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Bostad 2030

Stadsdelar som
Friedrichshain och
framför allt Prenzlauer Berg har blivit synonyma med
gentrifiering.

Sommaren 2019 tog staden Berlin ett radikalt beslut om att alla hyror
skulle frysas i fem år från och med den 1 januari 2020. Den nya lagen är
tänkt som en paus från de senaste årens dramatiska hyreshöjningar för
Berlins hyresgäster, där hyresnivåerna har ökat med 25 procent sedan
2013 samtidigt som disponibelinkomsterna bara ökat med 8 procent.[1]
Eftersom hela 80 procent av Berlins invånare hyr sitt boende har krisen på
hyresmarknaden hamnat på toppen av den politiska dagordningen i staden. I den svenska debatten har Berlin både lyfts fram som ett föredöme
med mer marknadsanpassade hyror, och ett skräckexempel på hur det kan
gå när stadens invånare till slut måste ta till drastiska åtgärder för att hindra marknadskrafterna att göra staden obeboelig för dem.
“Just nu är ett väldigt intressant läge i Berlin, för det är det ingen som
har gjort såhär förut. Och det är lite grann det man vill komma åt också:
‘Vem ska pröva om inte vi? Vi är ju ändå så uppkäftiga’”. Den som återger
motivet till hyrestaket utifrån berlinarnas perspektiv heter Håkan Forsell. Han är urbanhistoriker vid Stockholms universitet och delvis bosatt
i Berlin sen drygt 30 år tillbaka. Han ser den nya lagen som något av ett
experiment, som motiveras av att de ökade boendekostnaderna har fått
den sociala situationen i staden att eskalera. Bland annat, berättar han, har
antalet hemlösa ökat: “Jag kan se det med blotta ögat, varje månad sitter
det allt fler under broarna. Nu senast har jag sett folk som läser kursböcker i en sovsäck. Helt klart är det en massa människor som inte har råd att
bo kvar i sina hem och blir utmanövrerade”.
Utvecklingen ska ses mot bakgrund av hur situationen i Berlin var på
90-talet, när Håkan Forsell själv flyttade till staden. Han åkte till tyskland
på stipendium för att bättra på sin tyska och för att skriva sin uppsats.
“Då var det var så enkelt att vara i Berlin, om man inte hade anspråk på
att saker skulle vara tjusiga”. Sen dess har han bott i flera, ganska olika
stadsdelar. Först i ett kollektiv i Friedrichshain, sen i det numer väldigt
populära Prenzlauer Berg. För närvarande har han en lägenhet i Charlottenburg i det gamla Västberlin.
Sen dess har situationen förändrats dramatiskt på många håll. Stadsdelar som Friedrichshain och framför allt Prenzlauer Berg har blivit synonyma med gentrifiering. Berlins popularitet har också sträckt sig utanför
tyskland. I vissa områden som Neukölln, det mest tvåspråkiga området i
Berlin, klarar man sig till och med ganska bra på engelska. Stadens stora popularitet har också skapat förutsättningar för stora hyreshöjningar,
som i sin tur har trängt ut den ursprungliga befolkningen. Utvecklingen
känns igen från de flesta städer i världen, även om vissa stadsdelar i framförallt gamla Östberlin sticker ut i jämförelse.
Berlin sticker också ut i det att det finns en starkare opposition mot
utvecklingen än i många andra städer, ett motstånd som manifesterar
sig i de många gräsrotsorganisationer som engagerar sig i bostadsfrågor.
Engagemanget från civilsamhället är också något som återspeglas i den
röd-röd-gröna koalition som styr staden. “Det är en väldigt stark identitet i den där staden, att man är oppositionell”, säger Håkan Forsell. “Man
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“Mietendeckel” – hyrestaket

vägrar acceptera att kapitalet kommer och bestämmer hur man ska ha sin
närmiljö”. Samtidigt finns en stor oro för vad hyrestaket kommer att innebära för investeringarna och byggandet i staden framöver, och beslutet
har kritiserats för att vara en återgång till bostadspolitiken på DDR-tiden.
Oavsett politisk färg är man dock mer eller mindre överens om två saker: dels att någonting måste göras åt den den svåra utvecklingen för Berlins hyresgäster, och dels att ett så drastiskt förslag som ett hyrestak inte
är en optimal lösning på sikt. Beslutet om “Mietendeckel” – att frysa alla
hyror i fem år – ska därför snarare kanske ses som ett experiment, ett
första drag i ett nytt spel om hyresmarknadens framtid.

Sekelskifteshus i Prenzlauer Berg.
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Återföreningen, upprustning
och gentrifiering

Oberbaumbrücke
i Kreuzberg.

Foto: Cladio Schwarz/Unsplash

För att hitta en förklaring till det drastiska beslutet om det nya hyrestaket
behöver man gå tillbaka till återföreningen 1989, och egentligen ännu längre tillbaks än så. “I en mening är Berlin en ung stad”, säger Håkan Forsell.
“När vi kom dit var alla de gamla östområdena förfallna. Ingen hade brytt
sig om dem, dels eftersom det inte fanns någon riktig ägare, och dels för
att man inte hade kunskap om hur man tog hand om gamla hus”.
Även innan murens fall flyttade därför många ut från de gamla förfallna lägenheterna i Östberlin till nyare lägenheter med centralvärme. I de
lediga lägenheterna flyttade istället folk in illegalt, vilken resulterade i en blandning av unga
människor från subkulturer och äldre. Efter
murens fall töms många lägenheter även på andra håll i Östberlin, i och med att hela Östtyskland dränerades på sin unga och mest rörliga
och framtidsoptimistiska del av befolkningen.
Håkan Forsell minns att några år efter
murens fall, när saneringsprogrammen började och östlägenheterna började komma ut på
marknaden – då var det hur lätt som helst att
hitta en lägenhet. Der var också under 90-talet
som bilden av Berlin som en stad för alternativa subkulturer växte fram, och då särskilt i
de gamla östområdena med hus från runt sekelskiftet som då var nedgångna men som sen
dess moderniserats och idag tillhör de dyrare
områdena i staden. “Kollwitzplatz i Prenzlauer
Berg var epicentrum för den första restaureringsvågen”, berättar Håkan Forsell. “Det var
från början ett arbetarområde med bryggerier,
vilket gjorde att de allierade inte bombade där.
Till skillnad från andra områden som innehöll
vapenfabriker, som blev helt förstörda under
kriget, finns det i Prenzlauer Berg därför kvar
stora helt intakta kvarter från 1880-90-talet.
Men området är idag superexklusivt, nästan
ingen av dem som bodde där ursprungligen
finns kvar”.
En som har studerat utvecklingen i Östberlin
och gentrifieringen som skedde under 00-talet
på nära håll är Matthias Bernt, sociolog vid
Leibniz institut för socialforskning i Erkner
utanför Berlin. Som infödd berlinare vet han inte om han främst är bostadsaktivist eller forskare, säger han. Han växte upp i Spandauer Vorstadt
i det gamla Östberlin och flyttade sen till Prenzlauer Berg efter murens
fall. Det var en utveckling som verkligen tog fart i och med restitutionen
(återlämnandet av konfiskerad egendom) i mitten av 90-talet. I Östberlin,
8

innan muren föll, var de flesta fastigheterna antingen ägda eller förvaltade
av staten. Restitutionen, som var en del av återföreningensavtalet mellan
Öst- och Västtyskland, innebar att konfiskerad egendom skulle återlämnas till de ursprungliga ägarna. De flesta gamla ägarna av fastigheter i
stadsdelar som Mitte, Friedrichshain och Prenzlauer Berg som blev konfiskerade i slutet av 40- och början av 50-talet hade dock aldrig några
planer att komma tillbaka i egenskap av hyresvärdar. Istället såldes de direkt vidare till privata fastighetsägare och försvann därför ur statlig ägo.
“Lägenheten där jag bodde till exempel”, berättar Matthias Bernt, “blev
återlämnad julen 1997 till tre 80-åriga judiska kvinnor boendes i New
York respektive Buenos Aires. De hade uppenbarligen inga planer på att
komma tillbaka och jobba som hyresvärdar. Fastigheten såldes därför
vidare direkt och bytte ägare tre gånger under en vecka. Till slut köptes
den av tre personer från Hamburg, varav en var kryddhandlare och en
annan var musikprofessor”.
Att privatpersoner från Västtyskland gick in och köpte fastigheter i Berlin var vanligt och berodde på väldigt förmånliga skattesubventioner. De
hade införts som ett sätt att finansiera upprustningen och moderniseringen av Östtyskland, som den ansträngda statliga ekonomin i det återförenade Tyskland inte kunde finansiera. Reglerna gjorde att en privatperson
kunde dra av 50 procent av renoveringskostnaderna inom fem år från sin
skatt. Den typiska fastighetsägaren i Östtyskland var därför höginkomsttagare från olika ställen i Västtyskland som gick samman och köpte en
fastighet, renoverade upp den, och på så sätt kunde komma undan med att
betala väldigt lite i skatt. Skattereglerna, ett slags rotavdrag på steroider,
hade dock baksidan att det blev lönsamt att renovera dyrt. Ju mer man
spenderade på renoveringar, desto mer kunde man dra av på skatten. Det
hade effekten att det plötsligt fanns nyrenoverade bostäder i mer perifera
delar av Östtyskland som stod tomma eftersom det inte fanns någon efterfråga på dem.
Många lägenheter hamnade till slut hos privata fastighetsbolag, som
köpte lägenheterna till priser som redan var uppblåsta på grund av den
snabba tillväxten i Berlin under perioden.
Centrala områden som Kreuzberg och Neukölln i det gamla Västberlin delar i mångt och mycket samma historia om modernisering och gentrifiering som de gamla stadsdelarna i öst. Bakgrunden är dock till viss
del en annan. När den mur som delade staden på mitten föll förändrades
också det relativa läget, och därmed också förutsättningarna, för de här
stadsdelarna. “När muren stod där så var det här stadens periferi”, förklarar Håkan Forsell. “Då var inte det särskilt attraktivt att bo där. Men
när muren föll så blev centrum centrum igen, och vad skulle då hända
med alla människor som inte var köpkraftiga nog att bo där? Successivt
har dom trängts bort. De ökade skillnaderna mellan reglerade hyror och
marknadshyror blir extra pressande för etniska minoriteter, som till exempel den turkiska befolkningen i Kreuzberg och Neukölln”.
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därför kvar stora
helt intakta kvarter
från 1880-90-talet.
Men området är
idag superexklusivt, nästan ingen av
dem som bodde där
ursprungligen finns
kvar”.

Bostad 2030

En hyresreglering under stor press

“Min hyresvärd
försökte få ut mig i
tolv år men misslyckades eftersom jag
har en bra advokat.
Dessutom skrev jag
min avhandling om
ämnet, så jag har
varit en hård nöt att
knäcka.”

Kombinationen av stora renoveringsbehov, snedvridande skatteregler
och en upphettad bostadsmarknad satte stor press på hyrorna i Berlin.
Samtidigt är hyresmarknaden i Tyskland reglerad med olika system som
sätter en gräns för hur mycket hyra som får tas ut. Reglerna är dock väldigt
komplicerade och de klarade till slut inte av att hålla tillbaka utvecklingen
med en skenande hyresmarknad.
De regler som finns på nationell nivå baseras på ett referenssystem för
hyresnivån för olika typer av lägenheter i en stad – en så kallad Mietspiegel (hyresspegel) – baserat på medianhyran för de olika lägenhetstyperna.
Varje gång det flyttar in en ny hyresgäst omförhandlas hyran, och enligt
en regel som kallas för Mietpreisbremse (hyresbroms) får hyran då inte
hamna på mer än 10 procent över referenshyran i stadens “Mietspiegel”.
Existerande kontrakt får utöver det inte höjas med mer än 15 procent var
tredje år. Det finns dock många undantag från hyresbromsen, till exempel
för nybyggda lägenheter. Utöver det kan hyran höjas mycket mer efter
moderniseringar, och hyresvärden är alltid tillåten att ta ut minst samma
hyra som den tidigare hyresgästen betalade. I kombination med att det
ofta är oklart var medianhyran ligger för olika jämförbara lägenheter gör
det att hyrersnivåerna kan sticka iväg snabbt i alla fall. Effekten av hyresbromsen blir bara att de sticker iväg lite långsammare.
Den existerande hyreslagstiftiningen ger således hyresvärden tre sätt att
höja hyrorna:
1) Genom den vanliga hyreshöjningen som får vara max 15 procent var
tredje år.
2) Genom att skaffa en ny hyresgäst och omförhandla kontraktet med
en ny hyra som max får överstiga referenshyran för liknande lägenheter
med 10 procent.
3) Genom att modernisera lägenheten (exempelvis genom isolering eller
installering av ett nytt badrum) kan en hyresvärd ha rätt att höja hyran
med ytterligare nio procent av renoveringskostnaden varje år, utöver att
lägenheten efter renovering kan komma att jämföras med dyrare referenslägenheter.[2]
De komplicerade tyska hyresreglerna kan dessutom kombineras för att
ytterligare driva upp hyran. Exempelvis kan en hyresvärd försöka byta
ut en existerande hyresgäst enbart genom ett löfte om moderniseringar
och stora hyreshöjningar. Lyckas det kan sedan hyran omförhandlas och
då dessutom höjas ännu mer enligt reglerna för hyreshöjningar vid moderniseringar.
Även om den nationella hyreslagstiftningen erbjuder en viss säkerhet
för hyresgästen, så är reglerna komplicerade och ger hyresvärden ett
stort manövreringsutrymme. Matthias Bernt själv bor i en fyrarummare
i Prenzlauer Berg. “Min hyresvärd försökte få ut mig i tolv år men missAll information om det befintliga systemet för hyresreglering i Berlin är hämtat från
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Berliner Mietfibel, https://www.
stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterfibel/de/m_miete1.shtml.
2
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lyckades eftersom jag har en bra advokat. Dessutom skrev jag min avhandling om ämnet, så jag har varit en hård nöt att knäcka”. Sen han flyttade
in har han bara fått hyran höjd med de vanliga 15 procenten var tredje år.
I ett område där marknadshyran för en liknande lägenhet skulle ligga på
runt 1 400-1 500 € betalar han bara 750 € i månaden (kallhyra). Det är
dessutom lägre än vad en lägenhet skulle kosta i utkanten av Berlin. Skillnaderna i hyresnivå mellan nya och gamla kontrakt skapar förstås starka incitament att stanna kvar i sin befintliga lägenhet. “Jag tror aldrig jag
kommer flytta”, säger Matthias Bernt, “just på grund av skillnaden mellan
min nuvarande hyra och marknadshyran”.
Det senaste hyrestaket är inte det första försöket staden Berlin har gjort
för att få bukt med skenande hyror. Till exempel försökte man under
90-talet sätta en gräns för hur mycket hyran kunde höjas i samband med
moderniseringar, men lagen överklagades av fastighetsägarna som vann.
Den regel som funnits som begränsat hyreshöjningar vid moderniseringar, som sätter ett tak på max nio procent av kostnaden varje år, har inte
inneburit något större skydd till berlinbor med låg- och normalinkomster,
menar Matthias Bernt.
Sen 2013 har medianhyran (kallhyran) i Berlin ökat med 31,5 procent.
Det kan jämföras med till exempel Hamburg, en stad som lyckats mycket
bättre med sin sociala bostadspolitik, där medianhyran under samma period ökade med 13,5 procent.[3] Utvecklingen har skapat en grogrund för
urbana sociala initiativ och fört upp bostadspolitiken högst upp på den
politiska agendan i Berlin. Det är en skarp kontrast mot hur situationen
var för 20 år sedan, förklarar Matthias Bernt: “På den tiden pratade folk
inte särskilt mycket om hyror, särskilt inte i väst. Berlin var en stad där
freaks från hela världen kunde komma och lätt ha råd men en lägenhet
och hitta ett ställe att öppna en klubb. Det var den allmänna bilden då. Och
den har förändrats dramatiskt sen dess”.
Sen dess har de tyska delstaterna, där Berlin är en egen stat, givits ett
större självbestämmande över hyreslagstiftningen. Det har skapat juridiska förutsättningar för staden att införa skarpare åtgärder för att få bukt
med den skenande hyresutvecklingen. Det senaste beslutet om att frysa
hyrorna i fem år hade till exempel inte varit juridiskt möjligt för tio år
sedan. Hyrestaket bör dock kanske snarare tolkas som en stridsåtgärd än
som en lösning, och det finns stor osäkerhet om vad som kommer att hända den närmaste tiden. Det är dessutom inte helt klart att det nya regelverket kommer att godkännas av domstolarna, även om det lutar åt att den
nya lagen kommer gå igenom i någon form.

3
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Enighet om problembilden,
oenighet om lösningen

De borgliga
partierna är starkt
emot hyrestaket,
som de menar
kommer slå hårt
mot investeringar
och byggandet
i Berlin.

Det finns en allmän politisk uppfattning att något måste göras åt situationen på bostadsmarknaden i Berlin, förklarar Håkan Forsell. Åsikterna
gå dock isär om hur lösningen ska se ut, en oenighet som tydligt kan sorteras efter en höger-vänster-skala. Det är den röd-röd-gröna majoriteten
i Berlin som beslutat om det nya hyrestaket, ett beslut som har stort stöd
bland partiernas väljargrupper som ofta är engagerade i olika bostadspolitiska organisationer på gräsrotsnivå. Deras engagemang har också
plockats upp av lokala politiker, och i tydligt röd-gröna stadsdelar såsom
Kreuzberg och Friedrichshain har politikerna ofta stött de lokala initiativ
från bostadsaktivister som funnits.
I andra stadsdelar såsom Wilmersdorf har oppositionen bestående av
kristdemokrater, liberaler och Alternativ för Tyskland större stöd. De borgliga partierna är starkt emot hyrestaket, som de menar kommer slå hårt
mot investeringar och byggandet i Berlin. Deras ståndpunkt är istället att
problemen med höga hyresnivåer måste lösas genom mer byggande, vilket
från politikens håll kan underlättas genom att lätta på vissa byggregler.
Problemet är, som vanligt, att de bostäder som byggs inte har hyresnivåer
som låg- och normalinkomsttagare har råd med. Medelinkomsten i Berlin
är förhållandevis låg och 2/3 kvalificerar sig för att bo i en sociallägenhet.
Bostadspolitiken är således en politisk fråga som också har tydlig geografisk aspekt, ett fenomen som Håkan Forsell påpekar är långt ifrån nytt.
“Man ska inte tro att muren delade Berlin i en öst- och en västdel, det
gjorde redan industrialiseringen. Den östra delen var mycket mer proletär, medan den västra alltid varit borglig. Muren var en manifestering av
en skillnad som redan fanns”.
Eftersom 80 procent av invånarna i Berlin hyr sin bostad utgör de en
stor väljarbas, påpekar Håkan Forsell. Beslutet om hyrestaket har därför
anklagats för att vara populism, att man bara utnyttjar den ansträngda situationen för att göra kortsiktiga politiska vinster och vinna stödet hos den
här väljargruppen. Hyrestaket är också ett förslag som har växt fram ur
de olika protestgrupper och bostadspolitiska initiativ från civilsamhället
som finns i Berlin.
Bilden delas av Matthias Bernt: “Hyror har blivit en så viktig politisk
fråga, och vi har en väldigt aktiv social rörelse. Det har det satt enormt
stor press på politikerna”. Förklaringen till att hyrestaket infördes just nu
beror också på den rödgröna koalition som styr staden sedan tre år tillbaka. “Det har varit varit en lokal fråga i Berlin, och nu har vi ett styre som är
modiga nog att åtminstone försöka göra någonting åt situationen”.
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Prenzlauer Berg.
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Byggande, investeringar och framtiden för Berlins bostadsmarknad

På grund av de
tyska hyreslagarna
är det lönsamt att
renovera dyrt, vilket
har lockat till sig
stora privata bostadsbolag att investera i staden.

Byggandet i Berlin har de senaste åren tagit fart igen efter att nästan helt
ha stagnerat under 00-talet. Antalet nybyggda lägenheter låg år 2018 på
runt 15 000, men det är ändå bara hälften så mycket som byggdes under
toppåren i mitten av 90-talet. Byggtakten har heller inte hängt med för att
råda bot på bostadsbristen. Antalet lägenheter uppgick år 2017 till runt
1 900 000, vilket var 96 000 färre än antalet beräknade hushåll samma
år. Mellan 2013-2017 ökade befolkningen i Berlin med 5,3 procent, medan den genomsnittliga disponibelinkomsten ökade med 8,3 procent. Under samma period ökade dock lägenhetsbeståndet med bara 2,3 procent,
vilket förstås är en stor del av den bakomliggande orsaken till att hyrorna
stuckit iväg med en ökning på 24,5 procent. Priserna på äganderätter har
också ökat kraftigt de senaste åren.[4]
Men det är inte bara bostadsbristen som förklarar hyreshöjningarna.
Det har också stor betydelse vem som bygger och äger bostäderna. På
grund av de tyska hyreslagarna är det lönsamt att renovera dyrt, vilket
har lockat till sig stora privata bostadsbolag att investera i staden. Ett privat bostadsbolag kan då göra stora vinster genom moderniseringar, som
dels tvingar ut de befintliga hyresgästerna så att hyran omförhandlas och
dels tillåter ytterligare hyreshöjningar. Andelen kommunalt ägda lägenheter påverkar därför hyresnivån genom två separata kanaler. Först och
främst är syftet med de kommunala lägenheterna inte att maximera vinsten, vilket gör att hyrorna hålls nere och bostäderna inte moderniseras på
samma kostsamma sätt som de privatägda. Det gör i sin tur att medianhyran för en viss typ av lägenhet generellt sett blir lägre i en stad med större
andel kommunalt ägda bostäder, eftersom det håller nere hyresnivån i referenssystemet – “Mietspiegel”. En stor andel kommunalt ägda lägenheter
påverkar därför hyrorna i hela beståndet.
Just utvecklingen för det kommunala beståndet är något många
lyfter fram som en förklaring till utvecklingen i Berlin. Idag äger staden
runt 300-400 000 lägenheter, ungefär en femtedel av det totala beståndet.
För några år sedan valde man dock att sälja ut runt 100 000 kommunala bostäder till privata investerare. Beslutet togs för att täppa till hålen i
Berlins kroniskt dåliga ekonomi, men det möttes av så starka protester
att man nu har försökt köpa tillbaka en del av beståndet – förstås till ett
mycket högre pris än man sålde det för. Som exempel på en stad som har
behållit och utvecklat en större del av det kommunala beståndet kan man
jämföra Berlin med Hamburg. Hyresutvecklingen för alla bostäder har där
varit mycket mer återhållsam, med en ökning på 13,5 procent av medianhyran mellan 2013-2017. Och det trots att utvecklingen av antalet nybyggen per invånare har stått still under perioden, i jämförelse med Berlin
som har haft en motsvarande ökning på 166 procent.
Beslutet om hyrestaket ska framförallt ses som ett försök att komma åt
de stora spekulativa bostadsföretagen som driver upp hyrorna över den
nivå som vanliga berlinare har råd att betala, menar Håkan Forsell. Prob4

IBB Wohnungsmarktbericht 2018, Investitionsbank Berlin.
14

lemet är bara att regeln klämmer åt alla ägandegrupper, även de som normalt sett står för de nödvändiga investeringarna på bostadsmarknaden.
Till dem hör dessutom aktörer som inte främst drivs av affärsintressen,
exempelvis de boendekooperativ som ägs av hyresgästerna själva och som
av naturliga skäl vill hålla hyrorna nere. Det finns förvisso undantag från
regeln om hyrestaket, exempelvis för nybyggda lägenheter, men för resten
av beståndet är de få och väldigt begränsade.
Att hyrestaket skulle slå mot investeringar och nybyggnation är också
en linje som bygglobbyn driver starkt, berättar Matthias Bernt, och tonläget i debatten är ofta uppskruvat. En del motståndare till hyrestaket
menar att hyrestaket är en slags socialism via bakdörren, och att det kommer leda till att Berlin kommer att förfalla på samma sätt som det gjorde
i gamla DDR. Även om en liknelse med DDR förstås har en viss relevans
i just den här kontexten, är Matthias Bernt skeptiskt till det argumentet.
“Det där är skitsnack, om jag ska vara ärlig. Situationen i DDR var resultatet av 70 års eftersatta investeringar sedan första världskriget, och 40 år
av socialism. Hus kan inte förfalla på samma sätt på fem år som de gjorde
på 70 år”.
Det höga tonläget i debatten är något som bekymrar Matthias Bernt,
eftersom det utgör ett hinder för att hitta en mer långsiktig lösning på
problemen. Den nya situationen, menar han, är något som bostadsbolagen inte är vana vid, och den stora frågan är framöver hur långt den nya
politiken med hyresregleringar kan gå och hur mycket det kan inkräkta på
bostadsbolagens vinster. Politiskt sett har situationen på hyresmarknaden
nått en punkt där alla är överens om att någonting måste göras. Den gamla
hyresregleringen var otillräcklig, och även om domstolarna kommer att
riva upp vissa delar av det nya hyrestaket kommer det fortfarande finnas
en press att införa något liknande, spår Matthias Bernt.
Även Håkan Forsell målar upp bilden av “Mietendeckel” som ett första
drag i spelet om hyresmarknadens framtid. “Den motivering politikerna
själva åberopar är att vi inte har råd att bara fortsätta den här utvecklingen, att vi måste ställa oss på bromsen och ge hyresgästerna en paus. Jag
tror att det bara är början på ännu mer bråk. Men det kanske också är
det man vill ha, eftersom det är en så radikal åtgärd att ta till”. Vad som
kommer hända härnäst är mer osäkert. Enligt Håkan Forsell tror de flesta
att det istället kommer uppstå en svart marknad där man måste betala
en högre hyra under bordet för att få ett hyreskontrakt. Hans bedömning
är också att hyrestaket kommer påverka investeringarna: “Nu kanske det
känns som man räddar en sida av bostadsmarknaden. Å andra sidan är det
ganska uppenbart att att det kommer att byggas mindre. Och i längden
kanske man bygger upp en ännu värre bostadsbrist än tidigare.”
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Bostad 2030

Hyrestaket
är tänkt att träda i
kraft den 1 januari
2020, och innebär
frysta hyror fem år
framåt.

Ska man försöka sammanfatta utvecklingen som lett fram till sommarens
beslut om hyrestaket – “Mietendeckel” – är det viktigt att lyfta fram kombinationen av och samverkan mellan en rad olika faktorer. Förklaringen
bakom problemen på Berlins hyresmarknad i dag kan kokas ner till en
cocktail av dels eftersatt underhåll sedan mellankrigstiden, dels en privat
finansierad skattesubventionerad modernisering och utförsäljning av kommunala lägenheter som har satt en stor press på hyresregleringssystemet,
och dels den mismatch mellan hyreshöjningar och inkomstökningar för
stadens invånare som ofta följer när en stad blir en internationell metropol
och drar till sig köpstarka grupper som konkurrerar om bostäderna.
Lyssnar man till folk som är engagerade i hyresfrågor i Tyskland pratar de ofta om den sociala bostadspolitiken med socialbostäder och allmänt ägda hyresbostäder som något som behövs för att skapa balans på
bostadsmarknaden. När den sociala bostadspolitiken dras tillbaka rubbas
således balansen, vilket i Berlins fall resulterade i att marknaden fick för
stort inflytande över hyressättningen. Det utgjorde i sin tur grogrunden för den proteströrelse bland stadens invånare som ledde fram till den
politiska reglering av bostadsmarknaden vi nu ser. Då hade situation gått
så långt att man valde att ta den drastiska åtgärden att helt enkelt frysa
hyrorna, en åtgärd som också hotar att frysa alla investeringar – inte bara
oönskade lyxrenoveringar utan även de nödvändiga investeringarna i exempelvis nybyggnation.
Det svenska systemet med kollektiva hyresförhandlingar är skapat för att
åstadkomma just den balansen mellan, å ena sidan, en avkastning på hyresbostäder som främjar nödvändiga investeringar och, å den andra, en hyresnivå som folk med låg- och normalinkomster kan efterfråga. Ett sådant system skapar dessutom förutsättningar för en långsiktighet i investeringarna
så att standarden i beståndet kan upprätthållas över tid. Den cocktail av
eftersatta underhåll och konjunkturkänsliga, skattesubventionerade privata
renoveringar som fanns i Berlin skulle dock troligtvis ha satt stor press på
vilket system för hyressättning som helst. Och utan ett långsiktigt och kontinuerligt underhåll samt en byggtakt som är i fas med befolkningstillväxten
kan även ett mer dynamiskt system än det tyska tvingas se hyrorna sticka
iväg, vilket förstås kan resultera i att människor känner sig tvingade att ta till
drastiska åtgärder och reglera marknaden via lagstiftning istället.
“Politiken är så kortsiktig, man hade ju kunnat förutse de här problemen för
länge sen. De åtgärder vi ser nu är ju ganska desperata”, konstaterar Håkan
Forsell. “I slutet på 90- och början på 00-talet sålde Berlin ut hur många kommunala och sociala bostäder som helst, till alldeles för låga priser”.
Hyrestaket är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2020, och innebär
frysta hyror fem år framåt. Vad som kommer att hända efter det är än så
länge oklart, och det är få som ser den nya lagstiftningen som en långsiktigt hållbar lösning på bostadssituationen i Berlin. “Det kommer förslag
varje dag på hur man ska hitta en medelväg så man inte skrämmer bort
de ‘goda’ investerarna”, säger Håkan Forsell, “Det uppenbart att man behöver en påläst, innovativ och socialt empatisk offentlig bostadspolitik
som samverkar med privata krafter, och inte en sån här ryckig strategi där
man går från den ena extremen till den andra”.
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En bostadsmarknad i obalans
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