
FRAMTIDENS 
BOENDE

– UNGAS TANKAR OM BOSTADSMARKNADEN IDAG OCH I FRAMTIDEN



”PÅ ETT SÄTT SÅ BYGGER JU 
UNGDOMARNA GRUNDEN 
FÖR FRAMTIDEN. SÅ GÅR 

DET ÅT SKOGEN DÄR SÅ GÅR 
DET ÅT SKOGEN FÖR FRAMTIDEN 
OCKSÅ. DET ÄR INTE HJÄLPSAMT 
ATT GÖRA DET SVÅRT FÖR OSS.”

– DELTAGARE I FOKUSGRUPP



Bakom undersökningarna som denna rapport bygger på står HSB Göteborg
i samarbete med HSB Living Lab. Den kvantitativa undersökningen genom-
fördes av Kantar Public och baseras på 1062 intervjuer med 18–29-åringar 
boende i Göteborgsregionen. Datainsamlingen genomfördes i den slump-
mässigt rekryterade Sifopanelen mellan 18 juni och 7 juli 2022. Den kvalitativa 
undersökningen, i form av två fokusgrupper, gjordes den 22 mars 2022. 
Åtta deltagare per grupp samtalade i två timmar vardera. Alla medverkande 
är boende i Göteborg och i åldrarna 18–24 år. Urvalet är gjort för att uppnå 
spridning i tankar och attityder kring framtida boende, och har en representativ 
spridning när det gäller etnicitet och kön. 
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Vi på HSB Göteborg har undersökt västsvensk-
arnas inställning till framtidens boende genom 
kvantitativa undersökningar sedan 2017. Det 
har vi gjort även i år, och den här gången går 
vi ännu djupare. Vi ville veta mer om de unga –  
deras drömmar, förhoppningar, funderingar och 
farhågor kring framtidens boende. Därför har 
vi kompletterat årets kvantitativa under-
sökning genom att samla 16 unga vuxna i 
åldrarna 18–24 år, och lyssnat på deras tankar 
och resonemang kring framtidens boende. 

Vi ville också ge dem chansen att framföra 
sina tankar och önskemål till våra politiker. De 
återfinns sist i den här rapporten. Vi passade 
även på att låta fyra boendeexperter, från olika 
forskningsfält och grenar av näringslivet, reflek-
tera kring insikterna från undersökningen. 

Trevlig läsning!
Lars Göran Andersson
vd, HSB Göteborg

Sist men inte minst har vi pratat med några 
som är ännu yngre, nämligen barnen på 
Segerstads kooperativa förskola. Även om 
de ännu inte har anledning att fundera 
över sitt första bostadsköp, så har de en hel 
del önskningar och drömmar. Det är tydligt 
att bostaden är viktig och engagerar många, 
genom hela livet.

Jag hoppas och tror att du som läser ska hitta 
något att ta med dig, oavsett om du är ung 
bostadssökare, politiker, förälder – eller precis 
som vi brinner för att bygga framtidens 
goda boende. 

FRAMTIDENS BOENDE
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”Jag bor i villa, i Lindome. Jag har nära till tåg och så, där har jag inget att klaga 
på. Men jag är sugen på att flytta. För att få bo själv, slippa familjen, ha eget.”

”Jag bor i ett ombyggt garage på min hyresvärds tomt, i Majorna. Det bästa 
är läget. Det är väldigt litet; otroligt litet kök och badrum. Det är det sämsta.” 

”Jag bor i bostadsrätt tillsammans med mina föräldrar och syster. Jag antar 
att det är lite ont om plats, man kan inte göra jättemycket. Jag planerar att 
flytta ut snart.”

”Jag bor i en etta, i en hyresrätt på Guldheden. 26 kvadrat med separat dusch 
som tre personer delar på. Det är väldigt billig hyra, och det är nära stan.”

”Jag hade inte kunnat bo där jag bor om jag bott själv, det är för dyrt.”
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BOENDE IDAG 
OCH IMORGON
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Att storstäderna kommer fortsätta att växa och bli ännu mer attraktiva att bo 
i är ett rimligt framtidsscenario – 71 procent av de unga spår att fler kommer 
flytta till stora eller mellanstora städer om tio år. Göteborgs stad räknar med 
att Göteborg kommer växa med i snitt 6 300 invånare varje år fram till 2040. 
Vad innebär det för byggnader och boende i staden?

(Källa: Göteborgs stad)

Storstäderna Mellanstora
städer

Mindre städer Landet/mindre
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Tveksam, vet ej

45%
40%
35%
30%

25%
20%
15%
10%
5%
0%

STÄDERNA VÄXER – I KUBIK

Hur tror du att den generella boendetrenden i Sverige 
kommer att se ut om 10 år? Fler flyttar till...

Folkmängden i Göteborg 1950-2021
samt prognos till 2040

+ 95 000 + 162 000 + 120 000
Prognos

- 40 000

2040203020202010200019901980197019601950

2022:
588 000

707 000



7

För att alla nya stadsbor ska få plats kommer husen att behöva växa på 
höjden, samtidigt som boendeytan för varje person blir mindre. De praktiska 
problemen med mindre boyta kommer delvis att kunna lösas med nya funk-
tioner och smarta digitala lösningar, enligt deltagarna. Parallellt med att 
städerna växer, blir kranskommunerna till de större städerna också mer 
populära. Fördelarna med närhet till både staden och naturen är en 
bärande faktor enligt de unga, och en förutsättning är utbyggd kollektivtrafik. 

Värt att tänka på är att deltagarna i våra undersökningar i de flesta fall är 
uppvuxna i eller i närheten av Göteborg, en stad där bostadsbristen de senaste 
decennierna varit stor och där priserna på bostäder gått upp kraftigt. 

På senare år har byggandet av nya bostäder i Göteborg ökat snabbt i relation 
till hur det såg ut för bara några år sedan, med cirka 4 000–5 000 färdigställda 
nya bostäder varje år. Göteborg är också den kommun som hade den största 
folkökningen av alla kommuner – 2021 blev vi 4 493 fler på bara ett år. Och så 
verkar det alltså fortsätta. 

SÅ TROR

FOKUSGRUPPERNA:
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Tätt, högt, trångt och grönt – eller villa med sjöutsikt?
När man frågar unga vuxna hur de tror att ”man” 
kommer att bo i framtiden, och hur de själva vill 
bo, är skillnaderna slående. De ser för sig en helt 
realistisk utveckling med ökad urbanisering, ökad 
exploatering, ökad trångboddhet, och ett större 
fokus på naturkontakt, även i stadsmiljö. Samtidigt 
ser de sig själva om tio år i en påtagligt traditionell 
familjesituation i ägd villa med sjöutsikt, nära 
stan men inte nödvändigtvis centralt. Intresset för 
kollektiva lösningar framstår som begränsat, och 
hållbarhetstankarna kretsar främst kring mobilitet, 
som bil och flyg. Det blir en delikat uppgift för 
aktörerna på bostadsmarknaden att jämka samman de 
här perspektiven. Rent krasst finns redan merparten 
av framtidens bostäder; vi har idag fem miljoner 
bostäder i Sverige, och nyproduktionen uppgår till 
ungefär en procent per år. Den stora utmaningen är 
att göra den procenten till ett meningsfullt tillskott 
till bostadsbeståndet. Vilka bostäder är det som inte 
finns i Sverige idag? Vilka nya kvaliteter ska de nya 
bostäderna tillföra?

Kaj Granath, arkitekt och gäst-
forskare på Chalmers Ace, knuten 
till Centrum för boendets arki-
tektur. Undervisar och forskar om 
bostadsarkitektur i vid mening, från 
lagstiftning och regelverk till plan-
lösningar och bostadskvaliteter ur 
ett boendeperspektiv. 

EXPERTEN TYCKER TILL



*Källa: Delmos. Segregation i Sverige, 2021
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Segregation är ett ämne som återkommer i fokusgrupperna. Den är komplex 
att mäta och analysera, men delegationen mot segregation (Delmos) har 
på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat hur segregationen ser 
ut i dag och hur den har utvecklats över tid. Delmos rapport från 2021 
visar att segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet* och 
det märks tydligt när det kommer till bostäderna. Boende i områden med 
socioekonomiska utmaningar bor i högre grad i hyresrätt generellt sett, 
och lever på mindre genomsnittlig bostadsyta än boende i andra typer av 
bostadsområden.

SÅ TROR

FOKUSGRUPPERNA:

Många tror att fler kommer vilja äga sitt boende men aldrig kunna, och som 
konsekvens kommer en större andel bo i hyresrätter i framtiden. Det kommer 
i sin tur leda till trångboddhet för de som inte har råd att köpa sitt boende, 
medan de som har ekonomisk möjlighet kommer att bo ännu större och 
exklusivare än idag.

Några lyfter att det finns många områden i Göteborg där otryggheten är stor. 
Flera av de områdena skulle kunna vara bra områden att bo i med plats för 
fler boende, om fler kunde känna sig trygga där. Några lyfter också mixen av 
olika bostäder; att bygga blandat för att motverka segregationen.

”Segregationen ökar i samhället [...]. Där har boende också en stor påverkan. 
Sammanhållning är viktigt för hela landet. Och den kan vara värd att satsa på 
för att få ihop den här generationen.”

STÖRRE KLYFTOR
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SÅ TYCKER 

HSB:

I områden där man lyckats bygga bort otrygghet, har samverkan mellan olika 
samhällsaktörer och myndigheter varit en framgångsfaktor. Där har även 
samhällsbyggarna en viktig roll. Vi tror på att skapa smartare stadsplanering 
som minskar fysiska barriärer och knyter ihop områden med olika 
socioekonomisk status. Det krävs ett tydligare helhetsansvar för utvecklingen 
i utsatta områden, genom till exempel blandade upplåtelseformer och 
satsningar på̊ trygghetsskapande åtgärder. 
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Sju av tio är optimistiska när vi frågar om deras framtida boende och svarar 
att det är troligt att de kommer bo som de vill om tio år. 23 procent, alltså 
ungefär var fjärde person, svarar nej på samma fråga. 

När de unga får beskriva sina egna drömboenden skiljer de sig från 
framtidsspaningarna generellt. Allra tydligast blir det vad gäller storlek på 
boendet. Samtidigt som de flesta tror att människor generellt kommer vilja 
bo mindre i framtiden, drömmer de unga ofta om ett stort boende i en egen 
villa med trädgård.

SÅ TROR 

FOKUSGRUPPERNA:

23%

77%

DE UNGA DRÖMMER STORT...

Hur troligt är det att du kommer bo som du vill om 10 år?

Troligt Inte troligt
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”Jag vill bo centralt, men det är viktigt att ha en uteplats. En trädgård 
så man kan bjuda in folk, grilla, hänga… Och ha sköna grannar så 
man kan spela hög musik.”

”Förverkligandet av drömmarna kommer nog ta längre tid än man tror. 
Man tänker att ’det är så här mycket man behöver spara’, men det kommer 
öka hela tiden. Allting blir dyrare hela tiden.”

Flera i fokusgrupperna är också medvetna om att tidshorisonten är längre än 
de skulle önska – drömmen är troligen inte uppfylld inom tio år. Kanske bor 
man då fortfarande i en hyresrätt, och för den som lyckats köpa sin drömvilla 
är lånen stora. 

Det är ett faktum att villorna som återkommer som det ultimata drömboen-
det inte finns i dagens bostadsmix, i alla fall inte i någon större utsträckning. 
Ekvationen stora och centralt belägna villor med trädgård går av praktiska 
skäl inte vidare bra ihop med en kompakt stad. Det vet både vi som arbetar 
med stadsbyggnad, likväl de unga. Men kanske finns det lösningar som vi 
inom branschen ännu inte hittat, som gör att fler kan få sina bostadsdrömmar 
uppfyllda i framtiden. 

”Sjötomt med egen strand. Det vore nice att bo nära havet, 
kanske ha en egen stor tomt där man kan odla egen mat.”
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SÅ TROR 

FOKUSGRUPPERNA:

Inte alla unga vuxna i fokusgrupperna vill följa normen: först en lägenhet 
som ung och sedan villa med familjen. Flera kan tänka sig att bo i en centralt 
belägen lägenhet även när de bildat familj. Andra drömmer om att flytta till ett 
hus i skogen, bygga ett ekohus eller att bo på en bondgård med djur. Enstaka 
ser också fördelarna med ett mer kompakt och fritt boende, kanske i en van, 
som en del av den populära tiny house-rörelsen eller på en husbåt. Lite längre 
fram i livet ser några stadsliv framför sig på nytt. 

...OCH FRITT

Var skulle du vilja bo om 10 år?

Storstad Mellanstor stad Mindre stad På landet/mindre
samhällen/by

Tveksam, vet ej

0

45
40
35
30
25
20
15
10
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Nästan hälften, 42 procent, hoppas att de själva kommer att bo i en storstad. 
Samtidigt drömmer 20 procent om ett hus på landet eller i ett mindre samhälle. 
Det verkar finnas en stor önskan att äga sitt eget boende. En majoritet vill ha 
antingen en villa eller en bostadsrätt, medan hyresformen är mindre attraktiv. 

Hur skulle du vilja bo om 10 år?

Bostadsrätt Hyresrätt Egen villa/
radhus

Jordbruksfastighet Vill ej uppge/
annat

 0 %

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

”Jag skulle nog kunna bo kvar i stadskärnan om jag får barn, gå med 
barnen till förskolan, och slippa ha bil. Det tycker jag låter attraktivt. 
Att leva nära jobbet i stan.”

”När man är gammal vill man nog bo i stan, ha ett socialt liv, 
gå till biblioteket och så. Att bo ute på landet vore nog svårare.”
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De ungas optimism kring sitt boende är glädjande 
– tre av fyra tror att de kommer att bo som de vill 
om tio år. Samtidigt finns uppenbara utmaningar 
med bostadsbrist, och inte minst hållbarhet, när det 
kommer till boende. Hur ser vi till att uppfylla de 
ungas förväntningar om att bo på ett sätt som de 
trivs och är nöjda med, samtidigt som vi minskar 
vår klimatpåverkan drastiskt? 
 
Nya innovationer och beteendeförändringar kommer 
spela en viktig roll. Våra bostäder och hem behöver 
betraktas med nya ögon. I HSB Living Lab har vi 
skapat en unik miljö där vi arbetar över de traditionella 
gränserna för att snabbare och mer effektivt hitta 
lösningarna för framtidens hållbara boende. Och 
ytterligare en viktig aspekt: näringsliv, akademi och 
offentliga aktörer gör det tillsammans.
 
Ett exempel är ett projekt kring merutnyttjande, 
där vi tittar på hur varenda kvadratmeter i huset kan 
skapa maximalt med nytta för de som bor där. Här 
kan de som bor mindre leva större samtidigt som färre 
resurser förbrukas. Kanske en av många lösningar som 
tillsammans gör att vi kan uppnå det flexibla hemmet 
som de unga önskar, samtidigt som det möter våra 
hårt ställda krav på hållbarhet.

Emma Sarin, projektchef  för HSB 
Living Lab, HSBs världsunika arena 
där vi utvecklar nya sätt att bygga 
och forma framtidens boende, i 
nära samarbete mellan människor, 
forskare och näringsliv. 

EXPERTEN TYCKER TILL
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Vi frågade fem- och sexåringarna på Segerstadens förskola hur de skulle 
vilja bo i framtiden om de fick önska fritt. Så här svarade de:

I det här huset med sju våning-
ar. Jag vill ha en gräsmatta, en 
studsmatta, och pratsamma 
grannar. 

Amanda, 5 år

HUR SER DITT DRÖMBOENDE UT?
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Jag ska bo i lägenhet. 
Varannan dag tar jag hiss, 
varannan dag tar jag rull-
trappan. Jag ska inte ha 
någon trädgård, det kommer 
bara vara väg och bilar. För 
lägenheterna i Göteborg 
har inga utegårdar. 

Amir, 6 år

Jag ska bo i ett hus och det 
ska vara stort och grönt. Jag ska 
ha en fläkt som jag kan flyga i 
väg med, och så ska det finnas 
bra gömställen. 

Alexander, 5 år
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Jag ska bo i en grön husbil 
och åka runt i Sverige, 
men jag vet inte vart än. 
Det ska i alla fall vara nära 
till skolan, och så ska jag 
ha en tv.

Elias, 5 år

I ett tält med en regnbågs-
källare med mina kompisar. 
Det ska finnas balkong men 
ingen trädgård. 

Nova, 5 år



ATT DELA – 
KOLLEKTIV OCH 

DELNINGSEKONOMI
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SÅ TROR 

FOKUSGRUPPERNA:

Delandet delar. Vissa menar att framtiden innebär ökat delande, på gott 
och ont. Möjligheten att kunna bo med sina vänner lockar, och för några
är delande av prylar en förutsättning för det hållbara liv de vill leva. 

Andra ser delandet som en konsekvens av ökad trångboddhet, segregation 
och bostadsbrist. De menar att det blir ett måste, snarare än en vilja, som 
driver utvecklingen mot mer delande – allt fler människor vill bo på ungefär 
samma ställe, med mindre boytor och kollektivt boende som följd. 
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72 procent av de unga kan tänka sig att dela något – från hela bostaden 
till gemensamma verktyg – om det skulle innebära ett billigare boende. 

0 % 10 %

Tveksam, vet ej

Nej, jag skulle inte kunna tänka mig att dela något

Cykel

Bil

Förråd med verktyg och redskap

Tvättstuga

Badrum

Kök

Bostad (ha inneboende/bo i kollektiv)

20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

DELANDE – ETT HÅLLBART MÅSTE?

Skulle du kunna tänka dig att dela något av följande 
med någon annan, för att få ett billigare boende?



*Källa: HSB Göteborg. Framtidens boende, 2019
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Många anser att bostadsdelande främst hör ungdomen och studietiden till. 
När de unga får önska om sin egen framtid på längre sikt, verkar delandet 
inte lika attraktivt. Då är det i stället ett eget och privat hem – en stadsnära 
fristående villa eller en stor och ljus lägenhet i staden – som står högst 
på önskelistan. 

Intressant är att när vi på HSB Göteborg undersökte inställningen till 
delningsekonomi år 2019 visade det sig att strax under hälften ställde sig 
positiva till att dela prylar och tjänster med sina grannar*. Ännu lägre var 
intresset bland de unga. En insikt från den gången var att bland de som 
faktiskt hade testat delande, var många nöjda. Är det kanske så att fler har 
testat att dela med gott resultat? Det verkar i alla fall som om delande går 
en ljusnande framtid till mötes.

”Jag tycker inte kollektivt boende är så fel. Jag skulle kunna se mig själv bo i 
ett kollektiv men då inom en snar framtid, som student. Jag tror det kan vara 
trevligt att ha människor i sin egen ålder runt sig, och att man delar kök.”

”Om man bor flera människor på samma yta… Jag tror inte att det är för att 
man vill det utan för att man känner sig tvungen till det. Jag har inte hört en 
enda människa i mitt liv säga att de vill dela kök. Jag tänker att man vill ha 
en privat lägenhet. ”
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För att människor ska ha möjlighet att leva, bo och 
verka även i en framtid behöver vi tänka i nya banor 
och lämna gamla normer bakom oss.

Framför allt måste vi tänka hållbarhet utifrån flera 
perspektiv – resursmässigt, ekonomiskt och socialt. 
Att bo på mindre ytor och dela på vissa faciliteter 
kan, med god planering och tillgång till digitala 
hjälpmedel och tjänster, ge människor tillgång till fler 
funktioner än i det normativa hemmet. Tack vare 
detta möjliggörs ett minst lika kvalitativt boende, fast 
på färre kvadratmeter. Genom att människor lever 
närmare varandra kan barriärerna sänkas för att bygga 
kontaktnät för den som är nyinflyttad på en ort. Men 
även ensamheten, en av vår tids största utmaningar, 
kan undvikas. Det viktigaste för att delade bostäder 
skall bli trivsamma, funktionella och effektiva är att 
dessa bostäder utformas just för att dela. Det bör  
finnas en tydlig distinktion mellan privata och delade 
ytor samt tydliga ramar och riktlinjer för hur saker  
och ting ska fungera.

Katarina Liljestam Beyer 
är vd och medgrundare av 
COLIVE, pionjärer inom 
coliving i Sverige med delnings-
lägenheter i Stockholm, 
Göteborg och Lund. 

EXPERTEN TYCKER TILL



EN STÄNGD
MARKNAD
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*Källa: Hyresgästföreningen, Unga vuxnas boende, 2021. 
**Källa: Boverket, Bostäder och platser för ungdomar, 2019

24

År 2021 bodde 27 procent av alla unga vuxna mellan 20 och 27 år  
kvar i föräldrahemmet, enligt en undersökning från Hyresgästföreningen*.  
84 procent av de som bor hos föräldrarna vill flytta hemifrån. Samma  
undersökning visar att var tredje ung oroar sig för att inte kunna hitta en  
bostad i framtiden. Samtidigt bedömer Boverket att det generellt råder under-
skott på bostäder för unga, och att många kommuner saknar riktade åtgärder 
för att underlätta för ungdomar att få en egen bostad. Byggandet av särskilda 
ungdomsbostäder tenderar även att minska**.

Sex av tio unga tror att det kommer att vara ännu svårare att som ung hitta  
en bostad om tio år. Var femte tror att dagens situation kommer att kvarstå. 
Bara åtta procent tror att det kommer att vara lättare. 

Tror du att det kommer vara lättare eller svårare 
för unga att få en bostad om 10 år?

Tveksam, vet ej

Svårare

Lika lätt/svårt

Lättare

70%60%50%40%30%20%20%10%0%



SÅ TROR 

FOKUSGRUPPERNA:

Att uppfylla sina bostadsdrömmar är något som de unga vet kan bli tufft.  
De är i mycket hög grad medvetna om hur svårt det är och kommer att vara  
för dem att ta sig in på bostadsmarknaden. Många berättar att unga med  
föräldrar som kan hjälpa dem på traven med finansiering kommer in på  
marknaden, medan det för andra är en nästintill ouppnåelig dröm att köpa 
en egen bostad. 

Tanken och drömmen om att ta sig in på bostadsmarknaden och att kunna  
tillgodogöra sig nyttan av att äga sitt boende har ett starkt fäste. Planen är  
ofta att göra någon form av bostadskarriär där man börjar med en lägenhet 
och senare byter sig upp för att kunna nå drömmen att bo i villa. Några  
sparar till boende, några står i kö hos exempelvis Göteborgs bostads- 
förmedling Boplats, men få har konkreta planer på hur de ska kunna  
förverkliga sina drömboenden. 
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”Jag tror det beror mycket på vad man har för föräldrar och folk omkring sig. 
Jag har inte köpt något, och jag har få vänner som har förstahandskontrakt 
som jag har.”

”Marknaden är stängd, det är bra på vissa sätt, men om man inte 
har råd? Det skulle ta tio till femton år att köpa för mig.”



I den bostadspolitiska debatten har vi länge drivit frågor om stöd för  
bosparande och startlån till den första bostaden. På så sätt kan fler köpa  
en bostad. Vi välkomnar regeringsbeslutet om att införa ett startlån till unga, 
eftersom det i praktiken gör att bolånetaket luckras upp. Fler kan då efterfråga 
bostäder tack vare sänkta krav på̊ eget kapital. Vi vill också se en översyn  
av kreditrestriktioner och flyttskatt eftersom de hindrar rörligheten på  
bostadsmarknaden. 

SÅ TYCKER 

HSB:
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”Jag håller på och kollar nu. Jag kanske har möjlighet att köpa lägenhet genom 
att ta lån, med föräldrar eller morföräldrar som medlåntagare. Men det är så 
mycket som krävs för att köpa i Göteborgsområdet. Det är svårt att komma in 
på bostadsmarknaden.”

”Jag har precis köpt en bostadsrätt, men har inte flyttat in än. Det beror 
nog mycket på vad man har för föräldrar. Mina skrev upp sitt lån och sen 
har jag bott hemma i fem år utan direkta utgifter. Men utan föräldrar som 
ställer upp? Jag vet att det är svårt; jag har jobbat i fem år och trots det 
så fick jag lite hjälp ändå.”



SÅ TROR 

FOKUSGRUPPERNA:

Långt ifrån alla har en mörk syn på framtiden. Flera tror att både 
bostadsbristen och segregationen kommer att minska.  

Enstaka personer i fokusgrupperna tror inte heller att trångboddheten  
kommer att bli ett problem. De spår att det omfattande byggandet  
kommer att påverka priserna och göra det billigare att bo i framtiden.  
På så sätt kommer det att gå snabbare att hitta en egen lägenhet som ung  
i framtiden. Vissa har egen erfarenhet av olika initiativ för att främja ungas 
roll på bostadsmarknaden.
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”Mina föräldrar ställde mig i kö direkt jag föddes så jag har mycket 
lättare... Har man det är det stor skillnad. Det känns nästan lite orättvist.”



28

Det är tydligt att unga har stora svårigheter att 
komma in på bostadsmarknaden – och det blir allt 
svårare. Men kreditrestriktionerna är ett större 
problem än bostadspriserna. Från myndighetshåll 
påstås att det är de höga bostadspriserna som är 
problemet, men det är en sanning med modifikation. 
Den så kallade brukarkostnaden har under de senaste 
åren, trots höga bostadspriser, varit låg till följd av 
låga räntor. Det som framför allt gjort det svårare 
för unga att kunna köpa en bostad är bolånetaket 
och amorteringskraven i kombination med stigande 
bostadspriser. 

I SBAB:s rapport Unga & Bolån visade vi det tydligt 
gällande amorteringskraven. Förslaget om startlån 
för förstagångsköpare kommer – om det införs – att 
väsentligt minska ungas spartid för att få ihop till 
en kontantinsats. Men, samtidigt är det principiellt 
märkligt då bolånetaket sätts ur spel för just den grupp 
som avsågs att träffas av det, samtidigt som det behålls 
för andra. Jag är inte emot ett startlån för unga, men 
det får inte tas som intäkt för att avstå en bredare 
analys av ungas problem på bostadsmarknaden. Att 
lyfta bolånetaket för alla skulle ha varit bättre, vid 
sidan av en översyn av amorteringskraven.

Robert Boije, chefsekonom på 
SBAB.

EXPERTEN TYCKER TILL



DE UNGAS MEDSKICK 
TILL POLITIKERNA
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Hur löser vi då bostadsfrågan, som bevisligen både engagerar och oroar de 
unga? Vi frågade deltagarna i fokusgrupperna vad de vill säga till de politiker 
som fattar beslut om bostäder och stadsbyggande idag – beslut som kommer 
att bli avgörande för deltagarna, kanske i ännu högre grad än besluten påver-
kar politikerna själva. Svaren visar att bostadsfrågan och utmaningarna är på 
allvar för de unga.

”Bostadspolitiken, det är det sista som politiken ska använda sig av för att 
få pengar. Det är grunden. Alla behöver tak över huvudet.”

“Segregationen ökar i samhället [...]. Det känns som en viktig fråga för mig, 
att i framtiden motverka det och där har boende också en stor påverkan. 
Sammanhållning är viktigt för hela landet, att alla är en del av det. Och det 
kan vara värt att satsa på för att få ihop den här generationen.”

”Jag tänker att man kanske borde lita på ungdomar ännu mer. Utbildnings-
graden växer hela tiden och fler utbildar sig. Man borde tänka att de kommer 
kunna betala av när de köper bostadsrätter.”
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”Det viktigaste är väl att man försöker göra det enklare över lag. Det är 
väldigt svårt för en ungdom att skaffa sig en bostad.”

”Det är många gånger som äldre hörs mer. Det är många unga som tänker 
på boende men inte har resurser eller möjligheter [...] Det är viktigt att sätta 
sig in i vårt perspektiv, hur det är för oss. Politikerna måste prata med ung-
domar och försöka komma på lösningar, försöka hjälpa. På ett sätt bygger ju 
ungdomarna grunden för framtiden. Så går det åt skogen där så går det åt 
skogen för framtiden också. Det är inte hjälpsamt att göra det svårt för oss.”

Flera menar att politikerna behöver öka sin förståelse för de ungas situation 
och göra det lättare för unga att få bostad. Med sin höga utbildningsgrad kom-
mer unga att kunna betala av sina framtida lån. De vill också att politikerna ska 
säkerställa att det finns billigare boenden för den som inte har råd att låna, och 
några uttrycker oro för att marknadshyror ska införas.




