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Dagens höga bostadspriser har stängt dörren in till bostadsmarknaden för många hushåll, 

undantaget är äldre småhusägare som vill köpa en bostadsrätt. Småhusägare som ägt ett 

småhus länge har goda chanser att bli skuldfria och sänka sin boendekostnad. 

De höga bostadspriserna har skapat en tudelad bostadsmarknad där vinnarna är de som 

sedan tidigare äger en bostad och därmed kunnat dra nytta av den kraftiga prisuppgången. 

Förlorarna på bostadsmarknaden är de som ska in på bostadsmarknaden för första 

gången, flyttar från en mindre kommun på landsbygden till en storstad och sammanboende 

som separerar och säljer den gemensamma bostaden för att köpa två nya. Vinnarna är de 

som ägt ett småhus länge, inte minst de som bott i ett småhus i Stockholm. Den som till 

exempel köpte ett småhus i stadsdelen Bromma-Västerled 2001, säljer huset idag och 

köper en bostadsrätt i samma stadsdel på tre rum och kök samt utnyttjar maximalt 

uppskov på reavinsten får i genomsnitt 5,9 miljoner kvar efter köpet av bostadsrätten. I 

exemplet antas att småhusägaren belånade huset med 85 procent när det köptes 2001 

och att bolånet amorterats med två procent per år fram till att huset säljs efter 20 år. 

Motsvarande exempel för stadsdelen Hässelby-Vällingby skulle innebära att 

småhusägaren skulle få 1,4 miljoner kvar efter köpet av bostadsrätten. Som framgår av de 

båda exemplen är variationen stor. Men oberoende av vilken kommun eller stadsdel vi tittat 

på skulle samtliga småhusägare får pengar kvar efter köpet av bostadsrätten. Minst 

pengar över skulle småhusägaren i Örnsköldsvik få som ”endast” skulle få 28 000 kronor 

kvar.  

 

Om småhusägaren inte begär uppskov med reavinstskatten och väljer att betala hela 

reavinstskatten nu och inte heller amorterat på bolånet under de 20 år man bott i huset 

skulle om de till exempel bott i Bromma-Västerled och Hässelby-Vällingby få kvar 4,1 

miljoner kronor respektive 260 000 kronor efter köpet av bostadsrätten. För småhusägaren 

i Örnsköldsvik skulle inte försäljningslikviden från småhuset räcka till för att köpa en 

bostadsrätt på tre rum och kök. Småhusägaren i Örnsköldsvik skulle behöva ett bolån på 

320 000 kronor för att finansiera köpet av bostadsrätten. För att ett pensionärspar i 

Örnsköldsvik ska beviljas ett bolån på 320 000 kronor behöver de en månadsinkomst före 

skatt på 14 400 kronor var. Enligt pensionsmyndigheten hade 37 procent av alla kvinnor 

och 79 procent av alla män som tog ut pension 2019 en inkomst på 14 400 kronor per 

månad eller mer. Sämst utfall blir det för gotlänningar som inte amorterat på bolånet och 
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inte begär maximalt uppskov av reavinstskatten på småhuset. Småhusägare på Gotland 

behöver ett bolån på 690 000 kronor för att köpa en bostadsrätt på tre rum och kök. För att 

ett pensionärspar ska beviljas ett bolån på 690 000 kronor för att köpa en bostadsrätt på 

tre rum och kök krävs en månadsinkomst före skatt på 15 900 kronor var. Enligt 

pensionsmyndigheten hade 29 procent av alla kvinnor och 53 procent av alla män som tog 

ut pension 2019 en inkomst på 15 900 kronor per månad eller mer. I tabell 1 redovisas 

likvidbeloppen som blir kvar efter köpet av bostadsrätten på tre rum och kök för hela 

undersökningen som omfattar 42 kommuner i landet och 8 stadsdelar i Stockholm. 

Många äldre får en betydligt lägre inkomst som pensionär. År 2019 var den genomsnittliga 

inkomsten för pensionärer 15 800 kronor i månaden för kvinnor och 22 900 kronor i 

månaden för män enligt pensionsmyndigheten. Många äldre som bor i småhus kan säkert 

därför oroas av den bild som ibland förmedlas i media att äldre inte har en tillräckligt god 

ekonomi för att sälja huset och köpa en bostadsrätt och att boendekostnaden blir högre 

om de säljer sitt småhus och köper en bostadsrätt. Enligt vår undersökning stämmer inte 

det. För den som säljer sitt småhus köpt 2001 med 85 procents belåning, amorterat på 

bolånet med 2 procent per år i 20 år, utnyttjar möjligheten till maximalt uppskov av 

reavinstskatten och köper en bostadsrätt på tre rum och kök blir boendekostnaden i 

genomsnitt 6 000 kronor per månad. I beloppet ingår månadsavgift, drift1 och ränta på ett 

eventuellt bolån på bostadsrätten. Boendekostnaden per månad för att bo i en bostadsrätt 

efter försäljningen av småhuset varierar mellan 5 600 och 6 600 kronor i de undersökta 42 

kommunerna i landet och 8 stadsdelarna i Stockholm. Lägst blir boendekostnaden i Gävle 

där månadskostnaden blir 5 600 kronor och högst blir månadskostnaden i Lidköping där 

månadskostnaden blir 6 600 kronor. Enligt våra beräkningar sjunker boendekostnaden för 

den som ägt sitt småhus i 20 år och säljer det 2021 och köper en bostadsrätt. I genomsnitt 

sjunker boendekostnaden med 2 700 kronor per månad. 2  Även på Gotland där 

småhusägaren behöver ett bolån på 690 000 kronor för att köpa en bostadsrätt på tre rum 

och kök sjunker boendekostnader per månad från 8 900 kronor till 5 800 kronor. Av tabell 

2 framgår boendekostnaden 2021 för bostadsrätten efter försäljningen av småhuset som 

köptes 2001 med 85 procents belåning. 

Betydelsen av att amortera ska inte underskattas. Amortering är ett sparande. Amortera 

gör man för sin egen skull. Lägre räntekostnader och bolåneskuld minskar 

räntekänsligheten och ökar bolånetagarens möjligheter att få nya lån i framtiden. För äldre 

kan det få särskilt stor betydelse eftersom de flesta får en lägre inkomst som pensionär. 

Att amortera två procent per år innebär att 40 procent av lånet är amorterat efter 20 år. I 

vår undersökning av 42 kommuner i landet och 8 stadsdelar i Stockholm blir samtliga 

 

 

1 I posten drift ingår, hemförsäkring, reparation & underhåll samt hushållsel 

2 Vid maximalt uppskov av reavinstskatten och två procents amortering av det ursprungliga bolånet varje år 

men ingen amortering idag.   
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småhusägare skuldfria 3  om de amorterat två procent på bolånet och begär maximalt 

uppskov när de köper en bostadsrätt på tre rum och kök. Om de inte amorterat på bolånet 

under de 20 år de bott i småhuset men begär maximalt uppskov är det endast på Gotland 

och i Örnsköldsvik de behöver ett bolån för att finansiera ett köp av en bostadsrätt på tre 

rum och kök. De som inte amorterat på sitt ursprungliga bolån och som väljer att betala in 

hela reavinstskatten vid försäljning av sitt småhus kommer att behöva ta ett nytt bolån vid 

köp av bostadsrätt på tre rum och kök i tio av de 50 kommuner4 som vi tittat på. De som 

amorterat och väljer att betala hela sin reavinstskatt nu behöver ett bolån i kommunerna 

Falkenberg, Gotland, Karlskrona och Örnsköldsvik om de vill köpa en bostadsrätt på tre rum 

och kök.  

 

Ansökan om uppskov kan göras om en privatbostad sålts med vinst. Vid försäljning av en 

privatbostad kan under vissa förutsättningar skjuta upp beskattningen av hela eller delar 

av vinsten genom att ansöka om uppskov. Den 1 januari 2021 togs skatten på 

bostadsuppskovet bort.5 Det kostar med andra ord ingenting att ha ett uppskov idag. Den 

som vill ha uppskov med att betala skatt på vinsten vid försäljningen av sin bostad och 

uppfyller villkoren för att få uppskov begär det i deklarationen det år när försäljningen sker.  

Försäljningen deklareras året efter det kalenderår som man som köpare skriver på 

köpekontraktet på den nya bostaden. Uppskovet gäller så länge man äger den nya 

bostaden som ersatte den bostad man sålde och fick uppskov för. Viktigt att komma ihåg 

är att uppskovet endast innebär att man skjuter upp skatten.  

Det finns idag 4,8 miljoner hushåll som bor i lika många bostäder i Sverige. 40 procent av 

hushållen bor i småhus med äganderätt. Över en miljon män och kvinnor som är 65 år eller 

äldre äger ett småhus. Av landets 2,2 miljoner småhus6 omsätts knappt tre procent varje 

år. Av landets drygt en miljon bostadsrätter omsätts nästan 11 procent varje år. Många 

småhus ägs av äldre och omsättningen av småhus är låg. Med hjälp av en 

Sifoundersökning gjord i maj 2021 och på uppdrag av Swedbank och sparbankerna 

försökte vi ta reda på vad som styr äldres val av boende och eventuella flyttplaner.    

 

 

3 Med skuldfria avses inga bolån. Småhusägare som beviljas uppskov med att betala reavinstskatt är i praktiken 

en skatteskuld som förr eller senare ska betalas. 

4 För Stockholms kommun används stadsdelarna 

5 I dagligt tal ”uppskovsräntan”. Uppskovsräntan uppgick tidigare till 0,5 procent per år av beviljat 

uppskovsbelopp. 

6 Källa: Statistiska centralbyrån. 2020 fanns det 2 172 676 småhus varav 1 902 302 var med äganderätt. Totalt 

omsattes 56 519 småhus. Med omsättning avses tillträde av ett nytt småhus. 2020 fanns 1 080 459 

bostadsrätter. Samma år omsattes 115 705 bostadsrätter.  
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Av de mellan 56 och 79 år som bor i villa eller radhus vill över 80 procent helst bo i villa eller 

radhus och åtta procent skulle helst vilja bo på en gård på landet. Enbart sex procent av de 

som bor i småhus idag skulle helst vilja bo i en lägenhet.7 

 

Det är bara 16 procent av de över 56 år som bor i småhus som har tankar på att flytta. Av 

dessa anger 43 procent som främsta skäl att man vill bo mindre och var tredje att man inte 

har hittat det boende man vill ha. Om man skulle flytta uppger 47 procent att balkong eller 

uteplats är det viktigaste i ett eventuellt nytt boende. 37 procent tycker också att trädgård 

är viktigt. Behovet av balkong/uteplats är något större bland de äldre i åldersgruppen (66-

79 år), medan en större andel av de yngre i åldersgruppen (56-65 år) vill ha en trädgård 

jämfört med de äldre. En stor andel (37 procent) tycker också att det är viktigt med ett 

boende som inte kräver så mycket renovering om de skulle flytta. 

 

Närhet till natur och grönområde är viktigt för mer än 60 procent av de mellan 56 och 79 

år. Många vill också ha nära till vatten. Omkring hälften vill ha nära till matbutik och annan 

samhällsservice, andelen är högre bland de äldre inom åldersgruppen. 

Äldre småhusägare som bott länge i ett småhus har goda möjligheter att köpa en 

bostadsrätt. Många skulle bli skuldfria och få en betydligt lägre boendekostnad om de ägt 

sitt småhus i 20 år. Över en miljon i åldern 65 år eller äldre bor i småhus idag och 

omsättningen av småhus är låg. Knappt tre procent (2,6 procent) av småhusen omsattes 

2020 vilket innebär att omsättningen implicerar att småhusägare i genomsnitt bor 38 år 

sitt hus. 80 procent av de mellan 56 och 79 år som bor i småhus vill bo i villa eller radhus 

och endast 16 procent av dem har tankar på att flytta. Intressant att notera är att endast 

sex procent av de över 56 år som bor i småhus vill bo i lägenhet. Ska vi få igång 

flyttkedjorna och locka äldre till att vilja sälja sina småhus är det mycket som talar för att 

det behöver byggas fler mindre småhus som är lätta att underhålla och som har tillgång till 

en trädgård eller uteplats.  

 

 

7 Enligt undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. Undersökningen 

genomfördes i maj 2021 och omfattade totalt 5 030 personer i åldrarna 18-79 år. 1 695 respondenter var i 

åldern 56 till 79 år. 
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• Köp av småhus kvartal 2 2001 

• Försäljning av småhus kvartal 2 2021 

• Köp av bostadsrätt kvartal 2 2021 

• Belåningsgrad vid köp av småhus 2001: 85 procent 

• Ränta: 1,52 procent 

• Ränteavdrag: 30 procent 

• Lagfartskostnad vid köp av småhus: 1,5 procent samt expeditionsavgift 825 kronor 

• Pantbrevskostnad vid köp av småhus: 2 procent samt expeditionsavgift 375 kronor 

• Mäklararvode vid försäljning av småhus: 1,5 procent 

 

Pensionsmyndigheten 

Skatteverket 

Statistiska centralbyrån 

Svensk mäklarstatistik 

Valueguard 
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Tabell 1. Försäljningslikvid efter köp av bostadsrätt 
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Forts. Tabell 1. Försäljningslikvid efter köp av bostadsrätt 

 

* Alternativ 1 avser försäljningslikvid efter inlösen av grundlån, amortering av grundlånet med två procent per år 

och maximalt uppskov med reavinstskatten för småhuset. 

**Alternativ 2 avser försäljningslikvid efter inlösen av grundlånet, ingen amortering av grundlånet och efter 

betalning av full reavinstskatt. 
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Tabell 2. Boendekostnaden* 
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Forts. Tabell 2. Boendekostnaden* 

 

*Boendekostnaden inkluderar kapital- och driftkostnader samt reparation & underhållskostnader, ej 

amorteringar. 

**Antagande: 85 procents belåning vid småhusköpet 2021, två procents amortering per år på bolånet i 20 år, 

ränta 1,52 procent, ränteavdrag 30 procent. 

***Antagande: Kontantinsats från småhusförsäljningen efter inlösen av bolån i övrigt samma som **. 
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Tabell 3. Köpeskilling* 
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Forts. Tabell 3. Köpeskilling* 

 

*Priserna avser kvartal 2. Källa: SCB och Svensk Mäklarstatistik. 
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Tabell 4. Reavinst*, skatt** och maximalt uppskov*** småhus 2001-2021 
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Forts. Tabell 4. Reavinst*, skatt** och maximalt uppskov*** småhus 2001-2021 

 

*Reavinst med hänsyn till lagfart, pantbrevskostnad och mäklararvode. 

**Reavinstskatt 30 procent av 22/30-delar av reavinsten. 

***Maximalt uppskov enligt gällande skatteregler med hänsyn till undersökningens olika exempel. 
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Tabell 5. Småhusägares behov och flyttplaner 

Källa: Swedbank. Avrundade tal, summerar därför inte alltid. Alla frågor ställda till de som idag bor i 

villa eller radhus. 
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