
ge bosparanDet en chans!

Vi är en medlemsägd, kooperativ organisation som 
arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. 
Vi vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas 
och trivas. Det kallar vi ofta för ”Det goda boendet”. HSB 
är Sveriges största bostadskooperation med: ca 548 000 
medlemmar, ca 3 900 bostadsrättsföreningar och över 
35 000 förtroendevalda i 31 regionala HSB-föreningar. 
HSB ägs och drivs av våra medlemmar enligt principen 
en medlem – en röst. 
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Det ska löna sig att spara för att bo
Hur kommer det sig att vi beskattar den som sparar till sitt boende 
hårdare än den som lånar? I dessa tider, då lånekulturen ifrågasätts 
allt mer, borde det inte vara tvärt om? HSB har utvecklat Sveriges i 
särklass populäraste bospar. För många i de yngre generationerna 
är denna sparform den enda rimliga vägen till ett framtida boende. 
Men, detta måste underlättas från statligt håll för att vi ska få en 
bättre situation för alla de som är villiga att satsa egna pengar i 
ett sparande för sitt framtida hem.

ge Den som satsar en rimlig chans
Enligt en undersökning från Hyresgästföreningen är det 248 000 
unga vuxna som just nu skulle vilja ha en egen bostad. För att till-
godose deras önskemål skulle det behövas 163 000 nya bostäder. 
En viktig nyckel för att dessa bostäder ska bli verklighet är att det 
finns ett attraktivt sparande.
 Dagens bostadspriser gör att de som vill köpa sin bostad i större 
utsträckning än tidigare måste finansiera detta med lån. För unga 
hushåll kan det svårt eftersom man sällan har sparade medel, osäkra 
anställningar eller för kort historik. Samtidigt ger det i de flesta fall 
en lägre månadskostnad att köpa en bostadsrätt än att bo i student-
lägenhet eller hyresrätt. 
 Enligt långivarna är den största svårigheten för unga vuxna att 
de inte har sparat kapital att sätta in som egen insats vid köp av 
boende, inte att de skulle vara mer riskfyllda eller ha en sämre 
återbetalningsförmåga.

Det är inte mer än rätt att staten agerar
Efter att de stora bostadssubventionerna till nyproduktion avskaf-
fades förväntar sig samhället att det är den enskilde som själv ska 
planera och ta ansvar för sin framtida bostadsförsörjning på en i 
huvudsak kommersiell bostadsmarknad. Under sådana förutsätt-
ningar borde det vara rätt och riktigt att staten också stimulerar 
enskilda som tar ett sådant eget ansvar genom att spara till 
det egna boendet i framtiden. 

4 konkreta förslag att ta ställning till nu
 Ett sätt att göra sparandet mer lönsamt är att införa skattefrihet 
på bosparräntor. Det skulle inte bara konkret motivera, utan också 
tydligt signalera att den som tar ansvar för sitt framtida boende 
premieras för sitt och samhällets bästa. 

 Staten har infört en särskild premie för den som köper en miljö-
bil, varför skulle det då inte vara möjligt att införa en särskild premie 
till den som använder sina bosparade pengar till att köpa en  
bostad? Boendet är ändå en social angelägenhet som brukar räknas 
till välfärden, till skillnad från bilarna. 

 Det går också att tänka sig en modell med ett skattegynnat  
bostadssparande som kombineras med ett differentierat system av 
bolånetak för att underlätta för de unga som bosparar att förvärva
en bostad.

 Vi kan också utveckla
stödmodeller, som 
exempelvis de som 
används i Tyskland, där 
den som bosparar får 
förmånligare lån och 
även en statlig bonus. 

hsb låter vinsten gå tillbaka till boenDet
Att spara till framtida bostadsköp måste göras mer lönsamt för den 
enskilde jämfört med att låna pengar. I dag kan man säga att den 
som sparar till sin konsumtion i praktiken betalar mer i skatt än 
den som lånar.
 Vi inom HSB går från ord till handling. Vi låter vinsten gå  
tillbaka till boendet, och vi gör det bland annat genom att satsa 
resurser på utvecklingen av ett bra bosparande. 
 Att HSB har deklarerat sin vilja innebär inte att frågan är löst. 
Men det innebär att en organisation med 548 000 medlemmar  
ställer sig i startblocken för att skapa förändring. Vi kommer att 
knacka på alla dörrar, prata med alla parter för göra framtidens 
bosparande till en av de attraktiva lösningarna för framtidens boende. 
  Vi börjar nu.
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