.
 
• Om hushåll som tidigare kunde flytta till regionen 

från andra delar av landet genom att etablera sig 
i en bostadsrätt, inte längre kan göra det i samma 
utsträckning som tidigare, riskerar inflyttningen  
att minska. 

• Om hushåll som tidigare kunde göra  bostadskarriär 
genom att köpa en större bostad vid familjebildning 
eller när familjen växer, inte längre kan göra det i 
sin hemmiljö, kan dessa hushåll i stället tvingas välja 
att flytta längre ut i regionen eller till andra regioner.

Det är uppenbart så att om hushåll tvingas till ett mer 
perifert boende så innebär det längre pendlingstider 
till och från arbetet.

Stockholmsregionens 
 inrikes flyttnetto faller 
ETT GRUNDLÄGGANDE SÄTT att mäta Stockholmsregionens 
tillväxt på är att studera befolkningsutvecklingen. 

Regionens befolkningstillväxt består av summan av 
flytt respektive födelsenetto. Flyttnettot består av 
summan av utrikes samt inrikes flyttnetto.

Utrikes flyttnettot avser skillnaden mellan antalet 
personer som flyttar till regionen från utlandet och 
antalet personer som flyttar från regionen till  utlandet. 
Det har varit positivt under en längre tid, vilket 
för klaras av relativt stor arbetskraft och flykting
invandring (inklusive anhöriga). Dessutom har födelse
nettot varit positivt sedan en längre tid tillbaka. Det 
föds årligen fler barn i regionen jämfört med antal 
personer som avlider.

Inrikes flyttnetto är mer volatilt. När Stockholms
regionen präglades av IT och telekomkrisen under 
2000talets första år var arbetsmarknaden mycket 
svag och sysselsättningsutvecklingen negativ (se 
figur 8). 

Det är därför inte förvånande att inrikes  flyttnettot 
– som är det relevanta måttet vid rekrytering till 
 samhällsnödvändiga yrken – var negativt under dessa 
år. När sedan arbetsmarknaden förbättrades ökade 
regionens inrikes flyttnetto åter. Nettot var stabilt 
högt under åren 2005 till 2010, med en liten nedgång 
under finanskrisen 2008. 

MEN SEDAN ÅR 2010 har inrikes flyttnetto i Stockholms
regionen redovisat en negativ trend. Den negativa 
trenden har dessutom accelererat de senaste åren. 
En sådan entydig och tydlig negativ trend går inte  
att utläsa av data för de andra storstadsregionerna  
(se figur 8).

Den negativa trenden bröts endast tillfälligt runt 
år 2017. Den snabba ökningen i inrikes  flyttnetto 
 under år 2017 för alla regioner beror sannolikt på 
att  migranter i ett första steg folkbokförts i en 
 mottagande kommun under perioden 2015 till 2016. 
Därefter har de i ett andra steg flyttat vidare inom 
Sverige och då i hög grad till Stockholmsregionen, 
liksom till de andra storstadsregionerna.

Frågan är då varför Stockholmsregionen redovisar 
ett fallande inrikes flyttnetto från och med år 2010? 
Varken Göteborgs eller Malmöregionen redovisar 
motsvarande negativa trend.

En rimlig hypotes är att bolånetaket som infördes 
år 2010 snabbt förändrade förutsättningarna, inte 
minst för unga hushåll samt hushåll i familjebildande 
ålder, för att köpa en bostad i Stockholmsregionen. 
Som tidigare konstaterats medförde bolånetaket att 
det i normalfallet krävdes flera hundra tusen kronor i 
 kontantinsats för att köpa även en mindre bostad  
i regionen.

Disaggregerade data över in och utflyttare ger 
stöd för hypotesen att bostadsmarknaden påverkar 
flyttnettot (se figur 9). När arbetsmarknaden var svag 
i Stockholm i början av 2000talet var utflyttningen 
större än inflyttningen. Sedan dess har inflyttningen 
varit starkare än utflyttningen.

Men de senaste åren har utflyttningen ökat  
snabbare än inflyttningen. Under 2018, när det andra 
amor teringskravet infördes, minskade inflyttningen 
påtagligt. Under både 2019 och 2020 var  inflyttningen 
mindre än utflyttningen. För första gången sedan 
finanskrisen minskade antalet inflyttare till  Stockholm 
mellan åren 2017 och 2018. Trenden har hållit i sig 
mellan 2018 och 2019, för att sedan stabiliseras 
under 2020.Trots ett negativt flyttnetto är det viktigt 
att komma ihåg att Stockholm växer. Mellan 2002 och 

Figur 8. Inrikes flyttnetto i storstadsregioner, glidande medelvärde

Källa: SCB
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Figur 9. Flyttningar till och från Stockholms län
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2020 har Stockholms läns folkmängd vuxit med cirka 
30 procent, från ungefär 1,85 till 2,4 miljoner. Det 
 negativa flyttnettot visar däremot att fler  personer 
som bor i Stockholms län väljer att lämna än vad 
 personer utanför länet väljer att flytta hit.

Förklaringen till att inrikes flyttnetto fallit och nu till 
och med är negativt, är alltså att utflyttningen har 
ökat påtagligt, samtidigt som takten i inflyttningen 
minskat. Detta har skett trots att arbetsmarknaden 
har varit mycket stark i regionen under perioden 
2017 till 2019.Ytterligare ett stöd för hypotesen att 
flyttmönstret påverkas av bostadsmarknaden är att 
det framför allt är yngre hushåll som redovisar den 
största minskningen i inflyttningen till regionen. 

Av hela nedgången i inrikes inflyttning i Stockholms
regionen bland individer mellan 20 och 64 år sedan 
2017 svarar åldersgruppen 20 till 29 år för hela 74 
procent. Adderas gruppen 30 till 39 år ökar andelen 
till 94 procent (se figur 10). 

De som i allt högre grad avstår från att flytta till 

Stockholm är alltså främst de som flyttar för att 
 etablera sig på bostadsmarknaden eller i åldersgrupper 
som startar sin boendekarriär och bildar familj. Detta 
är i sig en mycket oroväckande trend för en tillväxt
region som Stockholm där arbetskraftsbristen är stor. 

Samtidigt som inflyttningen avstannat och minskar 
för främst 20 till 30åringar har utflyttningen ökat. 
Utflyttningen domineras av personer i åldrarna 20 till 
34 år, se figur 13. Utflyttningen har ökat antalsmässigt 
bland de unga vuxna, från 20 till 34 år men också i 
gruppen 35 till 39 år. 

I relativa termer har utflyttningen ökat mest för 35 
till 39åringar där utflyttningsfrekvensen (andelen 
utflyttare av hela åldersgruppen) ökat med nästan 
50 procent sedan bolånetaket infördes år 2010 (se 
figur 11). Också för de övriga åldersgrupperna är 
 ökningen av utflyttningsfrekvensen tydlig sedan 
2010. Även om coronaåret 2020 utesluts blir ökningen 
i  utflyttningsfrekvensen mycket stor – 40 procent för 
35 till 39åringar och mellan 10 och 20 procent för 
de övriga åldersgrupperna.

Figur 11. Inrikes utflyttningsfrekvens från Stockholms län, index 2010=100

Källa: SCB
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Figur 10. Inrikes inflyttning och utflyttning till och från Stockholms län
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Kreditrestriktionerna klämmer åt  
människor i familjebildande ålder
VID NÄRMARE STUDIE av hushållens boende i Stockholms
regionen över hela livscykeln blir det tydligt att hus
hållen i familjebildande åldrar har starka preferenser 
för småhusboende (se figur 12). För personer i 30 till 
40årsåldern ökar andelen som bor i småhusboende 
från cirka 10 procent till nästan 40 procent av hela 
befolkningen i länet. 

Med gällande bolånetak och amorteringskrav blir det 
svårt för många familjebildare i 30 till 40årsåldern 
att finansiera småhusförvärv centralt i regionen. 

Med radhuspriser på minst cirka 6 miljoner kronor i 
de centralt belägna kommunerna krävs ungefär en 
miljon kronor enbart i kontantinsats. Vid två procents 
amortering och en belåningsgrad om 85 procent blir 
enbart de månatliga amorteringarna 8 500  kronor i 
månaden. När bankerna gör kreditprövningen krävs 
att hushållen klarar en räntekostnad på hela 29 750 
kronor i månaden vid en kalkylränta på sju procent. 
Totalt måste ett högbelånat hushåll klara skuld
betalningar på 38 250 kronor per månad vid tillämp
ning av gällande kreditreglering i låne prövningen. 
Detta även om den faktiska boendeutgiften i 
 exemplet endast blir cirka 10 000 kronor per månad. 
Om hushållen väljer friliggande småhus i stället för 
radhus blir kalkylen ännu svårare. 

Kreditprövningen tvingar alltså många unga hushåll 
som önskar bo i småhus, men har ett begränsat spar
kapital, att efterfråga bostäder i mer perifera lägen 
med lägre priser.

Förutom att kreditrestriktionerna vid rådande pris
nivåer gör det svårt för många unga familjebildare 
att efterfråga radhus eller friliggande småhus i den 
centrala delen av regionen finns troligen ytterligare 
en viktig förklaring till att antalet utflyttare ökat de 
senaste åren. 

Antalet hushåll i 30årsåldrarna ökar snabbt i regionen 
till följd av att det föddes stora barnkullar under slutet 
av 1980 och början av 1990talet. År 2015 fanns det 
cirka 35 000 30åringar i länet, ett antal som ökat 
till cirka 40 000 år 2019 och år 2030 förväntas det 
finnas 10 000 fler fyrtioåringar jämfört med 2019 (se 
figur 13). Det är helt enkelt ett större antal  personer 
i Stockholmsregionen som i närtid har inträtt, eller 
kommer att inträda, i familjebildande åldrar där hus
hållen har behov av stora bostäder, inte minst  
i småhusform. 

Figur 12. Andel personer efter boendeform, efter ålder, Stockholms län 2020
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Figur 13. Befolkning efter ålder i Stockholms län
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»Kreditprövningen tvingar  
många unga hushåll, som 
 önskar bo i småhus men har  
ett begränsat sparkapital, att 
efter fråga bostäder i mer peri
fera  lägen med lägre priser.«
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Stefan Eklund  
ordförande Polisförbundet i Region Stockholm

POLISEN JOBBAR DYGNET runt för att garantera allas 
trygghet och säkerhet. En välmående poliskår är en 
grundsten för hela landets attraktivitet, utveckling 
och välstånd. För att poliser, från de  nyutexaminerade 
till de mer erfarna, ska kunna bo och arbeta i 
 Stockholmsregionen måste bostadsmarknaden 
fungera. I dag är det inte så och på grund av bostads
marknadens dysfunktionalitet tvingas flera poliser 
flytta ut från regionen eller rentav lämna yrket då 
bostadspusslet inte går ihop. 

Stefan Eklund är ordförande för Polisförbundet i 
 region Stockholm. Här berättar han om de hinder  
och trösklar som personer inom polisyrket stöter  
på i jakten på ett tryggt boende. 

Timslång pendling till polisjobbet 

Att vara polis i en storstad är en krävande uppgift. 
Den blir än besvärligare när det är svårt och dyrt att 
hitta någonstans att bo. Det säger Stefan Eklund, 
 ordförande för Polisförbundet i Stockholmsregionen.  

Stefan Eklund konstaterar att det blivit allt svårare för 
Polismyndigheten att konkurrera med andra yrken.

 – Vi saknar cirka 700 poliser här i regionen. Väldigt 
många som arbetar här är tvångskommenderade. 
 Poliser trivs ofta med själva jobbet, det är hög inten
sitet och man lär sig mycket. Men det är sämre när man 
ska bo, äta och leva. På senare år har det  blivit än värre, 
inte minst med bostadsrallyt under coronap andemin. 
För många handlar det om att behöva bo i andra 
hand, tredje hand eller inackorderade. Det blir ett 
 bekymmer och leder till dålig stämning. Många söker 
sig bort så fort man kan. Det blir svårare att attrahera 
och behålla personal och många lämnar tyvärr yrket.

Liksom i andra samhällsnödvändiga yrken blir lönen 
inte högre för att man arbetar i Stockholm. Tidigare 
fanns ett så kallat ortstillägg på 2 000 kronor men 
det togs bort 2003.

 – När man anställs har man 27 000 kronor i månaden, 
det är samma oavsett om man arbetar i Stockholm 
eller i Sveg. Vi har valt att fördela en del av våra egna 
lönemedel för att få upp lönen i Stockholm, den är nu 
på 29 000 kronor, alltså ett tillägg på 2 000 kronor. 
Men det borde vara 4 000 till 5 000 kronor mer för att 
täcka upp för att det är så dyrt här. 

Inför budgetåret 2023 framhåller Polismyndigheten 
att lönerna i Stockholmsområdet behöver höjas, 
framför allt för poliser i åldrarna 25 – 35 år. Stefan 
 Eklund välkomnar förslagets ”signalvärde” men 
 säger att mer borde ha gjorts tidigare.

När pandemins restriktioner hävs blir det åter fritt 
fram för stora derbymatcher, statsbesök och andra 
händelser som kräver många övertidstimmar. Efter 
övertidspasset väntar sedan en lång resa hem till 
bostaden för den enskilde polisen. 

 – De flesta har ingen bil, man har inte råd. Även om 
man hade det finns inga personalparkeringar vid 
polisstationerna. Det blir alltså restiden med det 
 kollektiva som avgör. Väldigt få har så kort pendlings
tid som 20 till 30 minuter och det är vanligt är att man 
har en timme eller mer i varje riktning. 

Stefan Eklund känner igen sig i brandmännens 
 situation. Databearbetningen i denna rapport  visar 
att brandmän bor längre från jobbet i dag än de 
 gjorde för tio år sedan.

 – Tidigare har man alltid hittat en bostad en bit ut. 
Men det går ju inte i dag. Nu har förorterna blivit 
för dyra och yngre poliser får bo i Södertälje och 
 Strängnäs till exempel. Det är inte ovanligt att de 
måste bo i Eskilstuna, Nyköping eller Tierp.

 – Jag har två kollegor som häromåret sökte bolån  
för att köpa en bostad i en förort långt ut. De hade  
en viss kontantinsats. Svaret de fick när banktjänste
mannen fick höra deras månadslön var ”jobbar ni 
deltid?”.

När det gäller möjliga lösningar anser Stefan Eklund 
att den modell som finns i en del andra länder med 
tjänstebostäder för samhällsnödvändig personal kan 
vara intressant. Han säger att ett annat alternativ kan 
vara ”drastiska” lönehöjningar eller att arbetsgivaren 
går in som garant när poliser söker lån för att  
köpa bostäder.  

Den stora bristen på samhällsnödvändig arbetskraft
SOM TIDIGARE NÄMNT utgör de samhällsnödvändiga 
 yrkesgrupperna centrala delar av  samhällsbygget. 
Utan dem fungerar inte staden. Dessvärre kan det 
konstateras att det i dag råder en stor brist på 
 personal inom vård, omsorg och räddningstjänst  
över hela landet.

Sverige har färre sjuksköterskor per 1 000  invånare 
än länder i vårt närområde, som Tyskland, Norge och 
Finland.13 Svårigheterna att bemanna sjukhusen har 
medfört att Sverige har lägst antal vårdplatser  
i  Europa: 2,4 per 1 000 invånare.14

Inom räddningstjänsten fanns det 15 500 hel och 
deltidsanställda brandmän år 2017, en minskning 
med nästan 500 jämfört med 2008 trots att befolk
ningen har ökat med omkring en miljon under denna 
period.15 Sverige har även påfallande få poliser. Enligt 
Eurostat hade Sverige 203 poliser per 100 000  
invånare år 2018 jämfört med EUsnittet på 318 
 poliser per 100 000 invånare. 

Bristen på personal nationellt gör uppgiften  mycket 
svår för arbetsgivare i Stockholmsområdet som 
 behöver fylla vakanser. 

När unga människor i början av sina karriärer finner 
det allt svårare att etablera sig i Stockholmsområdet 
hämmas den allmänna kompetensförsörjningen. Att 
det dessutom är ont om folk inom samhällsnödvändiga 
yrken får även märkbara konsekvenser: brandmän får 
svårt att ta ut sina semestrar, vårdköerna växer och 
anmälda brott klaras inte upp.  

13  OECD/Europeiska unionen. (2020). ”Health at a Glance: Europe 2020  
– State of Health in the EU Cycle”. December 2020.

14  Ibid.

15  Kommunal. (2019). ”Bättre förutsättningar för räddningstjänsten”.  
21 maj 2019.
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Urval av samhällsnödvändiga yrkesgrupper att analysera
SOM VISATS TIDIGARE i rapporten innebär tillämpningen 
av bolånetak och amorteringskrav tillsammans med 
skuldkvotstak och stressräntor att många hushåll 
inte kan finansiera det boende de egentligen har råd 
med. Kraven på Kvarattlevapåbeloppen blir mycket 
stora och betydligt större än de faktiska boende
utgifterna. En effekt av den strikta kreditprövningen 
blir att färre hushåll kan genomföra ett bostadsförvärv.

För att få en mer precis bild av hur alla de som arbetar 
inom samhällsnödvändiga yrkesgrupper berörs har 
vi bearbetat data som avser drygt 100 000 personer 
inom räddningstjänst, vård och barnomsorg. 

Kriterierna för samhällsnödvändiga yrkesgrupper  
är följande:
• Yrkesrollerna ska avse funktioner som är 

 oundgängliga för samhället: skydd, säkerhet, att 
rädda liv samt att ta hand om barn i förskoleåldern.

• Personerna behöver ta sig till en fysisk arbetsplats, 
ofta på obekväma tider. Jourtjänst är vanligt före
kommande.

• Arbetsuppgifterna är kvalificerade och det råder 
brist på personal.

• Lönerna är relativt låga och är i stort sett desamma 
över hela landet. 

Mer specifikt så undersöks:
• Sjuksköterskor
• Specialistsjuksköterskor
• Undersköterskor
• Brandmän
• Förskolepedagoger 
• Barnskötare

Tabell 2. Antal personer i samhällsnödvändiga 
 yrkesgrupper i Stockholms län

Yrke Ensamboende Sammanboende Totalt

Barnhemsbiträde/
elevassistent

10 711 22 626 33 337

Brandmän 274 1 001 1 275

Fritids och 
 förskolepedagog

3 989 10 247 14 236

Sjuksköterska 
(grundutbildad)

3 556 7 302 10 858

Sjuksköterska 
(specialistutbil
dad)

1 291 3 444 4 735

Undersköterska 15 768 23 852 39 620

Totalt 35 589 68 472 104 061

Källa: SCB

Urvalet av yrkeskategorier har skett utifrån Statistiska 
Centralbyråns (SCB) så kallade SNIkoder. Gemensamt 
för alla är att personerna bor någonstans i Stockholms
regionen, att de hade en taxerad inkomst år 2019, 
samt att det finns uppgift om huruvida de utgjorde 
ett ensam eller sammanboende hushåll. För de 
 hushåll där personerna är sammanboende är minst 
en av dessa sysselsatta i de samhällsnödvändiga 
yrkeskategorierna.

Värt att ta i beaktande är att de valda yrkesgrupperna 
i denna rapport endast är ett axplock av alla samhälls
nödvändiga yrkesgrupper. Det faktiska antalet som 
påverkas av utvecklingen på bostadsmarknaden är 
sannolikt mycket större.

Poliser 
POLISER HAR NATURLIGTVIS en avgörande betydelse för 
samhällets funktion och stöter på samma hinder som 
andra samhällsnödvändiga yrkesgrupper på bostads
marknaden. 

Som Polisförbundets ordförande Stefan Eklund 
 påpekar (se intervju) saknas cirka 700 poliser i 
Stockholmsregionen och en bidragande faktor är 
svårigheter för poliser att konkurrera om boende. Till 
följd av detta är det många inom polisyrket som söker 
sig bort från Stockholm eller lämnar yrket eftersom 
de inte får bostadspusslet att gå ihop. 

Hemadresser till poliser är dock, av naturliga skäl, 
sekretessbelagd information så denna grupp ingår 
inte i undersökningen.

För att få en bild av polisers möjligheter att hitta 
bostäder i Stockholmsområdet kan man dock titta 
på brandmännens boendesituation då anställnings
förhållandena och lönerna är relativt likartade. 

Undersökningen
UNDERSÖKNINGEN HAR GÅTT till så att en fiktiv kredit
prövning har genomförts för samtliga hushåll i 
 gruppen. Kreditprövningen har haft sin utgångspunkt 
i de bolåneregler som gällde vid olika tillfällen. 

Vi har jämfört hur många av hushållen som  kunde 
 genomföra en önskad bostadsaffär och hur många 
som förhindrades att göra detta till följd av de 
bolåneregler som fanns vid tre tillfällen: före 
2016, efter att amorteringskrav 1 införts och efter 
att amorteringskrav 2 trätt i kraft. Beräkningarna 
har gjorts enligt principerna för den redovisade 
 Kvarattlevapåkalkylen (KALP) ovan.

Alternativ 1. Bolåneregler som gällde före 2016. 
Banker behöver bara ta hänsyn till  Bankföreningens 
rekommendation om amortering på minst en 
 procent per år från 85 procents belåningsgrad ner 
till 70 procent. I tabellen benämns detta alternativ 
 Bankföreningen 2014. 

Alternativ 2. Bolåneregler som gällde efter 2016. Då 
hade amorteringskrav 1 trätt i kraft. Enligt det ska alla 
lån ska amorteras med två procent per år ner till 70 
procents belåningsgrad och därefter en procent per 
år till 50 procent. 

Alternativ 3. Bolåneregler inklusive amorteringskrav 
2. Detta innebär ytterligare en procents amortering 
för hushåll där skulden överstiger 450 procent av 
hushållets bruttoinkomst. 

Alternativ 4. En fiktiv reglering där kalkylräntan i 
bankernas KALPkalkyler är satt till fem procent, i 
stället för sex–sju procent som räntorna ligger på i 
dag. Vidare har ett amorteringskrav på en procent 
antagits. Alternativet speglar en mer liberal ordning 
än den nuvarande kreditregleringsnivån.

Våra beräkningar avser både (i) ensamhushåll utan 
barn där personen är verksam i ett samhällsnödvändigt 
yrke och (ii) sammanboende hushåll utan barn där en 
av personerna arbetar i ett sådant yrke. 

För enkelhets skull sker analysen med antagandet 
att hushållen inte har barn, eftersom statistiken inte 
omfattar uppgifter om antalet barn. 

Med det sagt kan vi konstatera att hushåll med 
barn klarar sig ännu sämre i KALPkalkylen än 
andra hushåll eftersom de behöver ha ett större 
Kvarattlevapåbelopp enligt Konsumentverkets 
 rekommendationer.

»Tidigare har man alltid hittat en 
bostad en bit ut. Men det går ju inte 
i dag. Nu har förorterna blivit för dyra 
och yngre poliser får bo i Södertälje 
och Strängnäs till exempel.«
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Stockholms län – 15 procent inom samhällsnödvändiga 
yrken utestängs 
I DEN FÖRSTA kalkylen undersöks andelen hushåll som 
kan genomföra bostadsköp i Stockholms län vid olika 
kreditsregleringsnivåer. 

För ensamhushållen antas i genomsnitt efterfråga 
en bostad om 50 kvadratmeter. Köpet sker till en 
kostnad som motsvarar genomsnittspriset för länet 
som helhet och där belåningsgraden antas vara 85 
procent. Hushållen antas ha en egen kapitalinsats  
på cirka 15 procent. 

För sammanboende hushåll antas den köpta bostaden 
vara i genomsnitt 85 kvadratmeter. I beräkningarna 
jämförs utfallet för de olika yrkesgrupperna. På så vis 
kan vi få en bild av hur de olika yrkesgrupperna kan 
klara sig på bostadsmarknaden (se tabell 3). 

Resultaten är entydiga. Flertalet personer i samhälls
nödvändiga yrken skulle ha kunnat köpa en bostad 
i länet om den kreditreglering som gällde före 2016 
också var i kraft i dag, oavsett om hushållet var 
 ensam eller sammanboende (alternativ 1). 

Exempelvis: 
• För ensamboende brandmän kunde 91 procent 

 genomföra förvärvet utifrån förutsättningarna enligt 
scenario 1. Efter införandet av de båda amorterings
kraven och de ytterligare skärpningarna sjönk 
andelen till 67 procent. 

• För ensamboende specialistutbildade  sjuksköterskor 
var andelen som kunde förvärva en bostad 90 
 procent i scenario 1 och 70 procent i scenario 3. 

• För ensamboende barnskötare (alltså 
 barnhemsbiträde/elevassistent) kunde 44  procent  

köpa en bostad enligt exemplet med den 
 kreditreglering som gällde före 2016. Efter att det 
 amorteringskrav 2 införts hade andelen fallit till 
endast 32 procent.

• För ensamboende undersköterskor sjönk  andelen 
som kunde genomföra bostadsförvärv från 50 
 procent till 35 procent mellan scenario 1 och 
 scenario 3.

• Bland sammanboende var andelen i samtliga 
 yrkeskategorier över 80 procent.

Efter införandet av de båda amorteringskraven och 
de ytterligare skärpningarna i form av skuldkvotstak 
och anpassning av stressräntor i KALPkalkylerna 
faller andelarna som kan genomföra förvärvet. Detta 
gäller särskilt för ensamboende.

För grupperna med den största köpkraften, specialist
utbildade sjuksköterskor och brandmän, så minskar 
andelarna med mellan 20 och 25 procentenheter – 
från cirka 90–91 procent enligt scenario 1 till cirka 67 
till 70 procent i scenario 3.

För de yrkeskategorier som redan hade svårt att 
förvärva en genomsnittsbostad i Stockholms län så 
minskade möjligheterna ytterligare när bolånereglerna 
stramades åt 2016. 

För flera av yrkeskategorierna medförde de nya kredit
restriktionerna att uppemot 60–70 procent av hus
hållen inte längre kvalificerade sig för bolån vid köp 
till genomsnittspris. Sammanboende hushåll klarade 
sig genomgående bättre eftersom de i normalfallet 
hade ytterligare en inkomst.

Tabell 3. Procentandel hushåll som kan genomföra bostadsköp till genomsnittspris  
vid olika kreditregleringar i Stockholms län

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4

Yrke-SSYK12 Hushållstyp Bankföreningen 2014 1:a amorterings-kravet 2:a amorterings-kravet 5% ränta 1% amortering

Barnhemsbiträde/eleva ssistent Ensamboende 44% 36% 32% 52%

Brandmän Ensamboende 91% 79% 67% 93%

Fritids eller förskole pedagog Ensamboende 70% 59% 50% 75%

Sjuksköterska (grundutbildad) Ensamboende 80% 66% 57% 88%

Sjuksköterska (specialistutbildad) Ensamboende 90% 80% 70% 92%

Undersköterska Ensamboende 50% 40% 35% 57%

Barnhemsbiträde/elev assistent Sammanboende 81% 71% 64% 85%

Brandmän Sammanboende 97% 91% 86% 98%

Fritids eller  förskolepedagog Sammanboende 92% 85% 80% 94%

Sjuksköterska (grundutbildad) Sammanboende 93% 89% 86% 94%

Sjuksköterska (specialistutbildad) Sammanboende 97% 93% 90% 97%

Undersköterska Sammanboende 82% 71% 64% 85%

»För flera av yrkes kategorierna  
medförde de nya kreditrestriktionerna  
att uppemot 60–70 procent av hushållen  
inte längre kvali ficerade sig för bolån vid  
köp till genomsnittspris.«
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Stockholms stad – 19 procent av de verksamma inom 
samhällsnödvändiga yrkeskategorier utestängs 
BILDEN AV ATT samhällsnödvändiga yrkeskategorier 
stängts ute från bostadsmarknaden blir än mer på
taglig om räkneexemplen görs enbart för bostadsköp 
i Stockholms stad. Här är priserna högre än genom
snittet för länet (se tabell 4). I övrigt gäller samma 
beräkningsförutsättningar.

Med Stockholms stads genomsnittspriser var det 
endast 26 procent av de ensamboende elevassi
stenterna som klarar de skärpta kraven jämfört med 
den reglering som gällde före 2016, då motsvarande 

andel var 37 procent. Resultaten för undersköterskor 
är likartade. 

Ensamboende i dessa yrkeskategorier har i  praktiken 
stängts ute från marknaden. Med de nuvarande kredit
begränsningarna kan endast en fjärdedel av dessa 
hushåll köpa en bostad till genomsnittspris. Precis 
som för länet som helhet har de sammanboende 
hushållen större möjligheter att kvalificera sig för 
bolån i Stockholm – dock har även dessa också fått 
det allt svårare.

Tabell 4. Procentandel hushåll som kan genomföra bostadsköp till genomsnittspris  
vid olika kreditregleringar i Stockholms stad

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4

Yrke-SSYK12 Hushållstyp Bankföreningen 2014 1:a amorterings-kravet 2:a amorterings-kravet 5% ränta 1% amortering

Barnhemsbiträde 
/eleva ssistent

Ensamboende 37% 31% 26% 43%

Brandmän Ensamboende 84% 63% 50% 91%

Fritids eller  
förskole pedagog

Ensamboende 63% 46% 35% 70%

Sjuksköterska  
(grundutbildad)

Ensamboende 70% 53% 42% 77%

Sjuksköterska  
(specialistutbildad)

Ensamboende 84% 66% 55% 90%

Undersköterska Ensamboende 43% 33% 27% 49%

Barnhemsbiträde 
/elev assistent

Sammanboende 69% 52% 53% 78%

Brandmän Sammanboende 90% 78% 61% 95%

Fritids eller 
 förskolepedagog

Sammanboende 84% 71% 55% 90%

Sjuksköterska  
(grundutbildad)

Sammanboende 91% 77% 50% 91%

Sjuksköterska  
(specialistutbildad)

Sammanboende 92% 85% 70% 95%

Undersköterska Sammanboende 70% 52% 50% 78%

Tusentals i samhällsnödvändiga yrken stängs ute

1 av 4 Med de nuvarande 
 kredit begränsningarna 
kan endast en av fyra av 
dessa hushåll köpa en 
 bostad till genomsnittspris.

TOTALT OMFATTAR DEN här studien cirka 104 000 personer 
som är verksamma i samhällsnödvändiga yrken. 

Av dessa är det cirka 16 000 hushåll som klarade de 
genomsnittliga bolånekraven för Stockholms län fram 
till 2016 men som sedan dess inte längre kan köpa 
en bostad på grund av att amorteringskrav 2 införts. 

Det är 15 procent av samtliga studerade hushåll  
(se tabell 5). 

Om personerna i stället skulle vilja köpa ett  
boende i Stockholms stad blir det ännu fler som  
inte klarar bolånekraven. Det rör sig då om 20 000, 
eller 19  procent, av hushållen.

Tabell 5. Antal och andel hushåll som inte kan genomföra bostadsköp till genomsnittspris  
vid olika kreditregleringar 

Undanträngningseffekter Undanträngda med 2a 
 amorteringskravet, jämfört  
med bankföreningens krav

Ökat antal undanträngda 2:a  
jämfört 1:a amorteringskraven

Ökat undanträngda 2:a 
 amorteringskravet jämfört  
med 5% ränta och 1% amortering

Totalt samhällsnödvändiga yrken Antal 
 undanträngda

Andel Antal 
 undanträngda

Andel Antal 
 undanträngda

Andel

Stockholms län Ensamstående 5 485 15% 2 017 6% 8 023 23%

Sammanboende 10 449 15% 4 274 6% 12 135 18%

Totalt: 15 934 15% 6 290 6% 20 158 19%

Stockholms stad Ensamstående 10 683 30% 2 419 7% 8 531 24%

Sammanboende 9 432 14% 4 714 7% 19 988 29%

Totalt: 20 116 19% 7 133 7% 28 520 27%
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FÖR ATT KUNNA köpa en bostad 
måste hushållen naturligtvis an
passa sin efterfrågan till gällande 
prisnivåer och bolåneregler. De har 
då i huvudsak två val: köpa något 
mindre eller söka sig till ett område 
längre bort från regioncentrum där 
prisnivån är lägre. 

Detta kan vara ett intressant 
alternativ framför allt för samhälls
nödvändiga yrken med arbetsplatser 
som är väl distribuerade i geografin, 
exempelvis förskolepersonal på 
förskolor eller undersköterskor 
som kan arbeta inom exempelvis 
äldreomsorgen. Läget är dock ett 
annat för exempelvis sjuksköter
skor med inriktning mot mer 
avancerad sjukhusvård. Här är 
arbetsplatserna i högre grad 
 koncentrerade till regionkärnan. 

För hushåll som kan få högre lön 
genom att resa längre till sina jobb 
kan pendlingskalkylen se förmånlig 
ut. Detta gäller särskilt för dem 
som kan lita till regionaltågstrafik 
eller andra relativt billiga  färdmedel. 
Med allt bättre infrastruktur kan  
många sådana hushåll välja 
att flytta längre från centrala 
 Stockholm. De kan få relativt attrak
tiva restider samt högre lön. 

Men för hushåll som inte kan 
påverka sin inkomst  genom 
att pendla, eftersom inkomst
skillnaderna mellan olika geo
grafier är små, innebär ökad 
 pendlingstid en sämre hushålls
ekonomi och en stressigare 
 vardag med mindre fritid.

Hushåll som mot sin vilja tvingas 
välja ett billigare och mer perifert 
boende får längre pendlingstider 
till och från arbetet. 

Olika undersökningar har visat 
att hushållen värderar sin tid 
till uppemot cirka 90 kronor per 
timme.16 Om ett hushåll med två 
personer tvingas pendla en timme 
i vardera riktningen, uppgår enbart 
tidskostnaden varje dag till cirka 

360 kronor. Med 20 arbetsdagar 
per månad blir bara tidskostnaden 
över 7 000 kronor i månaden. Till 
detta ska själva reskostnaden 
adderas.

Utöver de direkta ekonomiska 
kostnaderna som uppstår i sam
band med ökade pendlingstider 
så medför pendling försämringar 
i livskvalitet. Faktorer relaterat till 
hälsa och välbefinnande påverkas 
negativt av längre pendlings
avstånd.17

Kollektivtrafikpendlare visar störst 
tecken på utbrändhet och  sämre 
sömn än andra grupper som 
 pendlar, exempelvis cykel och 
bilpendlare. Kvinnor kollektivtrafik
pendlar i större utsträckning än 
män och uppvisar till följd en högre 
grad av stress och hälsoproblem. 
Det finns även ett samband mellan 
längre pendling och ökad risk för 
sjukfrånvaro.18

Eftersom pendling för många 
anses vara en uppoffring som 
görs utan särskild ersättning, finns 
anledning att tro att  regionens 
attraktivitet kan minska om många 
hushåll tvingas till långa pendlings
tider. Färre hushåll kan då uppfatta 
Stockholmsregionens samlade 
arbets och bostadsmarknad som 
attraktiv. Det kan särskilt antas 
gälla för yrken med lägre inkomster 
eller där lönerna är samma oavsett 
ort vilket gör att man inte tjänar på 
längre pendling. Här ingår sanno
likt många med samhällsnöd
vändiga yrken inom skola, vård, 
omsorg och räddningstjänst, där 
offentliga arbetsgivare dominerar 
och där lönespridningen kan vara 
mindre än i andra yrken.

Inom samhällsnödvändiga  yrken 
är lönen i stort sett snarlik  oavsett 
var man arbetar. Man kan inte 
påverka sin inkomst genom att 
pendla. Däremot får man en 
stressigare vardag.

Som vi konstaterat flyttar  yngre  
hushåll längre bort från 
 Stockholmsregionen eftersom 
där är priserna högst och där har 
kreditrestriktionerna haft störst 
inverkan. 

Flera av de hushåll som flyttar från 
Stockholm verkar främst välja att 
flytta ut till de angränsande länen 
Uppsala respektive Södermanlands 
län (se figur 14). Dessa är områden 
där pendlingsmöjligheterna till 
Stockholm är fortsatt goda och 
som tillhör samma lokala arbets
marknadsregion, men med ökade 
pendlingstider och pendlings
kostnader. En sådan pendling 
underlättas sannolikt av föränd
ringarna i arbetslivet efter corona
pandemin med större möjligheter 
till hemarbete. Att arbeta hemifrån 
är däremot inte alls lika självklart 
för personer inom samhälls
nödvändiga yrken.

»Hushåll som mot sin  
vilja  tvingas välja ett  
billigare och mer perifert  
boende får längre  
pendlingstider till och  
från arbetet.« 

Längre pendlingstider, samma  
lön men stressigare vardag

16  Trafikverket. ”Analysmetod och samhälls
ekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”. 
April 2018.

17  Börjesson. ”Kan investeringar i transport
infrastruktur öka produktivitet och  sysselsättning?”. 
SNS Förlag. 2019.

18  Ibid.

Figur 14. Flyttnetto mot Stockholms län 

Anm.: Resultaten i figur 14 tar inte i beaktande yrkestillhörighet.
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Pendlingstider för personer  
med samhällsnödvändiga yrken
SOM ETT LED i kartläggningen av villkoren för  personer 
med samhällsnödvändiga yrken har pendlings
avstånden för ett antal olika yrken studerats över tid. 

Vi har analyserat bostadsadresser i relation till arbets
platsers geografiska belägenhet för de utvalda 
yrkeskategorierna i tabell 3. Analysen har genomförts 
genom att jämföra boendets lokalisering i relation 
till arbetsplatser för år 2009 med motsvarande data 
för 2014 och 2019. Utgångspunkten har varit att 
försöka ta reda på om de genomsnittliga pendlings
avstånden har förändrats. Eftersom pendling sällan kan 
 motiveras med förhoppningar om högre lön kan långa 
pendlingsavstånd på sikt göra det svårt att rekrytera 
personal till samhällets nyckelfunktioner.   

I kartläggningen kategoriseras kommunerna 
 Stockholm och Solna som regionens kärna medan 
Lidingö, Nacka och Danderyd klassas som närförort.

En första observation är att brandmän har de längsta 
pendlingsavstånden, mer än tio kilometer fågelvägen 
enkel resa (se figur 15). Antalet brandmän i  underlaget 
är dock för litet för att underlaget ska hålla för en 
 närmare analys. Därför ingår de inte i den fortsatta 
kartläggningen. De kortaste pendlingsavstånden 
 (cirka sex till sju kilometer) har av naturliga skäl 
yrkeskategorier med stor geografisk spridning av 
arbetsplatser, exempelvis förskolepersonal.

Figur 15. Pendlingsavstånd för ett urval yrkeskategorier 2019

Källa: SCB
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Figur 16. Pendlingsavstånd 2009 och 2019 

Källor: SCB och Evidens
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Pendlingsavstånden har ökat  
för samhällsnödvändig arbetskraft
EN NÄRMARE TITT på var personer med samhälls
nödvändiga yrken har sina bostäder respektive 
arbetsplatser visar att pendlingsavstånden har  
ökat (se figur 16). 

Den största ökningen i pendlingsavstånd har skett 
för personer med arbetsplats i kärnan eller i närförort. 
För dessa har pendlingsavstånden i Stockholms
regionen ökat med sju procent mellan åren 2009  
och 2019.

För att sätta resultaten i ett sammanhang har vi 
 jämfört med yrkeskategorier med högre  inkomster, 
som exempelvis jurister och kontorsanställda. 
Här  visar det sig att pendlingstiderna tvärtom har 
 minskat för dessa grupper. 

Det kan finnas olika förklaringar till detta, exempelvis 
demografiska faktorer som att köpstarka personer i 
medelåldern prioriterar närhet till jobbet. 

En annan möjlig delförklaring är att prisfallet 
på  bostäder under 2017 och 2018 kan ha gjort 
att  centralt belägna bostäder framstår som mer 
 prisvärda för hushåll som har god ekonomi och  
därför lätt kan få bolån. 

Sammantaget summerar resultaten till att pendlings
avstånden har ökat för samhällsnödvändiga yrken, 
vilket kommer med en kostnad som generellt sett 
slår hårdare mot dessa personers löner som är lägre 
relativt sett. 

»Pendlingsavstånden har ökat för personer  
med  samhälls nödvändiga yrken.« 

Riv bostadsmarknadens barriärer 4948Stockholms Handelskammare
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Dagens bostadsmarknad leder  
mot en framtida personalkris
SOM VI KONSTATERAT i den här rapporten får  personer 
med samhällsnödvändiga yrken allt svårare att 
 finansiera sin egen bostad i Stockholm.

På grund av rådande kreditrestriktioner utestängs 
20 000 personer inom samhällsnödvändiga yrken 
från att förvärva en bostad i Stockholms stad. De är 
i stället förpassade till en dyr andrahandsmarknad 
alternativt till att försöka hitta bostäder långt ifrån 
sina arbetsplatser. I detta sammanhang så kan det 
nämnas att de utvalda yrkesgrupperna i denna analys 
står endast för en liten andel av alla de som stöter på 
samma trösklar in till bostadsmarknaden. I verklig
heten är det sannolikt påtagligt många fler som är 
utestängda på grund av dagens kreditrestriktioner. 

Långa pendlingstider är både dyrt och ett stress
moment för den anställde, som bland annat kan ha 
att göra med svårigheter att hämta barn på förskola 
eller bli försenad i samband med trafikproblem.

Pandemin har uppvisat att det finns en tydlig efter
frågan på mer flexibla arbetsformer och många före
tag har börjat anamma detta arbetssätt. Men inom 
samhällsnödvändiga yrken är det sällan en realistisk 
möjlighet att jobba på distans eftersom en märkbar 
del av arbetsuppgiften innebär en nära kontakt  

med andra människor. Att bo långt ifrån arbetsplatsen 
innebär således långa pendlingssträckor och  
ökade kostnader.

När alla de som utför samhällsnödvändiga  uppgifter 
behöver hantera sådana bekymmer – utöver de 
utmaningar som de möter i själva jobbet – säger det 
sig självt att detta kan ha en inverkan på tillfreds
ställelsen med den egna arbetssituationen. Hur 
länge orkar egentligen stadens nyckelmedarbetare 
att fortsätta ge vård, omsorg, trygghet och säkerhet 
åt stockholm arna, om inte stadens grundläggande 
infrastruktur – en tillgänglig bostadsmarknad – finns 
där för dem? 

Det ekosystem av människor, yrkeskategorier, funk
tioner och tjänster som staden inrymmer håller sakta 
på att urvattnas till följd av de trösklar och murar som 
människor möter när de försöker ta sig in på bostads
marknaden. Om ingenting görs riskerar Stockholm att 
gå miste om flera av stadens nyckelarbetare. 

Risken är överhängande att vi med bostadsmarknadens 
allt högre trösklar för allt fler får en allt sämre stad att 
leva i. För att bryta den utvecklingen anser vi att vi 
alla måste ta vår del av ansvaret. 

»På grund av rådande kredit restriktioner  
så utestängs 20 000 personer inom samhälls
nödvändiga yrken från att förvärva en bostad  
i Stockholms stad.«

»Det ekosystem av människor, 
yrkeskategorier,  funktioner och 
tjänster som staden inrymmer  
håller sakta på att urvattnas till 
följd av de trösklar och murar 
som människor möter när de 
försöker ta sig in på bostads
marknaden.«

Riv bostadsmarknadens barriärer 5352Stockholms Handelskammare



Tio reformförslag för 
en mer välfungerande 
bostadsmarknad
Trots de stora bristerna är det inte för 
sent att vända utvecklingen. Stockholms 
 Handelskammare presenterar därför tio 
reformförslag som syftar till att öka rörlig
heten på bostadsmarknaden och som 
 underlättar byggandet. Kort sagt, reformer 
som gör bostadsmarknaden mer tillgänglig 
för fler personer.

Vår vision är att Stockholm ska bli Europas 
bästa huvudstadsregion. Då behövs såväl 
ingenjörer och designers som sjukskötare 
och brandmän. 

Reformering av ägt bestånd
Riksdagen behöver ta ansvar för att skapa långsiktigt hållbara regler för den ägda 
boendemarknaden och skapa en bättre balans mellan att släppa in fler personer 
på marknaden och att sätta en ekonomisk kravbild som bygger en sparandekultur.

Därför föreslår vi att kreditrestriktionerna ses över i samlad form så att en bred 
majoritet i riksdagen kan enas om bättre långsiktiga spelregler.

Inom ramen för en sådan översyn vill Stockholms Handelskammare att följande 
förslag beaktas:

Inför amorteringstrappor som i högre grad tar hänsyn till individuella 
förutsättningar. Det är rimligt att upprätthålla någon form av amorterings
norm, men med dagens regelverk möts unga och personer med många 
yrkesaktiva år med löneutveckling framför sig av den högsta kravbilden. 

Förändra dagens bolånetak. Ambitionen ska vara att sänka dagens 
 bolånetak eller att uppnå en bättre individanpassning.

Inför bosparformer och startlån som är fördelaktiga för grupper, i synner-
het unga, som i dag har svårt att ta sig in på den ägda boendemarknaden. 
På så vis blir det möjligt att kombinera ett ansvars fullt sparande med 
möjligheten för unga att i ett tidigare skede förvärva sitt första boende. 

Inför ett amorteringsavdrag som växlas krona för krona mot dagens 
ränteavdrag. Det möjliggör en ökad amorteringskultur utan att det 
 ytterligare belastar de offentliga finanserna.

Reformering av hyrt bestånd
Även hyresmarknaden har ett akut behov av en  samlad översyn med ambitionen 
att korta bostads köerna och öka rörligheten på hyresmarknaden. En bra utgångs
punkt för ett sådant arbete är den reform agenda som Bokriskommitténs rapport 
”En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda” tidigare lagt fram. 

Genomför en socialt ansvarsfull omreglering av hyresmarknaden under 
en 20-årsperiod. Omregleringen syftar till att öka marknadsinslagen på 
hyresmarknaden. 

Utöka bostadsbidragen för de hushåll som behöver stöd. Som ett led i 
omregleringen av hyresmarknaden bör utökade bostadsbidrag betalas 
ut för hushåll i behov.

Reformering av byggpolitiken
I syfte att förenkla bostadsbyggandet måste det också tas krafttag för att 
 bygg processer inte ska försvåras, försenas och fördyras:

Öka tillämpningen för kommuner av så kallad privat initiativrätt. 
Detta innebär att kommunen i ökad utsträckning lägger ut ansvar på 
branschen att utföra de utredningar som behövs under processens gång.

Minska kommuners möjligheter att ställa kommunala särkrav. På så vis 
slipper branschen anpassa sina  koncept efter 290 olika kommuner.

Möjliggör ökad flexibilitet i detaljplanering i tidigt skede. Det blir det 
enklare att ändra användningen av en fastighet, exempelvis från kontor 
till bostäder.

Reformera Miljöbalken. Detta ska göras i syfte att underlätta och 
 effektivisera bostadsbyggande. 

Riv bostadsmarknadens barriärer 5554Stockholms Handelskammare
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