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 Ungas skuldsättning har ökat mer än andra gruppers 

 Unga har påverkats mer än andra grupper av makrotillsynsåtgärder 

 Ungas situation på bostadsmarknaden påverkar svensk ekonomi negativt  

Ungas situation på bostadsmarknaden har förvärrats. I denna analys har vi sammanställt data på 

skuldsättning, flyttmönster och nya makrotillsynsåtgärder för att belysa ungas situation på 

bostadsmarknaden. 83 procent av svenska kommuner har bostadsbrist för unga, andelen hemmaboende 

har ökat med 60 procent sedan 1997 och skuldsättningen bland unga har fördubblats mellan 2011 och 

2017. Det är de yngre hushållen som har påverkats mest av regleringar på bostadsmarknaden, som 

exempelvis bolånetaket och amorteringskravet. Unga är av naturliga skäl ofta mer skuldsatta än äldre 

generationer. Samtidigt har de sällan hunnit bygga upp ett stort sparande, och det innebär att de är särskilt 

känsliga för den typ av makrotillsynsåtgärder som vi har sett implementeras i Sverige.   

Tillgång till hyres- eller bostadsrätter innebär en möjlighet att kunna få bostad där man vill arbeta eller 

studera, och att äga sitt boende har historiskt även varit en investering som bidrar till att öka individers 

förmögenhet över tid - i takt med att bopriserna vuxit. En stor andel unga uppger nu att de inte har 

möjlighet att flytta hemifrån. Detta får konsekvenser för deras möjlighet att flytta till studier eller arbete, 

samtidigt som svenska arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera. Detta är till nackdel för fler än 

bara den unga generationen. Ungas svårigheter att hitta bostad, särskilt i de delar av landet där 

jobbmöjligheterna är stora, kan därmed vara skadliga för Sveriges ekonomi.  

Under de senaste åren har ett antal makrotillsynsåtgärder införts i Sverige. Det finns anledning att tro att 

de har bidragit till att förvärra ungas situation på marknaden för ägt boende. Åtgärder som 

amorteringskrav slår hårdast mot de med låg inkomst och lågt sparande, och där är unga 

överrepresenterade. Följaktigen amorterar unga mest och lägger störst andel av sin inkomst på 

boendeutgifter. Det finns även tecken på att unga i större utsträckning förlitar sig på finansiell hjälp från 

sina föräldrar för att ta sig in på bostadsmarknaden.   

 En större genomgång av data finns i ett grafappendix.   
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Unga står inför att etablera sig på både bostads- och arbetsmarknaden, och är den åldersgrupp som är 

mest rörlig av alla. En stor andel unga uppger nu att de inte har möjlighet att flytta hemifrån och deras 

svårigheter att hitta bostad kan vara skadliga för svensk ekonomi på sikt.  Införandet av 

makrotillsynsåtgärder under senare tid har sannolikt försvårat etableringen på den ägda 

bostadsmarknaden och en majoritet av landets kommuner rapporterar bostadsbrist för unga. 

Av naturliga skäl varierar individers ekonomiska förutsättningar över livet. Som ung är inkomsten ofta 

förhållandevis låg vilket sätter gränser för hur mycket det är möjligt att spara och konsumera. Det innebär 

även begränsningar på vilken typ av boende som är realistiskt, eftersom ett ägt boende kräver att det 

åtminstone finns tillräckligt med sparande för en handpenning. För de unga som väljer att köpa sitt boende 

innebär bostadsköpet ofta en relativt hög skuldsättningsgrad. I takt med att individen blir äldre och 

arbetsinkomsterna ökar blir det sedan möjligt att öka sparandet och amortera i högre utsträckning, fram till 

dess att inkomsterna börjar minska när pensionsåldern närmar sig. Sverige är inget undantag från detta 

mönster när det gäller ungas ekonomi och situation på bostadsmarknaden.  Vi kan se ett tydligt 

åldersmönster för nettoinkomster över olika åldersgrupper i Sverige. Inkomsterna ökar med åldern fram till 

50-års ålder då medelnettoinkomsten börjar minska. Vi ser även att unga är högt skuldsatta jämfört med 

andra åldersgrupper. I enlighet med livscykelmönstret ökar skuldkvoten upp till och med 35-års åldern 

(Eng-Larsson m.fl., 2018). Bland nya bolånetagare hos de åtta största bankerna uppvisar unga i 

åldersgruppen 18-30 den högsta belåningsgraden och de är mest benägna att ta blancolån (FI, 2018). 

Dessa livscykelmönster kan dock ändras över tid. Man kan tänka sig att det sker förändringar som en effekt 

av prisförändringar, makrotillsynsåtgärder eller förändrade preferenser. Vi kan till exempel se att 

skillnaderna mellan inkomsterna för individer i 20 årsåldern och individer i åldrarna 20+ har ökat under 

2000-talet. Det innebär att unga har förlorat i genomsnittlig köpkraft relativt dessa andra åldersgrupper. 

Det kan även noteras att bostadspriserna har vuxit ännu snabbare under samma period, och att just 

priserna på bostadsrätter (särskilt mindre bostadsrätter) har ökat mycket, vilket tyder på att ungas 

köpkraft har försämrats ännu mer än vad som är synligt om vi enbart ser till inkomstutvecklingen.  

Mellan 2011 och 2017 har unga nya bolånetagare (under 30 år) dubblerat sina bolån, och står därmed för 

den största ökningen av alla åldersgrupper. Bland nya bolånetagare har belåningsgraden överlag sjunkit 

något sedan 2014. I den yngsta åldersgruppen, mellan 18-30, är minskningen dock betydligt mindre än för 

övriga åldersgrupper. Det finns även tydliga tecken på att unga till större del förlitar sig från finansiell hjälp 

från sina föräldrar för att kunna flytta hemifrån, och det är ett fenomen som har uppmärksammats i flera 

länder utöver Sverige. I Sverige har bl.a. andelen som uppger att de fått hjälp av föräldrar eller släkt ökat 

mellan 2009 och 2017 (SBAB, 2017). Det har också blivit vanligare att unga använder sig av medlåntagare, 

och även att det är just föräldrar som står som medlåntagare. Om föräldrar i större utsträckning hjälper 

sina barn på bostadsmarknaden kan det få konsekvenser för fördelningen av skuldsättning, effekten av 
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makrotillsynåtgärder och ojämlikhet, och det finns en oro att föräldrars ekonomi blir allt viktigare för att 

bestämma tillgång till bostadsmarknaden. 

Svårigheterna på den svenska bostadsmarknaden har påtalats i otaliga sammanhang och det råder 

konsensus kring att bostadsmarknaden inte fungerar effektivt. För unga är det i stora delar av landet svårt 

att ta sig in på bostadsmarknaden och enligt en undersökning genomförd av Hyresgästföreningen 

(Börjesson och Runfeldt, 2017) har andelen unga, mellan 20 och 27, som bor hemma ökat över tid. Sedan 

1997 har andelen unga som bor hemma ökat med 60 procent, även om det har förekommit fluktuationer 

under samma period.  På senare tid utgörs majoriteten av dessa hemmaboende av ofrivilligt hemmaboende 

som egentligen vill flytta hemifrån. Det råder bostadsbrist för unga i en klar majoritet av landets kommuner 

(Boverket, 2018) och andelen kommuner som rapporterar bostadsbrist för unga har ökat mellan 2014-

2017. Även om vi har sett en viss nedgång under 2018 är det fortfarande 83 procent av alla kommuner 

som rapporterar bostadsbrist för unga. 

När det gäller marknaden för ägt boende har SBAB visat att det är svårt för unga att köpa bostad i Sveriges 

20 största kommuner. För kvinnor mellan 25-29 år räcker inte medelinkomsten till i någon av kommunerna, 

medan männen når upp till inkomstkraven i tre av 20 kommuner. I stora delar av landet är även 

hyresmarknaden svår att ta sig in på med långa köer, framför allt i storstäderna. I Stockholm är kötiden för 

en hyresrätt i snitt 10 år. Kötiderna för nyproducerade hyresrätter är i regel kortare, men där är hyrorna 

istället generellt högre, vilket kan göra det svårt för unga att uppfylla inkomstkraven.  För studenter är 

situationen bättre, med kortare kötider och bättre balans runt om i landet, men bland de ofrivilligt 

hemmaboende är det främst bostads- eller vanliga hyresrätter som efterfrågas. Att unga inte har möjlighet 

att flytta hemifrån är naturligtvis problematiskt ur individens perspektiv. Men även för ekonomin som 

helhet kan detta få negativa konsekvenser. 

Benägenheten att flytta är allra högst för 20-30 åringar för att sedan minska med ålder. Under de senaste 

åren kan vi se att inflyttningen av unga till storstäder har minskat, samtidigt som fler unga flyttar till 

studentstäder. Storstäderna i sin tur växer framför allt genom födslar och nettomigration (inklusive 

invandring), snarare än av nettoinflyttning från landsbygden. Det är istället medelstora städer som har sett 

en ökad nettomigration. I USA har ett liknande mönster uppmärksammas. Tidigare har unga personer i hög 

utsträckning flyttat till storstäder längs med kusterna, men nu ser man att det blivit allt vanligare för 

”millenials” att flytta till mindre städer i södra och västra USA, och den främsta drivkraften bakom detta är 

mer överkomliga priser.  Den här trenden har dock även medfört att andra invånare i dessa städer pressas 

ut från t.ex. bostadsmarknaden (FT, 2018).  

Det faktum att unga har svårt att hitta bostäder i kombination med att arbetsgivarna rapporterar 

arbetskraftsbrist är en särskilt olycklig kombination, både eftersom unga kan bidra som arbetskraft med att 

utveckla företagens kompetens, och då det är viktigt att unga får den arbetslivserfarenhet som är 
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nödvändig för att etablera sig på arbetsmarknaden. Att ungas situation på bostadsmarknaden förvärras är 

därför till nackdel för fler än bara den unga generationen.   

Det är i sig helt i enlighet med ett normalt livscykelmönster att unga tjänar mindre och lånar mer. Det 

mönstret kan även, allt annat lika, påverka möjligheterna till etablering på bostadsmarknaden – och i 

förlängningen även arbetsmarknaden.  Men strukturella problem på bostadsmarknaden kan i kombination 

med makrotillsynsåtgärder göra den situationen ännu sämre och missgynna just unga, vilket vi menar kan 

få negativa effekter både för dessa individer och för samhället i stort.  

Finansinspektionen har gjort analyser där de visar att antalet unga bolånetagare inte har sjunkit i och med 

införandet av det nya amorteringskravet. Det bör dock noteras att underlaget i deras analyser baseras på 

de åtta största bankerna.1 Över tid har dessa bankers marknadsandel sjunkit något och andra, mindre, 

aktörer har vuxit. Det är därför svårt att veta om nya unga bolånetagare i högre utsträckning tar hjälp av 

t.ex. blancolån i någon av dessa banker.  

Vi bedömer att det finns ett stort behov av genomgripande reformer för en mer välfungerande 

bostadsmarknad, men det kan även vara nödvändigt med riktade åtgärder för att hjälpa just unga. Möjliga 

åtgärder skulle till exempel kunna vara att ändra bolånetaket (dvs. den handpenning som krävs) för unga, 

att ta bort det skärpta amorteringskravet, eller att se över villkor/möjligheten för särskilt bostadssparande 

för unga. I den här texten har vi lyft vissa centrala problem med dagens bostadsmarknad och exempel på 

vilka konsekvenser de kan leda till. För den kommande regeringen är det angeläget att ta tag i 

bostadsmarknadens strukturella problem för att säkra en dynamisk ekonomi och framtida 

kompetensförsörjning.  
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• Ungas skuldsättning har ökat mer än andra gruppers 
– Den genomsnittliga skuldsättningen bland unga (nya bolåntagare) har fördubblats mellan 2011 och 2017, från knappt 800 000 

till 1,6 miljoner. 

 

• Unga har påverkats mer än andra grupper av nya makrotillsynsåtgärder 
– Unga är av naturliga skäl ofta mer skuldsatta än äldre generationer. 

– Samtidigt har de sällan hunnit bygga upp ett stort sparande, och det innebär att de är särskilt känsliga för den typ av 
makrotillsynsåtgärder som vi har sett implementeras i Sverige.  

– Följaktigen amorterar unga mest och lägger störst andel av sin inkomst på boendeutgifter. För unga (18-30 år) har amorteringar 
som andel av inkomst stigit från 2,6 procent till 6,7 procent mellan 2011 och 2017. 

– Det finns även data från bl.a. SBAB på att unga i större utsträckning förlitar sig på finansiell hjälp från sina föräldrar för att ta sig 
in på bostadsmarknaden. 

 

• Ungas situation på bostadsmarknaden påverkar svensk ekonomi negativt 
– En undersökning från Hyresgästföreningen visar att över 8 av 10 hemmaboende unga (20-27 år) är ofrivilligt hemmaboende och 

inte har möjlighet att flytta hemifrån. 

– Detta får konsekvenser för deras möjlighet att flytta till studier eller arbete, samtidigt som svenska arbetsgivare uppger att de 
har svårt att rekrytera. 

– Ungas svårigheter att hitta bostad, särskilt i de delar av landet där jobbmöjligheterna är stora, kan därmed vara skadliga för 
Sveriges ekonomi. 
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Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Large 
Corporates & Institutions (LC&I) Makro Research. Makro Research består av 
research-avdelningar i Estland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige, och de är 
ansvariga för att förbereda rapportering om den ekonomiska utvecklingen på 
globala och hemmamarknader. 

Vad vår research är baserad på 
Swedbank Makroanalys grundar sin analys på mångsidig information och olika 
aspekter. Till exempel: grundläggande analys av cyklisk och strukturell 
ekonomisk utveckling, aktuellt eller förväntat marknadssentiment, förväntade 
eller faktiska ändringar i kreditvärdighet, samt interna eller externa 
förhållanden som påverkar priserna på utvalda valuta- och ränteinstrument. 
Beroende på typen av investeringsrekommendation kan tidshorisonten 
variera mellan kort sikt och upp till 12 månader.  

Rekommendationsstruktur 
Rekommendationer i valuta- och ränteinstrument görs både på 
spotmarknaden och i derivatinstrument. Rekommendationer kan uttryckas i 
absoluta termer, till exempel attraktiva pris-, ränte- eller volatilitetsnivåer. De 
kan också uttryckas i relevanta termer, till exempel långa positioner kontra 
korta positioner. 

När det gäller spotmarknaden, innehåller våra rekommendationer en 
inträdenivå, medan rekommendationsuppdateringar inkluderar vinst samt 
oftast, men inte alltid, en föreslagen utträdesnivå. När det gäller 
rekommendationer i derivatinstrument, innehåller våra rekommendationer 
föreslagen inträdeskostnad, lösenpris och löptid. I rekommendationer gällande 
valutamarknaden använder vi optioner endast som för att ta ställning till 
marknadsutvecklingens riktning och volatilitet, med begränsningen att vi inte 
rekommenderar nettoförsäljning av optionalitet. Detta innebär att vi endast 
rekommenderar strukturer som har en fastslagen maximal förlust. 

Analytikern intygar 
Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att 
det reflekterar deras personliga åsikt/er om de företag och värdepapper som 
de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det 
refereras till nedan.  

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig 
information. 

Utgivare, distribution och mottagare 
Detta dokument har sammanställts av Makro Research analytiker på LC&I och 
ges ut av affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ) 
(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i 
Sverige.  

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan 
distribution. 

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står 
under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta). 

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under 
tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet). 

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av 
Estlands finansiella tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon). 

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn 
av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas). 

I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av 
Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala 
tirgus komisija). 

I USA distribueras dokumentet av Swedbank AB (publ) och i vissa fall av 
Swedbank Securities U.S. LLC (”Swedbank LLC”) som ikläder sig ansvar för 
innehållet. Dokumentet får endast distribueras till institutionella investerare. 
Om du inte är en institutionell investerare får du ej agera utifrån, reproducera 
eller lita på detta dokument. Institutionella investerare i USA som får detta 
dokument, och som önskar genomföra en transaktion i något av de 
värdepapper som nämns i dokumentet, ska endast göra detta via Swedbank 
LLC. Swedbank LLC är en USA-baserad broker-dealer, registrerad hos ”the 
Securities and Exchange Commission”, och medlem i ”the Financial Industry 
Regulatory Auhtority” samt ”the Securities Investor Protection Corporation”. 
Swedbank LLC är en del av Swedbank. 

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till: 
http://www.swedbankfs.com/disclaimer/index.htm  

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta 
personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller lita på 
detta dokument. Endast “relevanta personer” får ges tillgång till och delta i de 
investeringar eller investerings-aktiviteter som nämns i detta dokument. 

Med “relevanta personer”, avses personer som: 
• Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i 

the Financial Promotions Order. 
• Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial Promotion 

Order (”high net worth companies, unicorporated associations etc”). 
• Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i 

investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services 
and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av 
värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt. 

Ansvarsbegränsningar 
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som 
anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess 
fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen 
uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.  

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på 
den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra 
åsikt om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en 
ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för att täcka ett företag, 

strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på 
eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.  

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till 
behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör 
inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. 

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller 
skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta 
dokument. 

Intressekonflikter 
På Swedbank LC&I har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa 
integriteten och oberoendet av analytikerna. 

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till: kontakter med de 
företag som bevakas; personligt engagemang i de bolag som bevakas; 
deltagande i investment banking verksamhet och tillsyn och granskning av 
research produkter. Till exempel: 
• Research produkter baseras enbart på publik information. 
• Analytikerna tillåts i allmänhet inte ha några innehav eller positioner 

(långa eller korta, direkt eller via derivat) avseende aktier eller 
aktierelaterade instrument i företag de analyserar. 

• Ersättningen till personalen inom Makro Research kan innefatta 
diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter, 
inklusive intäkter för investment banking. Dock ska ingen sådan personal 
få ersättning baserat på specifika investment banking transaktioner. 

Mångfaldigande och spridning 
Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. 
Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är 
medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt 
tillämplig lag eller annan bestämmelse.  

Mångfaldigad av Swedbank Large Corporates & Institutions, Stockholm 2014. 

Address 
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm 
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm 

http://www.swedbankfs.com/disclaimer/index.htm
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