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Förord

Bostadsmarknaden har onekligen
blomstrat de senaste åren. Rapporter
om rekordhöga priser har duggat tätt
och bostäder har köpts och sålts som
aldrig förr. Utvecklingen har dock inte
gynnat alla. Ungdomars längtan efter
självständighet och egen bostad har fått
ge vika för praktiska lösningar som att
bo kvar hos föräldrarna. Och kvinnor,
som ofta har tagit största delen av
föräldraledigheten, har svårt att fixa eget
boende vid en separation.
Man kan säga att våra förutsättningar
är precis som livet i stort - i ständig
förändring - men att ha möjligheten att
känna grundtrygghet i ett eget hem är
något man önskar alla.

För andra året i rad tar Nordax Bank
tillsammans med Novus fram en
rapport som tar tempen på
jämställdheten på den svenska
bostadsmarknaden. Årets resultat
visar, precis som förra årets, att det
finns mycket kvar att göra. Faktum är
att utvecklingen till och med har gått
lite bakåt senaste året, med ökad oro
hos unga vuxna och ensamstående
kvinnor. En oro som på många sätt är
befogad. I dag saknas de bostadspolitiska
reformer som behövs för att göra
bostadsmarknaden tillgänglig för fler.
Unga stängs ute och kvinnor som
behöver börja om efter en separation
har svårt att lösa boendesituationen.
Bostadsmarknaden är helt enkelt
konstruerad för de som redan har
det bra.
Nordax Bank är vad vi heter - en bank.
Vi kan inte bygga bostäder eller fatta
politiska beslut. Däremot värnar vi om
att fler ska ha möjlighet att köpa sin
egna bostad, oavsett hur livssituationen
ser ut exakt för stunden. Vi blickar
framåt istället för bakåt, fokuserar på
potential istället för historik och gör
individuella bedömningar hos de som
vänder sig till oss för ett bolån. Men
som sagt, vi löser inte problemen
själva. Med den här rapporten hoppas
vi få till en diskussionen om hur
vi med gemensamma initiativ och
krafter kan sänka trösklarna och göra
bostadsmarknaden mer inkluderande
och jämlik.

Jacob Lundblad
VD Nordax Bank
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Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nordax Bank.
Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens syn på jämställdheten på den
svenska bostadsmarknaden och bättre förstå hur par tänker kring sitt gemensamma
boende. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt
rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1045 intervjuer mellan
21 och 26 januari 2022 vilket innebar en deltagarfrekvens på 54 procent.
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Sammanfattning
Bostadsmarknadens svängningar
påverkar oss mer än vi kanske förstår både när det gäller den
egna bostadssituation men också vårt
mående och våra relationer.
Hemmet, som ska vara den trygga
punkten i tillvaron, blir för många starkt
kopplat till stress och oro. Istället för
återhämtning tvingas man kämpa
med att stå ut när bostadsmarknaden
sätter käppar i hjulet för att till exempel
separera eller flytta hemifrån.
2021 gjorde Nordax Bank tillsammans
med Novus en första rapport för att
undersöka jämställdheten i svenskarnas
boendeekonomi. I år har vi gjort en
uppföljande undersökning för att
identifiera vilka trender som återkommer
och vad som eventuellt förändras
över tid.
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Resultatet visar tyvärr att vi fortfarande
har lång väg kvar till en jämställd
bostadsmarknad. Det tydligaste beviset
är kanske att många kvinnor lever
kvar i dåliga relationer på grund av
svårigheter att fixa egen bostad. Vi ser
också en markant ökning bland kvinnor
när det gäller oro för utvecklingen på
bostadsmarknaden överlag - en oro
som tär både på individen och samhället.
Längre fram i rapporten finns en intervju
med en kvinna som själv har drabbats av
den tuffa bostadsmarknaden. Dessutom
delar Nordax bolåneexpert Linda Werdi
med sig av några konkreta tips för hur
man kan öka jämställdheten i en relation.
Och avslutningsvis ger vi förslag på
reformer som vi tror skulle kunna skapa
möjligheter för fler - på dagens och
framtidens bostadsmarknad.

71%

av de unga kvinnorna oroar
sig för utvecklingen på
bostadsmarknaden.
En procentuell ökning med
28% sedan förra året.

22%

är oroliga för sin framtida
boendesituation.
Mer än varannan ung kvinna är
orolig (55%), en ökning med
13% sedan förra året.

37%

18%

av kvinnorna hade svårt att hitta
nytt boende efter en separation.

Var femte kvinna har någon
gång känt att de inte kunnat
lämna en relation på grund av
bostadssituationen.

8 av 10
har ingen plan för boendet
om de separerar.

13%

Var sjätte person har flyttat
ihop med sin partner av
ekonomiska skäl.
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Bakgrund
Det har varit ett intensivt år på den
svenska bostadsmarknaden. Vi har köpt
och sålt fler bostäder än någonsin - trots
rekordhöga priser. Samtidigt som trycket
på befintliga bostäder har ökat har också
en potentiell bostadskris blivit allt mer
verklig. Årligen kommer rapporter om att
det behövs fler bostäder för att matcha
befolkningsökningen.
Så, hur påverkas vi människor av
utvecklingen på bostadsmarknaden?
Vad händer med de som inte har
möjlighet att skaffa eget, till exempel
efter en separation? Hur drabbas våra
relationer? Och hur mår vi egentligen?
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När vi gjorde den här undersökningen
förra året pekade resultatet på flera
oroväckande faktorer, bland annat att
var femte kvinna har stannat
kvar i en dålig relation på grund
boendesituationen. Årets rapport är en
uppföljning för att identifiera de trender
som fortsatt håller i sig, men riktar även
ljus på de förändringar som skett till
följd av det intensiva året som vi har
lämnat bakom oss.

Bostadsmarknaden idag
- unga kvinnor mer oroliga
Bostadsbristen i Sverige blir alltmer akut.
Boverkets senaste beräkning visar att det
behöver byggas cirka 60 000 nya
bostäder om året fram till 2030
för att möta den förväntade
befolkningsökningen samt täcka upp
för det otillräckliga bostadsbyggandet
de senaste 15 åren. Hela 90 procent av
landets befolkning bor idag i kommuner
med underskott på bostäder, och störst
är underskottet i storstadsregionerna.
Parallellt med bostadskrisen präglades
2021 av ett rekordhögt tryck på den
svenska bostadsmarknaden – över 190
000 bostäder såldes med en prishöjning
på 7 procent för bostadsrätter, och 13
procent för villor. Tröskeln för att ta
sig in på bostadsmarknaden har med
andra ord höjts markant samtidigt som
inkomstkraven för att få ett bostadslån
hårdnat. Idag bor nästan 200 000 unga
vuxna i Sverige (20-27 år) kvar hos sina
föräldrar trots att man inte vill, vilket är
en historiskt hög siffra. I åldern 20-27 är
den genomsnittliga månadsinkomsten för
unga kvinnor ca 13 500 kronor och för
unga män ca 17 000 kronor. I större delen
av landet skulle detta inte räcka för att
beviljas ett bolån som är tillräckligt för att
köpa en bostadsrätt på egen hand - även
om man har en stor kontantinsats.
Konsekvenserna är ökad oro.
Vår undersökning visar att långt
fler oroar sig över utvecklingen på
bostadsmarknaden i år jämfört med förra
året. Idag upplever var tredje person
en oro jämfört med var fjärde person
2021. Ökningen är överlägset störst
bland de unga där hela 60 procent av
alla unga mellan 18-29 år är oroliga för
utvecklingen på bostadsmarknaden, en
ökning med 20 procent jämfört med i fjol.
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Unga kvinnor sticker ut mest i resultaten.
Hela 71 procent känner sig oroliga när
det kommer till bostadsmarknadens
utveckling, och mer än varannan ung
kvinna (55 procent) är orolig för sin
framtida boendesituation. För män
i samma ålder är siffran betydligt
lägre, 34 procent, och ser man till
hela populationen är det 22 procent.
Skrämmande siffror som speglar
verkligheten för unga, och då framförallt
för unga kvinnor. Bostadsköerna till
hyresrätter är långa och kräver fler år av
köande än vad som är möjligt för någon.
Inkomstkraven för bolån är höga precis
som priserna på bostäder.
För de unga blir lösningen hjälp från
föräldrarna vilket innebär att det
första steget mot vuxenlivet styrs av
föräldrarnas förutsättningar. För en del
kvinnor blir lösningen att stanna kvar i en
dålig relation.

“Jag bodde med
mitt ex i ett år
efter vi gjort slut”
Sara, 24 år
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Att oron är stor bland unga på
bostadsmarknaden kan Sara verkligen
skriva under på. Hon är 24 år gammal
men har redan haft flera omvälvande
upplevelser på bostadsmarknaden i
Uppsala och Stockholm. Bosatt med sitt
ex i ett år, svartkontrakt, inneboende i
små rum till höga priser och bedragen
på depositionen för en lägenhet som
inte fanns.
“Det är klart att man är orolig som ung
när man ska in på bostadsmarknaden,
speciellt i Stockholm. Det är svårt att
hitta en lägenhet som känns bra utan
att man behöver betala sjuka summor.
Jag har aldrig kunnat hyra en lägenhet
själv utan bara varit inneboende hos
andra eftersom det är så dyrt.”
Efter tuffa perioder som inneboende
bestämde sig Sara för att hyra en lägenhet
tillsammans med sitt ex, trots att de precis
gjort slut.
“Det var enda vägen jag såg för att inte
behöva vara inneboende hos någon jag
inte känner till ett överpris. Vi bodde
tillsammans i ett år trots att vi inte var
tillsammans, men det funkade helt okej.
Anledningen till att vi till sist flyttade isär
var för att han skulle flytta in till sin nya
tjej så då började jag leta efter en egen,
billigare lägenhet.”
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Sara lyckades hitta en bra lägenhet på
Blocket och såg fram emot att äntligen få
bo själv. Men det visade sig vara för bra
för att vara sant - lägenheten fanns inte på
riktigt och depositionen försvann spårlöst.
“Jag var så ledsen för jag hade verkligen
sett fram emot att få bo i en egen
lägenhet till slut. Att köpa en lägenhet var
helt uteslutet egentligen trots att jag har
jobbat sen jag var 15 år, heltid i många
år och skulle säga att jag är duktig på
att spara. Tack vare mina föräldrar som
kunde hjälpa mig så har jag nu köpt en
liten etta. Det som är sjukt är att jag nu
har lika mycket i bostadskostnader för min
bostadsrätt som jag betalade för ett rum
som inneboende hos en familj.”

Ta dig in på
bostadsmarknaden
Bostadsmarknaden är tuff och som förstagångsköpare finns det många krav att leva
upp till, till exempel att ha en tillräckligt stor kontantinsats. Vår bolåneexpert Linda
Werdi ger sina bästa tips till alla som vill köpa sin första bostad:

1.

2.

3.

Spara, spara,
spara

Jämför dig inte
med andra

Ha inte för
höga krav

Tipset som du inte
kommer undan!
Många slantar blir mycket
i slutändan, och det är
grundläggande för alla
typer av investeringar
att ha ett bra sparande.
Det är svårt att ta sig in
på bostadsmarknaden
helt själv, men det går
om man ger det tid och
sparar regelbundet.
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Utåt sett kan det verka
som att “alla andra” har
möjlighet att köpa en
egen bostad. Men det
är viktigt att komma
ihåg att vi har olika
förutsättningar.
Många som köper bostad
väldigt unga har fått hjälp
genom föräldrar, arv eller
liknande. Har du möjlighet
att fråga om hjälp
- gör det.

Den första lägenheten
kan inte ha allt.
Självklart ska du inte
nöja dig med första
bästa lägenhet som
dyker upp men skriv en
prioriteringslista över
vad som är viktigast för
dig. Framförallt - tänk på
att din budget ska vara
hållbar över tid och att
lönen inte bara ska gå till
att betala av lägenheten.
Att till exempel pendla en
något längre sträcka till
sitt arbete är vardag för
många, och det kan det
vara värt för att få sitt
första egna boende.

Så, hur påverkar bostadsmarknaden våra relationer?
Oron bland unga är stor. Klart störst
bland unga kvinnor, som ofta har lägre
inkomster, tar ut fler föräldradagar och i
större utsträckning har icke-traditionella
anställningsformer.
Runt 60 procent av de svenska
hushållen är idag gifta eller sambos.
Att köpa bostad tillsammans ökar
förutsättningarna för att beviljas ett
bolån. Det är dessutom gynnsamt
för hushållsekonomin och det egna
sparandet. Faktum är att just det här
med pengar visar sig vara en starkt
bidragande faktor till att man väljer att ta
steget och flytta ihop med sin partner.
Enligt vår undersökning har var sjätte
person flyttat ihop med en partner av
ekonomiska skäl. Vanligast är det bland
kvinnor i åldern 30-49 år, där var femte
kvinna säger att ekonomin varit en
bidragande faktor i beslutet.
Att planera framåt visar sig vara en öm
punkt. Nästan hälften uppger att det
skulle vara jobbigt att diskutera vad som
skulle hända vid en eventuell skilsmässa.
Åtta av tio har ingen plan för hur de ska
göra med boendet vid en separation och
sex av tio har aldrig pratat om det med
sin partner överhuvudtaget.
Att planera framåt är avgörande för
att skapa jämställda förutsättningar
om relationen en dag skulle avslutas.
I situationer då det inte finns en plan
eller ett tydligt samboavtal riskerar man
långdragna tvister där kvinnorna oftast
drar det kortaste strået.

11

I likhet med vår undersökning från
förra året säger var femte kvinna att
de inte har kunnat lämna en relation
på grund av boendet. En skrämmande
och alarmerande siffra som måste tas
på största allvar. Att stanna kvar i en
relation, som man av olika anledningar vill
lämna men inte kan pga boendet, är en
verklighet som ingen bör stå inför.
Vidare visar vår undersökning att kvinnor
även är mer utsatta när det kommer till
att hitta ett nytt boende när separationen
väl är ett faktum. Av de kvinnor som
flyttat ut från ett gemensamt boende har
37 procent haft svårt att hitta ett nytt
boende. Känslan av att det nästan inte
går att lämna en relation stämmer alltså
alldeles för ofta.

Jämställd boendeekonomi
- våga prata om pengar
Många lever idag i en relation där man inte vågar prata om pengar, eller planera för
vad som gäller om man en dag separerar. För en jämställd boendeekonomi, och en
jämställd relation, är det just att prata med varandra som är grundläggande.
Det finns inte en universallösning som passar alla relationer.
Däremot finns det en del riktlinjer och råd som kan underlätta i kommunikationen
med din partner, det menar Nordax bolåneexpert Linda Werdi.

Linda Werdi
Bolåneexpert Nordax Bank
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Lindas fem tips för en
mer jämställd ekonomi
1

2

Anpassa er ekonomi efter era förutsättningar
Utgå från hur era förutsättningar ser ut och inte från vad ni tror är
rätt. Det viktigaste är att ni tycker att ert ekonomiska upplägg känns
rättvist, men det är också därför som det är viktigt att ni pratar om
ekonomi regelbundet och är transparenta med varandra. Lever man
tillsammans så bör man också ha full insyn på vad ens partner har
för inkomst. En riktlinje som många väljer att utgå från är att man helt
enkelt bidrar till den gemensamma ekonomin baserat på vad man tjänar.
Tjänar din partner 20 procent mer, betala hen 20 procent mer av era
gemensamma utgifter.

Betala inte av din partners bolån
När man bor tillsammans är det naturligtvis viktigt att båda betalar
för bostadskostnaden. Hur man delar upp detta är helt beroende
av vilken ekonomisk uppdelning man har i sin relation, och hur
boendesituationen ser ut.
Har du flyttat in i en bostadsrätt som ägs av din partner så ska du bidra
till kostnaden för avgifter/hyra. Ränta och amortering på bolånet bör
däremot betalas av personen som står på lånet och äger bostaden.
Om du betalar av din partners bolån och ni separerar så har du betalat
av stora delar av hens lån för en bostad som du inte har äganderätt till.
En bra lösning som vi brukar rekommendera är istället att man lägger
undan den summan som det skulle kostat i ränta och amortering om ni
delat på bolånet i sparande. På så vis kan du köpa in dig i bostaden när
summan växt, eller använda som buffert när ni senare köper en bostad
tillsammans.
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Äger ni olika procentuella delar av er bostad så rekommenderar vi
att ni betalar samma procentsats som du äger av boendet.
Det ger en jämställd boendeekonomi i relationen, men också
om relationen skulle ta slut!

3

4

5

Ha ett eget sparande
Sparande är viktigt såväl i den gemensamma ekonomin som i den
enskilda. Det kan låta motsägelsefullt att du ska spara på egen hand för
att ha en jämställd ekonomi, men det är en oerhört viktig del.
Man vet aldrig vad som händer, och att ha ett eget sparande är en
säkerhet som alla bör ha. Man kan kalla det “fuck-off”-kapital eller
vad man vill, men i grund och botten handlar det om att ha enskilt
tillgängliga tillgångar, och ett gemensamt sparande. Prata gärna om det
med din partner och var transparenta med varandra, men var noga
med att det är din enskilda egendom om ni är gifta.

Glöm inte bort pensionen
Det är flera faktorer som påverkar din pension, vilket är lätt att glömma
bort när det ligger långt fram i tiden. Men om du och din partner har
barn så är det viktigt att tänka på att föräldrapenningdagar och vab
påverkar både den nuvarande inkomsten och pensionsspar.
Vanligtvis är det dessutom den person i förhållandet som har lägst
inkomst som både går ner i arbetstid och tar ut mer föräldraledighet.
Då är det viktigt att partnern kompenserar detta genom att bidra till
den andras pensionsspar, och tar en större del av de gemensamma
kostnaderna.

Våga prata om pengar även om ni separerat
Prata med varandra om er ekonomi genom hela er relation,
men också vad som händer om ni väljer att separera.
Det är viktigt att veta var ni står i en sådan situation,
exempelvis om någon av er vill bo kvar i ert nu gemensamma hem.
Det är alltid lättare att ha en dialog innan ni eventuellt blir osams,
och ha en tydlig bild av var ni står.
Det är extra viktigt om ni även har barn.
Om ni har barn tillsammans och relationen tar slut så är det bra om
ni kan vara transparenta med varandra kring ekonomin kopplat
till barnen även efter. Hur ser det ut med kostnader för barnens
aktiviteter? Delar ni på barnbidraget rakt av? Ska ni fortsätta spara
till barnen tillsammans?
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Slutsats
Siffrorna från årets undersökning talar sitt tydliga språk - jämställdheten på den
svenska bostadsmarknaden rör sig snarare bakåt än framåt. Och som vanligt är det
kvinnor, framförallt unga kvinnor, som drabbas mest negativt. Tre saker utmärker sig
särskilt mycket: kvinnor oroar sig mest för framtiden, stannar kvar i relationer pga
boendesituationen, samt har sämre ekonomiska förutsättningar att fixa eget boende
vid en eventuell separation pga t ex föräldraledighet eller deltidsarbete.
Det är hög tid att göra något åt problemet.
Män genom att ta ett större ansvar när det gäller planeringen av den
gemensamma ekonomin. Förutom att det skapar mer jämställda förutsättningar
öppnar det också upp för viktiga samtal och en tryggare relation som mår
bättre över tid.
Vi banker genom individanpassade kreditbedömningar och andra lösningar som
sänker tröskeln och skapar möjligheter för fler.
Och politiken. Det krävs politisk handlingskraft med reformer som ger fler
möjlighet att känna trygghet på bostadsmarknaden.
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Politiska reformer
Ta bort eller individualisera det senaste amorteringskravet
Om man tar ett bolån som överstiger 50 procent av bostadens värde behöver
låntagaren amortera, det vill säga månadsvis betala tillbaka på lånet. Vidare har
Finansinspektionen beslutat att om bolånet överstiger 4,5 gånger av årslönen måste
man amortera ytterligare 1 procentenhet utöver tidigare krav. Tanken med det hårdare
amorteringskravet, som infördes 2018, var att sänka de svenska hushållens skulder
och därmed öka hushållens möjlighet att ha en fortsatt hög konsumtion även vid en
lågkonjunktur. Amorteringskravet har kritiserats då kritikerna menar att det gör det
svårare för hushåll med lägre inkomster att ta ett bolån. För kvinnor, som i genomsnitt
tjänar mindre än män, blir det då svårt att kunna få ett bolån med de amorteringskrav
som finns.

Individanpassad kontantinsats
För att få ett bolån krävs det att låntagaren betalar en så kallad kontantinsats, vilken
minst ska uppgå till 15 procent av det man betalar för bostaden. Priserna för en
bostadsrätt varierar såklart beroende på vilken del av landet den säljs i, men generellt
ligger bostadspriserna i dag väldigt högt. Det kräver i sin tur såklart högre bostadslån
och därmed en högre kontantinsats. 15 procent på ett par miljoner kronor är en saftig
summa att spara ihop till för väldigt många, inte minst för kvinnor. En individanpassad
kontantinsats skulle förenkla för fler att inom en rimlig tidsram kunna spara ihop till
en kontantinsats och då kunna ta ett bostadslån. En väg skulle till exempel kunna vara
att det första bostadsköpet kräver en kontantinsats på fem eller tio procent, eller att
kontantinsatsen är lägre vid bostadsköp direkt efter separation.

Förturssystem för nyseparerade
För de som vill flytta till en hyresrätt behövs ofta kontakter eller många års kötid. I
många kommuner finns förturssystem hos de kommunala bostadsbolagen vid ömmande
omständigheter, men det är ytterst få av landets kommuner som ger förtur till
nyseparerade vid bostadsansökningar - även när det finns barn med i bilden.
Enligt Boverket är det endast 23 av landets 290 kommuner som gett förtur till
ett hushåll på grund av en separation. Fler kommunala bostadsbolag, och privata
hyresvärdar, borde kunna se separation som ett starkare skäl till förtur.

16

Frågor om rapporten & Nordax Bank
hanna.belander@nordax.se
Pressfrågor
andre@wikbergfrisk.se

