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Program 2021 och 2022
Moderatorer:
Mats Wilhelmsson, professor, KTH

Cecilia Hermansson, docent , KTH

26 november

10 december

18 februari

29 april

13 maj

En hållbar profession? En studie av 
omsättningen i yrket bland
verksamma fastighetsmäklare i Sverige

Kommunala krav på lägre hyra och sociala 
kontrakt i nyproduktionen

Vad vet vi om efterfrågan på 
hyressubventionerade lägenheter?

Hållbarhet, regelverk och roller från detaljplan 
till bygglov

Olika kvantitativa modeller för prognostisering 
av bostadspriser

Seminarieserien fortsätter våren 2022 fredagar 
ojämna veckor. Fullständigt program kommer 
inom kort.

Välkommen till KTH Bostad 2.0 
och en serie frukostseminarier
om Sveriges bostadsmarknad

KTH Bostad 2.0 
Forskningsprogrammet KTH Bostad 2.0 fokuserar på dagens situation 
på bostadsmarknaden i relation till: konsumenter, branschen, 
myndigheter; lagar, regler, ekonomi, hållbarhet samt ett antal sociala, 
miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter. KTH Bostad 2.0 
består av flera forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En 
bostadsmarknad för alla.

André Nilsson 
näringspolitisk expert 
Mäklarsamfundet

Björn Berggren 
professor
KTH

Martin Ahlenius
doktorand
Högskolan i Gävle

Omsättningen av 
fastighetsmäklare beskrivs 
som problematisk av flera 
aktörer som Mäklarsamfundet, 
Fastighetsmäklarinspektionen, 
företagare, lärosäten, 
fastighetsmäklare och forskare. 
Men begreppet omsättning är 
diffust och används ofta utan 
tydlig definition, vilket medfört 

att det ofta är oklart om 
omsättning syftar på byte av 
arbetsplats eller byte av yrke. 
Orsakerna bakom att 
yrkesverksam vill byta 
arbetsplats eller yrke kan 
variera, men individers och 
yrkens karaktärsdrag påverkar 
sannolikheten både för byten 
av arbetsplats och yrke.

KTH Bostad 2.0 frukostseminarier med fokus på bostadsmarknaden
Tid: Fredagar ojämna veckor 08.15-09.00.
Plats: Zoom (länk skickas ut efter registrering)
Anmälan: kth.se/bostad2noll


