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Den första hyreslagen kom redan år 
1734, men då var hyreskåkarna bara 
mindre stugor där det bodde timmermän, 
skomakare, änkor och pigor. De var först 
på 1800-talet, när den industriella 
revolutionen når Sverige, som bostäderna 
inte räcker till och industrierna upprättar 
egna hyreskaserner. Samtidigt börjar 
nya vackra stenhusområden som 
Vasastan att växa fram, och vid nästa 
sekelskifte, Linnéstaden. 1899 bildas den 
första hyresgästföreningen i Göteborg. 
Initiativet tas framför allt av arbetare 
från Haga och Masthugget som tröttnat 
på den senaste tidens galopperande 
hyreshöjningar som uppstått på grund av 
den stora bostadsbristen. 

På 1910-talet bor fortfarande en 
majoritet av Göteborgarna trångt och 
sjukdomar som tuberkulos härjar. Trots 
det byggs inte mer än 300 lägenheter 
mellan 1915 och 1922. 

Under 20-talet blir bostadsmarknaden 
än mer kaotisk och hyrorna stiger ännu 
mer. Många hyresgäster ställs på gatan.

Under 30-talet börjar allmännyttan 

att organiseras. 1935 bildar kommunen 
stiftelsen Göteborgs bostadsföretag 
med uppgift att bygga särskilda 
barnrikehus. De kallas solgårdar och 
lägenheterna består i regel av två rum 
och kök och badrum. För många familjer 
är detta en nästan ofattbar lyx. 1930 
är fortfarande varannan lägenhet i 
Göteborg en etta. Av de 31 000 ettorna 
har bara 150 badrum. HSB börjar bygga 
badrum i sina lägenheter och bedriver 
upplysningsarbete kring poängen med att 
hålla en god hygien. 

På 40-talet bildas Göteborgs stads 
bostadsaktiebolag. Efter ett beslut i 
kommunfullmäktige 1945, som skall 
sträva efter att tillhandahålla lägenheter 
till minsta möjliga pris. I slutet av 
årtiondet bygger Bostadsbolaget det 
första allmännyttiga bostadsområdet i 
Göteborg i Torpa. Området innebar ett 
nytänk. Istället för att, som i tidigare 
stadsplanering, placera husen tätt intill 
varandra byggdes husen runt stora 
grönytor.

Under 50-talet växer allmännyttans 

Hyresrätten i Göteborg

Den här skriften handlar 
om Boplats första 20 år, en 
del av hyresrättens långa 
historia i staden. 
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nya områden upp i Guldheden, Högsbo, 
Järnbrott, Kortedala, Kyrkbyn och södra 
Biskopsgården. En ny bostadsarkitektur 
lanseras – höghusen.

I mitten av 60-talet flyttar den stora 
generationen av 40-talister hemifrån och 
Sverige får en ny babyboom. Riksdagen 
beslutar att en miljon lägenheter ska 
byggas under tio års tid. Allmännyttan 
bygger 20 000 lägenheter i Göteborg. 
Nya områden som Tynnered, Bergsjön, 
Gårdsten, Hjällbo, Hammarkullen, 
Länsmansgården, Nordostpassagen och 
Backa Röd växer upp. 1960 har andelen 
bostäder med privat ägare sjunkit till 65 
procent i landet, medan allmännyttan 
äger 8 procent och bostadsrättsföreningar 
11 procent. Hälften av alla lägenheter har 
nu badrum.

I början av 70-talet är bostadsbristen 
över. Ungdomarna är färre, invandringen 
och inflyttningen till tätorterna minskar. 
Plötsligt står många lägenheter tomma. 
På 80-talet rivs en del av höghusen som 
byggts i områden utanför staden. 

Under 90-talet ändras lagstiftningen, 
vilket gör det lättare att omvandla 
hyresrätter till bostadsrätter. Flera 
kommunägda bostadsbolag säljer delar 
av sitt bestånd. Större delen av 90-talet 
präglas av lågkonjunktur och lågt 
byggnadstempo.  

Pennygången i Högsbo byggdes 1959.
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Planer fanns redan för något annat. 
Exakt en månad innan nyheten om att 
bostadsförmedlingen läggs ned berättar 
fastighetsägarföreningen i Göteborg 
att man vill starta en privat förmedling 
kallad Boplats Göteborg.

– Vi kallar det för en informations-
central där både privata och kommunala 
fastighetsägare ska samarbeta på frivillig 
väg, säger Håkan Juthage, Göteborgs 
fastighetsägareförenings dåvarande VD, 
till TT i februari 1992. 

Mars 1993 hålls första bolagsstämman 
och den 24 maj samma år blir 
bolaget registrerat hos Patent- och 
registreringsverket. Boplats Göteborgs 
AB har då tre ägare: kommunen (40 
%), Göteborgs fastighetsägarförening 
(30 %) samt de tre kommunala 

fastigehetsbolagen Poseidon, 
Bostadsbolaget och Familjebostäder  
(30 % tillsammans). Strukturen har hållit 
i sig sedan dess. 

Mellan klockan 15.00 och 16.20, den 
18 mars 1993, äger Boplats Göteborgs 
första styrelsemöte rum under ledning 
av den moderate politikern och tillika 
ordföranden Jan Hallberg. Charlie 
Öfverholm, nu informationschef på 
svenska mässan, tidigare chef för 
bostadsförmedlingen, rekryters som vd.

– Jag började i augusti 1993 och jag 
minns hur jag visades runt i lokalerna 
på Kungsportsplatsen. Den tidigare 
hyresgästen hade lämnat kvar ett 
skrivbord och på balkongen stod ett 
par plaststolar. Vi tog in dem, satte oss 
och började jobba. Det var jag och en 

1992
Bostadsförmedlingen läggs ner. Fastighets-
ägarna meddelar att de vill starta Boplats 
Göteborg.    

1993    
Boplats Göteborgs första styrelsemöte hålls i 
mars. I maj registreras Bolaget hos Patent- och 
registreringsverket. Under 
hösten anställs VD.

Det var kris i Sverige. 
Lägenheter stod tomma.  
I mars 1992 kom beskedet 
att Bostadsförmedlingen 
som funnits sedan 1947 
läggs ner. 

En informationscentral tar form
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praktikant. Vi var hela Boplats då.

Vad skulle verksamheten syssla med? Ett 
koncept måste fram.

– Det skulle bli en informationscentral, 
det var både kommunen och 
fastighetsägarna överens om. Men 
hur skulle den se ut? För att komma 
bort från bostadsförmedlingsstämpeln 
kom vi på att vi skulle ge det hela en 
känsla av resebyrå. Vi kopplade in en 
inredningsarkitekt som tog fram det 
nordiskt ljusa möblemanget i lokalen, 
medan en copywriter skapade loggan.

Under hösten utökades personalen till 
fyra anställda och för att stärka ekonomin 
bestämdes att lokalens övre plan skulle 
användas som galleri där fastighetsägare 
och bostadsproducenter kunde ställa ut 
mot betalning.

– Vi satt där och planerade verksamheten 
i stora oöppnade lokaler. Som tur var 
låg det en heltäckningsmatta kvar som 
dämpade ljudet, säger Charlie Öfverholm 
och skrattar.

Den 21 januari 1994 var det dock tjockt 
med folk. 250 gäster hade bjudits 
in till en ”förhandstitt” till den nya 
informationscentralen Boplats Göteborg 
där det bjöds på levande musik, tilltugg 
och förfriskningar. 

– Vi såg till att bjuda in kändisar för 
att tidningar och tv skulle komma. Och 
det gjorde de. Jag minns att Sonya 
Hedenbratt sjöng och att det var mycket 
politiker och göteborgsprofiler på plats. Vi 
fick ett bra genomslag. 

Dagen efter öppnades Boplats Göteborg 
för allmänheten. Med bland annat 
ringlistor till hands stod personalen i 
första hand beredd på att informera 
om var lägenheter fanns och hur man 
själv som bostadssökande bäst kunde ta 
kontakt med stadens hyresvärdar. 

Redan på morgonen skrev Göteborgs 
Posten (GP) att ”skillnaden mot förr blir 
stor – köa går inte och att få en lägenhet 
kostar pengar”. Fokus hamnade direkt på 
Boplats förmedlingstjänst Intressebanken.

> Intressebanken
Via ett pappersformulär kunde 
bostadssökande, mot 500 kronor 
i depositionsavgift, anmäla sina 
bostadsönskemål till Intressebanken. Ur 
denna kunde sedan Fastighetsägare välja 

1994 
Den 22 januari öppnar Boplats. Bolaget har fyra 
anställda. Intressebanken startas. 

1995
Fastighetsnämnden tycker att staden ska dras 
sig ur verksamheten som plågas av en ansträngd 
ekonomi. Kommunstyrelsen säger nej trots att 
de kommunala bolagen knappt använder sig av 
Boplats tjänster. 

En informationscentral tar form

Boplats första logga.
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1996
Intressebanken läggs ner. Samtliga lägenheter 
presenteras istället direkt i lokalen. Systemet kallas 
”Göteborgs bomarknad”.

1997
Första söktjänsten på Boplats webb. 
Bostadssökande kan hitta de lägenheter som 
passar deras önskemål men ännu inte anmäla sitt 
intresse via webben. Boplats börjar hjälpa företag 
som ska etablera sig att hitta boende till anställda.

hyresgäster till sina lägenheter. Sökande 
som inte fått någon lägenhet inom fyra 
månader (de flesta) fick automatiskt 
tillbaka sina 500 kronor om de inte själva 
gjort en nyanmälan. Fick man lägenhet 
gick pengarna till en förmedlingsavgift. 
I december hade runt 2 500 personer 
anslutit sig till Intressebanken.

– Vi insåg ganska snart att människor 
kom till oss för att de ville ha bostad. 
Att bara få tips om hur man själv skulle 
skaffa sig en upplevde man då inte som 
jättestor service, säger Charlie Öfverholm. 

Den första månaden förmedlades 15 
bostäder via Boplats, medan 75-100 
personer tittade in i lokalerna dagligen. 
I slutet av året hade 250 lägenheter 
förmedlats, vilket TT påpekade var ”långt 
under målet på 800 lägenheter”. Boplats 
beslutade att slopa förmedlingsavgiften. 

Men orsaken till den låga 
förmedlingstakten berodde inte på 
de sökande, utan på att mindre och 
medelstora privata fastighetsägare inte 
utnyttjade tjänsterna som erbjöds. Håkan 
Juthage, Fastighetsägareföreningens VD 
och tillika Boplats vice styrelseordförande, 
var självkritisk. 

– Vi måste nu ifrågasätta om vi erbjuder 
något som inte efterfrågas, sa han till GP.

I december hade en ny utvecklingsstrategi 

för Boplats tagits fram. Intressebanken 
skulle bli ”snabbare, direktare och mer 
lätthanterlig”. För att locka fler sökande 
till sig föreslogs också att en anslagstavla 
som skulle fungera som bytesbörs skulle 
sättas upp på Boplats.

Det imponerade inte på social-
demokraterna och vänsterpartiet som 
ville lägga ner Boplats, varpå tidningen 
Arbetet (s) skrev en nostalgisk ledare 
om att den gamla typen av kommunal 
bostadsförmedling borde återinföras. 
Moderaterna tänkte annorlunda.

– Om Boplats bara får lite mer tid på 
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1998
De privata 
fastighetsägarna 
lämnar in 86 procent 
av alla lägenheter till 
Boplats.

2000  
Studentsajt startas på 
boplats.se

sig så ska vi visa att idén kan fungera, 
sa moderata kommunalrådet och tillika 
Boplats styrelseordförande Jan Hallberg 
till GP.

– Såhär ett år efter starten kanske man 
kan säga att det hade varit klokt om vi 
hade koncentrerat oss helt och hållet 
på informationsdelen. Jag skulle gärna 
slopa förmedlingsdelen helt för den 
verksamheten klarar hyresvärdarna bättre 
själva.

> Allmännyttan
– Det var den stora utmaningen, att få de 
kommunala bolagen att börja använda 
Boplats. Så var det under hela min tid, 
säger Lars Ljung som var VD på boplats 
mellan 1997 och 2001.

Innan dess var det – trots att kommunen 
var största ägare – mest privata 
fastighetsägare som använde sig av 
Boplats tjänster. Men inte i tillräcklig 
utsträckning, och verksamheten hotades 
av nedläggning. Redan 1995 ville 
fastighetsnämnden att staden skulle dra 
sig ur verksamheten (vilket inte fick bifall 
i kommunstyrelsen) och i juni året efter 
kom man fram till att Boplats Göteborg 
AB bör avvecklas på grund av att bolaget 
bara drog in en bråkdel av de pengar som 
räknat med att få in på sina tjänster. Vid 
denna tid bidrog staden med 800 000 

kronor om året och de tre kommunägda 
bostadsföretagen med 600 000 kronor 
vardera. 

I december 1996 hade dock fastighets-
nämnden ändrat sig och gav klartecken 
till ett nytt avtal med Boplats. Staden 
sköt till den halva miljon kronor som 
fattades mot att Boplats uppdrag 
vidgades – bland annat tog man över 
ansvaret för att de människor som på 
sociala- och medicinska grunder tilldelats 
förtur till en bostad också fick en. 

> Bomarknad
På Boplats började samtidigt 
förmedlingstjänsten utvecklas. 
Intressebanken, där fastighetsägarna 
kunde välja bland bostadssökande, lades 
ner och under sommaren och hösten 
lanserades ett nytt system, Göteborgs 
bomarknad, där bostadssökande fick 
lämna intresseanmälningar på lägenhet 

”De har massor med tips som sitter på 
anslagstavlorna. Det är gratis och du skriver 
en intresseanmälan varefter hyresvärden 
tar kontakt med dig om det inte finns något 
telefonnummer på lägenhetslappen. Där finns 
också en bytesbörs. Det kostar 100 kronor att 
vara med i den om du själv vill byta lägenhet 
och sätta in den i deras pärm. Att bara leta i 
pärmarna efter bytesobjekt är gratis.”

- GP om Boplats 1997

Scenografi i Boplats 
lokaler.
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2001  
Ett nytt system, som underlättar arbetet både för 
personalen och för kunderna till bytesbörsen och 
annonstorget, körs igång.  

2002  
Boplats gör en undersökning om svart 
bostadsmarknad och kommer fram till att 
problematiken är begränsad i Göteborg.

för lägenhet. För första gången blev det 
nu också möjligt att söka på internet. Via 
en enkel sökmotor, med bara maxhyra 
och väderstreck som sökkriterier, kunde 
man hitta just de lägenheter som passade 
ens egna krav. Därefter kunde man ringa 
direkt till hyresvärden eller skriva ut en 
intresseanmälan och faxa den till Boplats 
för vidarebefordran till hyresvärden. 

Göteborgs bomarknad blev snabbt en stor 
succé. I november hade den genererat 
drygt 800 anmälda lägenheter sedan 
starten i slutet av maj, vilket kunde 
jämföras med de 100 som kommit in 
under årets första halvår. 

I februari 1997 hade antalet sökningar på 
webben nått ca 9 000 per vecka för att 
därefter bara stiga. 

– Vi såg en jättepotential med webben, 
men på den tiden hade en stor del av 
befolkningen inte tillgång till dator. Det 
var ett problem som diskuterades mycket 
under hela min tid som VD. När kan vi 
lämna pappersblanketterna och helt 
övergå till ett datoriserat system? Det var 
en rättvisefråga, säger Lars Ljung. 

Vi den här tiden besökte 200 – 250 
personer Boplats varje dag och det 
var knappast någon fråga om att det 
fortfarande var ”pappersförfarandet” i 
lokalen som dominerade verksamheten. 

1998 hade förmedlingsverksamheten 
på Boplats snurrat igång rejält. Redan 
i september hade det kommit in 1841 
lägenheter, varav 1733 hade hyrts ut. 

– De privata värdarna såg snabbt värdet 
av vårt nya system, hur det förenklade 
deras administration.

Allmännyttan var som sagt mer 
tveksam, kanske inte ledningarna, men 
marknadsavdelningarna tyckte inte 
Boplats hade något existensberättigande i 
Göteborg, menar Lars Ljung.

– Först i början på 2000-talet, efter 
påtryckningar från bolagens ledningar, 
började det röra på sig. Poseidon var först 
med att föra över lägenheter från sitt 
system, sedan följde de andra.

Under Lars Ljungs tid började Boplats 
också samarbeta med bostadsbolag 
utanför Göteborg, till exempel i Kungälv, 
Partille och Mölndal.

– Vi jobbade också mycket med 
temadagar och satsade på att vara så 
ekonomiskt självgenererande som möjligt. 
Vi hade en slimmad organisation och var 
mycket kostnadseffektiva.

Lars Ljung slutade som VD på Boplats 
i oktober 2001. Under det året 
annonserades totalt 2 273 lägenheter hos 
Boplats.
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Hallå där Linda 
Alexandersson 
Du arbetade på Boplats mellan 1999 och 2006. 
Hur gick det till när du började?
– Det var mycket papper. Vi skrev annonser på gula 
lappar som vi satte upp på skärmar i lokalen varje 
dag. Vi delade upp dem område för område. Sedan 
fick vi hålla koll på när annonserna gick ut.

Var inte det svårt?
– Jo, det hände ofta att sökande kom fram till oss 
och påpekade att ”titta, den här annonsen har 
gått ut”. Trots att vi fanns på webben var det alltid 
mycket folk i lokalen. Det var där man sökte. Folk 
hade inte dator i samma utsträckning då.

Hur valde ni ut och hur förmedlade ni 
ansökningar till hyresvärdarna?
– De hade ofta bestämt hur många sökande de ville 
ha, till exempel 30 st. Då tog vi de 30 första och 
skickade ansökningar i kuvert till hyresvärdarna. 
Men precis som idag kunde hyresvärdarna också 
sätta upp kriterier. Ofta handlade det om krav på 
inkomst och ålder.

Runt millennieskiftet hade det börjat vända 
och branschen var på uppgång igen. Men 
många lägenheter stod fortfarande tomma i 
ytterområdena. Hur märkte ni av det? 
– I vissa områden var det svårt att hyra ut i många 
år. Hyresvärdarna försökte givetvis via Boplats. 
Men om de hade 16 lägenheter kanske de lade ut 
två. Det såg inte bra ut om de var för många. Och 
fick man inte de där två uthyrda, byttes de ofta till 
två andra veckan efter för att ge sken av ruljans.

Arbetsprocessen måste ha tagit mycket längre 
tid då?
– Ja, själva handhavandet av ansökningarna tog 
mycket mer tid. Men samtidigt var det jätteroligt. 
Man hade mycket personlig kontakt med 
hyresvärdarna och man kom varandra nära. Många 
kom in till Boplats för att hämta ansökningar. Den 
stora brytpunkten kom 2004 när värdarna kunde 
börja arbeta själva med annonseringen i det nya 
systemet ”beda”. 

När du ser tillbaka på Boplats, vad tänker du då?
– Det var en rolig tid. Vi testade väldigt mycket nya 
saker. Nytänkande har alltid präglat Boplats och 
jag tycker att det är kul att det gick som det gick. 
Tänk vad mycket nytta Boplats gjort för många 
människor. Att samla bostadsmarknaden på ett 
ställe var verkligen en skitsmart idé.

2003 
Kommunstyrelsen beslutar att Boplats Göteborg 
får uppdraget att förvalta Sekretariatet för 
Studentforum. 

”Tänk vad mycket nytta 
Boplats gjort för många 

människor.”

Kungsportsplatsen.



2004 
Ett nytt kunddatabassystem tas i drift i 
september. Från och med nu har alla sökande 
en registreringstid. Drygt 100 uthyrare i olika 
bostadsföretag utbildas i det nya systemet som 
kommer att hålla i tio år. Boplats har fem anställda.

På Boplats hemsida kom och gick 
attraktiva lägenheter snabbt som ögat. 

– Idag finns inget svåruthyrt. 
Lägenheterna ligger kvar tills 
hyresvärdarna har valt en ny hyresgäst 
och vill att vi ska ta bort annonsen.

Citatet av Boplats dåvarande informatör 
Sara Rudmark är saxat ut GP i augusti 

2002. Då hade planeringsarbetet för en 
ny effektivare och interaktiv hemsida 
redan varit igång ett tag.

– I det dåvarande systemet kunde inte 
fastighetsägarna behandla ansökningar 
utan man bestämde sig för att ta in 
ett visst antal, till exempel tio, och sen 
försvann annonsen. Det innebar att en del 
attraktiva lägenheter bara låg inne i en 

Högtryck på bostadsmarknaden

I början av 2000-talet 
ökade inflyttningen 
till Göteborg samtidigt 
som omsättningen av 
lägenheter i centrala 
Göteborg sjunker ner 
till 10 procent.

Ny logga 2004.

Kungsportsplatsen.

Utställning i lokalen på 
Kungsportsplatsen.
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2005 
De kommunala bolagen inom AB Framtiden 
flyttar sin externa uthyrning till Boplats system. 
Uppbyggnaden av en statistikdatabas påbörjas.

2006
Chalmers studentbostäder och Mölndalsbostäder 
ansluter sig till Boplats system. Boplats har sex 
anställda.

minut innan de försvann. 
Och då fick ju inte alla 
en chans att söka, säger 
Maria Meyer-Martins, 
vd på Boplats sedan 
december 2001.

Något som också slagit 
henne när hon tillträdde 
var att trafiken på 
webbsidan var hög (1,4 
miljoner unika besök 2001) 
men att ingen information 
om kunderna sparades.

– Vad är det för bostäder människor 
vill ha? Hur ser efterfrågan ut? Sådan 
information är bra att ha när det planeras 
för nya bostäder. Så vi började diskutera 
om att göra ett riktigt kunddatasystem.

Upphandlingen av leverantör påbörjades 
2002 och 1 september 2004 kördes 
det nya systemet igång. Nu behövde 
bostadssökande inte längre fylla i sin 
adress och sina personuppgifter varje 
gång de sökte en lägenhet. Genom att 
registrera sig en enda gång fick de istället 
tillgång till en egen sida med lägenheter 
som passade just deras önskemål. Det 
var bara att logga in och klicka på de 
lägenheter man ville söka.

Att satsningen var rätt förstod man redan 
efter att systemet varit i drift ett dygn. 

Då hade 2 300 personer 
hunnit registrera sig och 
en ledig trea i Linnéstaden 
hade fått 900 ansökningar. 
Under första månaden 
tredubblades antalet 
ansökningar. 

Som tur var gjorde den 
nya kunddatabasen 
också det enklare för 
fastighetsägarna. För 
första gången kunde 

de ange kriterier för vilka hyresgäster 
som skulle passa en viss lägenhet och 
enkelt sortera sökande efter dessa när 
annonseringsperioden var över. Hur 
många som sökt spelade alltså ingen roll, 
och Boplats och fastighetsägarna kom 
överens om att en annons måste ligga ute 
i minst 24 timmar.

– I samband med lanseringen av det nya 
systemet bytte vi också logga. Vi ville 
knytas ihop mer med Göteborgs Stad och 
valde att ändra logotypen till stadens 
färger – gul och blå, säger Maria Meyer-
Martins.

I lokalen på Kungsportsplatsen satsade 
man också extra på utställningar. En 
scenograf knöts till Boplats som under 
flera år gjorde tematiska utställningar i 
entrén på bottenvåningen. Tanken bakom 

Kungsportsplatsen.

Maria Mayer-Martins, 
vd sedan 2001.
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2007 
Allmännyttan bestämmer sig för att sortera 
sökande efter registreringstid. Besöken i 
lokalen ökar med 50 procent till över 21 000. 
Första Bobytarkvällen och Nyproduktionsdagen 
genomförs. Boplats har sju anställda.

2008 
Ett system för marknadsanalys tas i bruk. Boplats 
första bostadsmarknadsdag genomförs på temat 
”Hyresrättens roll för tillväxten”. Projektet Unga 
hem med målet att lägga ut 1000 lägenheter för 
ungdomar upp till 29 år på Boplats startas.

det var att ”bostaden är scenen för våra 
egna liv”.

– Vi startade också ett slags speaker’s 
corner. Vi bjöd in folk, politiker och 
andra, och hade diskussioner om 
bostadsmarknaden. Ibland gick det 
ganska vilt till. 

> Bostadsbrist
Med en egen kunddatabas på 
fickan kunde Boplats med jämna 
mellanrum presentera egna statistiska 
undersökningar. I oktober 2005, då  
55 000 personer hunnit registrera sig 
som bostadssökande, gick till exempel 
GP ut med nyheten ”Ruggig statistik om 
bostadsbristen”. Man hade läst Boplats 
senaste statistik och tyckt att ”de torra 

siffrorna skriker om den bostadsbrist som 
plågar göteborgarna”. 

Det är en uppenbart chockad journalist 
som inleder artikeln med meningarna: 
”430 personer söker varje ledig 
hyreslägenhet i Göteborg. Vi 
tar det igen. I genomsnitt söks 
varje ledig hyresrättslägenhet 
i Göteborg av 430 personer.” 
Senare i artikeln presenteras det 
som beskrivs som den ”ruggigaste 
siffran” – 22 000 av de som 
registrerat sig på Boplats har 
inget fast, eget boende. 

Under kommande år skulle 
trycket på bostadsmarknaden 
bli större. Mycket större, men 
samtidigt diversifierat. 

Kampanj för nya 
webbplatsen.
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2009 
I januari öppnar Boplats i nya lokaler intill 
Feskekôrka, lokaler som är mer ändamålsenliga för 
verksamheten som vuxit ur de mindre lokalerna vid 
Kungsportplatsen. 

2010
Boplats når över 100 000 registrerade 
bostadssökande. Arbetet med utvecklingen av ett 
nytt öppet och transparant IT-system påbörjas. 
1000:e ungahemslägenheten uthyrd. 

– Med hjälp av den statistik vi byggde 
upp kunde vi beskriva hur efterfrågan såg 
ut. Många sökte lägenheterna, men i snitt 
var det bara en tredjedel som tackade 
ja, när de väl fick chansen att skriva 
kontrakt, och så är det fortfarande. 

Boplats utmanades att ständigt försöka 
hitta nya verktyg för att underlätta 
för bostadssökarna. På webbsidan 
startades bland annat en sida för 
uthyrning av rum till studenter, en sida 
för andrahandsuthyrning och en för 
seniorboende. 

– Det har varit en löpande utveckling av 
nya funktioner och projekt där vi kunnat 
kombinera annonserna på hemsidan med 
personliga möten i vår lokal, säger Maria 
Meyer-Martins.

Vid systemets införande var ”kötiden”, 
eller registreringstiden ingen större 
fråga. Det avgjorde aldrig vem som fick 
lägenhet. De flesta värdar sorterade 
efter slumpen eller andra kriterier  
och som registrerad bostadssökande 

var man förmodligen inte ens 
medveten om att man hade ett 
registreringsdatum.

– Men efter hand som antalet 
bostadssökande snabbt ökade 
förstod vi det fanns sökande som 
kanske aldrig, på grund av deras 
inkomst eller andra kriterier, skulle ha 
en chans att få en lägenhet.

Under första kvartalet 2007 beslutade 
därför de kommunala bostadsbolagen 
inom AB Framtiden att sortera urvalet 

Flyttkort från Boplats.

Nya lokaler 
 i Rosenlund.
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2011
Det genomsnittliga antalet ansökningar per 
lägenhete ökar från 715 till 829. Upphandlingen 
kring utvecklingen av det nya IT-systemet blir klar.

2012

2012
I oktober fattar kommunfullmäktige beslut om 
hur Boplats Göteborg ska fungera i framtiden och 
att det skall kosta 100 kronor om året att vara 
registrerad.  

av de sökande efter registreringsdatum. 
Under åren som följt har också många 
privata värdar följt den principen.

Men Boplats system var inte skapat 
efter ett köförfarande och efterhand 
som registreringstiden i allt större 
utsträckning fick avgöra vem som 
får lägenhet växte kritiken från de 
bostadssökande. Man ville ha svar på 
frågor som: Hur ligger jag till i ”kön”? Hur 
lång kötid hade den som fick lägenheten 
jag sökte?

> Transparens
2010 påbörjades utvecklingsarbetet mot 
en webbplats som skulle möta de nya 
kraven på öppenhet och transparens 
– i den skulle det också bli enklare för 

fastighetsägarna att tydliggöra sina krav.

– Det ligger i tidens anda. Idag finns 
information tillgänglig överallt. Kommer 
inte bussen vill du veta var den är, vad 
som hänt osv. Vill man hänga med och 
ha en dialog med sina kunder måste man 
som serviceföretag vara transparent, 
säger Maria Meyer-Martins.

Transparens och öppenhet var dock inte 
enda orsaken till att Boplats behövde 
ett nytt system. De senaste åren hade 

Ny logga 2014.

Antal hyreslägenheter per år
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2013
Antalet registrerade bostadssökande närmar sig 
200 000. Genomsnittliga registreringstiden 
för de som fått kontrakt är 950 dagar. 

Allmännyttan står för hälften av 
alla utannonserade lägenheter.

2014
Boplats nya öppna och transparanta IT-system 
lanseras i september. Den administrativa avgiften 
på 100 kronor om året införs. I december har ca 
120 000 bostadssökande valt att betala.

människors it-vanor förändrats och 
Boplats behövde helt enkelt ta språnget 
över till nästa generation av teknik.

Boplats beslutade att satsa på ett 
eget IT-system där företaget äger 
källkoden för att vara fri att utveckla 
marknadsplatsen efter kundernas behov 
av tydligare information och deras 
ständigt förändrade it-vanor. 

Det nya IT-systemet togs i drift 
sommaren 2014 och då fanns det över 
200 000 registrerade bostadssökande, 
men i slutet av året hade nästan 80 000 
fallit bort. Ungefär 120 000 personer har 
valt att betala 100 kr i medlemsavgift i 
december 2014.

1 januari 2014 tog Göteborgs Stadshus 
AB över stadens aktieinnehav i samband 
med den pågående översynen, där 
Göteborgs Stad ser över alla sina bolags 
uppdrag och ägarstruktur. 

– Det ska bli spännande att se var 
vi är om ett år, säger Maria Meyer-
Martins. Men en sak är säker. Boplats 
blir aldrig tråkigt, här händer saker 
jämt. Att vi träffar vår slutkund 
varje dag ger verksamheten en 
nerv, som vi aldrig skulle vilja 
vara utan. Bostäder talar alla 
om – på spårvagnen, i kön i 
livsmedelsaffären eller vid bordet intill 
på fiket. Tre generationer webbplatser.
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