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Hur vi bor, vad vi betalar för boendet och om vi har det vi 
behöver i våra hem är några av de frågor som har berört 
människor i flera århundraden. Svaren på de frågorna kallas 
bostadspolitik. – Och oavsett hur den politiken ser ut kommer den 
att påverka ditt liv. Till exempel gör dagens bostadsbrist att det 
förmodligen blir svårare för dig än vad det var för dina föräldrar 
att hitta ett eget hem. Det finns många unga vuxna som inte 
får någon egen bostad förrän flera år efter att de har flyttat 
hemifrån. De får bo i andra hand, som inneboende eller i andra 
tillfälliga lösningar. Samtidigt gör tekniska framsteg att vi kan 
bygga på helt andra sätt i dag än tidigare. 

I det här materialet ger vi en överblick av svensk bostadspolitik 
från 1800-talet fram till modern tid. Vi går igenom viktiga sam-
hällsförändringar och förklarar bland annat vad som skiljer olika 
boenden från varandra och vad som är viktigt att tänka på när 
man flyttar hemifrån. Har du förresten funderat på hur du bor 
i dag? Är det i hyresrätt, bostadsrätt eller äger din familj kanske 
ett hus? 

Vi hoppas att det här häftet ger dig en bild av vilka utmaningar 
som bostadspolitiken ställs inför. Vi vill väcka din nyfikenhet och 
uppmuntra till diskussioner om frågor som: Hur ska bostads- 
bristen lösas? Hur mycket ska vi betala för våra hem? Är det 

vars och ens ansvar att ordna egen 
lägenhet, eller ska staten se till att 
det finns bostäder för alla? 

Ni får nu diskutera några av de vikti-
gaste frågor som politiker, samhälls- 
planerare och arkitekter har brottats 
med genom tiderna. Vi hoppas att 
fler unga medborgare engagerar sig 
i de här frågorna. Det är ni som ska 
påverka framtidens bostadspolitik. 

Marie Linder, förbundsordförande  
i Hyresgästföreningen
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Alla behöver vi ett hem att bo i – men 

vems ansvar är det att ordna det? Är det 

något vi själva ska ansvara för, eller är 

det en fråga som kräver gemensamma 

lösningar? Hur ser en bra bostad ut och 

vilka problem uppstår om vi bor för 

trångt, för långt bort eller för dyrt? Vi ska 

titta på några av de utmaningar svensk 

bostadspolitik ställts inför genom åren 

och vilka lösningar som införts.
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1800 — VÄXANDE STÄDER, 
TRÅNGBODDHET OCH SJUKDOMAR
Fram till mitten av 1800-talet var Sverige ett jordbrukssamhälle. De flesta 
människor bodde på landsbygden och försörjde sig på jordbruk. Men mot slutet 
av 1800-talet förändrades Sverige från ett jordbrukssamhälle till ett industri- 
samhälle. Tack vare nya upptäckter som till exempel bättre mediciner (bland 
annat vaccinet) och hälsosammare kost (bland annat potatisen) levde folk län-
gre. Jordbruket blev effektivare och kunde livnära fler människor än tidigare. 
Det bidrog till att befolkningen i Sverige ökade kraftigt. 

Men hungersnöd och fattigdom gjorde att människor sökte 
sig från landsbygden till de växande städerna. Många valde 
också att emigrera till Amerika i hopp om ett bättre liv. 
Städerna erbjöd möjligheter och nya typer av arbeten i 
de nybyggda industrierna: i verkstäder, i hamnar och i 
städernas butiker för att ta några exempel. 1800

Utdraget ur romanen visar tydligt bilden av den tidens slum i Stockholm. Utsatta 
områden där de fattigaste i samhället bor är ingen ny företeelse. På 1800-talet 
tyckte många att de usla bostäderna inte var något som stadens politiker skulle 
ta tag i. Det var först när sjukdomarna som uppstod i de kalla, smutsiga husen 
började sprida sig till de rikare kvarteren som stadens makthavare reagerade.

Huset luktade smuts och mögel, gården var nästan fylld av 
vinterns orenlighet  ... Fattigdomen sådan hon såg den nu hade 
hon inte mött förut, inte så nära. Tapeterna hängde i flagor, 
spindelnäten och sotet, de trasiga fönsterrutorna som stoppats 
igen med papper, lumphögarna som användes som sängplatser, 
stanken från matrester och dåligt borttorkade spyor, från det 
fyllda nattkärlet och de tomma flaskorna.”

Så här beskriver författaren Per Anders Fogelström fattigdomen på Södermalm 
i Stockholm mot slutet av 1800-talet i sin roman ”Mina drömmars stad”:

USLA BOSTÄDER OCH BOSTADSBRIST 
Befolkningen i städerna ökade nu så snabbt att bristen på bostäder blev akut. 
Man trängde ihop sig i kalla, ohygieniska bostäder där sjukdomar spreds snabbt. 
Trots de stora problemen sågs inte bostadsbristen som ett kollektivt problem, 
utan som en privatsak där de som hade mycket pengar kunde köpa sin bostad.  
Nya bostadshus byggdes främst av företag som behövde bostäder till sina 
arbetare, eller av privata byggherrar i syfte att tjäna pengar. 

I stadens utkant samlades fattiga och 
utslagna. Bilden är från Kungsholmen 
i Stockholm. Här byggde många sitt 
eget boende av lådor, brädstumpar 
och annan bråte.

Husen låg tätt och sjukdomar spreds 
lätt när många bodde på liten yta 
utan tillgång till rinnande vatten eller 
fungerande sophämtning.
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KOLL PÅ TEXTEN

1900 — EGNAHEMSLÅN
Fram till år 1900 hade omkring en miljon svenskar flyttat till Amerika.  
Samtidigt hade den stora befolkningsökningen och inflyttningen 
till städerna lett till att bristen på bostäder i städerna var 
akut. För att minska emigrationen till Amerika och dämpa 
flytten från landsbygden in till städerna genomfördes 
1904 den första stora bostadspolitiska reformen: egna-
hemslån. Reformen innebar att fattiga arbetarfamiljer 
kunde ta statliga lån för att själva bygga sig ett hus 
med en liten odlingslott. Tanken med egnahemslånen 
var att erbjuda alternativ till de trångbodda hyreshusen 
och minska bostadsbristen i städerna. 

1900

• Varför blev det bostadsbrist i städerna under 1800-talet?  

• Hur skulle du beskriva bostadssituationen i Stockholm i slutet 
av 1800-talet?  

• Vad gjorde stadens politiker för att lösa problemen med  
bostadsbrist och fattigdom?  

• Vad var tanken med egnahemslånen? Hur skulle den reformen 
lösa problemen med bostadsbrist och trångboddhet?

Lånen gjorde att många ”egnahem” byggdes, både på landet och i utkanten av 
städerna. Ofta ställdes krav för att få egnahemslån: till exempel nykterhet, inga 
husdjur och att ingen försäljning förekom i husen. Det fanns en viss kritik mot att 
egnahemsreformen var ett liberalt och konservativt initiativ eftersom lånen kunde 
göra att arbetarna hellre såg till sina privata intressen än att gå ihop och driva 
gemensamma frågor. Kritikerna menade att om fler skulle äga sitt hem skulle det 
kunna minska arbetarnas engagemang i fackföreningar och andra organisationer. 
Senare kom dock socialdemokratin att ansluta sig till egnahemsrörelsen eftersom 
den gav fattiga människor möjlighet att ta sig ut ur bostadsmisären. 

Genom statliga lån kunde arbetar-
familjer själva bygga egna små hus 
på landet och i städernas utkanter.

Bilderna är från Enskede utanför Stockholm, 1948  
(källa HSB).
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1930 — KRIS I BEFOLKNINGSFRÅGAN
Det var först på 1930-talet som frågan om bättre bostäder till arbetare fick 
riktig uppmärksamhet i riksdagen. De socialdemokratiska politikerna Alva 
och Gunnar Myrdal skrev debattboken ”Kris i befolkningsfrågan” som fick stor 
betydelse. I den boken hävdade de att Sverige var på väg in i en befolkningskris 
eftersom det föddes för få barn. Det skulle i framtiden leda till ett minskat 
antal unga som kunde ta hand om den äldre generationen. Deras tanke var att 
familjer skaffar färre barn när de har ont om pengar och bor trångt. 

Lösningen Alva och Gunnar Myrdal kom fram till handlade om att ge stöd till 
barnfamiljer, bland annat genom bättre bostäder, fri sjukvård, barnbidrag och 
bättre barnomsorg så att båda föräldrarna kunde arbeta i stället för att en av 
dem tog hand om barnen. 

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning för att ta fram nya 
riktlinjer för en bostadspolitik som utgick från behovet av fler 
och bättre bostäder. Man gav också kommunerna ansvar 
och stöd för att bygga fler bostäder till barnfamiljer.

1920 — LÅG BOSTANDARD OCH LÄNGTAN 
EFTER FOLKHEMMET
Sverige hade vid den här tiden de högsta hyrorna och samtidigt bland de sämsta 
bostäderna i Europa. De förslummade husen på landsbygden och trångbodd- 
heten i städerna ledde bland annat till att sjukdomar spred sig från hus till 
hus. Skillnaden mellan fattig och rik var stor och konflikten mellan klasserna i 
samhället hårdnade. 

Bostadsfrågan blev en viktig del i den politiska debatten. Ett tydligt exempel på 
det ges i det berömda talet ”Folkhemmet, medborgarhemmet” som framfördes 
av den socialdemokratiska partiledaren Per Albin Hansson i en debatt 1928, 
där bostaden stod som symbol för hela samhället:

1920
KOLL PÅ TEXTEN

• Vad hade Per Albin för vision med ”Folkhemmet och medborgar- 
hemmet”? Vilka värderingar ville han att samhället skulle vila på?

• Vad menade paret Myrdal med att det var ”kris i befolknings-
frågan”?

• Hur skulle en ny bostadspolitik lösa krisen?

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. 
Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller 
tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke 
den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig 
fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och 
plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, 
samarbete, hjälpsamhet… Det svenska samhället är ännu icke 
det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell 
likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu 

klassamhället, och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. 
Olikheterna äro stundom skriande; medan några bo i 

palats betraktar många det som en lycka om de får bo 
kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern.”

1930

Många bodde trångt och flera 
barn i samma rum och samma 
säng var inte ovanligt.
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1940–50 — REKORDÅR, RIVNINGSRASERI 
OCH ABC-STADEN
Efter andra världskriget gick Sverige in i en lång högkonjunktur. Industrin gick 
för högvarv, det fanns gott om arbeten och statens ekonomi stärktes. Den goda 
ekonomin gjorde det möjligt att genomföra drömmen om folkhemmet som 
Per Albin Hansson pratade om. Nu kunde man satsa på att bygga fler 
funktionella, moderna hem som de flesta hade råd med. En stor del 
av dagens kommunala och allmännyttiga bostadsföretag ska-
pades under den här perioden.

1940 
-50

Stadsplanerare ansåg att det inte längre gick att bygga fler 
bostäder inne i städerna, lösningen blev att bygga ut mindre orter 
runt staden i stället. Dessa områden kallades satellitstäder eller 
ABC-städer (A= arbete B= bostad C= centrum). Tanken med ABC-staden 
var att den moderna familjen skulle kunna bo och arbeta där, och samtidigt 
ha nära tillgång till butiker och kultur i den större stadens centrum. Sveriges 
första ABC-stad är Vällingby utanför Stockholm, den invigdes 1954.

KOLL PÅ TEXTEN

• Hur visade sig högkonjunkturen efter andra världskriget i 
bostadsbyggandet? 

• Är det klokt att riva gammal bebyggelse för att ge plats 
för nya bostäder? Hur tänker du? 

RIVNINGSRASERIET  
Under samma tid ville man också modernisera staden. Nu skulle gamla hus 
rivas för att ge plats för nya moderna byggnader och bostäder. Det ledde till att 
man rev hela eller delar av äldre stadskärnor i många städer. Äldre historiska 
och kulturbärande byggnader i stadens centrum ersattes av nya moderna 
kontor, butikslokaler och praktiska flerbostadshus. I Stockholm revs stora 
delar av city, men Gamla stan bevarades. Andra städer i landet förlorade helt 
sin historiska stadskärna. Det var få som kritiserade rivningarna på den tiden, 
men i dag är det många som tycker det var synd att man rev så många gamla 
historiska byggnader i det som ibland kallas ”rivningsraseriet”.

Gamla slitna hus ersattes med nya 
bekväma bostäder och kontor. Var 
det bra eller dåligt? Åsikterna går 
fortfarande isär. Bild från Klarakvarteren 
i centrala Stockholm där hundratals hus 
revs på 50- och 60-talet.

När Vällingby centrum invigdes 1954 
var det Sveriges modernaste centrum. 
Här fanns allt Vällingbyborna behövde: 
bostäder, arbeten och affärer.
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1960–70 — MILJONPROGRAMMEN 
Fram till 1960-talet hade bostadspolitiken bidragit till att allt f ler 
bostäder byggdes i städerna. Men det räckte ändå inte för att minska 
den stora bostadsbristen i landets tätorter. Regeringen beslutade då 
att göra en kraftfull satsning som skulle göra slut på bostadsbristen 
och samtidigt höja bostadsstandarden. Målet var att bygga hundra-
tusen bostäder per år, totalt skulle en miljon bostäder byggas på tio 
år. I folkmun blev satsningen känd som miljonprogrammet.  

Målet uppnåddes. På bara tio år, mellan åren 1964 och 1975, byggdes 
1,4 miljoner bostäder. Typiskt för miljonprogrammet var att man 
använde förproducerade byggdelar som kunde transporteras till 
området och snabbt sättas ihop på plats. På så sätt kunde många 
bostäder byggas på kort tid. Stadsdelar som Skärholmen i Stock-
holm, Rosengård i Malmö och Hammarkullen i Göteborg är några 
exempel på områden som byggdes under den här tiden. En vanlig 
uppfattning är att det bara byggdes stora höghus, men det stämmer 
inte. Det mesta som byggdes var faktiskt mindre bostadshus. 

NORMER FÖR EN MODERN BOSTAD 
Rekordåren som inleddes på 1940-talet bidrog till att Sverige på 1970-talet 
hade några av världens mest praktiska och moderna bostäder. Lägenheterna 
var billiga, moderna och innehöll det nödvändigaste: bra planerade kök, egen 
toalett och tillgång till tvättstuga. I styrdokumentet ”God bostad” (1964–1976) 
fanns regler och normer för vad som skulle gälla i en modern bostad: till 
exempel förslag på planlösningar, storlek på arbetsytor i kök och så vidare. 
Normerna garanterade en god och modern bostad. 

Men det väcktes också kritik. De nya förorterna saknade ofta bra kommunika-
tioner, arbeten och samhällsservice. Dessutom var underhållet av bostäderna 
ofta dåligt. Man började nu tala om sovstäder, alltså områden där man bara 
sover, medan arbete och kultur finns i storstaden. Vid samma tid sjönk befolk-
ningen i storstäderna, det nya skattesystemet gynnade medelklassen som nu 
hellre investerade i villor. Dessutom blev det mer populärt att f lytta ut på 
landet. Allt detta ledde till att många lägenheter i slutändan stod tomma.

1960 
-70

Runt Järvafältet i Stockholm byggdes 
flera bostadsområden 1960–1970. I dag 
rustas många av dem upp och görs mer 
klimatsmarta. Solceller på taket bidrar 
till att minska energiförbrukningen. 

KOLL PÅ TEXTEN

• Vad ville man uppnå med det så kallade ”miljonprogrammet”?  
Hur lyckades man? 

• Vilka konsekvenser fick miljonprogrammet för bostads- 
situationen i storstäderna?

Foto: Gustav Kaiser, Familjebostäder.
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Rivningsarbeten i kvarteret Grundverket i centrala Norrköping 1971.  
Fotograf: Björn Almgren. Båda bilderna kommer från Norrköpings stadsarkiv.

Flygbild över stadsdelen Navestad i Norrköping som byggdes 1969–1972  
som en del av den bostadspolitiska satsningen miljonprogrammet.  
Fotograf: Gunnar Alderin (bildnr. Alderins Foto, K 3:1–407).

UTAN FRYS, ELEMENT OCH TOALETT
I Norrköping började man på 60-talet riva gamla hus 
för att bygga moderna hem. En man som jobbade med 
rivningarna men också flyttade in i de nya husen berättar:

DU FLYTTADE FRÅN ETT GAMMALT HUS I NORRKÖPING TILL ETT 
AV DE NYBYGGDA, HUR KÄNDES DET?
– Det var stor skillnad. Från ett omodernt rum till en modern trea. 
Tidigare fanns inga frysar i gamla hus, då köpte man ju en kvarts 
gris och styckade och la in den i salt. Men sen där ute i de nya 
lägenheterna, då hade man ju både kylskåp och frys. Och modern 
tvättstuga. Jämför man med de första tvättmaskinerna när jag 
var liten grabb då var den en stor balja av trä. Och så en pinne 
som man drog fram och tillbaka och gnuggade tvätten med.

VAD VAR DET BÄSTA MED DE NYA LÄGENHETERNA?
– Toaletterna ändrades ju fantastiskt, de låg ju inte inne i lägen-
heterna förut, utan i trappuppgångarna. Man gick och knackade 
så det inte var någon där inne. Eller så hade du toaletterna ute på 
gårdarna. Det är så stor förändring så det går inte att beskriva 
det egentligen. Många tror ju inte på det här. Men det är sant. 

HUR SÅG DET UT I NORRKÖPING EFTER RIVNINGARNA?
– Det började ju se lite bombat ut här va. När man går in och river 
ett hus så blir det ju tomt. Det tog ju lång tid innan de började 
bygga på rivningstomterna och på många ställen är det fort-
farande tomt.

Källa: Utdrag ur intervjun som är utförd av Arbetets museum 
i Norrköping 2011, inom ramen för museets minnesinsamling 
Hushållsarbete och vardagsliv på 1950- och 1960-talen. 
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1970–90 — LÅGKONJUNKTUR, 
ARBETSLÖSHET OCH PRIVATISERINGAR
Efter de goda tiderna drabbades västvärlden av en oljekris på 1970-talet. Arbets-
lösheten steg samtidigt som priserna ökade och pengarnas värde sjönk. Ett stort 
antal länder hamnade i en lågkonjunktur under 1970-talet, däribland Sverige. 

Statens ekonomi blev allt mer ansträngd och det fanns inte lika stora resurser 
att använda för statliga investeringar. De socialdemokratiska idéerna om en 
stark och aktiv stat utmanades av nya marknadsliberala principer. På Chi-
cagouniversitetet utformade bland andra ekonomen Milton 
Friedman teorier som byggde på att staten inte skulle 
satsa på reformer, utan bara bekämpa inflation. 
Ekonomin i landet skulle styras av företag och 
privata aktörer på marknaden.

KOLL PÅ TEXTEN

• Vad menar man med ”marknadsliberala principer”?  
Hur påverkade de bostadspolitiken på 1990-talet? 

• Vad betyder segregation? Vad kan det leda till?

Vid den här tiden började man även uppmärksamma problemet med segrega-
tion, det vill säga att människor med liknande ekonomi och social bakgrund 
samlas i ett och samma bostadsområde. Den ekonomiska krisen under 1990-
talet gjorde också att priserna på bostäder föll kraftigt. Många tvingades att 
sälja sina hem till lägre priser än de köpt dem för och stod då utan bostad – 
men med stora skulder till banken.

1970 
-90

Sverige påverkades av liknande tankar. 
Socialdemokratiska regeringar privatiserade 
delar av ekonomin och gjorde det möjligt för bank-
erna att låna ut mycket mer pengar. Det blev lönsamt 
att bygga bostäder och i takt med att konjunkturen 
vände till högkonjunktur på 1980-talet ökade också lönerna. Det  
gjorde att bostadsbyggandet ökade kraftigt i slutet av 1980-talet. 

EKONOMISK KRIS PÅ 1990-TALET 
När de borgerliga partierna bildade regering 1991–1994 valde de att bryta 
med tidigare bostadspolitik. Några av åtgärderna var att ta bort de statliga 
lånen till byggande och avskaffa bostadsministerposten. Byggkostnaderna 
steg och efterfrågan på bostäder minskade, delvis på grund av den lågkon-
junktur som drabbade Sverige i början av 1990-talet. 

Problemet på bostadsmarknaden vid slutet av 1990-talet var återigen bost-
adsöverskott, det fanns för många bostäder. Men det fanns stora regionala 
skillnader. Mindre orter på landet hade många tomma lägenheter samti-
digt som bostadsbristen var stor i storstäderna eftersom bostadsbyggandet 
nästan helt avstannat. 

I Sveriges storstadsområden dit 
många flyttar för att jobba och studera 
råder det brist på bostäder. Här köar 
studenter till bostadsförmedlingen 
Boplats Göteborg i hopp om att hitta en 
bostad vid terminsstarten 2010.

Fotograf: Erik Yngvesson
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Bostadsmisär                                            Egnahemslån

                       Marknadsliberala lösningar

Miljonprogrammet                                         Segregation

                            ABC-stad och sovstad

Bostadsnormer                                               Folkhemmet

FÖRKLARA BEGREPPEN 
Välj ut några begrepp – berätta och förklara  
och diskutera de tankar som kommer fram. 

DÅ OCH NU 
Sammanfatta kort hur bostadspolitiken har 
utvecklats från 1800-talet fram till 1990-
talet. Ge exempel på åtgärder som skapade 
förändring.

Vilka konsekvenser fick åtgärderna för olika 
grupper i samhället? Ge exempel och resonera 
om hur det ser ut i dag. 

DRÖMMEN BLIR VERKLIGHET?
Vad finns det för samband mellan Per Albin Hans-
sons tal ”Folkhemmet och medborgarhemmet” 
och intervjun ”Utan frys, element och toalett”? 

Kan man säga att berättelsen från Norrköping är 
ett exempel på att Per Albins vision om medbor-
garhemmet förverkligades?

ÅSIKTER OM 
MILJONPROGRAMMET 
Miljonprogrammet var en reform för att råda 
bot på bostadsbristen genom att bygga storska-
liga bostadsområden i förorterna. Vilka fördelar 
respektive nackdelar innebar den reformen? För 
bostadssituationen i städerna? För människors 
möjlighet till en egen bostad? 

Jämför med hur det såg ut då och i dag. Vad 
tycker du? Argumentera för en egen åsikt kring 
miljonprogrammets syfte och konsekvenser då 
och i dag.

DISKUTERA DISKUTERA

DISKUTERA

ARGUMENTERA

1

4

2

3

DISKUTERA & ARGUMENTERA
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Vi har gått igenom några av de historiska 

problem som präglat bostadspolitiken. 

När vi tittar på dagens utmaningar på 

samma område ser vi att många frågor 

kommer igen: Underskott på bostäder, 

segregering av bostadsområden 

och inflyttning från mindre orter till 

storstäderna vilket skapar trångboddhet. 

2
UTMANINGAR OCH  
KONFLIKTER I DAG

KOLLEKTIVA ELLER PRIVATA LÖSNINGAR 
PÅ PROBLEMEN?
De flesta av Sveriges kommuner har i dag brist på bostäder. Det problemet vill 
alla lösa, men politikerna är inte överens om hur. Den stora skiljelinjen går mel-
lan de som tycker att bostadsfrågan ska lösas gemensamt i samhället – och de 
som tycker att det är upp till var och en att själv lösa. De som tycker att samhäl-
let ska ha störst ansvar vill att staten aktivt ska gå in och använda skattemedel 
för att finansiera byggandet. Det är viktigt att bygga bostäder så att alla har råd 
att bo. 

De som tycker att bostadsfrågan ska lösas av var och en vill lägga ett stort ansvar 
för byggandet på privata företag. Men utan statliga bidrag bygger företagen 
bara om de vet att de kan tjäna pengar på bostäderna. Då blir bostadsmark-
naden också mer anpassad efter de som har pengar och kan betala de höga 
priserna på marknaden. Grupper som inte har samma ekonomiska möjligheter 
får det svårare att hitta en bostad.

Vilken typ av bostäder ska byggas? Är det för studenter, ensamstående eller 
familjer? För de med svag eller med stark ekonomi? 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under de senaste 
valen drivit en linje där staten bidrar för att öka byggandet av hyresrätter och 
stärka de kommunala bostadsföretagens ställning. De borgerliga partierna 
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är negativa 
till att staten går in och stöttar byggandet av bostäder ekonomiskt med skatte-
medel. De vill låta marknaden styra bostadsbyggandet.

KOLL PÅ TEXTEN

• Politiker är oense om hur bostadsbristen ska lösas. Vad är  
de oense om? 

• Vilken linje driver ”de rödgröna” i bostadsfrågan? Vad vill de  
uppnå med sin politik? Hur tänker de borgerliga partierna? 
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HUR SKA BOSTADSBRISTEN I 
STORSTÄDERNA LÖSAS?
En annan konflikt handlar om konkurrens mellan statliga och privata aktörer 
på bostadsmarknaden. Vinstintressen från privata aktörer står mot sociala mål 
som till exempel att stödja utsatta grupper och arbeta för öka integrationen. 
En stor utmaning vi har i dag, liksom på 1800-talet, är bristen på bostäder i 
storstäderna. Många människor flyttar till städerna eftersom det är där jobben 
finns, speciellt i tider av hög arbetslöshet. Eftersom det är så svårt att hitta en 
bostad blir också konkurrensen om bostäderna hård vilket gör att hyrorna på 
andrahandsmarknaden stiger och priset på bostadsrätter ökar. 

Många människor kläms mellan behovet av arbete och behovet av en bostad. 
Där det finns arbete är det många som vill bo och där är det är ofta svårt att få 
tag i boende. Det är inte bara unga som drabbas, för nyanlända och flyktingar 
blir läget än mer problematiskt i tider av bostadslöshet. 

Malake Maksassi tog initiativ 
till en demonstration mot 
bostadsbristen på Gustav 
Adolfs torg i Göteborg den  
2 juni 2016.

KOLL PÅ TEXTEN

• Vad menar man med att vinstintressen står mot sociala mål 
när det handlar om att bygga bostäder? 

• Vad innebär normen för trångboddhet? Hur tänker du kring 
situationen i dag?

• Hur kan en osäker anställning påverka din möjlighet att få en 
bostad? 

TRÅNGBODDHETEN ÖKAR
Det blir allt vanligare att människor bor trångt i dag. Det är till exempel vanligt 
att många nyanlända tvingas bo på en liten yta i storstädernas förorter. Det 
finns också många barnfamiljer som bor i mindre lägenheter än vad som anses 
rimligt enligt den trångboddhetsnorm som används i Sverige. Enligt trångbodd- 
hetsnormen ska alla i ett hushåll ha ett eget sovrum (vuxna kan dela sovrum). 
Det betyder att en familj med två vuxna och två barn behöver bo i en bostad 
med tre sovrum, ett vardagsrum och kök, det vill säga en fyrarumslägenhet. 
Statistik från SCB visar att 17 procent av Sveriges befolkning är trångbodda 
i dag. Bland de som är födda utanför Europa är siffran så hög som 50 procent.

ATT BETALA HYRAN UTAN EN FAST INKOMST
I dag kräver de flesta hyresvärdar och banker att du har en fast anställning för 
att du ska få ett hyreskontrakt eller lån för att köpa en bostad. Det är inget kon-
stigt med det, du måste ju ha en fast inkomst för att kunna betala hyran eller 
räntan på bostadslånet varje månad. Men vad händer om du får en tillfällig 
anställning i stället för en trygg fast anställning? I dag ökar antalet tillfälliga 
anställningar som till exempel vikariat, projektanställningar och andra tids- 
begränsade lösningar. För den som är anställd kan det få svåra konsekvenser. 
Den tillfälliga anställningen kan hindra människors möjligheter att få en 
bostad, planera sina liv och bilda familj. Det handlar om att kunna försörja sin 
familj och leva ett liv utan att ständigt vara orolig för att bli av med sin bostad.

Fotograf: Erik Yngvesson
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ERBJÖDS LÄGENHET FÖR 
BARNPASSNING
Noor Karim är 24 år och uppväxt i Gävle men flyttade till 
Stockholm för att studera till sociolog på universitetet. Att 
hitta bostad blev ett heltidsjobb.

– Jag satt på Blocket varje dag, ställde mig i bostadskö, hörde runt 
med min släkt och gjorde allt. Blocket var värst, för jag var arbetslös, 
så det kändes lite likadant: Man satt och marknadsförde sig själv och 
ba ”ta mig, ta mig” till 20 annonser per dag. 

VAR DET SVÅRT? 
– Ja, gud ja. Stressen över att skolan börjar 
snart och stressen över att sitta vid datorn 
hela tiden och inte få något svar. Jag 
måste ju vara på plats när universitetet 
startar. Det kändes hopplöst, enda 
alternativet kunde vara att få en etta i 
Sollentuna för jättemycket pengar, det 
kändes inte rimligt i och med att man har 
andra avgifter också som busskort och 
fritidsaktiviteter. Så då börjar man tänka 
alternativa lösningar som att pendla 
från Gävle till Stockholm.

MEN NU HAR DU HITTAT EN LÄGENHET, 
HUR GJORDE DU? 
– Jag startade ett event på Facebook 
och bjöd in alla mina vänner. Genom 
att någon delade eventet så kom det 
fram till tjejen som har lägenheten 
och som gav mig erbjudande. Hyran 
är överkomlig, det är typ 4 000 i 
mån, inklusive allt. 

ÄR HYRAN UNGEFÄR SOM FÖR ANDRA BOENDEN DU SETT?
– Det här var en drömhyra, annars hade det varit minst 5 000 kr.  
När jag satt på Blocket var det någon som hade en lägenhet som han 
hyrde ut gratis, men i stället för att betala skulle man ta hand om 
hans dotter, hämta på dagis och umgås på eftermiddagen för att han 
inte hade tid. Vissa hade så man skulle städa eller gå ut med hunden 
och så. Helt plötsligt blev bostadsmarknaden som en blandning 
mellan rut, alltså hemtjänster, och ett jobb, som att man skulle vara 
en piga eller nanny för att få bo där. 

TVEKADE DU ATT FLYTTA TILL STOCKHOLM EFTERSOM DET ÄR SÅ 
SVÅRT ATT HITTA BOSTAD?
– Ja, hela tiden. Jag tänkte att om jag pendlar kostar det mindre än 
om jag tar den här ettan i Vallentuna för 7 000 kr i månanden. Eller 
att jag skulle bo hemma hos min släkt och inte börja vuxenlivet. Man 
känner sig hopplös när man inte får något boende. 

DISKUTERA: 

• Känner du igen något från det Noor berättar? 

• Hur tänker du kring ditt framtida boende?  
Vad ser du som de största problemen? 

• Hur skulle du vilja att det var? 

DISKUTERA
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BOSTÄDER OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling handlar om att ta ansvar för både dagens samhälle och det 
samhälle som kommande generationer ska leva i. För att uppnå hållbar utveck-
ling behöver vi ta hänsyn till f lera faktorer: att den ekonomiska utvecklingen 
anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål på lång sikt, att vi tar hand 
om vår miljö så att vi inte förbrukar mer än vad som kan återskapas samt att vi 
strävar efter ett samhälle där människors behov och rättigheter uppfylls. Ibland 
kan konflikter mellan dessa intressen uppstå. 

Vår miljö kan påverkas av hur vi bygger våra bostäder, var vi bygger och vilka mate-
rial som används. Det kan till exempel handla om att el och vatten används energi- 
snålt, att miljö- och hälsoskadliga ämnen inte byggs in i husen och att befintliga 
bostäder renoveras så att de anpassas efter nya krav på hållbarhet och miljötänkande. 

En hållbar bostadspolitik handlar också om att tillgodose människors behov av 
en bra bostad i välplanerade bostadsområden där människor med olika bak- 
grund och förutsättningar kan leva tillsammans. 

KOLL PÅ TEXTEN

• Vad innebär det att bygga bostäder som utgår från hållbar 
utveckling?  

• Vilka konflikter kan uppstå när man ska ta hänsyn till ekonomi, 
ekologi och människors  behov av bra, billiga bostäder?

Lågenergihus med solceller där de 
boende kan odla egna grönsaker på 
balkongen byggs i stadsdelen Augusten-
borg i Malmö. Greenhouse byggs av 
NCC för MKB. Bilden är gjord av Jae-
necke Arkitekter/MKB Fastighets AB.
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HYRA ELLER KÖPA? 
Bostadsmarknaden består i dag av både 
kollektiva lösningar (hyresrätter) och privata 
bostäder (bostadsrätter). 

Ge exempel på argument som talar för att: 

a) öka antalet hyresrätter 

b) öka antalet bostadsrätter. 

SEGREGATION  
I dag finns det tydliga exempel på hög- och 
lågstatusområden i nästan varje stad. Bör 
bostadspolitiken motverka detta? Hur kan 
man göra det? 

DÄR ALLA VILL BO
Vad gör ett bostadsområde populärt? Ge 
exempel och förslag på vad som lockar folk till 
ett bostadsområde. 

ETT TRYGGT HEM
Hur tror du en dålig bostadsmiljö och trång-
boddhet skulle påverka ditt liv? Hur viktigt 
tycker du att det är att ha ett bra och tryggt 
hem att bo i?  

GEMENSAMMA ELLER  
PRIVATA LÖSNINGAR
Hur löser man på bästa sätt bostadsbristen  
i städerna?

Ska staten använda skattepengar för att  
aktivt bekämpa trångboddhet, bostadsbrist  
och segregation? 

Ska staten hålla sig undan och låta var och en  
ansvara för sin bostad, så att marknaden styr  
vad som händer på bostadsmarknaden? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med de  
två synsätten? Vilka argument väger tyngst?  
Sammanfatta din åsikt och dina argument i frågan. 

VILKA SKA BO BÄST? 
Tänk dig att ett nytt bostadsområde ska byggas i 
ett attraktivt område i en stad. Vilka ska få bo där? 
De som har råd och vill betala för det? De som bott 
där längst eller har kontakter? De som har störst 
behov av bostad? Slumpen, låta lotten avgöra? 
Något annat förslag?

DISKUTERA

DISKUTERA

DISKUTERA

DISKUTERA

ARGUMENTERA

ARGUMENTERA
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DISKUTERA & ARGUMENTERA
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Det finns flera typer av boenden. Vi har 

valt att fokusera på de som är vanligast 

när man flyttar hemifrån. I det här kapitlet 

går vi igenom skillnaden mellan bostads-

rätt och hyresrätt, vad det innebär att ha 

ett kontrakt i första och andra hand, samt 

några saker som är bra att tänka på om 

du flyttar ihop med eller ifrån någon. 

3
OLIKA SÄTT ATT BO

HYRESRÄTT 
En hyresrätt kan du till exempel få genom att ställa dig i en bostadskö eller 
kontakta ett bostadsbolag direkt. Ibland har kommunen en egen bostads-
förmedling, men eftersom det är brist på bostäder kan det ändå ta lång tid att 
få ett förstahandskontrakt, ibland flera år. Ett förstahandskontrakt är ett avtal 
med en hyresvärd om en lägenhet. Du betalar bara hyra direkt till hyresvärden, 
du betalar alltså inget för att få tillgång till lägenheten. 

Hyresvärden är skyldig att underhålla lägenheten. Det betyder att värden har 
ansvar för att till exempel frysen och elementen fungerar. Du får göra en del 
förändringar själv, som att måla om väggar, men då måste det vara fackmanna- 
mässigt utfört (gjort av en professionell målare eller ungefär lika bra). Är det 
inte det, eller om du väljer extrema färger eller mönster, kan du krävas på 
ersättning för att återställa lägenheten när du flyttar. 

ANDRA ELLER TREDJE HAND I HYRESRÄTT 
Om du hyr en lägenhet av en person som har förstahandskontrakt är du andra-
handshyresgäst. Dubbelkolla alltid att den som har förstahandskontraktet har 
tillåtelse från sin hyresvärd att hyra ut i andra hand. 

Det förekommer också att man hyr i tredje hand. När du hyr i andra hand beta-
lar du hyran till den person som har förstahandskontraktet. 

Hyran ska vara lika stor som den hyra förstahandshyresgästen betalar till 
hyresvärden, med ett eventuellt påslag (omkring 10–15 procent) för möbler, 
porslin och köksredskap och liknande. På grund av bostadsbristen är det inte 
ovanligt att hyran på andrahandslägenheter är mycket högre än så. Om du 
misstänker att du betalar för mycket kan du alltid vända dig till hyresnämnden. 
Personen som hyrt ut bostaden kan då tvingas betala tillbaka en del av hyran 
med ett års retroaktiv verkan. 

Det är alltid förstahandshyresgästen som ansvarar för att lägenheten vårdas 
och att hyran betalas till hyresvärden i rätt tid. Om inte andrahandshyres-
gästen sköter sig kan förstahandshyresgästen bli av med sitt hyreskontrakt. 
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BOSTADSRÄTT 
När du köper en bostadsrätt köper du rätten att bo i en specifik lägenhet och 
blir medlem i bostadsrättsföreningen, som äger fastigheten. De flesta har inte så 
mycket pengar som krävs för att köpa en bostadsrätt, de behöver då låna pengar 
av banken. Det innebär att det egentligen är banken som äger lägenheten. 

Om du bor i en bostadsrätt betalar du en månadsavgift till bostadsrättsföreningen 
och, om du tagit banklån, ränta samt eventuell amortering (avbetalning) på ditt 
bostadslån till banken. I en bostadsrätt får du göra nästan vilka förändringar 
du vill, som till exempel att måla om eller lägga nytt golv. Du ansvarar själv för 
allt underhåll i lägenheten, men du måste söka tillstånd hos föreningen innan 
du till exempel river en vägg eller bygger nytt kök. När du flyttar säljer du din 
lägenhet till nästa boende. Priset beror på hur bostadsmarknaden ser ut, vilket 
gör att du kan gå med vinst eller förlust. 

ANDRA HAND I BOSTADSRÄTT 
Den som hyr en bostadsrättslägenhet hyr av personen som äger den. Hyran 
motsvarar avgiften till bostadsrättsföreningen, samt avgift för el och vatten. 
Utöver det ska du också betala för att täcka eventuella räntor som ägaren har 
på bostadslånet, det vill säga kapitalkostnader. 

Dessutom kan den som äger bostadsrätten ta betalt för slitage på möbler och 
liknande, vilket brukar vara omkring 10–15 procent av hyran. Det är ägaren till 
bostadsrätten som ansvarar för skötsel och att avgiften betalas till föreningen. 
Om inte andrahandshyresgästen sköter sig kan bostadsrättsinnehavaren tvingas 
flytta. När du hyr en bostadsrätt i andra hand finns det ingen möjlighet att få 
tillbaka pengar om det skulle visa sig att du betalat för hög hyra. 

KOOPERATIV HYRESRÄTT  
Kooperativ hyresrätt är ett mellanting av hyres- och bostadsrätt. Om du bor i 
en kooperativ hyresrätt hyr du lägenheten på ungefär samma villkor som när 
du hyr en vanlig hyresrätt. Skillnaden är att du hyr lägenheten av en kooperativ 
hyresrättsförening i stället för av ett fastighetsbolag. När du f lyttar in i en  
kooperativ hyresrätt blir du samtidigt medlem i den kooperativa hyresrätts- 
föreningen. Du betalar en medlemsinsats och ibland betalar du en upplåtelse- 
insats för att få tillgång till lägenheten. Men när du ska flytta får du tillbaka 
både medlemsavgiften och upplåtelseavgiften.  

KOLL PÅ TEXTEN

ÄGARLÄGENHET  
Ägarlägenhet är en lägenhet som du köper och äger helt själv, till skillnad från 
en bostadsrätt där det är en bostadsrättsförening som du är medlem i som äger 
fastigheten. I anslutning till en ägarlägenhet finns det en eller f lera samfällig- 
hetsföreningar som ansvarar för de gemensamma utrymmena.  

STUDENTBOSTAD  
Studentbostäder är helt enkelt bostäder för studenter. Ofta handlar det om små 
hyresrätter med eget rum och gemensamt kök som delas med andra boende. 
Ibland delar man på både badrum och dusch. För att få hyra en studentbostad 
måste du i regel vara antagen till en utbildning och du behöver ofta ta minst tio 
poäng per termin för att få behålla lägenheten. 

EGEN ÄGD VILLA
Man kan förstås även köpa ett eget hus – en villa eller ett radhus. Då har man själv 
ansvar för huset, både skötsel, underhåll och eventuella banklån. Om du äger ett 
hus kan du själv välja att hyra ut ett eller flera rum, eller kanske hela huset.

• Vad är det för skillnad mellan att hyra i första hand och att 
hyra i andra hand?  

• Ge ett exempel på när kan du behöva ta kontakt med hyres-
nämnden.  

• Vad är det för skillnad mellan en bostadsrätt och en hyresrätt? 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med de olika boende- 
formerna?  

• Förstahandskontrakt. Andrahandskontrakt. Hyra. Ansvar. 
Hyresnämnd. Vad finns det för samband och skillnader mellan 
dessa begrepp?

• Vilken boendeform skulle du helst bo i när du flyttar hemifrån? 
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ATT BO TILLSAMMANS ELLER FLYTTA ISÄR
Många människor bor tillsammans på olika sätt. Du kan till exempel bo 
tillsammans med din partner, som sambo eller gift, med en eller f lera vänner 
eller som inneboende. Det kan vara bra att känna till vad som händer med en 
gemensam bostad om man vill f lytta isär eller skilja sig. Många är överens om 
hur man ska fördela boende, bohag m.m. vid en separation. Om man inte kom-
mer överens finns lagar som talar om vad som gäller.  

KOMPISAR SOM BOR TILLSAMMANS I EN HYRESRÄTT 
Det är vanligt att f lera ungdomar bor tillsammans i en hyreslägenhet. Det van-
ligaste är då att en person står på hyreskontraktet och att de andra hyr var sitt 
rum och del i kök, badrum, hall med mera. De är då inneboende hos den som 
står på hyreskontraktet. Det är viktigt att komma ihåg att det är den som står 
på kontraktet som ansvarar för att betala hyran i tid, att lägenheten vårdas och 
att man inte stör sin omgivning. 

Även om ni är vänner är det bra att skriva ett kontrakt där det står hur mycket 
hyran är, vad som ingår i den (till exempel el och internet) och hur lång upp- 
sägningstiden är. Reglerna för hur hög hyran får vara är desamma som när 
man hyr en hyresrätt i andra hand. 

Ibland förekommer det särskilda avtal där hyresgästerna hyr ett rum i en 
lägenhet direkt av hyresvärden, men de är inte så vanliga. 

KOMPISAR SOM BOR TILLSAMMANS I BOSTADSRÄTT 
Om flera personer bor tillsammans i en bostadsrätt är det vanligaste att det 
är en som äger lägenheten och att de andra är inneboende. Det är viktigt att 
komma ihåg att det är ägaren till bostadsrätten som har det yttersta ansvaret 
för lägenheten – att avgiften betalas till föreningen och att grannarna inte störs 
och så vidare. 

Även när man bor tillsammans i en bostadsrätt är det bra att skriva ett kon-
trakt. Reglerna för hur hög hyran får vara är desamma som när man hyr en 
bostadsrätt i andra hand. 

FLYTTA ISÄR SOM SAMBO I EN HYRESRÄTT  
Om du och din partner vill separera och båda är överens om att den som står på 
hyreskontraktet ska ha lägenheten, så flyttar den andra helt enkelt ut. Om ni 
i stället vill att den som inte står på kontraktet ska ha lägenheten ska den som 
står på kontraktet överlåta det till den andra. Ett krav för att få överlåta kon-
traktet är att ni har varit ett par och bott ihop i tre år. En annan förutsättning 
är att den som tar över hyreskontraktet klarar av att betala hyran och att det är 
en skötsam person. Detta framgår av hyreslagen. Om hyresvärden inte vill gå 
med på att sambon tar över kontraktet, kan ni ta kontakt med hyresnämnden 
och begära tillstånd till överlåtelsen. 

Fotograf: Eva Dahlin
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BODELNING  
Om ni inte är överens om vem som ska ha vad när ni ska separera, ska en 
bodelning göras, om en av er begär det. Det framgår av sambolagen. En bo- 
delning betyder att det ni köpt tillsammans till lägenheten, exempelvis möbler 
och inredning, så kallat bohag, ska delas lika mellan er. Annat, som inte räknas 
som bohag, till exempel bil eller aktier, ska inte delas upp utan stannar hos den 
ursprungliga ägaren. Men för att sambolagen ska gälla måste ni ha bott ihop i 
minst sex månader. 

Om ni skaffat bostaden för att bo gemensamt i den har den med störst behov av 
bostaden rätt att behålla den vid en separation, oavsett vem av er som står på 
kontraktet – eller om ni gör det båda två. Om ni inte skaffat lägenheten gemen- 
samt, utan en av er har flyttat in hos den andra, behåller den som står på kon-
traktet lägenheten vid en separation. 

Om man inte vill att sambolagen ska gälla kan man skriva ett samboavtal, då 
har den hyresgäst som står på kontraktet ensamrätt till lägenheten vid en sepa-
ration. Sambolagen gäller bara par, inte vänner som väljer att bo ihop. 

FLYTTA ISÄR SOM SAMBO I EN BOSTADSRÄTT 
Om ni skaffat en bostadsrätt för att bo gemensamt i den och vill separera, har 
den som bäst behöver bostaden rätt att få den, oavsett vem som köpt den. Men 
det måste vara rimligt i den helhetsbedömning som ska göras. Man tar förstås 
hänsyn till lägenhetens värde, ofta innebär det att den som tilldelats bostads-
rättslägenheten får kompensera den andra. KOLL PÅ TEXTEN

• Hanna och Erika är ihop och har flyttat in i en lägenhet 
tillsammans. Erika har med sig möbler, soffa och en mängd 
andra saker från ett tidigare boende. Hanna har inte med sig 
något in i det nya boendet. Efter två år vill de flytta isär och 
Erika vill ta med sig sina saker. Har hon rätt till det?  
Inget samboavtal finns. 

• Alice har ett andrahandskontrakt på en hyresrätt. Men nu har 
hon fått en hyra som hon tycker är alldeles för hög. Vad kan 
hon göra?  

• Vad är bra att tänka på om du ska flytta ihop med några 
kompisar i en hyresrätt?

Vid en separation ska det bohag man skaffat gemensamt delas lika. Andra 
saker, som inte är bohag, till exempel bil eller aktier, delas inte upp utan stan-
nar hos den ursprungliga ägaren. 

SKILJAS I HYRESRÄTT, BOSTADSRÄTT ELLER VILLA
De som är gifta men väljer att skilja sig ska dela lika på all egendom, som till 
exempel bostad, bohag, bil, aktier och annat. Det ska göras en bodelning, vilket 
framgår av äktenskapsbalken. 

Om ni bor tillsammans i en bostadsrätt eller villa tilldelas bostaden den som 
har störst behov oavsett vem som har köpt den. Man tar förstås hänsyn till 
lägenhetens/villans värde, ofta innebär det att den som tilldelats bostads-
rättslägenheten/villan får kompensera den andra. Är det en hyresrätt finns 
inget ekonomiskt värde att ta hänsyn till, den som har störst behov av hyres- 
lägenheten får behålla den efter skilsmässan. Läs gärna mer om vad som gäller 
på hyresgästföreningen.se – sök på ”Vem får bo kvar?” 

Det går att skriva ett äktenskapsförord och bestämma att till exempel bilen ska 
gå till den som betalade för den. Men den med störst behov av lägenheten har 
rätt att ta över den vid en skilsmässa, även om man skrivit ett äktenskapsförord. 
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Vad är viktigt att kontrollera i ett 

kontrakt? Vad ska ingå i hyran?  

Vilka försäkringar behöver du?  

Nu ska vi gå igenom några punkter  

som är bra att ha med sig på vägen  

till det första egna boendet. 

4
BRA ATT KÄNNA TILL 
NÄR DU HYR

SKRIFTLIGT KONTRAKT  
Du har alltid rätt till ett skriftligt hyreskontrakt. Ett muntligt avtal är också 
giltigt, men det är svårare att bevisa vad ni kom överens om vid en tvist. Det 
finns bra standardhyreskontrakt som har upprättats av SABO och Fastig- 
hetsägarna i samråd med Hyresgästföreningen. Mallar finns också på 
jagvillhabostad.nu. 

KONTRAKTET SKA INNEHÅLLA:

# Hyrestid

# Uppsägningstid

# Hyrans storlek

# Vad som ingår i hyran (värme, vatten, förråd)

# Att du omfattas av kollektiva hyresförhandlingar

# Kontaktuppgifter till hyresvärden

VAD INGÅR I HYRAN?  
Hyresvärden ska underhålla lägenheten, men det är hyresgästens ansvar att 
vårda den. Det betyder att hyresvärden till exempel tapetserar och målar om 
när det gått en viss tid, byter ut kylskåp och spis när de är utslitna. Hyres-
gästens plikt att vårda innebär att du ska vara rädd om lägenheten. Du får 
förstås utforma lägenheten personligt genom att måla eller tapetsera om, men 
det ska vara fackmannamässigt utfört. 
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NÄR DU FLYTTAR IN ELLER UT 
När du flyttar in i en lägenhet är det bra att be om ett besiktningsprotokoll. Ett 
besiktningsprotokoll är ett dokument där hyresvärden går igenom lägenheten 
och skriver upp vilka eventuella skador som finns när du flyttar in i den. Innan 
du flyttar in är det bra att kontrollera lägenhetens skick och jämföra med det 
besiktningsprotokoll som fylldes i när den tidigare hyresgästen flyttade ut. Se 
efter så att det stämmer med verkligheten. 

Om det finns skador som inte står i besiktningsprotokollet – se till att de skrivs 
in i besiktningsprotokollet så att inte du blir skyldig att ersätta skadorna när du 
flyttar ut. Det är bra att filma eller fotografera lägenheten både när du flyttar in 
och när du flyttar ut så att du kan bevisa att eventuella skador eller dålig städ-
ning uppkom innan du flyttade in eller efter att du flyttade ut. Be att få kontrol-
lera besiktningsprotokollet när du flyttar ut. 

Det är naturligt att lägenheten slits när du använder den. Det är inget som du 
som hyresgäst ska betala för när du flyttar. Normalt slitage ingår i hyran. Men 
onormalt slitage och skador som du som hyresgäst har orsakat måste du ersätta. 
Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan onormalt och normalt slitage. 
Därför är det bra att ta hjälp om du får ett krav på ersättning från din hyresvärd 
när du flyttar. 

LÄGENHETSBYTE 
Du har rätt att byta din hyreslägenhet med någon annan som har en lägenhet 
med förstahandskontrakt. Men ni måste båda få godkänt från era respektive 
hyresvärdar innan bytet kan gå igenom. Om ni får nej kan ni ansöka om tillstånd 
till byte hos hyresnämnden. Om ni har beaktansvärda skäl, till exempel flytt till 
annan ort, hälsoskäl eller att ni behöver större eller mindre lägenhet lämnar 
hyresnämnden tillstånd till bytet. 

FÖRSÄKRINGAR
En hemförsäkring kan se lite olika ut, men innebär bland annat att du får 
ersättning för saker i ditt hem om de blir skadade vid brand, om de får vatten- 
skador eller om du drabbas av inbrott. Om du bor i hyresrätt är själva huset 
redan försäkrat av hyresvärden, men om du äger din bostad behöver du ofta 
lägga till en bostadsrättsförsäkring eller villaförsäkring, annars kan inbrott eller 
skador på själva huset bli väldigt dyra. 

BUDGETKALKYL 
För att få en översikt av din ekonomi är det bra att göra en budget.  
En detaljerad budget gör du enkelt på Konsumentverkets hemsida  
www.konsumentverket.se.

Du kan göra en detaljerad kalkyl på  
www.konsumetverket.se.  

Skriv in “Gör en budget” i sökrutan. 

KOLL PÅ TEXTEN

Skriv en kort text som förklarar vad som kan ha hänt vid 
följande situationer: 

1. ”Då var jag glad att jag hade ett skriftligt hyreskontrakt.”  

2. ”Då blev jag arg att jag inte kontrollerat 
besiktningsprotokollet noggrannare.”  

3. ”Vilken tur att vi tog kontakt med hyresnämnden.”  

4. ”Och jag som trodde att jag hade en bostadsrättsförsäkring.”

VIKTIGT!!
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VAD HÄNDER I FRAMTIDEN?  
Har du tänkt på hur filmer, datorspel eller serietidningar gestaltar framtiden? 
Där bygger människor samhällen på Mars eller försmäktar i underjordiska 
hålor eftersom luften blivit förorenad och inte längre går att andas.  

Hur föreställer du dig framtiden i Sverige om 200 år? Hur ser våra bostäder 
ut? Bor vi ensamma eller i stora grupper? Bor vi fortfarande med våra familjer 
eller kanske efter vilket yrke vi har och var vi jobbar? Har jorden blivit offer för 
naturkatastrofer som torka och översvämningar eller har vi löst konflikter och 
miljöproblem på ett hållbart sätt?  

Skriv och berätta hur din framtidsvision eller dystopi ser ut. Beskriv hur 
bostäderna ser ut, vilka funktioner de har. Berätta hur människorna i din 
tänkta framtid påverkas av att bo på det viset och varför de valt eller tvingats 
att göra det.

MIN FRAMTIDSVISION/DYSTOPI  
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