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Bakgrund och syfte
Sedan 1997 genomför Hyresgästföreningen vart-
annat år en undersökning om unga vuxnas boen-
de. Unga vuxna definieras som personer mellan 
20 till 27. I undersökningen får ett urval personer 
ur målgruppen svara på frågor om hur de bor och 
hur de önskar bo. Undersökningen har genomförts 
av Enkätfabriken på uppdrag av Hyresgästfören-
ingen under sommaren 2021. Undersökningen 
har genomförts med en blandning av metoder; en 
mix av webbpaneler och SMS-utskick*.

Urval och svarsfrekvens
Urvalet består av unga vuxna mellan 20 till 27 år 
som är anslutna till en av ett flertal webbpane-
ler, samt utskick av SMS till slumpmässigt utval-
da personer. Panelerna har  rekryterats med olika 
metoder. Målsättningen med urvalet var att för 
målgruppen få en så representativ sammansätt-
ning som möjligt. För att säkerställa att respon-
denterna motsvarar populationen av unga vuxna 

i Sverige har kvoter därför skapats för kön, ålder 
och geografi. I varje kvot har samma andel som 
befolkningen består av samlats in.

Totalt har 4 481 svar samlats in. Svaren är för-
delade över regionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö/Lund, Blekinge, Växjö samt övriga Sve-
rige. Svarsandelen för respektive region är 23 % 
(Stockholm), 22 % (Göteborg), 18 % (Malmö/
Lund), 10 % (Blekinge), 9 % (Växjö) och reste-
rande 18 % från övriga Sverige.

Analys 
Enkätfabriken har analyserat och sammanställt 
resultaten för att i denna rapport ge en bild av 
unga vuxnas boendesituation. 2019 byttes meto-
den för undersökningen från telefonintervjuer till 
webbpanel. På grund av detta görs inte jämförelser 
till resultat från tidigare års resultat i de flesta fall. 
Detta då resultaten från olika metoder kan skil-

ja sig så pass mycket att en jämförelse inte skulle 
vara rättvisande.

Läsanvisningar
Rapporten innefattar statistik uppdelat på bland 
annat ålder, kön och geografi. Denna typ av jäm-
förelser möjliggör en större förståelse för huruvida 
alla unga vuxna har lika villkor och möjligheter 
sett till sitt boende.

För att göra materialet mer överskådligt tas de 
mest relevanta nedbrytningarna fram. 

Notera att maskinella avrundningar kan förekom-
ma i rapporten. Det handlar i dessa fall om ensta-
ka procent.

*Introduceringen av SMS-utskick innebar en metodförändring jämfört med 2019. Mobilnummer inhämtades baserat på vem som stod på abonnemanget. Således har inga unga vuxna som har abonnemang skrivna på sina föräldrar kontaktats. Då unga vuxna med denna 
typ av arrangemang bor hos föräldrar i högre utsträckning har inte respondenter som bjudits in med SMS räknats med i resultatet på frågan om boendeform.
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Sammanfattning
23 procent av de unga vuxna i Malmö/Lund 
svarar i årets undersökning att de bor hem-
ma hos föräldrar. I Malmö/Lund är det något 
färre personer som bor hemma än genomsnittet 
för Sverige (24 procent).

Bland de som bor hemma hos föräldrar sva-
rar 84 procent att de vill bo på annat sätt. 
Det innebär att cirka 11 750 personer i åldern 20 
till 27 år i Malmö/Lund är ofrivilligt hemmabo-
ende. De som bor hemma är rent ekonomiskt en 
mer utsatt grupp än de som har flyttat hemifrån. 
Bland annat består gruppen i högre grad av stu-
denter och personer som står utanför arbetsmark-
naden.

En majoritet (64 procent) av unga i Malmö/
Lund betalar 2 000–6 000 kr per månad 
för sitt boende. På riksnivå betalar 56 procent 
2 000–6 000 för sitt boende. Att betala 6 001 kr 
och över svarar 23 procent på riksnivå, i Malmö/
Lund är motsvarande siffra 22 procent.

40 procent svarar att de under de senaste 
12 månaderna fått ekonomisk hjälp av för-
äldrar eller vänner. Vidare svarar 85 procent att 
de kan få ekonomisk hjälp av familj eller vänner 
om de behöver.

De flesta unga vuxna i Malmö/Lund vill 
främst bo i en egen bostadsrätt. Totalt 45 
procent skulle vilja bo i en egen bostadsrätt. Den-
na andel är större än för rikssnittet (36 procent). 
Något färre i Malmö/Lund vill bo i eget hus eller 
radhus än genomsnittet för Sverige (25 procent för 
Malmö/Lund, 30 procent för rikssnittet). Nästan 
var femte (17 procent) svarar istället att de helst 
skulle vilja hyra ett boende i första hand.

Totalt svarar 75 procent av de unga vuxna i 
Malmö/Lund att de vet vad de kommer ha 
för inkomst nästa månad.

Det är främst de som bor hemma hos för-
äldrar som inte vet vilken kostnad de kom-
mer ha för sitt boende kommande månad.

En majoritet om 84 procent känner sig tryg-
ga i sitt bostadsområde. Dock är en dryg fjär-
dedel (29 procent) av unga i Malmö/Lund oroliga 
för att hitta boende i framtiden. Bostadsmarkna-
den får även flera unga att tveka inför att bilda 
familj (37 procent).
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Hur bor du idag?

Av de med eget boende:

23% 

8% 

67% 

1% 

 Hemma hos föräldrar  Inneboende hos någon 
annan 

 Eget boende  Annat 

23% 

38% 

3% 

35% 

1% 

 Studentbostad, 1a 
hand 

 Hyr, första hand (ej 
studentbostad) 

 Hyr, andra hand eller 
tredje hand 

 Egen bostadsrätt  Eget hus eller radhus 

Vilket typ av eget boende?

En majoritet har eget 
boende
Inledningsvis undersöker vi hur unga vuxna har svarat att de 
bor idag. Som det framgår i diagrammet till höger svarar totalt 
23 procent av de unga vuxna i Malmö/Lund att de bor hemma 
hos föräldrar (motsvarande cirka 14 000 personer). 8 procent 
svarar att de är inneboende hos någon annan. En majoritet på 
67 procent uppger att de har ett eget boende. 1 procent har 
svarat att de bor på annat sätt. Dessa respondenter har i denna 
undersökning inte kunnat kommentera hur de bor, men vi vet 
från tidigare rapporter att det kan innefatta boendelösningar så 
som campingstugor och husvagnar.

Bland de som har eget boende svarar en stor andel (38 procent) 
att de hyr en bostad i första hand. 23 procent svarar att de hyr 
en studentbostad i första hand. En dryg tredjedel (35 procent) 
svarar att de har en egen bostadsrätt. Endast 1 procent svarar 
att de har ett eget hus/radhus. Fördelningen i Malmö/Lund 
skiljer sig från rikssnittet i vissa avseenden. Malmö/Lund har 
färre som bor i förstahandskontrakt, men fler som bor i egen 
bostadsrätt. 
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Boendekostnad

2 362 kr 
3 150 kr 

5 072 kr 

2 550 kr 

7 724 kr 
7 006 kr 

10 646 kr 

3 126 kr 

 Hemma hos föräldrar  Inneboende hos 
någon annan 

 Eget boende  Annat 

bokostnad_medel 

kvar_medel 

4 405 kr 
5 747 kr 6 337 kr 

4 498 kr 

7 038 kr 6 683 kr 

10 780 kr 10 345 kr 

13 746 kr 

24 201 kr 

Studentbostad, 1a 
hand 

Hyr, första hand 
(ej studentbostad) 

Hyr, andra hand 
eller tredje hand 

Egen bostadsrätt Eget hus eller 
radhus 

Boendekostnad 
(medel) 

Kvar efter 
boende (medel) 

Av de med eget boende:
Boendekostnad

Medelboende-kostnad är4 512 kr

Boendekostnader 
Totalt sett är medelvärdet för boendekostnaden 4 512 kronor 
per månad i Malmö/Lund. Unga vuxnas kostnader för sitt bo-
ende varierar dock mellan olika boendeformer. I diagrammet 
till höger redovisas medelvärde för boendekostnaden per typ av 
boende samt medelvärde för hur mycket pengar som blir över 
efter att boendet är betalt. För de som har eget boende blir det 
mest över efter att ha betalat för boendekostnader. 

Vad som kan vara bra att vara medveten om är att de flesta av de 
som bor hemma hos föräldrar har svarat att de inte har någon 
kostnad för sitt boende (det vill säga 0 kronor) då unga vuxna 
som bor hemma ofta inte har någon självständig ekonomi.

Hyresgästföreningen i region södra Skå-
ne ser flera positiva nyheter i årets un-
dersökning, även om andelen ofrivilligt 
hemmaboende unga vuxna fortfarande 
är hög. Andelen unga vuxna med ett 
eget boende har ökat. Byggtakten i Mal-
mö och Lund har varit hög, och nådde 
rekordnivåer under 2019. Speciellt mindre 
lägenheter har byggts. I tillägg har stu-
dentbostadsbolaget AF Bostäder i Lund 
utökat sitt bestånd kraftigt de senaste 
två åren.

Boendekostnaden har i medeltal ökat 
sedan förra rapporten, men det har även 
summan som de unga vuxna har kvar 
efter att boendet är betalt. Den summan 
har dock ökat mest för de som äger sitt 
eget boende.

Men att årets siffror markerar början på 
en ny trend är inte givet. Mest osäker-
het kommer ur att undersökningen har 
använt en ny metod för datainsamling 
(se mer information på sidan 3). Därtill 
kännetecknas 2020 och 2021 av extraor-
dinära omvärldshändelser. Pandemin har 
gjort att allt fler unga väljer att studera. 
Under höstterminen 2020 studerade 384 
000 studenter på högskola och universi-
tet, vilket är det högsta någonsin och 7 
procent fler än 2019. Detta var märkbart 
även i Lund och Malmö. I undersökning-
en kan vi se att andelen med studentbo-
ende har ökat från 20 procent 2019 till 23 
procent i år.
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39% 

30% 

18% 

9% 10% 
7% 9% 

7% 

49% 

62% 

71% 

84% 

2% 1% 2% 

Yngre än 22 22 – 23 år 24 – 25 år Äldre än 25 år 

 Hemma hos 
föräldrar 

 Inneboende 
hos någon 
annan 
 Eget boende 

 Annat 

0% 

22% 23% 

44% 

0% 
5% 

11% 
7% 

100% 

73% 
65% 

43% 

0% 0% 1% 
6% 

Föräldraledig Jobbar Studerar Övrigt 

 Hemma hos 
föräldrar 

 Inneboende hos 
någon annan 

 Eget boende 

 Annat 

Hur gammal är du?

Vad är din sysselsättning?

20–21-åringar  

bor hemma hos  

föräldrar i högst 

grad 

I diagrammen till höger redovisas boendeform nedbrutet på 
ålder samt per sysselsättning. I kategorin ”Övrigt” inom syssel-
sättning ingår de som svarar att de är sjukskrivna, arbetslösa el-
ler gör annat. Detta är således en mer ekonomiskt utsatt grupp. 

Vad som framgår är bland annat att bland de unga vuxna i 
Malmö/Lund är det främst 20–21-åringar som bor hemma hos 
föräldrar (totalt 39 procent). Bland de som är äldre än 25 år 
svarar 84 procent att de har eget boende. Dock verkar 
en stor andel av unga vuxna i Malmö/Lund ha ett 
eget boende redan vid 22–23 år (62 procent). 
Hälften i Malmö/Lund har eget boende när de 
är yngre än 22 år. 

Det framgår vidare att bland unga vuxna som 
jobbar svarar en andel om 73 procent att de har 
eget boende. Bland unga vuxna som studerar 
är andelen med eget boende lägre (65 procent). 
Denna andel är dock högre än rikssnittet, som be-
finner sig på 60 procent. Av de som är föräldralediga 
har samtliga inom denna sysselsättning eget boende. Andelen 
med eget boende bland unga med en sysselsättning inom kate-
gorin ”Övrigt” är 43 procent. 

De yngsta och mest utsatta 
bor oftare hemma
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Hur vill du bo?

3% 
5% 

19% 

2% 1% 1% 

45% 

25% 

Hemma hos 
föräldrar 

Studentbostad, 
1a hand 

Hyr, första 
hand (ej 

studentbostad) 

Inneboende 
hos någon 

annan 

Hyr, andra 
hand eller 

tredje hand 

Annat Egen 
bostadsrätt 

Eget hus eller 
radhus 

Flest vill ha en bostadsrätt
I diagrammet till höger redovisas frågan om hur unga vuxna 
skulle vilja bo. Högst andel (totalt 45 procent) skulle vilja ha 
en egen bostadsrätt. Ytterligare en fjärdedel svarar att de vill ha 
ett eget hus eller radhus. Knappt var femte (19 procent) skulle 
däremot helst hyra i första hand (ej studentbostad), medan 5 
procent helst skulle hyra en studentbostad i första hand.

Jämfört med rikssnittet är det fler unga vuxna i Malmö/Lund 
som vill ha en egen bostadsrätt (45 procent jämfört med 
rikssnittet 36 procent). Färre i Malmö/Lund vill dock ha ett 
eget hus eller radhus (25 procent jämfört med rikssnittet på 30 
procent). Resterande kategorier skiljer sig endast med några få 
procentenheter från rikssnittet. 

Jämförelse med rikssnitt

 Malmö/
Lund Riksnivå

Hemma hos föräldrar 3 % 5 %

Inneboende hos någon annan 2 % 3 %

Studentbostad, 1a hand 5 % 5 %

Hyr, första hand (ej studentbostad) 19 % 18 %

Hyr, andra hand eller tredje hand 1 % 1 %

Egen bostadsrätt 45 % 36 %

Eget hus eller radhus 25 % 30 %

Annat 1 % 2 %

”Känns som att jag 
är fast i livet för alla 
bostäder är för dyra� 
Jag kommer aldrig ha 
råd med ett boende 
jag är helt nöjd med�” ”Jag tycker 

det är bra med 
utbud�”
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Vilket är ditt juridiska kön?

Är du gift eller sambo med en partner?

Har du barn?

 Ja, sambo  Ja, gift  Nej

 Hemma hos föräldrar 5% 11% 35%

 Inneboende hos någon annan 7% 11% 5%

 Eget boende 86% 74% 58%

 Annat 2% 4% 2%

Totalt 100% 100% 100%

 Ja  Nej

 Hemma hos föräldrar 8% 24%

 Inneboende hos någon annan 7% 6%

 Eget boende 81% 68%

 Annat 3% 2%

Totalt 100% 100%

 Man  Kvinna

 Hemma hos föräldrar 25% 20%

 Inneboende hos någon annan 5% 7%

 Eget boende 68% 71%

 Annat 2% 2%

Totalt 100% 100%

Sambos har eget boende i störst utsträckning
I tabellerna redovisas boendeform per kön, civilstånd/sambo-
skap och föräldraskap. Vad som framgår är att de som har sam-
bo eller är gifta i högst utsträckning svarar att de har eget bo-
ende. De som varken är gifta eller har sambo svarar däremot i 
högre grad att de bor hemma hos föräldrar.

Vad som också framgår är att de som har barn i högre grad har 
eget boende jämfört med de som inte har barn.

”Svårt att hitta eget 
boende med god 
levnadsstandard som 
student med endast 
CSN som inkomst�” ”Jag har haft 

väldigt tur och varit 
privilegierad så just 
min situation ser för 
närvarande bra ut�”

”Svårt att hitta en 
lägenhet som når 
upp till mina krav�”
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B. 
De som bor 
kvar hemma
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Andel hemmaboende

15%

17%
18%

21%
19% 19%

21%
22%

23%

20%

24%

27%
24%

16%

20%

17%
18%

29%

23%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Hela
Sverige

Malmö/
Lund

Förändring över tid

Har du ett eget rum där du kan dra dig undan och 
vara i fred?

88 % upp-
ger att de 

har ett eget 
rum

De som bor kvar hemma

I denna del belyses närmare några av de frågor som är relevanta 
att redovisa för gruppen som i undersökningen svarade att de 
bor hemma hos föräldrar. I diagrammet till höger redovisas an-
delen som svarat att de bor hemma i Hyresgästföreningens un-
dersökning från 1997 till i år. För hela Sverige år 1997 svarade 
15 procent att de bodde hemma, medan siffran i årets resultat 
är 24 procent. Detta motsvarar i antal att 238 000 unga vuxna 
i Sverige idag är hemmaboende hos föräldrar. För unga vuxna i 
Malmö/Lund är denna andel 23 procent, en minskning med 6 
procentenheter jämfört med 2019 års mätning.

De flesta har ett eget rum 
Majoriteten av de unga vuxna, 88 procent, som bor kvar hem-
ma svarar att de har ett eget rum där de kan dra sig undan och 
vara ifred.

”Jag trivs, jag bor 
med mina föräldrar, 
men vill ha ett eget 
boende�”
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Hur vill du bo?

10% 

28% 

0% 

34% 

27% 

 Studentbostad, 1a 
hand 

 Hyr, första hand (ej 
studentbostad) 

 Hyr, andra hand 
eller tredje hand 

 Egen bostadsrätt  Eget hus eller 
radhus 

Andel som bor hemma hos föräldrar som svarat att de inte 
vill bo hemma

84 % av de svarande vill 
inte bo hemma

Ofrivilligt hemmaboende
84 procent av de som bor kvar hemma svarar att de vill bo på 
ett annat sätt än de gör idag. 84 procent av de som bor hemma 
är alltså vad som kan kallas ofrivilligt hemmaboende. Omräk-
nat i antal motsvarar detta cirka 11 750 personer. 

I diagrammet till höger redovisas hur unga vuxna i Malmö/Lund 
som bor hemma ofrivilligt skulle vilja bo. Av dessa svarar högst 
andel, 34 procent, att de skulle vilja bo i egen bostadsrätt. 28 
procent menar att de vill hyra i första hand (ej studentbostad). 
En dryg fjärdedel skulle vilja bo i ett eget hus eller radhus. Till 
skillnad från rikssnittet är det fler i Malmö/Lund som vill hyra 
hellre än att äga en bostadsrätt. 

På frågan ”Hur vill du bo?” finns det vissa 
skillnader mellan svaren hos unga vuxna 
som hel målgrupp och unga vuxna som 
bor hemma hos föräldrar (se sidan 9 för 
jämförande siffror).

Överlag är det fler som bor hemma hos 
föräldrar som vill hyra sitt boende än 
rikssnittet. Detta kan bero på att Malmö 
har relativt korta bostadsköer, så att ett 
förstahandskontrakt känns mer uppnå-
eligt, speciellt i jämförelse med andra 
storstadsregioner.

Bra att ha i åtanke är att de som bor 
hemma hos föräldrar ofta är yngre och 
har färre ekonomiska resurser. På så sätt 
är det inte konstigt att färre vill ha en 
bostadsrätt och att fler önskar ett hy-
reskontrakt i första hand, än vad samt-
liga unga vuxna gör. Troligen aspirerar 
man helt enkelt på det man tror sig kun-
na uppnå.
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Hemmaboende i Sveriges kommuner 
I Statistiska centralbyrån SCBs statistik över hemmaboende 
unga vuxna, som Hyresgästföreningen här presenterar i kart-
format, kan man se hur hemmaboendet utvecklar sig i Sveriges 
kommuner från 1998 fram till SCBs senaste sammanställda 
statistik, från 2019. Rött betyder en hög andel hemmaboende 
och blått betyder en låg andel hemmaboende. Jämförelsen visar 
att hemmaboendet ökar i Sverige, särskilt i storstadsområdena.

I kartorna på länsnivå på följande sida visas även andelen hem-
maboende utifrån SCBs statistik.

1998 2019

Hemmaboende i Sveriges kommuner
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1998 2019

Hemmaboende i Skåne län

Andelen hemmaboende i Skåne län
Kartorna till höger visar andelen hemmaboende utifrån SCBs 
statistik för Skåne län år 1998 och 2019. Rött betyder en hög 
andel hemmaboende och blått betyder en låg andel hemmabo-
ende.

Vad som framgår, likt tidigare års resultat, är att hemmaboen-
det är mest utbrett i kranskommunerna kring Malmö/Lund, 
vilka i regel har en högre andel villaboende. Eventuellt kan det 
vara så att det är mer accepterat att bo kvar hemma om föräld-
rar eller vårdnadshavare bor i villa.
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C. 
De som har 
eget boende
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23% 

38% 

3% 

35% 

1% 

 Studentbostad, 1a hand  Hyr, första hand (ej 
studentbostad) 

 Hyr, andra hand eller 
tredje hand 

 Egen bostadsrätt  Eget hus eller radhus 

Hur bor du?

Att hyra i första hand är den vanligaste boendeformen, tätt följt av att äga en egen bo-
stadsrätt

I denna del redovisas några av enkätfrågorna som är speciellt 
relevanta att titta på inom gruppen unga vuxna i Malmö/Lund 
som hyr sitt boende eller som äger sin bostad (bostadsrätt eller 
eget hus/radhus). 

Hyresrätt vanligast bland unga vuxna i Malmö/Lund
I diagrammet till höger redovisas den boendeform som unga 
med eget boende har. Vad som framgår är bland annat att hy-
resrätt med förstahandskontrakt (ej studentbostad) är den van-
ligaste boendeformen för unga vuxna i Malmö/Lund. 35 pro-
cent har en egen bostadsrätt och endast 1 procent har eget hus 
eller radhus. Fördelningen mellan egen bostadsrätt och hyres-
rätt samt studentbostad är mer jämnfördelad än för andra om-
råden som medverkat i undersökningen. 

Unga med eget boende
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Har du ett skrivet kontrakt?

Är ditt boende tidsbegränsat?

98% 98% 

2% 2% 

Studentbostad, 1a hand Hyr, första hand (ej studentbostad) 

 Ja 

 Nej 

47% 

2% 

53% 

98% 

Studentbostad, 1a hand Hyr, första hand (ej studentbostad) 

 Ja 

 Nej 

Kontrakt 
Det framgår vidare att en klar majoritet av de unga som hyr 
bostad har ett skrivet (inte enbart muntligt) kontrakt för sitt 
boende. 98 procent av de som hyr i första hand, både student-
bostad och annan form av bostad, svarar att de har ett skrivet 
kontrakt. Bland de som hyr i första hand (inklusive studentbo-
stad) svarar endast 2 procent att de inte har ett skrivet kontrakt. 

Majoriteten, både bland de som bor i studentbostad och de 
som inte gör det, svarar att deras boende inte är tidsbegränsat. 
Andelen som har ett tidsbegränsat boende är dock klart högre 
bland de som bor i studentbostad. Bland dem uppger 47 pro-
cent att deras boende är tidsbegränsat, jämfört med 2 procent 
bland de som hyr annat än en studentbostad. När det gäller 
tidsbegränsning av hyreskontrakt för studentbostäder antas att 
de svarande har tolkat frågan olika. Vissa har troligtvis angivit 
att deras boende är tidsbegränsat då det är kopplat till ett stu-
diekrav, medan andra ansett att deras studentboende är villko-
rat snarare än tidsbegränsat. Därtill gäller olika regler för olika 
studentbostadsbolag.

5 procent har betalat svart för ett kontrakt
Av unga vuxna i Malmö/Lund med eget boende (som inte hyr i 
andra eller tredje hand) har 5 procent någon gång betalat svarta 
pengar för att få ett hyreskontrakt. 2 procent uppger att de inte 
vet om de har gjort det eller ej.
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Hur vill du bo/hur bor du idag?

18% 

0% 

6% 

0% 

0% 

21% 

30% 

44% 

1% 

0% 

0% 

0% 

13% 

0% 

13% 

50% 

38% 

13% 

67% 

13% 

10% 

32% 

25% 

32% 

75% 

Studentbostad, 1a hand 

Hyr, första hand (ej 
studentbostad) 

Hyr, andra hand eller tredje hand 

Egen bostadsrätt 

Eget hus eller radhus 

 Studentbostad, 1a 
hand 

 Hyr, första hand (ej 
studentbostad) 

 Hyr, andra hand 
eller tredje hand 

 Egen bostadsrätt 

 Eget hus eller 
radhus 

Typ av eget boende idag: Önskemål om 
boendeform: 

Hur unga med eget boende skulle vilja bo 
I diagrammet till höger redovisas nedbrytningar av frågan hur 
man skulle vilja bo per nuvarande boendeform. 

Bland de som idag hyr en studentbostad skulle en femtedel vil-
ja bo i en hyreslägenhet med förstahandskontrakt. Ytterligare 
18 procent skulle vilja fortsätta bo i en studentbostad.  Hälften 
vill dock bo i en egen bostadsrätt, och 10 procent vill bo i eget 
hus eller radhus. 

Av de som hyr i första hand är fördelningen relativt jämn. 30 
procent vill fortsätta i sin nuvarande boendeform, 38 procent 
vill bo i en egen bostadsrätt och 32 procent vill ha ett eget hus 
eller radhus. 

För de som redan bor i bostadsrätt svarar 67 procent att de vill 
fortsätta med denna boendeform, och 32 procent svarar att de 
vill ha ett eget radhus eller hus istället. De som redan bor i eget 
hus eller radhus vill i hög utsträckning fortsätta med det. 
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D. 
De som bor i 
andra hand



21

Unga vuxnas boende, Malmö/Lund 2021

61% 

3% 

35% 

1% 

Hyr första hand (Både 
studentbostad och ej) 

Hyr, andra hand eller 
tredje hand 

Egen bostadsrätt Eget hus eller radhus 

Hur bor du?

Det är relativt ovanligt 

att hyra i andra eller 

tredje hand

I denna del redovisas några av enkätfrågorna som är speciellt 
relevanta att titta på inom gruppen unga vuxna som hyr sin 
bostad i andra eller tredje hand. 

Skillnader
I diagrammet till höger redovisas hur unga med eget boende bor 
i Malmö/Lund. I detta avsnitt redovisas andelen som hyr sin 
bostad inklusive studentbostad sammanslaget. Vad som fram-
går är bland annat att det är relativt ovanligt att hyra i andra 
eller tredje i hand. Vanligast är det att hyra i första hand. 

De som bor i andra hand
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Har du ett skrivet kontrakt?

Är ditt boende tidsbegränsat?

98% 
88% 

2% 
13% 

Hyr första hand (Både 
studentbostad och ej) 

Hyr, andra hand eller tredje hand 

 Ja 

 Nej 

19% 
25% 

81% 
75% 

Hyr första hand (Både 
studentbostad och ej) 

Hyr, andra hand eller tredje hand 

 Ja 

 Nej 

Skrivet kontrakt
Det framgår vidare att en klar majoritet av de unga i Malmö/
Lund som hyr bostad har ett skrivet kontrakt för sitt boende. 
Av de som hyr sin bostad i andra eller tredje hand svarar dock 
13 procent att de inte har ett skrivet kontrakt, vilket är klart 
högre än bland de som hyr i första hand. Denna siffra är även 
något högre för Malmö/Lund än för rikssnittet som är på 12 
procent. 

Det finns även tydliga skillnader när det gäller huruvida boen-
det är tidsbegränsat. Bland de som hyr sin bostad i första hand 
svarar 19 procent att deras boende är tidsbegränsat, jämfört 
med 25 procent bland de som hyr i andra eller tredje hand. I 
Malmö/Lund är det fler boenden i första hand som är tidsbe-
gränsade än vad rikssnittets genomsnitt visar. Dock är rikssnit-
tet högre (44 procent) för andel boenden som är tidsbegränsade 
för andra eller tredje hand än för Malmö/Lund.

11 procent har betalat svart för ett kontrakt
Av unga vuxna i Malmö/Lund som hyr i andra eller tredje hand 
har 11 procent någon gång betalat svarta pengar för att få ett 
hyreskontrakt. 16 procent uppger att de inte vet om de har 
gjort det eller ej.
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Hur vill du bo/hur bor du idag?

7% 

6% 

27% 

44% 

0% 

13% 

43% 

13% 

24% 

25% 

Hyr första hand (Både 
studentbostad och ej) 

Hyr, andra hand eller 
tredje hand 

 
Studentbostad, 
1a hand 
 Hyr, första 
hand (ej 
studentbostad) 
 Hyr, andra 
hand eller 
tredje hand 
 Egen 
bostadsrätt 

 Eget hus eller 
radhus 

Det är betydligt mer önskvärt med bostadsrätt  
om en hyr i första hand än om en hyr i andra  

eller tredje hand

Hur unga som hyr sin bostad skulle vilja bo 
I diagrammet till höger redovisas nedbrytningar av frågan hur 
man skulle vilja bo per nuvarande boendeform. 

Vad som framgår är att det finns tydlig skillnad i preferens mel-
lan de som hyr i första hand och de som hyr i andra eller tredje 
hand när det gäller hur hög andel som helst skulle vilja ha en 
egen bostadsrätt. Detta alternativ är mest önskvärd av de som 
hyr i första hand, men inte lika önskvärt av de som bor i andra 
eller tredje hand. För denna grupp är det mer önskvärt med ett 
förstahandskontrakt. 

Att ha ett eget hus eller radhus är nästan lika önskvärt i båda 
grupper. 

Av de unga vuxna som i dagsläget bor 
i andra och tredje hand, boendeformer 
som brukar klassas som osäkra, är ett 
förstahandskontrakt mer attraktivt än 
en bostadsrätt. Troligen har det att göra 
med de ekonomiska möjligheter man har 
samt att man, likt unga hemmaboende, 
anpassar sina önskemål efter vad man 
anser vara möjligt.

I rapporten ser vi att boende i andra och 
tredje hand har minskat i Malmö/Lund 
sedan föregående rapport, från 8 pro-
cent till 3 procent. Siffrorna för boende 
i andra och tredje hand är lägre än riks-
snittet och de övriga storstadsregioner-
na. 

I tillägg är det färre tidsbegränsade kon-
trakt i andra och tredje hand än 2019 och 
antalet boende i andra eller tredje hand 
som betalat svarta pengar för ett kon-
trakt sjunkit från 16 procent till 11 pro-
cent. 

Överlag ger årets rapport en bild av en 
bostadsmarknad där trycket har lät-
tat något, och antalet unga vuxna som 
tvingas in i osäkra boendeformer har 
minskat. Troligen beror det på en kom-
bination av ökad byggnation samt de-
mografiska faktorer, då årskullarna har 
minskat under de senaste åren.
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E. 
Boende, ekonomi 

och trygghet
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Hur mycket betalar du per månad för ditt boende? (kr)

Totalt  Hemma hos 
föräldrar

 Inneboende 
hos någon an-

nan
 Eget boende  Annat

 Mindre än 2001 13% 59% 11% 5% 38%

 2001 till 4000 36% 20% 70% 36% 38%

 4001 till 6000 28% 7% 16% 33% 25%

 6001 till 8000 15% 9% 0% 18% 0%

 Mer än 8000 7% 5% 2% 8% 0%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100%

13% 

36% 

28% 

15% 

7% 

Mindre än 2001 2001 till 4000 4001 till 6000 6001 till 8000 Mer än 8001 

Boende, ekonomi och 
trygghet
I enkäten ställdes ett antal frågor om unga vuxnas ekonomi vil-
ka redovisas i detta avsnitt. 

Vad unga betalar för sitt boende i Malmö/Lund
I diagrammet till höger redovisas kostnaderna för boendet i 
2 001–4 000 kr per månad för sitt boende (36 procent). Näst 
vanligast är det att betala 4 001–6 000 kr (28 procent). Jämfört 
med rikssnittet är det lika stor andel i Malmö/Lund som Sve-
riges genomsnitt att betala mellan 4 001–6 000 kr per månad.  
Dock är det färre i Malmö/Lund som betalar mer än 8 000 kr 
i månaden (7 procent jämfört med 10 procent för rikssnittet). 

I tabellerna längst ner till höger redovisas boendekostnaden 
nedbrutet per boendeform. Vad som framgår är att majorite-
ten av de som bor hemma hos föräldrar betalar 2 000 kr eller 
mindre för sitt boende varje månad och att de med eget boende 
betalar mest varje månad.
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Hur mycket pengar har du kvar när ditt boende är betalt? (kr)

12% 

23% 
21% 

12% 12% 

20% 

Mindre än 3001 3001 till 6000 6001 till 9000 9001 till 12000 12001 till 15000 Mer än 15001 

Totalt  Hemma hos 
föräldrar

 Inneboende 
hos någon an-

nan
 Eget boende  Annat

 Mindre än 3001 12% 31% 15% 7% 38%

 3001 till 6000 23% 16% 28% 24% 13%

 6001 till 9000 21% 13% 39% 21% 38%

 9001 till 12000 12% 19% 7% 11% 13%

 12001 till 15000 12% 12% 2% 13% 0%

 Mer än 15000 20% 10% 10% 24% 0%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100%

Hur mycket 

pengar unga har 

kvar när boendet 

är betalt varierar i 

stor utsträckning

Pengar kvar
Hur mycket pengar unga vuxna i Malmö/Lund har kvar när 
boendet är betalt varierar, se diagrammet till höger. Totalt 56 
procent har 9 000 kr eller mindre kvar när boendet är betalt. 
24 procent har mellan 9 001 och 15 000 kronor kvar, och 20 
procent har mer än 15 000 kvar. 

I tabellen längst ner till höger är resultatet på frågan nedbrutet 
per boendeform. Där framgår att det främst är unga som bor 
hemma hos föräldrar som svarar att de har mindre än 3 001 
kronor kvar varje månad. Totalt 31 procent av de som bor hem-
ma hos föräldrar uppger detta alternativ. Av de som har svarat 
annat som boendeform är det 51 procent som har under 6 000 
kr kvar när boendet är betalt. När det gäller gruppen unga som 

har mer än 15 000 kronor kvar efter att boendet är 
betalt är det främst de med eget boende som 

har det. Bland de med eget boende uppger 
24 procent att de har mer än 15 000 kvar 
varje månad. 
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14% 26% 60% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Har du under de senaste 12 månaderna fått 
ekonomisk hjälp av föräldrar eller vänner? 

 Ja, flera gånger  Ja, någon gång  Nej 

		

		

		

		

		

		

68% 

93% 

93% 

62% 

32% 

7% 

7% 

38% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Hemma hos föräldrar 

Inneboende hos någon annan 

Eget boende 

Annat 

 Ja  Nej 

		

		

		

		

		

		

Vet du vilken kostnad du kommer att ha för ditt boende nästa månad?
Nedbrytning på boendetyp

I enkäten ställdes även en fråga om olika aspekter av de unga 
vuxnas ekonomi, och i diagrammet till höger redovisas resul-
tatet för Malmö/Lund. Vad som framgår är att 75 procent vet 
vilken inkomst de kommer att ha nästa månad och 92 procent 
vet vilken kostnad de kommer att ha för sitt boende. En fjärde-
del har någon gång fått ekonomisk hjälp av familj eller vänner 
med ett bostadsköp. 

Sett till hur de unga bor i Malmö/Lund framgår det tydligt att 
det i högst grad är de som har eget boende som vet vilken bo-
endekostnad de kommer att ha nästa månad. Även de som är 
inneboende hos någon annan vet om boendekostnaderna i stor 
utsträckning. De som i minst omfattning vet vad deras boende-
kostnad nästa månad kommer att bli är de som fortfarande bor 
hemma hos sina föräldrar. 

Ungas ekonomiska situation
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85% 

71% 

8% 

13% 

7% 

16% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Om du behöver, kan du få ekonomisk hjälp av 
familj eller vänner? 

Om du behöver, skulle din familj eller vänner 
kunna stå som borgensman för hyra eller 

bostadslån? 

 Ja  Nej  Vet ej 

		

		

		

		

		

		

14% 26% 60% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Har du under de senaste 12 månaderna fått 
ekonomisk hjälp av föräldrar eller vänner? 

 Ja, flera gånger  Ja, någon gång  Nej 

		

		

		

		

		

		

24% 

17% 

12% 

8% 

36% 

42% 

29% 

76% 

39% 

41% 

59% 

16% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Hemma hos föräldrar 

Inneboende hos någon annan 

Eget boende 

Annat 

Ja, flera gånger Ja, någon gång Nej 

		

		

		

		

		

		

Har du under de senaste 12 månaderna fått ekonomisk hjälp av föräldrar eller vänner?
Nedbrytning på boendetyp

Ekonomisk hjälp 
85 procent av de unga vuxna i Malmö/Lund uppger att de 
kan få ekonomisk hjälp från familj eller vänner vid behov. 8 
procent vet med sig att de inte kan det och 7 procent saknar 
uppfattning. En majoritet, 71 procent, uppger att de har familj 
eller vänner som skulle kunna stå som borgensman för hyra 
eller bostadslån. 13 procent uppger att de saknar denna typ av 
sociala kontakter med den förmågan, och 16 procent saknar 
uppfattning.

I Malmö/Lund är det en majoritet av de unga vuxna, 60 pro-
cent, som uppger att de inte har fått ekonomisk hjälp av föräld-
rar eller vänner det senaste året. En dryg fjärdedel, 26 procent, 
har fått det någon gång och 14 procent har fått det flera gånger. 
Andelen unga vuxna som har tagit emot ekonomisk hjälp från 
föräldrar eller vänner det senaste året är mindre i Malmö/Lund 
än för rikssnittet. 

Bland de som bor hemma hos föräldrar eller inneboende hos 
någon annan är andelen som fått ekonomisk hjälp av föräldrar 
eller vänner de senaste 12 månaderna mer frekvent än bland de 
som har eget boende. Dock är det de som har svarat annat som 
boendeform de som har fått ekonomisk hjälp i störst utsträck-
ning. 
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2% 

2% 

2% 

13% 

14% 

12% 

24% 

21% 

14% 

5% 

3% 

4% 

16% 

19% 

13% 

13% 

14% 

8% 

14% 

11% 

10% 

21% 

27% 

22% 

18% 

22% 

11% 

38% 

26% 

17% 

23% 

25% 

26% 

17% 

19% 

17% 

40% 

58% 

66% 

26% 

15% 

28% 

27% 

23% 

50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Jag är nöjd med mitt boende 

Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde 

Jag klarar av mina boendekostnader 

Jag är inte orolig för att hitta boende i framtiden 

Där jag vill bo finns det bostäder att få tag i 

Jag har råd att bo i den stad/ort jag vill 

Läget på bostadsmarknaden får mig inte att tveka inför att 
bilda familj 

Läget på bostadsmarknaden får mig inte att tveka inför att 
flytta till annan ort 

Jag vill bo kvar i min bostad det närmaste året 

 Håller inte alls med (1-2)  Håller inte med (3-4)  Neutral (5-6)  Håller med (7-8)  Håller helt med (9-10) 

		

		

		

		

		

		

Vet ej

0%

0%

2%

1%

9%

4%

14%

11%

3%

De flesta unga är  
nöjda med sitt boende, men 
många oroar sig också över 

framtiden

Nöjdhet och trygghet med nuvarande och framtida 

boende 
Det ställdes även ett antal påståenden om boendet, bostads-
marknaden och framtidsplaner i enkäten. Svaren kan ge en 
uppfattning om hur unga vuxna, utifrån boendeform, syssel-
sättning och ålder, är mer eller mindre utsatta när det kommer 
till det nuvarande boendet och hur man ser på möjligheterna 
till ett framtida boende. 

Vad som framgår är att en andel om totalt 84 procent instäm-
mer i att de känner sig trygga i bostadsområdet. Vidare fram-
går bland annat att 83 procent instämmer i att de klarar av 
sina boendekostnader. Av unga vuxna i Malmö/Lund svarar 78 
procent att de är nöjda med sitt boende, och 67 procent vill bo 
kvar i sin bostad det närmaste året.

Det är tydligt att även om många unga 
har en fungerande bostadssituation i 
nuläget är framtiden mer oviss. I Malmö/
Lund tvekar ungefär var tredje ung vuxen 
inför att bilda familj eller flytta till annan 
ort. Detta motsvarar de genomsnittliga 
siffrorna för resten av landet. Detta får 
konsekvenser för samhällsekonomin när 
rörligheten på arbetsmarknaden häm-

mas av att unga människor inte kan flyt-
ta till arbete eller studieplatser.

Den höga takt av byggnation av min-
dre lägenheter som Malmö och Lund har 
upprätthållit de senaste åren har gynnat 
unga som letar startboenden men er-
bjuder inte lika många möjligheter för de 
som vill gå vidare och bilda familj.
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45% 

35% 

27% 

33% 

44% 

48% 

48% 

38% 

40% 

16% 

8% 

8% 

Jag är inte orolig för att hitta boende i 
framtiden 

Läget på bostadsmarknaden får mig inte att 
tveka inför att bilda familj 

Läget på bostadsmarknaden får mig inte att 
tveka inför att flytta till annan ort 

Hemma hos 
föräldrar 
Inneboende hos 
någon annan 
Eget boende 

Annat 

60% 

66% 

64% 

67% 

72% 

72% 

83% 

80% 

75% 

16% 

62% 

62% 

Jag klarar av mina boendekostnader 

Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde 

Jag är nöjd med mitt boende 

Hemma hos 
föräldrar 

Inneboende 
hos någon 
annan 

Eget boende 

43% 

47% 

51% 

26% 

38% 

59% 

41% 

57% 

62% 

54% 

24% 

Där jag vill bo finns det bostäder att få tag i 

Jag har råd att bo i den stad/ort jag vill 

Jag vill bo kvar i min bostad det närmaste 
året 

Hemma hos 
föräldrar 
Inneboende hos 
någon annan 
Eget boende 

Annat 

Framtidsplaner Bostadsmarknad

Boendet
Nedbrytning boendeform 
I diagrammen redovisas samma frågor nedbrutna per boende-
form. Här framgår bland annat att de är minst oroliga för att 
hitta boende i framtiden är de som har eget boende. De svarar 
även i högst grad att de har råd att bo i den stad/ort de vill, och 
att de vill bo kvar i sin bostad det närmaste året. 
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48% 

56% 

49% 

61% 

60% 

54% 

60% 

29% 

50% 

42% 

51% 

49% 

Jag är inte orolig för att hitta boende i 
framtiden 

Läget på bostadsmarknaden får mig inte att 
tveka inför att bilda familj 

Läget på bostadsmarknaden får mig inte att 
tveka inför att flytta till annan ort 

Studerar 

Jobbar 

Föräldraledig 
(från jobb eller 
studier) 

Annat  

84% 

84% 

79% 

86% 

85% 

81% 

56% 

75% 

63% 

72% 

74% 

61% 

Jag klarar av mina boendekostnader 

Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde 

Jag är nöjd med mitt boende 

Studerar 

Jobbar 

Föräldraledig 
(från jobb eller 
studier) 
Annat  

40% 

51% 

75% 

46% 

65% 

76% 

62% 

54% 

40% 

34% 

53% 

72% 

Där jag vill bo finns det bostäder att få tag i 

Jag har råd att bo i den stad/ort jag vill 

Jag vill bo kvar i min bostad det närmaste 
året 

Studerar 

Jobbar 

Föräldraledig 
(från jobb eller 
studier) 
Annat  

Framtidsplaner
Bostadsmarknad

Boendet
Nedbrytning sysselsättning
I diagrammen redovisas frågorna nedbrutet på sysselsättning. 
Vad som framgår är att två grupperingar skapats gällande skill-
nader mellan sysselsättningarna. Föräldralediga och annat har 
liknande resultat, medan de som studerar och de som jobbar 
har liknande åsikter i de flesta frågor. 



32

Unga vuxnas boende, Malmö/Lund 2021

41% 

55% 

54% 

49% 

60% 

52% 

55% 

51% 

50% 

63% 

59% 

49% 

Jag är inte orolig för att hitta boende i 
framtiden 

Läget på bostadsmarknaden får mig inte att 
tveka inför att bilda familj 

Läget på bostadsmarknaden får mig inte att 
tveka inför att flytta till annan ort 

Yngre än 22 

22 — 23 år 

24 — 25 år 

Äldre än 25 år 

85% 

81% 

76% 

86% 

87% 

77% 

83% 

82% 

79% 

86% 

86% 

83% 

Jag klarar av mina boendekostnader 

Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde 

Jag är nöjd med mitt boende 

Yngre än 22 

22 — 23 år 

24 — 25 år 

Äldre än 25 år 

44% 

57% 

75% 

45% 

60% 

74% 

45% 

57% 

77% 

43% 

59% 

75% 

Där jag vill bo finns det bostäder att få tag i 

Jag har råd att bo i den stad/ort jag vill 

Jag vill bo kvar i min bostad det närmaste 
året 

Yngre än 22 

22 — 23 år 

24 — 25 år 

Äldre än 25 år 

Framtidsplaner Bostadsmarknad

Boendet
Nedbrytning ålder 
När det gäller ålder är skillnaderna mellan grupperna knappt 
märkbar i vissa frågor, exempelvis området ”Bostadsmarknad”. 
Det finns dock en tydlig skillnad mellan den yngsta och den 
äldsta åldersgruppen när det kommer till oro inför att hitta 
boende i framtiden, där de som är yngre än 22 år är mer oro-
liga än de som är äldre än 25 år. Samma tendens syns även för 
nöjdheten med sitt boende, de äldre är mer nöjda än de yngre. 
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6 procent har upplevt trakasserier eller diskriminering 
De unga vuxna i Malmö/Lund fick svara på frågan om huruvi-
da de har upplevt att de har blivit trakasserade, diskriminerade 
eller utsatt i någon form i samband med att de sökt bostad. 
6 procent svarade ”Ja” och 88 procent svarade ”Nej”. Resteran-
de uppgav att de inte visste.

”Sexuellt, 
ekonomiskt, 
rasistiskt�”

”Som kvinna blir man 
ofta trakasserad av 
otäcka män när man 
försöker söka lgh�”

”Erbjuden att ’betala 
i natura’ för att slippa 
betala hyra i pengar� Även 
fått erbjudande att dela 
säng för lägre hyra�”

”Blev erbjuden ett 
rum som inneboende 
mot sexuella tjänster�”

”Avvisad pga 
min ålder�”

”På grund av mitt 
efternamn är man 
mindre attraktiv som 
hyresgäst�”

”Att jag som 
ensam, ung tjej 
inte skulle ha råd 
att köpa boende på 
egen hand�”

Andel

Utsatt för rasism 15 %

Utsatt för sexuella trakasserier 10 %

Ålderdiskriminering 9 %

Diskriminering på grund av kön 5 %

Har blivit lurad 4 %

Övrigt 58 %

På vilket sätt har du upplevt dig trakasserad, diskriminerad eller utsatt?*

*Denna tabell är baserad på de nationella siffrorna och finns med i den regionala rapporten för att ge läsaren en inblick i vad de unga vuxna har upplevt vid bostadssökande.
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