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Abstract 

It is not news to anybody that young people and students are particularly exposed on the 

housing market. There have been many discussions in the media and several reports have 

been published on the subject. These reports point out the fact that todays housing market is 

not designed for the young people and the stage of life they are currently in. The situation also 

becomes worse as the regulatory systems in the area are being tightened. The mortgage 

ceiling that got introduced during 2010, had an extra hard impact on first time buyers, 

represent one example of the rules being tightened. During fall 2014 the Financial 

Supervisory Authority suggested an amortization requirement which was supposed to take 

effect from August 1, 2015. On April 23, 2015 the Financial Supervisory Authority 

announced that the requirement had been put on hold for further investigation.  But on May 

20, 2015 the Swedish government declared that they were willing to implement the legislative 

changes required to establish a repayment requirement after all. So the amortization 

requirement seems to be up for discussion again and represent another example of the rules 

being tightened. The rapid urbanization taking place in Sweden today, combined with a low 

production rate of new housing, also contributes to an increased competition on the housing 

market. This may for instance be observed on the regulated rental market, which today 

requires several years of queuing time to obtain a lease. Furthermore, the rental companies 

require a stable monthly income to be sure that the tenant is able to pay the rent.   

 

Something that also is mentioned in several of the reports is that many young people lack 

knowledge about the housing market. For instance, they do not know what is required to take 

a mortgage or to be granted a lease. Something that has not been studied earlier, that this 

thesis aims to investigate, is if a greater knowledge about the housing market increases young 

people´s chances of doing well on that market. As method was chosen a questionnaire survey 

whose results were analyzed quantitatively. The survey was conducted among students at the 

Royal Institute of Technology that in their education take courses in areas such as real estate 

economics and real estate law and thereby possesses a deeper knowledge within the area. 

 

Based on the results of this work, it is difficult to determine if a greater knowledge increases 

young people´s chances of doing well on the housing market. The results of the survey shows 

that even the young people that are being educated within the area, and therefore possesses a 

greater knowledge about the housing market, think that it is unclear what is required to be 

granted a home loan or a lease. Adding additional rules, for example an amortization 

requirement, to an already complex lending system therefore feels hasty. A clearer and better 

system for brokering of rental apartments is also needed, but that problem has already been 

identified in previous reports within the field.   
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Sammanfattning 

Att unga och studenter är särskilt utsatta på bostadsmarknaden är ingen nyhet, det diskuteras 

flitigt i media och det har publicerats ett flertal rapporter genom åren där ungas situation på 

bostadsmarknaden analyseras. Rapporterna belyser det faktum att dagens bostadsmarknad 

inte är utformad för unga och det stadie i livet de befinner sig i. Situationen blir dessutom allt 

tuffare i och med att regelsystemen skärps. Det införda bolånetaket, som slog hårt mot unga 

förstagångsköpare, är ett exempel på detta. Det föreslagna amorteringskravet, som nu 

stoppats för vidare utredning, är ett annat exempel. Den snabba urbaniseringen som sker i 

Sverige idag, i kombination med ett lågt bostadsbyggande, bidrar också till att konkurrensen 

om bostäderna hårdnar. Detta syns bland annat på den reglerade hyresmarknaden där det idag 

krävs flera års kötid för att få en hyresrätt, dessutom kräver hyresbolagen en stabil 

månadsinkomst för att med säkerhet veta att hyresgästerna klarar av att betala hyran.  

 

Något som också nämns i flera av rapporterna är att många unga saknar kunskap om 

bostadsmarknaden. De vet till exempel inte hur de ska gå till väga för att hitta en bostad, vad 

som krävs för att få ta ett bostadslån eller bli beviljad ett förstahandskontrakt till en hyresrätt.  

Något som däremot inte undersökts tidigare, som detta kandidatarbete har som syfte att ta 

reda på, är om en ökad kunskap om bostadsmarknaden leder till att unga klarar sig bättre på 

den. Som metod valdes en enkätundersökning vars resultat sedan analyserades kvantitativt. 

Enkäten genomfördes bland studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet på 

KTH. Studenterna läser kurser inom bland annat fastighetsekonomi och fastighetsjuridik och 

besitter därmed en djupare kunskap om bostadsmarknaden än unga generellt. 

 

Baserat på resultatet av arbetet är det svårt att avgöra om kunskap leder till att unga klarar sig 

bättre på bostadsmarknaden. Resultatet av undersökningen visar nämligen att även unga som 

utbildar sig inom bygg- och fastighetsbranschen, och därmed har en ökad kunskap om 

området, tycker att det är otydligt vad som krävs för att bli beviljad ett bostadslån eller ett 

kontrakt till en hyresrätt. Att då addera ytterligare regler, i form av till exempel 

amorteringskrav, till ett redan komplicerat långivningssystem kan tyckas förhastat. Det skulle 

också behövas ett bättre och tydligare system för förmedling av hyresrätter, vilket även 

påtalats i tidigare arbeten inom området.  
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1.  Inledning 

1.1.  Bakgrund 
Skuldsättningen hos svenska hushåll har ökat drastiskt under 2000-talet vilket har fått både 

Finansinspektionen och Riksbanken att oroa sig för den makroekonomiska och finansiella 

stabiliteten (Finansinspektionen, 2015a). Större delen av hushållens skulder utgörs av bolån. 

För att motverka de stigande belåningsgraderna införde finansinspektionen den 1 oktober 

2010 ett bolånetak som innebar att alla nya lån med bostaden som säkerhet maximalt fick 

uppgå till 85 procent av bostadens marknadsvärde (Finansinspektionen, 2011). Under hösten 

2014 föreslog Finansinspektionen även ett amorteringskrav som var tänkt att börja gälla alla 

nya bolån från och med den 1 augusti 2015 (Finansinspektionen, 2015c). Det förslaget 

stoppades den 23 april 2015 för vidare utredning (Finansinspektionen, 2015b). Den 20 maj 

2015 meddelade Regeringen och Alliansen att de är överens om att ändra lagen för att kunna 

införa ett amorteringskrav (Mäklarsamfundet, 2015). Ett amorteringskrav verkar därmed vara 

aktuellt igen. 

 

Införandet av bolånetaket har gjort det svårare för unga förstagångsköpare och ekonomiskt 

svaga grupper att ta sig in på bostadsmarknaden och ett eventuellt amorteringskrav skulle ha 

en motsvarande effekt (Mäklarsamfundet, 2013). Hyresmarknaden är nästan ännu svårare att 

ta sig in på som ung då det i regel krävs flera års kötid och dessutom en fast månadsinkomst 

för att få ett förstahandskontrakt. Att unga och studenter är särskilt utsatta på 

bostadsmarknaden är ingen nyhet och det har publicerats ett flertal rapporter genom åren där 

ungas situation på bostadsmarknaden analyseras (Ungdomsstyrelsen, 2011; Regeringen, 2007; 

Hyresgästföreningen, 2013). 

 

Rapporterna belyser det faktum att dagens bostadsmarknad inte är utformad för unga och det 

stadie i livet de befinner sig i. Situationen blir dessutom allt tuffare i och med att 

regelsystemen skärps och konkurrensen hårdnar om bostäderna till följd av den snabba 

urbanisering som sker i Sverige idag. Något som också nämns i flera av rapporterna är att 

många unga saknar kunskap om bostadsmarknaden. De vet till exempel inte hur de ska gå till 

väga för att hitta en bostad, vad som krävs för att få ta ett bostadslån eller bli beviljad ett 

förstahandskontrakt till en hyresrätt. Något som däremot inte undersökts tidigare, som detta 

kandidatarbete har som syfte att ta reda på, är om en ökad kunskap leder till att unga klarar sig 

bättre på bostadsmarknaden. Till min hjälp har jag haft studenterna i årskurs tre på 

samhällsbyggnadsprogrammet vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

 

Majoriteten av studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet är i åldrarna 21-30 

år, vilket är den åldersgrupp som representerar unga i tidigare rapporter på området. 

Studenterna i årskurs tre befinner sig också, precis som ungdomar i allmänhet, i ett skede i 

livet där det är dags att flytta hemifrån och påbörja vuxenlivet med allt vad det innebär. På 

samhällsbyggnadsprogrammet läser studenterna bland annat kurser i fastighetsekonomi, 

samhällsbyggnadsekonomi, investeringsanalys och fastighetsjuridik. Situationen på 

bostadsmarknaden berörs även i många kurser vars huvudfokusområde inte är just ekonomi.  
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Så det som skiljer studenterna på samhällsbyggnadsprogrammet från de unga som medverkat 

i tidigare undersökningar, är att de besitter en grundläggande kunskap om bostadsmarknaden 

tack vare att de utbildar sig inom området. Att studenterna kan identifiera sig med unga i 

allmänhet och har en god kunskap om bostadsmarknaden gör dem till ett representativt 

underlag för den enkätundersökning som genomförs i arbetet.  

1.2.  Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur studenterna på samhällsbyggnadsprogrammet 

påverkas av den rådande bostadsmarknadssituationen, kan det vara så att studenterna tack 

vare sin kunskap om bostadsmarknaden klarar sig bättre än unga i allmänhet på den.  

 

För att ta reda på om så är fallet genomförs en studie bland studenterna i årskurs tre på 

samhällsbyggnadsprogrammet på KTH. I sin utbildning läser studenterna kurser inom bland 

annat fastighetsekonomi, samhällsbyggnadsekonomi, investeringsanalys och fastighetsjuridik. 

Min utgångspunkt är att studenterna i årskurs tre kommer att klara sig bättre på 

bostadsmarknaden än unga i allmänhet tack vare den ökade kunskap de får om 

bostadsmarknaden genom sin utbildning.  

 

Till hjälp har jag nedan fyra hypoteser som kommer att testas genom en enkätundersökning 

bland studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet. Kan samtliga hypoteser 

bekräftas är det mycket möjligt att kunskap leder till att studenterna på 

samhällsbyggnadsprogrammet klarar sig bättre på bostadsmarknaden än unga i allmänhet och 

därmed inte påverkas av den situation som råder på bostadsmarknaden. 

 Studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet har god kunskap 

om bostadsmarknaden 

 Studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet är nöjda med sin 

boendesituation 

 Studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet kommer inte ha 

några problem med att etablera sig på bostadsmarknaden 

 Studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet har inga dåliga 

erfarenheter av bostadsmarknaden 

 

Hypoteserna har tagits fram utifrån de problem som man i tidigare rapporter identifierat att 

många unga står inför och upplever på bostadsmarknaden. Många unga har dåliga 

erfarenheter av bostadsmarknaden i form av överhyror och svarta hyreskontrakt. Det är också 

många unga som är missnöjda med sin nuvarande boendesituation. Till exempel för att de vill 

flytta hemifrån men inte har den möjligheten eller för att deras nuvarande boende är för dyrt. 

De hinder unga möter på bostadsmarknaden leder i sin tur till att de får svårt att etablera sig 

på den. Slutligen testas studenternas kunskap om bostadsmarknaden.  
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1.3.  Disposition 
I kapitel 2, Metod, inleds arbetet med en metodbeskrivning.  

 

I kapitel 3, Den svenska bostadsmarknaden och bostadslån, presenteras relevant teori inom 

området. I kapitel 3.1, Den svenska bostadsmarknaden, förklaras vilka olika upplåtelseformer 

som finns och vad dessa innebär. Den svenska bostadsmarknaden karaktäriseras idag av låg 

nyproduktion av bostäder och en reglerad hyresmarknad, även dessa områden berörs i detta 

kapitel. I kapitel 3.2, Hur fungerar ett bostadslån, redogörs för de vanligaste lånetyperna, vad 

amortering är och vilka olika amorteringsformer som finns. I kapitel 3.3, Hur påverkas unga 

av rådande bostadsmarknadssituation, presenteras vad man i tidigare rapporter kommit fram 

till angående ungas etablering på bostadsmarknaden och ungas kunskap om 

bostadsmarknaden. Avslutningsvis presenteras hur ungas bostadssituation ser ut idag.  

 

I kapitel 4, Enkätundersökning, presenteras hur enkätundersökningen gått till och hur den 

använts för att testa min hypotes, att studenterna på samhällsbyggnadsprogrammet klarar sig 

bättre på bostadsmarknaden än ungdomar i allmänhet tack vare ökad kunskap inom området. 

 

I kapitel 5, Resultat, presenteras och kommenteras resultatet från undersökningen. 

 

I kapitel 6, Sammanfattning och slutsatser, sammanfattas resultatet och slutsatser dras utifrån 

resultatet av enkätundersökningen.  

 

I kapitel 7, Avslutande kommentarer, finns förslag till vidare forskning på området.   

 

I kapitel 8, Referenser och bilagor, finns litteratur-, figur- och bilageförteckning. 
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2.   Metod 
Metodbeskrivningens syfte är att ge läsaren möjlighet att följa arbetet och ta del av 

tankesmedjan från början till slut (Avdic, 2011). Arbetet inleddes med en studie av tidigare 

forskning och rapporter beträffande ungas situation på bostadsmarknaden. Utifrån rapporterna 

skapades en bild av hur ungas bostadssituation ser ut och vilka problem unga möter på 

bostadsmarknaden. Sedan användes den informationen till att formulera fyra delhypoteser 

vars syfte var att göra det lättare att svara på min huvudfrågeställning, om kunskap underlättar 

för unga på bostadsmarknaden.  

 

För besvara min frågeställning kan antingen en kvalitativ eller en kvantitativ metod användas 

(Avdic, 2011). En kvalitativ metod, till exempel en öppen intervju eller enkätundersökning 

med öppna svar, ger en mer detaljerad bild av varje enskild student och dennes kunskap om 

och erfarenhet av bostadsmarknaden. En kvantitativ metod, till exempel en 

enkätundersökning med flervalsfrågor som sedan analyseras statistiskt, ger inte samma djup i 

resultatet men ger en bättre bild av hur majoriteten av studenterna uppfattar situationen på 

bostadsmarknaden.  

 

Det skiljer sig lite åt vilken typ av undersökning de har använt sig av i de studerade 

rapporterna men i majoriteten av dem har någon form av kvantitativ undersökning använts, 

ibland kompletterad med intervjuer. Det som är negativt med intervjuer är att svaren blir 

svårare att jämföra med varandra och det kan bli problematiskt att dra klara slutsatser. 

Intervjuer tar också mycket längre tid att utföra och det finns ingen möjlighet att hinna 

genomföra intervjuer med alla studenter i årskurs tre. I min undersökning är jag främst 

intresserad av statistiska data för att kunna bekräfta eller förkasta uppsatta hypoteser och då 

passar ett kvantitativt angreppssätt bäst. Självklart skulle det vara intressant att utföra en 

kvalitativ undersökning, till exempel en öppen intervju, och få lite mer djup i resultaten men 

det ryms inte inom detta arbetes omfattning.  

 

Den kvantitativa metod jag har valt att använda mig av är en enkätundersökning. 

Undersökningen består av några öppna frågor där bakgrundsinformation om de svarande, 

såsom ålder, hemstad, kön och nuvarande bostadsort samlas in. Resterande frågor har ett antal 

olika svarsalternativ som studenterna får välja mellan, och är därmed av typen ”ej öppna 

frågor” (Trost, 2012). På vissa frågor är det möjligt att kryssa i flera alternativ. Ett fåtal av 

frågorna har kompletterats med ett kommentarsfält vars syfte är att ge studenterna chans att 

kommentera sina svar. Kommentarerna kommer inte att analyseras vidare på något sätt. 

Frågorna som användes i undersökningen finns i Bilaga 4.  

 

Resultatet från enkäten redovisas och kommenteras löpande under ett och samma avsnitt. 

Detta för att underlätta för läsaren. En sammanfattning och slutsatser av resultatet redovisas 

sedan i nästkommande avsnitt. Resultatet kommer att analyseras enbart kvantitativt och 

slutsatser kommer dras efter vad majoriteten av studenterna svarat. Att börja analysera 

resultaten djupare leder lätt till spekulationer och slutsatser om varför vissa studenter till 

exempel är missnöjda med sin boendesituation kommer inte att diskuteras i denna rapport.  
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3.  Den svenska bostadsmarknaden och 

bostadslån 
Avsnitt 3.1 och 3.2 har som syfte att ge läsaren en ökad kunskap inom de områden där en stor 

del av problematiken unga möter på bostadsmarknaden finns. I avsnitt 3.1 introduceras 

läsaren till situationen på den svenska bostadsmarknaden, som karaktäriseras av en låg 

nyproduktion av bostäder och en reglerad hyresmarknad. Inledningsvis redogörs för de 

vanligaste upplåtelseformerna. I avsnitt 3.2 beskrivs hur ett bostadslån fungerar och vilka 

typer av lån och amorteringsformer som finns. Avsnitt 3.3 handlar om ungas situation på 

bostadsmarknaden.  

3.1.  Den svenska bostadsmarknaden 

3.1.1.  Olika upplåtelseformer 

Bostadsrätt, äganderätt och hyresrätt är exempel på de vanligaste upplåtelseformerna i 

Sverige. Nedan presenteras kort vad respektive upplåtelseform innebär och vad som krävs för 

att få bo i dem.  

Bostadsrätt 

Bostadsrätt är en upplåtelseform som, till skillnad från de andra upplåtelseformerna, inte 

regleras av jordabalken (Victorin & Hager, 2011). Reglerna för bostadsrätter finns istället i 

bostadsrättslagen (1991:614), (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (1987:667). Då 

bostadsrätten är lös egendom gäller också köplagen (1990:931) i fråga om försäljningen, 

eventuella dröjsmål och ansvar vid fel (Institutet för värdering av fastigheter & 

Samhällsbyggarna, 2015). Bostadsrätten kan förklaras som en evig nyttjanderätt till att bruka 

en lägenhet i det hus som ägs av bostadsrättsföreningen (Victorin & Hager, 2011). 

Nyttjanderätten upplåts genom att en insats erläggs och i samband med erläggandet erhålls en 

andel i bostadsrättsföreningen. Det är ett krav att personen som bostadsrätten upplåts till är 

medlem i bostadsrättsföreningen. Det är fritt att när som helst och till i stort sett vem som 

helst (personen måste godkännas av föreningen) överlåta bostadsrätten.  

 

Bostadsrätten, tillsammans med hyresrätten, är den upplåtelseform som ungdomar främst 

efterfrågar (Ungdomsstyrelsen, 2011). För att bo i bostadsrätt krävs som nämnts ovan att en 

insats erläggs i utbyte mot ett delägarskap i bostadsrättsföreningen som äger huset. Utöver det 

förpliktigar sig bostadsrättsinnehavaren att varje månad betala en avgift till föreningen. I 

denna avgift ingår kostnader för föreningens lån och gemensamma underhållskostnader. 

Avgiftens storlek varierar beroende på hur stora lån föreningen har samt vilken räntesats dessa 

lån har. Enligt statistik från mars 2015 ligger det genomsnittliga bostadsrättspriset i Stor-

Stockholm på 49 814 kronor per kvadratmeter vilket ger en genomsnittlig köpesumma på 

3 088 000 kronor (Mäklarstatistik, 2015a).  

 

För att kunna köpa en bostadsrätt i Stockholm, och även i andra större städer, krävs alltså en 

rejäl kapitalinsats. Vanligen finansieras denna delvis med ett bostadslån. Reglerna idag tillåter 

dock bara lån med bostaden som säkerhet på upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. 

Detta innebär att 15 procent måste erläggas kontant eller finansieras genom ett blancolån, ett 

lån utan säkerhet, som oftast har betydligt högre ränta än ett vanligt bostadslån.  
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Äganderätt 

I begreppet äganderätt ingår boendeformerna egnahem och ägarlägenhet (Boverket, 2014b). 

Äganderätt innebär, precis som namnet antyder, att man själv äger sin egen bostad. Till 

egnahem hör fristående villor, radhus, kedjehus och parhus. En ägarlägenhet skiljer sig från 

egnahem i den meningen att ägarlägenheter även har en andel i en samfällighetsförening. 

Varje ägarlägenhet utgör en egen tredimensionell fastighet men måste ingå i en sammanhållen 

enhet om minst tre ägarlägenhetsfastigheter (Fastighetsbildningslagen (FBL) 3 kap. 1a§ och 

1b§). Av den anledningen behövs en samfällighetsförening för att sköta underhåll och drift av 

de gemensamma delarna i huset. Som till exempel utgörs av de bärande konstruktionsdelarna, 

trapphus, hissar och markområden (Institutet för värdering av fastigheter & 

Samhällsbyggarna, 2015). 

 

Ett boende med äganderätt förvärvas genom köp, byte eller gåva, där köp är den vanligaste 

förvärvsformen. Köp av fast egendom regleras i Jordabalkens, (JB), fjärde kapitel och där 

finns angivet vilka formkrav som måste vara uppfyllda för att köpet, och även bytet eller 

gåvan, ska vara giltigt. I Jordabalkens fjärde kapitel finns också regler avseende felansvaret. 

Vid köp av fast egendom har köparen en väldigt långtgående undersökningsplikt och kan 

endast åberopa så kallade dolda fel som inte hade gått att upptäcka vid en noggrann 

undersökning av fastigheten.  

 

Samma regler gäller vid köp av fast egendom som vid köp av bostadsrätt när det kommer till 

att använda fastigheten som säkerhet för ett bostadslån. Maximalt 85 procent av bostadens 

marknadsvärde får användas som säkerhet i ett bosdatslån, resterande 15 procent måste 

finansieras antingen kontant eller genom ett blancolån. Även denna upplåtelseform kräver ett 

visst ekonomiskt kapital och i regel krävs också ett lån för att finansiera bostaden. Äganderätt 

är inte en så vanlig upplåtelseform bland unga utan det är först i ett senare skede i livet, till 

exempel då det är dags att bilda familj, som äganderätten är en eftertraktad boendeform.  

Hyresrätt 

Hyresrätt med förstahandskontrakt är den klart vanligaste boendeformen bland unga i åldern 

18-30 år enligt en enkätundersökning kallad hushållens ekonomi som utförts av SCB 

(Ungdomsstyrelsen, 2011). Boende i studentbostad är också en form av hyresrätt bortsett från 

att besittningsskyddet inte gäller i samma utsträckning. Studentbostäder anses sakna 

besittningsskydd i och med att du inte får bo kvar i en studentbostad efter att studierna 

upphört. Av den anledningen anses de som bor i studentbostäder inte vara etablerade på 

bostadsmarknaden. Hyra i andra eller tredje hand saknar också besittningsrätt, åtminstone de 

två första åren (Jordabalken 12 kap. 45 § första punkten). Varar andrahandsuthyrningen 

längre än två år är det troligt att andrahandshyresgästen får skriva på ett avtal där denne 

avsäger sig besittningsrätten. Kräver uthyraren inte detta kan det bli svårt att säga upp 

andrahandshyresgästen. Att hyra i andra eller tredje hand är inte heller att vara etablerad på 

bostadsmarknaden.  

 

Hyresrätt som innehas med förstahandskontrakt innebär att lägenheten i fråga hyrs ut av en 

hyresvärd som äger minst en fastighet med hyreslägenheter (Boverket, 2014b). Som nämnts 

ovan är det också möjligt att hyra i andra hand, då hyrs helt eller delvis en privatpersons 

hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. För att få en vanlig hyresrätt med förstahandskontrakt i 

Stockholms stads bostadsförmedling krävdes år 2014 en genomsnittlig kötid på 7,7 år 

(Bostadsförmedlingen Stockholm, 2015b). Det finns även några andra kriterier som måste 

vara uppfyllda för att du ska kunna få ett förstahandskontrakt. Dessa kriterier varierar mellan 

olika hyresvärdar och det är upp till fastighetsägaren att bestämma vilka krav som gäller i just 
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dennes lägenheter. Det går att urskilja ett antal grundkriterier som de flesta större 

bostadsbolag använder sig av och dessa presenteras nedan.  

 

Till att börja med krävs det nästan alltid att du står i bostadskö hos det bostadsbolag du söker 

en lägenhet hos (Bostadsförmedlingen Stockholm, 2015a). Bostäderna förmedlas sedan efter 

kötid. De flesta bolag har också någon form av ålderskrav som kan variera för olika delar av 

bolagets fastighetsbestånd. Vissa lägenheter kan till exempel vara tillägnade personer över 65 

år. I regel krävs att personen fyllt 18 år och är myndig för att få stå ensam på ett 

förstahandskontrakt. Någon form av inkomstkrav är också vanligt förekommande. Hur strängt 

kravet är varierar mellan olika bolag men någon form av stadigvarande inkomst krävs så att 

hyresvärden kan vara säker på att hyresgästen med god marginal klarar av att betala hyran 

(Ikano Bostad, 2015). Inkomstkravet hos Stockholms kommunala bostadsbolag sänktes den 1 

januari 2015, numera krävs att en hyresgäst ska ha 4675 kronor (beloppet gäller för år 2015) 

kvar att leva på efter att hyran är betald (Bostadsförmedlingen Stockholm, 2015c). 

Besittningsskyddet som en förstahandshyresgäst har är väldigt starkt och trots slarv med 

hyran så kan det vara svårt att säga upp hyresgästen om denne inom angiven tid rättar sig 

(Bengtsson, Hager, & Victorin, 2013). För att få ett banklån krävs i regel bara en god 

betalningsförmåga medan många hyresvärdar kräver en stadigvarande inkomst av något slag. 

Utöver det vill många bostadsbolag ha referenser från tidigare hyresvärdar (Ikano Bostad, 

2015). Undantag från inkomstkravet kan göras om en borgesman finns. En kreditupplysning 

är även en standardprocedur och inga betalningsanmärkningar får finnas.  

3.1.2.  Låg nyproduktion av bostäder 

Befolkningen har sedan slutet av 1990-talet ökat kraftigt i storstäderna vilket leder till en 

högre efterfrågan på bostäder (Lind, 2013). Senaste årens kraftiga prisutveckling på 

bostadsmarknaden tyder också på att utbudet av bostäder understiger efterfrågan i framförallt 

landets större städer (Netzell, 2015). På en väl fungerande marknad skulle byggandet öka då 

efterfrågan ökar (Lind, 2013). Det tar tid att producera nya bostäder, vilket gör 

bostadsmarknaden till en trögrörlig marknad. En ökad efterfrågan leder först till en prisökning 

som sedan jämnas ut då nya bostäder kommer ut på marknaden. Men trots en hög efterfrågan, 

främst i landets storstadsregioner, har det byggts relativt få nya bostäder under de senaste 15 

åren och det är ett stort gap mellan bostadsbyggnadsbehovet och det faktiska antalet byggda 

bostäder.  För att illustrera detta gap visas antal byggda bostäder och befolkningsutvecklingen 

i Stockholmsregionen i figur 1 nedan.  
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Figur 1: Årligt tillskott av bostäder och befolkningsökning i Stockholms län 1975-2011. 
Källa: Stockholms läns landsting (2012) 

En orsak till det låga byggandet är markbrist och höga markpriser (Netzell, 2015). 

Betalningsviljan för bostäder är högst i Stockholms centralare delar, men där är också 

tillgången på mark begränsad och markpriserna är väldigt höga. Den senaste tidens prisökning 

har nu gjort att gränsen för var det är lönsamt att bygga flyttats längre ut från stadens centrum 

och mark som tidigare inte var aktuell att bygga på har nu blivit det. Detta har bidragit till att 

det nu går att ana en viss ökning av byggandet och det kan till och med ha varit så att den 

prisökning som nu varit krävdes för att gör det lönsamt att bygga igen.  

 

En annan orsak till det låga byggandet är det, på både gott och ont, tidskrävande och 

begränsande detaljplanesystemet som ställer krav på direkt medborgarinflytande (Lind, 2013). 

Vilket ger den insatte goda möjligheter att överklaga och, om inte stoppa, i alla fall försena ett 

projekt. Att ta fram en ny detaljplan tar i regel flera år och när planen väl är framtagen tar 

även byggprocessen en viss tid att genomföra. Byggföretaget NCC jämförde hur lång tid det 

tog från tanke till ett färdigt projekt i Sverige med hur lång tid det tog i Tyskland. I Tyskland 

tog det ett par år medan ett motsvarande projekt i Sverige kunde ta tio år.  

 

Unga har ofta begränsade ekonomiska tillgångar och efterfrågar därmed billigare bostäder 

(Ungdomsstyrelsen, 2011). Att bygga billiga bostäder ligger däremot varken i kommunernas 

eller i byggbolagens intresse (Lind, 2013). I Stockholm till exempel, är läget så att de 

kommuner med stor andel låginkomsttagare inte vill bygga fler billiga bostäder för att de är 

rädda att detta ska locka ännu fler låginkomsttagare. De rikare kommunerna å andra sidan, vill 

inte bygga billiga bostäder för att de är rädda att det ska locka ”fel” hushåll. Att som 

kommunal politiker förespråka ett ökat bostadsbyggande är inte heller särskilt populärt bland 

invånarna i en kommun. Invånarna är rädda för att grönytor kommer att tas i anspråk, att 

trafik och buller kommer att öka och att priserna på befintliga bostäder kommer att pressas 

ned till följd av det ökade utbudet.  Då kommunpolitikerna främst agerar utifrån intresset att 

vinna nästa val är det inte troligt att de kommer riskera att förlora sin popularitet hos 

kommuninvånarna genom att öka bostadsbyggandet.  Om kommunen är en stor markägare 
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tjänar de dessutom ekonomiskt på att inte planlägga mycket på en gång, för då sjunker ju 

markpriserna i och med det ökade utbudet. 

 

Det är inte heller säkert att byggföretagen tjänar på att bygga mer trots hög efterfrågan och 

höga priser på marknaden (Lind, 2013). Byggs mycket på samma gång konkurrerar fler 

bostäder med varandra och det finns en risk att priserna sjunker. Dessutom är det mer 

rationellt för byggbolagen att sträva efter att hålla en jämn produktionstakt än att bygga 

mycket på samma gång. Bolag som bygger och förvaltar hyreshus resonerar på ett liknande 

sätt, men de oroar sig istället för att hyresnivåerna ska sjunka om utbudet av tillgängliga 

hyresrätter blir för stort.  

 

Det har också diskuterats en del om det införda bolånetaket på 85 procent av marknadsvärdet 

och de högre krav som ställs på hushållens ekonomiska marginaler vid långivning utgör en 

konflikt med mål om ett ökat bostadsbyggande (Lind, 2013). Hans Lind menar att det i detta 

avseende skulle vara bättre med ett amorteringskrav istället för ett bolånetak då hushållen har 

lättare att klara av de löpande utgifterna än att spara ihop kapital till en kontantinsats.  

3.1.3.  Reglerad hyresmarknad 

Idag finns inte längre någon formell hyresreglering i bemärkelsen att hyresnivåerna 

kontrolleras, utan det som regleras är principerna för hyressättningen. Hyresregleringen togs 

bort i samband med att bruksvärdessystemet infördes och i princip så råder avtalsfrihet mellan 

hyresvärd och hyresgäst. Dagens system för hyressättning, bruksvärdessystemet, innehåller 

dock komponenter som gör att det, åtminstone på vissa orter, upplevs som en form av 

hyresreglering. Den hyra som får tas ut ska motsvara lägenhetens bruksvärde (Boverket, 

2014a). Hyran fastställs genom förhandlingar mellan fastighetsägarna och 

Hyresgästföreningen, som representerar hyresgästerna. Förhandlingarna sker lokalt över hela 

landet vilket leder till att det finns variationer i hur bra systemet faktiskt fungerar. 

Bruksvärdessystemet är tänkt att ta hänsyn till den genomsnittlige hyresgästen, inte 

marginalhyresgästen som kanske är villig att betala en högre hyra. Detta leder emellertid till 

att efterfrågan inte avspeglas i hyresspridningen och hyressättningen på det sätt som skulle 

varit fallet på en fri, oreglerad marknad.   

 

Huvudsyftet med bruksvärdessystemet är att skydda hyresgästen mot kraftiga hyreshöjningar 

och därigenom trygga dennes besittningsskydd (Boverket, 2014a). Bruksvärdessystemet är 

också tänkt att efterlikna ett marknadssystem där utbud och efterfrågan är i balans. Faktorer 

som påverkar vilket bruksvärde en lägenhet anses ha är bland annat storlek, modernitetsgrad, 

planlösning, läge inom huset, reparationsstandard och ljudisolering. Tillgång till hiss, 

sopnedkast, tvättstuga, förvaringsutrymmen, närhet till kommunikationer, garage och 

parkeringsplatser är exempel på övriga förmåner som också har inverkan på bruksvärdet. 

Byggnadsår, produktionskostnader, driftkostnader och förvaltningskostnader ska emellertid 

inte påverka hyressättningen. Den första juli 2006 infördes nya hyressättningsregler för 

nyproducerade bostäder. Reglernas syfte var att förbättra förutsättningarna för att producera 

nya hyresrätter. De hyror som numera tillämpas på nybyggda hyresrätter kallas 

presumtionshyror och gör det möjligt att under de första 15 åren ta ut en högre hyra än vad 

som skulle vara möjligt genom bruksvärdessystemet.  

 

Det finns både positiva och negativa aspekter med bruksvärdessystemet (Boverket, 2014a). 

En negativ aspekt som ofta påpekas är att bruksvärdet inte avspeglar hyresgästernas 

värderingar. I de större städerna är det mycket möjligt att hyrorna ligger under 

bruksvärdesnivån, vilket de långa kötiderna som krävs för att få en hyresrätt i en större stad 
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indikerar. Det faktum att betalningsviljan är mycket högre än hyran leder till ett 

efterfrågeöverskott. Efterfrågeöverskottet har ytterligare spätts på under senare år till följd av 

den stora inflyttningen till tillväxtorterna då majoriteten av inflyttarna efterfrågar just 

hyresbostäder. På orter där efterfrågan är svagare leder brukshyrorna istället till 

vakansproblematik då hyrorna ligger högre än konsumenternas värderingar.  

 

Skillnaden mellan marknadshyra, eller jämnviktshyra som den också kallas, och 

bruksvärdeshyra kan förklaras med hjälp av ett utbuds- och efterfrågediagram (Boverket, 

2014a). Bruksvärdessystemet utgår, som tidigare nämnts, efter den genomsnittlige 

hyresgästens värderingar. Marknadshyran utgår istället efter betalningsviljan hos 

marginalhyresgästen som då precis motsvarar marginalkostnaden för den ”senast” tillgängliga 

lägenheten på marknaden. Utbudskurvan (U) visar att desto högre hyra (pris) desto större är 

det tillgängliga utbudet, utbudet minskar sedan i takt med att hyran sjunker (Axelsson, 

Holmlund, Jacobsson, Löfgren, & Puu, 1998). För efterfrågakurvan (E) är det tvärt om, vid en 

hög hyra efterfrågas liten kvantitet och efterfrågan ökar sedan i takt med att hyran sjunker. De 

två kurvorna kommer att korsa varandra där utbudet är lika med efterfrågan och när detta sker 

är marknaden i jämnvikt. Den hyra som föreligger vid jämnvikten är således marknadshyran.  

 

 I figur 2 nedan framgår skillnaden mellan jämnviktshyran (PJ) och brukshyran (PB) 

(Boverket, 2014a). I figuren finns också en tredje hyresnivå (P) som är tänkt att motsvara den 

faktiska bruksvärdeshyran på många lokala bostadsmarknader. Skillnaden mellan (P) och (PB) 

förväntas vara störst på bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg men på de flesta orter är 

skillnaden relativt liten. Anledningen till att (P) och (PB) inte sammanfaller är att 

bruksvärdeshyran (P) på vissa orter inte motsvarar den marknadsmässiga bruksvärdeshyran 

(PB) i och med att man till exempel inte tagit tillräcklig hänsyn till vilket läge lägenheten har. 

Ett centralt läge i Stockholm är mycket mer värt än ett läge i förorten, vilket kan observeras 

genom att kolla på bostadsrättspriserna, men denna skillnad går ofta inte att observera på 

hyrorna på samma sätt.  

 

Figur 2: Jämnviktshyra och bruksvärdeshyra 
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Något att observera är också att marknadshyran (PJ) är lägre än den maximala betalningsviljan 

(E0) som finns på marknaden. Alla hyresgäster med en betalningsvilja mellan (E0) och (PJ), en 

betalningsvilja över marknadshyran, kommer att erhålla en lägenhet vid tillämpning av 

marknadshyra. Dessa hyresgäster kommer också att göra en ”vinst”, eller besparing, i och 

med att deras betalningsvilja är högre än marknadshyran. Denna vinst kallas 

konsumentöverskott och brukar refereras till som marknadens bidrag till konsumenternas 

välfärd. Alla hyresgäster med en betalningsvilja som är lägre än (PJ) kommer däremot inte att 

erhålla en lägenhet vid tillämpning av marknadshyra eftersom efterfrågan då överstiger 

utbudet vid de givna hyresnivåerna. Idag befinner vi oss i ett läge där bruksvärdeshyrorna 

ligger under marknadshyran och det skapas därmed ett efterfrågeöverskott som på 

hyresmarknaden visar sig i form av köer för att få en lägenhet.  

 

Avslutningsvis, dagens situation på bostadsmarknaden drabbar främst de som har begränsade 

resurser och är oetablerade på marknaden, där ingår unga (Lind, 2013). Detta resulterar i 

trångboddhet, osäkra boendeförhållanden och att vissa tvingas vända sig till den svarta 

marknaden. Hyresrätter är det boende som bäst lämpar sig för unga då det inte kräver någon 

kapitalinsats (Ungdomsstyrelsen, 2011). Det är dessutom enkelt att flytta från dem då de flesta 

har en uppsägningstid på maximalt tre månader, vilket passar ungas rörliga livsstil. 

3.2.  Hur fungerar ett bostadslån 
Ett lån är i grunden något som ska betalas tillbaks till långivaren, men när det kommer till 

bostadslån är det idag vanligt att de endast till en viss del återbetalas för att sedan övergå till 

att bli så kallade amorteringsfria lån (Finansinspektionen, 2015c). På ett amorteringsfritt lån 

betalar låntagaren endast ränta (Berk & DeMarzo, 2014). Räntan är kostnaden som långivaren 

tar ut för att låna ut pengarna och amorteringen är själva återbetalningen på lånet. Så länge 

endast räntan betalas på lånet minskar lånet inte i storlek.  

3.2.1.  Bostadslån 

Ett bostadsköp finansieras oftast helt eller delvis med hjälp av ett lån. Större delen av bolånen 

i Sverige ges ut av de största bankerna men det förekommer också att privatlån används. I 

studien ”Belåningsgrader och lånevillkor” som Maria Kullander och Hans Lind utförde april 

2009, var 98 procent av bostadslånen från banker som Nordea, Swedbank, Handelsbanken, 

SBAB eller motsvarande. Lånens utformning varierar mellan olika aktörer men i regel är det 

ungefär samma villkor som erbjuds hos de större bankerna. Räntan på lånen kan vara rörlig 

eller bunden, eller en kombination av de två. Nedan definieras vad de tre vanligaste 

lånetyperna privatlån, banklån och blancolån innebär och vad som skiljer rörlig respektive 

bunden ränta åt.  

Blancolån  

Ett lån utan någon säkerhet i form av till exempel en bil, bostad eller borgen kallas blancolån 

(Finansinspektionen, 2015a). Att lånet saknar säkerhet innebär en större risk för långivaren 

och det visar sig genom att dessa lån oftast har en högre ränta.  

Privatlån 

Med privatlån menas i detta arbete lån från anhörig. Det kan till exempel handla om lån av en 

anhörig till kontantinsatsen. Dessa lån antas vara mycket mer förmånliga än till exempel ett 

blancolån hos en bank då den anhöriga troligtvis begär en lägre ränta.  
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Bunden och rörlig ränta 

En rörlig ränta ändras oftare än en bunden (Swedbank, 2015b). På de flesta banker ändras den 

rörliga räntan var tredje månad. En rörlig ränta innebär en något högre risk i och med att den 

kan komma att stiga. Historiskt sett har det varit billigare att ha en rörlig ränta. Räntan går 

också att binda allt från ett år upp till tio år. Fördelen med att binda räntan är att det ger en 

ökad trygghet och förutsägbarhet för hur mycket du ska betala närmaste året eller åren. 

Vanligt är att dela upp lånet på flera olika räntebindningstider och även ha en del av lånet med 

rörlig ränta.  

Banklån (bolån) 

När ett vanligt banklån tas för att finansiera ett bostadsköp används i regel bostaden som pant. 

Bostadens värde utgör då en säkerhet för banken på att få tillbaks sina pengar och en lägre 

ränta kan därmed erhållas. Som systemet är uppbyggt idag är det tillåtet att, med bostaden 

som säkerhet, låna upp till 85 procent av marknadsvärdet (Mäklarsamfundet, 2013). Lån 

utöver 85 procent av marknadsvärdet blir ett lån utan säkerhet, ett blancolån, med betydligt 

högre ränta än ett bostadslån. Bolånetaket på 85 procent som infördes den 1 oktober 2010 

kompletterades med en frivillig överenskommelse mellan Sveriges storbanker om att bolån 

över 75 procent ska amorteras på den överskjutande delen. Denna rekommendation togs 

senare bort då Konkurrensverket antydde att överenskommelsen skadade konkurrensen 

(Finansinspektionen, 2015c). Amortering är vanligare förekommande bland högre 

belåningsgrader och förutom att vara en form av sparande leder amorteringarna även till 

minskade räntekostnader.  

 

För att bli beviljad ett bostadslån krävs en god betalningsförmåga (Swedbank, 2015a). En god 

betalningsförmåga behöver nödvändigtvis inte innebära en fast anställning (de Lima 

Fagerlind, 2013). Betalningsförmågan bedöms genom att banken gör en så kallad ”kvar att 

leva på”-kalkyl för hushållet som ansöker om bolånet. Kalkylen går ut på att banken räknar ut 

hur mycket hushållet i fråga har kvar av sin disponibla månadsinkomst efter att 

räntekostnader, övriga boendekostnader och levnadskostnader är betalda (Finansinspektionen, 

2015a). Eftersom att räntekostnaderna förändras över tid så används en väl tilltagen 

kalkylränta så att bankerna med säkerhet vet att hushållen klarar av att betala tillbaks lånet. 

Den genomsnittliga kalkylräntan för 2014 var cirka 6,5 procent vilket kan jämföras med den 

genomsnittliga bolåneräntan på cirka 2,2 procent. Det är ”kvar att leva på”-kalkylen som 

sedan avgör hur stort belopp hushållet får låna. Innan lånet beviljas genomförs även en 

kreditupplysning för att kontrollera att hushållet inte har några betalningsanmärkningar. 
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Att ta fram ett marknadsvärde 
I samband med bolånegivning gör bankerna också en bedömning av bostadens marknadsvärde 

då de maximalt får bevilja ett bolån på 85 procent av marknadsvärdet (Swedbank, 2015a). 

Definitionen för marknadsvärde lyder i Sverige enligt följande (Institutet för värdering av 

fastigheter & Samhällsbyggarna, 2015):  

 

”Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om bostaden bjöds ut på en 

fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan 

tvång” 

 

I detta sammanhang bör också belysas att det pris som betalts för en bostad inte nödvändigtvis 

sammanfaller med bostadens marknadsvärde (Institutet för värdering av fastigheter & 

Samhällsbyggarna, 2015). Fastigheter och bostäder är sällanköpsvaror och marknaden består 

till största del av begagnade objekt som alla är unika, vilket gör dem svåra att prissätta. 

Statistiskt representeras marknadsvärdet, eller det mest sannolika priset, av en 

normalfördelning (se figur 3). Som synes i figur 3 är det möjligt att erhålla ett pris både under 

och över marknadsvärdet, även om sannolikheten för det är lägre.   

 

Figur 3: Frekvensfunktion för priser på fastighetsmarknaden 
Källa: Powerpointpresentation av Bo Nordlund, redovisnings- och värderingsspecialist, i kursen Fastighetsvärdering för 

samhällsbyggnad, 2015  

Marknadsvärdet är något som varierar över tid, det kan både stiga och sjunka (Lind & 

Åström, 2014). Stiger det är stigningen förhoppningsvis grundad på fundamenta, annars kan 

det vara fråga om en bubbla på marknaden. Det är främst då marknadsvärdena sjunker det kan 

bli påtagligt för bolånetagarna eftersom deras belåningsgrad ökar till följd av prisfallet. Vilket 

kan leda till att de måste öka sina amorteringar på lånet.  

3.2.2.  Lån och amortering 

Amorteringsnivån har direkt betydelse för hur mycket ett hushåll kan låna. 

(Finansinspektionen, 2015a). En låg amorteringstakt leder till att boendekostnaden varje 

månad blir lägre. Med en lägre boendekostnad klarar hushållen lättare av bankernas ”kvar att 

leva på”-kalkyler och kan därmed låna ett större belopp i förhållande till sin inkomst. Kvoten 

mellan lånestorleken och bostadens marknadsvärde benämns belåningsgraden. Det är 

vanligare att hushåll med en belåningsgrad på 70-85 procent amorterar än hushåll med en 

belåningsgrad under 70 procent. Ungefär 85 procent av hushållen med en belåningsgrad över 

70 procent amorterar. Bland hushållen med en belåningsgrad under 70 procent amorterar 

endast 45 procent. Det finns flera olika sätt att amortera på och de vanligaste 
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amorteringsformerna presenteras nedan. Därefter beskrivs det av finansinspektionen 

föreslagna amorteringskravet som nu stoppats för vidare utredning. 

Stående lån 

På stående lån sker inga amorteringar under lånets löptid, endast räntebetalningar görs (Lind 

& Åström, 2014). I slutet av låneperioden betalas hela lånebeloppet tillbaks.  

Lån med rak amortering 

Detta är en vanlig amorteringsform för bostadslån (Lind & Åström, 2014). Lånet återbetalas 

med ett konstant belopp varje år och ränta betalas årligen på det återstående lånebeloppet. 

Andelen som återbetalas varje år när det kommer till bostadslån är ofta väldigt låg och ligger 

kanske på bara 1 procent, om ens det, av det totala lånebeloppet. Med denna amorteringsform 

kommer kostnaderna för ränta och amortering vara som högst i början av låneperioden för att 

sedan minska i takt med att det kvarvarande lånebeloppet, och därmed räntekostnaderna, 

minskar.   

Annuitetslån 

Ett annuitetslån karaktäriseras av att den årliga summa som betalas i form av ränta och 

amorteringar är konstant över hela låneperioden (Lind & Åström, 2014). Med ett annuitetslån 

undviks alltså de högre initiala lånekostnaderna som ett lån med rak amortering innebär. Med 

hjälp av följande formel kan den årliga ”annuiteten” beräknas, 

 

𝐴 = 𝐿 ∗  
𝑟(1 + 𝑟)𝑛

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 

 

Där A är den årliga annuiteten, L det ursprungliga lånebeloppet, r räntan långivaren vill ha för 

lånet och n antal år lånet ska återbetalas på (Lind & Åström, 2014). I början av lånet kommer 

majoriteten av annuiteten att utgöras av räntekostnader för att sedan i takt med att lånet 

återbetalas övergå till att bestå till allt större del av amortering. 

Amorteringskrav 

Fler och fler bolånetagare i Sverige belånar sig högre än 50 procent av bostadens 

marknadsvärde. Det är också vanligt med amorteringsfria bolån för de med belåningsgrader 

på 50-70 procent (Finansinspektionen, 2015c). Erfarenheter från flera länder pekar på att 

hushåll med en belåningsgrad över 50 procent har en tendens att reagera starkare på ett 

boprisfall än vad lägre belånade hushåll gör. Hushållen reagerar genom att dra ned på sin 

konsumtion och minskar majoriteten av hushållen med bolån sin konsumtion får det negativa 

effekter på Sveriges makroekonomi och kan skapa eller förvärra en lågkonjunktur. Det redan 

införda bolånetaket minskar i första hand riskerna för de enskilda hushållen och har inte i 

tillräcklig utsträckning minskat den risk relativt högt belånade hushåll utgör för den 

makroekonomiska stabiliteten.  

 

Finansinspektionen anser att det är viktigt att få igång amorteringen av bolån igen och 

lämnade under hösten 2014, med anledning av detta, ett förslag om att införa ett 

amorteringskrav (Finansinspektionen, 2015c). Det var tänkt att amorteringskravet skulle träda 

i kraft den 1 augusti 2015 men förslaget stoppades den 23 april 2015 för vidare utredning 

(Finansinspektionen, 2015b). Den 20 maj 2015 meddelade Regeringen och Alliansen att de 

var överens om att ändra lagen så att ett amorteringskrav skulle kunna införas 

(Mäklarsamfundet, 2015). Amorteringskravet verkar därmed vara aktuellt igen.  
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Skulle ett amorteringskrav införas kommer det att medföra att hushållens totala 

skuldbetalningar, utgifter för ränta och amortering, ökar (Finansinspektionen, 2015c). 

Finansinspektionens ursprungliga förslag var utformat så att bolån som översteg 70 procent av 

bostadens marknadsvärde skulle amorteras med minst 2 procent (av det totala bolånebeloppet) 

per år och bolån som uppgick till mellan 50-70 procent av bostadens marknadsvärde skulle 

amorteras med minst 1 procent (av det totala bolånebeloppet) per år. Om ett amorteringskrav 

införs kommer andelen nya bolånetagare som amorterar öka från cirka 60 procent till ungefär 

85 procent. Störst förändring i amorteringsbeteendet kommer att observeras i storstäderna då 

det är vanligare med amorteringar i övriga delar av landet. Låntagare i övriga delar av landet 

har inte heller ett lika stora lån i förhållande till sina inkomster som de i storstäderna har.   

 

Effekterna av ett amorteringskrav skulle vara en på sikt lägre belåningsgrad för hushållen 

(Finansinspektionen, 2015c). Det är också tänkbart att ett amorteringskrav skulle komma att 

påverka bostadsprisutvecklingen. I och med den ökade boendekostnaden ett amorteringskrav 

skulle leda till så begränsas hushållens lånemöjligheter och därmed även efterfrågan på 

bostäder. Det leder till att många hushåll kommer att efterfråga något billigare bostäder med 

ett amorteringskrav än utan.  

 

Ett amorteringskrav som bara omfattar nya bolån gör det svårt att undvika en viss 

inlåsningseffekt på bostadsmarknaden (Finansinspektionen, 2015c). Detta då hushållen, 

beroende på hur de värderar sin konsumtion och beroende på hur den påverkas av 

amorteringskravet, inte väljer att flytta i lika stor utsträckning som tidigare. Det leder i sin tur 

till en mer trögrörlig bostadsmarknad och en samhällsekonomisk kostnad. Inlåsningseffekter 

handlar vanligtvis om att undvika kostnader och eftersom amortering är en form av sparande 

bör effekterna inte bli så omfattande.  

 

Ett eventuellt amorteringskrav kommer medföra att vissa hushåll tvingas amortera mer än om 

de själva fått välja, dessutom inkräktar kravet på hushållens valfrihet att själva välja sparform 

(Finansinspektionen, 2015c). En nackdel med amortering som sparform, till skillnad från 

fonder eller aktier, är att pengarna blir låsta. Fonder eller aktier kan enkelt säljas för att snabbt 

få tillgång till pengar på kontot om något oförutsett skulle inträffa. Sparande i form av 

amortering har också generellt en lägre avkastning än andra sparformer men i gengäld 

minskar risken i sparandet.  
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3.3.  Hur påverkas unga av rådande 

bostadsmarknadssituation 
Unga som grupp definieras vanligen som personer i åldern 18-30 år (Ungdomsstyrelsen, 

2011; Regeringen, 2007).  

3.3.1.  Ungas etablering på bostadsmarknaden 

Bostadsmarknaden som den är utformad idag är inte anpassad efter ungas situation och det 

leder till att många unga har svårt att etablera sig på den (Ungdomsstyrelsen, 2011). För att 

anses etablerad på bostadsmarknaden ska du antingen inneha ett förstahandskontrakt till en 

hyresrätt eller äga din bostad. Karaktäristiskt för många unga är att de har en begränsad 

ekonomi, många har kanske bara ett deltidsarbete eller studerar och har i regel inte hunnit 

spara ihop något större kapital på egen hand.  

 

För att få ett förstahandskontrakt kräver hyresbolagen en stabil inkomst och kreditinstituten 

kräver en god betalningsförmåga för att bevilja ett bostadslån. Vid ett bostadsköp krävs 

dessutom en ganska stor kapitalinsats. Detta gör det svårt för många unga att på egen hand 

köpa en bostad. Reglerna för bolånegivning håller dessutom på att skärpas för att bromsa de 

svenska hushållens skuldsättning. En sådan reglering är bolånetaket, det slog extra hårt mot 

unga förstagångsköpare i och med att de ofta inte hunnit spara ihop till en kontantinsats eller 

kan använda vinst från en tidigare bostadsförsäljning som betalningsmedel (Mäklarsamfundet, 

2013). Nu diskuteras även ett eventuellt amorteringskrav. De långa kötider som krävs för att 

få en hyresrätt gör det också svårt att som ung få ett eget förstahandskontrakt bara genom att 

stå i bostadskö (Ungdomsstyrelsen, 2011). Unga som bor i hyresrätt med förstahandskontrakt 

har ofta fått hjälp på något sätt, till exempel genom kontakter eller tagit över en släktings 

ködagar.  

3.3.2.  Ungas kunskap om bostadsmarknaden 

I flertalet av de studerade rapporterna framkommer att många unga saknar kunskap om 

bostadsmarknaden (Ungdomsstyrelsen, 2011; Regeringen, 2007; Hyresgästföreningen, 2013). 

De vet till exempel inte vad som krävs för att etablera sig på bostadsmarknaden. Inte heller 

vilka regler som finns och vilka krav som måste vara uppfyllda för att få ett 

förstahandskontrakt till en hyresrätt eller för att få ta ett banklån (Regeringen, 2007). Många 

saknar till och med kunskap om hur man går tillväga för att söka en hyresrätt 

(Ungdomsstyrelsen, 2011). Det kan låta väldigt konstigt men förmedlingssystemet är idag 

väldigt otydligt. Många bostadsbolag har sina egna hemsidor, egna kösystem och egna regler 

för förmedling av bostäder. I Stockholm är det dessutom vanligt att bostadsbolagen förmedlar 

en del av bostäderna själva och en del av dem via Stockholms Stads Bostadsförmedling 

(Ikano Bostad, 2015). Men trots att lägenheten förmedlas via Stockholms Stads 

Bostadsförmedling är det i slutändan fortfarande hyresvärden som beslutar om vilka krav som 

ska vara uppfyllda för att en hyresgäst ska godkännas (Bostadsförmedlingen Stockholm, 

2015a). Därtill finns många små, privata värdar som inte ens har egna hemsidor. 

 

Denna kunskapsbrist försvårar för unga bostadssökande och ökar även risken för att de ska 

råka ut för bedragare (Ungdomsstyrelsen, 2011). I Ungdomsstyrelsens undersökning hade 

hela 63 procent någon erfarenhet av oegentligheter på bostadsmarknaden. Antingen genom att 

de själva eller någon bekant hade blivit lurade vid en bostadsaffär eller betalat överhyra. I 

grundskolans hem- och konsumentkunskap är det tänkt att eleverna ska lära sig om det egna 

boendet men fokus där ligger främst på matlagning och andra hushållssysslor. Även om vad 
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som krävs för etablera sig på bostadsmarknaden berörs, så är det inte säkert att eleverna 

kommer ihåg detta när det är dags att flytta hemifrån flera år senare. Många unga kommer 

kanske på tanken att ställa sig i bostadskö först när det är dags att flytta hemifrån, trots att 

möjligheten att ställa sig i kö funnits ett par år. Det kan därför vara viktigt att till exempel 

informera de unga om betydelsen av att ställa sig i bostadskö tidigt.  

 

Vidare så påverkas ungas inställning till bostadsmarknaden negativt av de allmänna 

diskussionerna som förs i media om hur svårt det är för just unga att få en bostad 

(Ungdomsstyrelsen, 2011). Den negativa inställningen i sin tur inverkar på de ungas strategier 

för hur de går tillväga i sitt bostadssökande. En del ungdomar bryr sig inte ens om att ställa 

sig i bostadskö för att de tror att det krävs 20 år i kötid innan de kan få en bostad.  

3.3.3.  Hur bor unga 

Den vanligaste upplåtelseformen bland unga som har flyttat hemifrån är hyresrätt med 

förstahandskontrakt, näst vanligast är bostadsrätt (Ungdomsstyrelsen, 2011). Av de som 

innehar en hyresrätt med förstahandskontrakt i Stockholms län uppgav 29 procent att de fått 

sin bostad genom kontakter. Näst vanligast är att få sin lägenhet genom kö hos ett specifikt 

bostadsbolag (27 procent). På tredje plats kom offentlig bostadsförmedling (25 procent). 

Övriga tillvägagångssätt är blocket, lägenhetsbyte eller flytta in till partner som har bostad 

(Hyresgästföreningen, 2013). Av ungdomarna som flyttat hemifrån i Stockholm så saknar 27 

procent en egen bostad. Dessa ungdomar bor med kompisar, i studentbostad, hyr ett rum, bor 

hos anhörig eller hyr en bostad i andra hand och saknar därmed besittningsrätt till sitt boende. 

Boende utan besittningsrätt har ökat i omfattning de senaste åren (Ungdomsstyrelsen, 2011).  

 

Många unga är också missnöjda med sin boendesituation (Ungdomsstyrelsen, 2011). Den 

största orsaken till missnöjet är att de vill flytta hemifrån men på grund av den rådande 

situationen på bostadsmarknaden har de ingen möjlighet till detta och tvingas därmed bo kvar 

hos sina föräldrar. Unga boendes i storstäderna, där bostadsmarknaden är som starkast, bor 

längre hemma jämfört med unga i övriga landet. Medianåldern då flytten hemifrån sker 

kryper uppåt i åldrarna och är som högst i Stockholm. Bland unga i Stockholm födda mellan 

1985-1988 var medianåldern för flytten hemifrån 22,1 år.  

 

Även de unga som är nöjda med sin nuvarande boendesituation uppger att de gärna skulle 

vilja flytta inom ett år och en av anledningarna är för att de tycker att deras nuvarande boende 

är för dyrt, samtidigt påpekar de att det är ont om billigare alternativ (Regeringen, 2007). 

Något som framkommit i flera rapporter (till exempel Hyresgästföreningen, Unga vuxnas 

boende i Stockholm del 1 och Regeringen, SOU 2007:14a) är att en av fyra unga inte klarar av 

att betala sina boendekostnader på egen hand, utan är beroende av ekonomiskt stöd från familj 

eller anhörig. En annan orsak till missnöje bland ungdomarna är att de saknar inflytande över 

sin boendesituation (Ungdomsstyrelsen, 2011). Graden av upplevt inflytande ökar enligt 

undersökningar med åldern. Vilket troligtvis beror på att de unga efter ett par år på 

bostadsmarknaden hunnit etablera sig, kanske skaffat ett arbete och hunnit spara ihop pengar 

till att köpa det boende de önskar.  
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Att unga tycker att de boenden som finns tillgängliga är för dyra beror delvis på att det helt 

enkelt finns för få små, billiga lägenheter på marknaden (Ungdomsstyrelsen, 2011). Detta 

gäller inte bara de större städerna och universitetsorterna, drygt hälften av landets kommuner 

uppger nämligen att de saknar bostäder lämpliga för unga. De bostäder som finns lediga är 

antingen för stora, för dyra eller båda delarna. Som nämndes tidigare är det däremot inte så 

populärt bland varken kommuner eller byggbolag att bygga billigare bostäder. Utnyttjandet av 

det befintliga bostadsbeståndet kan också diskuteras. Små, billiga lägenheter är till exempel 

väldigt populära som övernattningslägenheter bland äldre personer med många ködagar. 

Svårigheterna att få en hyreslägenhet i de större städerna leder dessutom till att många 

hyresgäster håller hårt i sina kontrakt när de väl fått ett, trots att de sedan länge flyttat 

därifrån.  

 

Sammanfattningsvis så är dagens bostadsmarknad inte utformad för unga och det stadie i livet 

de befinner sig i. Situationen blir dessutom allt tuffare i och med att regelsystemen skärps och 

konkurrensen hårdnar om bostäderna till följd av den snabba urbanisering som sker i Sverige 

idag. Det finns risk att de svårigheter unga möts av på bostadsmarknaden till sist tvingar dem 

att vända sig till den svarta marknaden (Mäklarsamfundet, 2013). Vilket i slutändan ofta 

resulterar i att de får betala mer för sitt boende än på den vita marknaden. Dessutom leder 

svårigheterna att hitta en bostad till att många ungdomar tvingas tacka nej till arbets- och 

studiemöjligheter vilket påverkar tillväxten negativt (Ungdomsstyrelsen, 2011). 
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4.  Enkätundersökning 

4.1.  Sampling 
Enkätundersökningen utfördes i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet på KTH. 

Anledningen till att just årskurs tre valdes var dels för att jag själv går i årskurs 3, dels har 

treorna gått över halva sin utbildning och därmed hunnit skaffat sig en god kunskap om 

bostadsmarknaden genom de kurser som de hunnit läsa. Studenterna i årskurs tre har bland 

annat hunnit läsa kurser i fastighetsekonomi, fastighetsjuridik, investeringsanalys och 

rättsvetenskap. Dessutom berörs situationen på bostadsmarknaden även i kurser vars 

huvudfokusområde inte är ekonomi eller juridik, just för att det är ett så aktuellt ämne. Det är 

av väsentlig betydelse för mitt arbete att de tillfrågade studenterna har en något bättre kunskap 

om bostadsmarknaden än unga generellt eftersom hela arbetet går ut på att se om en ökad 

kunskap leder till att studenterna i årskurs tre klarar sig bättre på bostadsmarknaden. Enkäten 

hade självklart kunnat skickas ut till årskurs fyra eller fem på samhällsbyggnadsprogrammet 

lika väl. Men då årskurs tre bestod av närmare 200 elever bedömdes detta som tillräckligt 

(Trost, 2012).  

 

Enkäten skickades ut till 182 mejladresser tillhörande de studenter som var registrerade i 

årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet under läsåret 2014/2015. Hösten 2012 började 

120 studenter på samhällsbyggnadsprogrammet och det är dessa som idag, om de följt den 

ordinarie studieplanen, ska gå i årskurs tre. Anledningen till att fler än 120 elever är 

registrerade i årskurs tre kan vara att äldre studenter läser om vissa kurser. Totalt svarade 68 

personer på enkäten, det ger en svarsfrekvens på 37 procent, vilket får anses tillräckligt (Lind 

& Kulander, 2009).  

 

Enkäten genomfördes med hjälp av webbtjänsten SurveyMonkey. Där kan frågorna enkelt 

utformas och analyseras. Resultaten går även att exportera till Excel. En enkät som ser likadan 

ut för alla svarande sägs vara en standardiserad enkät (Trost, 2012). Varieras enkäten sägs den 

ha en lägre grad av standardisering. Enkäten i detta arbete utformades så att alla studenter fick 

svara på majoriteten av frågorna. Utöver det fick de även svara på några frågor som rörde 

deras specifika boendeform. De studenter som hade flyttat hemifrån och bodde i bostadsrätt 

fick till exempel svara på frågor om finansiering av bostaden. De som hade ett eget 

förstahandskontrakt till en hyresrätt fick till exempel svara på om de fått kontraktet genom 

kontakter. Enkäten utformades på detta sätt för att de som till exempel inte bor i bostadsrätt 

ska behöva svara på frågor rörande finansiering av en bostad som de inte äger. Vid en 

enkätundersökning ska det undvikas att ställa flera frågor i samma frågeställning och detta är 

något som följts genomgående i enkäten.  
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4.2.  Frågor 
Frågorna utformades så enkelt som möjligt. Avsikten med frågorna var att testa de fyra 

delhypoteserna som presenteras i syftet. Frågorna utformades därför i fyra avsnitt, där 

frågorna i varje avsnitt främst var riktad till en av hypoteserna. Frågorna finns i Bilaga 4.  

4.3.  Tillförlitlighet 
Vid genomförande av en enkätundersökning finns alltid risk för visst bortfall. Frågan är om 

detta bortfall utgörs av en grupp som skiljer sig från övriga respondenter (Lind & Kulander, 

2009). Det kan till exempel vara möjligt att de som inte alls oroar sig över sin bostadssituation 

inte heller bryr sig om att svara på enkäten. Enkätresultatet bör med tanke på svarsfrekvensen 

ändå anses som tillförlitligt.  
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5.  Resultat 

5.1.  Bakgrundsinformation 
Bland de som svarade på enkäten var könsfördelningen väldigt jämn. Större andelen av 

studenterna har flyttat hemifrån. 

 

Antal svarande på enkäten 68 stycken 

Kvinnor 51 % 

Män 49 % 

Andel som flyttat hemifrån 81 % 

Medelålder 24 år 

 

5.1.1.  Boendeform för de studenter som har flyttat hemifrån 

I årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet är bostadsrätt den vanligaste boendeformen, 

följt av studentbostad som är näst vanligast och först på tredje plats kommer hyresrätt med 

förstahandskontrakt. Detta kan jämföras med resultatet i till exempel Ungdomsstyrelsens 

rapport, Fokus 11, där hyresrätt med förstahandskontrakt är den överlägset vanligaste 

boendeformen, följt av bostadsrätt som kommer ganska långt efter (Ungdomsstyrelsen, 2011). 

På tredje plats kommer boende i studentbostad för unga i åldern 18-25 år medan det för unga i 

åldern 26-30 år istället är vanligast med äganderätt.  

 

Bostadsrätt 40,0 % 

Studentbostad 32,7% 

Hyresrätt med förstahandskontrakt 16,4 % 

I andra eller tredje hand 7,3 % 

Äganderätt (hus, radhus, äganderättslägenhet) 3,6 % 

Annan (vänligen specificera): 0,0 % 

5.2.  Studenter som flyttat hemifrån och har 

bostadsrätt eller äganderätt som nuvarande 

bostadsform 
Frågorna under avsnitt 5.2. har endast ställts till de studenter som bor i bostadsrätt eller 

äganderätt. 43,6 procent av studenterna som besvarat enkäten bor i bostadsrätt eller 

äganderätt. 
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5.2.1.  Hur många äger sin bostad 

Jag äger min bostad 43,5% 

Jag är delägare i min bostad och äger minst  

20 % av den 

13,0% 

Jag äger INTE min bostad 43,5% 

 

Det är 43,5 procent av studenterna som bor i bostadsrätt eller äganderätt som äger sin egen 

bostad. Av de som inte äger sin bostad eller är delägare i sin bostad, är det vanligast att det är 

sambo/partner som äger eller är delägare i bostaden, näst vanligast är förälder och i något fall 

är det make/maka.  

5.2.2.  Finansiering av bostaden 

Vid finansiering av bostaden är det vanligast att ha använt sig av kontanter i kombination av 

ett banklån. Summan som betalats kontant utgör oftast 15-30 procent av bostadens 

marknadsvärde och har finansierats antingen av studenterna själva eller genom ett privatlån, 

ibland med en kombination av de två. Fem stycken, eller 22 procent av studenterna som bor i 

äganderätt eller bostadsrätt, har finansierat hela sin bostad utan banklån. En av dessa studenter 

använde istället ett privatlån men resterande fyra betalade helt kontant.  

 

Av studenterna som äger sin bostad uppger 9 procent att det stämmer bra att de har påverkats 

av bolånetaket och 22 procent av studenterna säger att det stämmer bra eller ganska bra att de 

är beroende av ekonomisk hjälp för att klara av sina boendekostnader.  

5.3.  Studenter som flyttat hemifrån och bor i 

hyresrätt med förstahandskontrakt 
Av studenterna som besvarat enkäten bor 16,4 procent i hyresrätt med förstahandskontrakt. 

Av dessa har 22 procent uppgett att det stämmer ganska bra att de är beroende av ekonomisk 

hjälp för att klara av sin boendekostnad och hela 56 procent har fått sin bostad med hjälp av 

kontakter.  

5.4.  Studenter som bor i studentbostad eller i andra 

eller tredje hand 
Av studenterna som svarat på enkäten bor 32,7 procent i studentbostad, vilket gör 

studentbostad till den näst vanligaste boendeformen. 7,3 procent av studenterna bor i andra 

eller tredje hand. Av studenterna som bor i den aktuella boendeformen uppger 14 procent att 

det stämmer bra eller ganska bra att de är beroende av ekonomisk hjälp för att klara av sina 

boendekostnader. Boende i studentbostad saknar som tidigare nämnts besittningsrätt, så gör 

även boende i andra hand de första två åren. Av den anledningen brukar många 

andrahandskontrakt inte sträcka sig längre än två år om hyresgästen inte skrivit på ett kontrakt 

om att denne avstår från sin besittningsrätt. Boende i tredje hand bör, precis som boende i 

andra hand, i de allra flesta fall sakna besittningsrätt. Ändå har bara 86 procent har uppgett att 

det stämmer helt att de saknar besittningsrätt av de som bor i studentbostad eller i andra eller 

tredje hand. Det är 5 procent som har uppgett att det stämmer ganska bra att de saknar 

besittningsrätt medan 9 procent har uppgett att det inte stämmer alls att de saknar 

besittningsrätt. 
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5.5.  Boendeform för de som inte flyttat hemifrån 
För de studenter som fortfarande bor hemma är det vanligast att bo i äganderätt (hus, radhus 

eller äganderättslägenhet), näst vanligast är bostadsrätt.  

5.6.  Studenternas etablering på bostadsmarknaden 
Alla studenter som genomförde enkäten har tagit ställning till ett antal påståenden som rör 

deras etablering på bostadsmarknaden. En tabell med samtliga påståenden och resultat över 

hur studenterna svarat finns i Bilaga 1. Ur resultatet kan bland annat utläsas att 70 procent av 

studenterna tror att de kommer att påverkas av rådande bostadsmarkandssituation trots att de 

går en bra utbildning och har goda framtidsutsikter. Av studenterna tror 68 procent att de 

kommer ha problem att få ett förstahandskontrakt till en hyresrätt i framtiden. Ungefär hälften 

av studenterna tror att de kommer att påverkas av bolånetaket när de i framtiden ska köpa en 

bostad. Hälften av studenterna som inte tror sig påverkas av bolånetaket bor redan i äganderätt 

eller bostadsrätt och kan antagligen använda pengar från försäljningen av sin befintliga bostad 

till kontantinsatsen vid nästa bostadsköp. Den andra hälften som inte tror sig påverkas av 

bolånetaket äger inte sin bostad idag.   

 

Majoriteten av studenterna kände till amorteringskravet som varit uppe på förslag och de 

flesta visste också vad amorteringskravet innebar. Det var en något större andel som trodde att 

de skulle påverkas av ett eventuellt amorteringskrav än av bolånetaket. Nästan inga av 

studenterna tror att de kommer att ha några problem med att få ett bostadslån eller köpa en 

bostad i framtiden. Resultatet på frågan om studenterna anser att de har stort inflytande över 

sin boendesituation var lite mer spritt, majoriteten tycker att det stämmer bra eller ganska bra 

att de har inflytande. På frågan om studenterna var nöjda med sin boendesituation var det ett 

par studenter som inte var nöjda alls, dessa bor antingen hemma eller i andra eller tredje hand. 

Några fler studenter uppgav att det stämmer ganska dåligt att de är nöjda, majoriteten av dessa 

studenter bor i studentbostad. Endast 38 procent uppgav att de var helt nöjda, alla dessa 

studenter hade flyttat hemifrån och nästan alla bodde i antingen bostadsrätt, äganderätt eller 

hyresrätt med förstahandskontrakt.  

 

 Stämmer 

helt och 

hållet 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

varken 

bra eller 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Jag har stort inflytande över 

min boendesituation. 
22 % 33 % 23 % 18 % 3 % 

Jag är nöjd med min 

nuvarande boendesituation. 
38 % 32 % 13 % 10 % 7 % 
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5.7.  Studenternas kunskap om bostadsmarknaden 
Samtliga studenter som genomförde enkäten har svarat på frågorna i avsnitt 5.7.  

5.7.1.  Hur bra anser studenterna att deras kunskap om bostadsmarknaden 

är? 

 

5.7.2.  Vad tror studenterna krävs för att bli beviljad ett 

förstahandskontrakt till en hyresrätt 

I bilaga 2 finns en tabell över studenternas svar på samtliga påståenden. De flesta av 

studenterna är någorlunda överens om vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att få ett 

förstahandskontrakt till en hyresrätt. Kriterierna för att få ett förstahandskontrakt skiljer sig åt 

hos de olika bostadsbolagen, vilket kan vara en av orsakerna till att många kryssat i att det 

varken stämmer bra eller dåligt att ett vist krav ska vara uppfyllt. Majoriteten av studenterna 

är överens om att nedan krav ska vara uppfyllda för att få ett förstahandskontrakt. 

 

 Du ska bli godkänd som hyresgäst av fastighetsägaren. 

 Du ska ha fyllt 18 år. 

 Du ska ha en stadigvarande inkomst. 

 Du ska klara av en kreditupplysning. 

 Du ska inte ha några betalningsanmärkningar. 

 

Många trodde även att det krävdes en inkomst av viss storlek i förhållande till hyran. Detta 

krävs hos vissa bolag, men hos många räcker att du med marginal klarar av att betala hyran. 

Kraven för att få ett förstahandskontrakt skiljer sig också mellan de allmännyttiga 

hyresvärdarna och de privata hyresvärdarna. Till exempel krävs i regel att du står i bostadskö 

hos de flesta större bostadsbolag medan mindre privata värdar inte tillämpar något kösystem.  

Denna oklarhet syns tydligt i enkätresultatet. 40 procent av studenterna säger att du ska stå i 

bostadskö för att få ett förstahandskontrakt, 35 procent att du inte behöver stå i någon 

bostadskö och 25 procent att det varken stämmer bra eller dåligt att du ska stå i bostadskö. 

Förvånansvärt många studenter, 36 procent, trodde också att du var tvungen att erlägga en 

deposition i samband med att du skriver på ett förstahandskontrakt. Detta stämmer dåligt, om 

det inte är så att du hyr i andra hand eller på något sätt betalar för att få hyreskontraktet. En 

Bra 21,2 % 

Ganska bra 50,0 % 

Vet inte 23,1 % 

Ganska dålig 3,8 % 

Dålig 1,9 % 
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tredjedel av studenterna, 34 procent, trodde att en förmedlingsavgift skulle erläggas, 

Bostadsförmedlingen i Stockholm avskaffade sin förmedlingsavgift den 25 mars 2014 

(Bostadsförmedlingen Stockholm, 2015a). 

 

 Stämmer bra Stämmer varken 

bra eller dåligt 

Stämmer dåligt 

Du ska stå i bostadskö 40 % 25 % 35 % 

Du ska erlägga en deposition i 

samband med kontraktsskrivandet 
36 % 13 % 50 % 

 

Många bostadsbolag vill ha goda referenser från tidigare hyresvärdar när de förmedlar 

bostäder, detta förutsatt att hyresgästen har bott i hyresrätt tidigare. Av studenterna angav 42 

procent att det stämde dåligt att du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärdar, 38 

procent av studenterna ansåg att det varken stämde bra eller dåligt och 19 procent ansåg att 

det stämde bra. Självklart är det bra för en hyresvärd om hyresgästen kan visa upp att denne är 

skötsam genom att lämna referenser från tidigare hyresvärd. Vissa bostadsbolag kräver till 

exempel att du ska kunna visa att du skött hyresbetalningarna senaste sex månaderna om den 

bostad du flyttar från är en hyresrätt. De kan också kräva att den nuvarande hyresvärden 

intygar att du är en skötsam person som inte stör grannarna.  

5.7.3.  Vad tror studenterna krävs för att bli beviljad ett bostadslån 

I bilaga 3 finns en tabell över hur studenterna förhöll sig till samtliga påståenden. Nästan alla 

studenter, 90 procent, var överens om att det krävs en god betalningsförmåga för att bil 

beviljad ett bostadslån. 91 procent sa att en stadigvarande inkomst krävdes, men så länge 

betalningsförmågan är god behöver en stadigvarande inkomst inte vara ett tvingande krav. Ett 

extrajobb i kombination med inkomsten från ett studielån kan räcka för att få ett bostadslån, 

men det är mer tveksamt om det räcker för att få ett kontrakt till en hyresrätt. Ganska 

självklart tyckte studenterna också att det var att du skulle ha fyllt 18 år för att få ta ett 

bostadslån. Detsamma gäller att du maximalt kan få ett bolån på 85 procent av bostadens 

marknadsvärde, vilket 81 procent av studenterna höll med om.  

 

När det kommer till bostadslån kollar bankerna främst på hur betalningsförmågan, som ska 

vara god, ser ut hos låntagaren. Till sin hjälp har de kvar att leva på”-kalkylen som låntagaren 

måste klara för att bli bevilja ett banklån. Denna ”kvar att leva på”-kalkyl trodde bara 54 

procent av studenterna att du var tvungen att klara för att få ta ett bostadslån.  

 

 Stämmer bra Stämmer varken 

bra eller dåligt 

Stämmer dåligt 

Du ska klara av bankernas 

"kvar att leva på"-kalkyl 
54 % 38 % 8 % 

Du ska amortera på bolån som 

överstiger 70 % av bostadens 

marknadsvärde 

35 % 40 % 25 % 

Du ska amortera på ditt 

bostadslån 
30 % 25 % 44 % 

 

Påståendena om amortering i tabellen ovan rådde det stor osäkerhet kring, vilket syns i de 

spridda resultaten. De flesta banker kräver, trots att det inte finns något amorteringskrav, att 
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bolån som överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras (Swedbank, 

2015a). Påståendet om att du ska amortera ditt bostadslån kan tolkas på flera sätt och detta 

kan delvis påverka det spridda resultatet. Det är i dagsläget inte heller något krav på att du ska 

amortera på ditt bostadslån och det är många hushåll som inte amorterar trots relativt höga 

belåningsgrader (Finansinspektionen, 2015a). Detta beteende vill finansinspektionen komma 

ifrån och föreslog därför det amorteringskrav som nu stoppats.  

5.8.  Studenternas erfarenheter av 

bostadsmarknaden 
Samtliga studenter har svarat på påståendena i tabellen nedan. Majoriteten av studenterna har 

klarat sig undan bedragare och att betala överhyra. Desamma gäller att de inte blivit erbjudna 

att köpa ett svart hyreskontrakt.  

 

 Stämmer 

helt och 

hållet 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Jag har någon gång betalat 

överhyra. 
14 % 4 % 8 % 8 % 67 % 

Jag har blivit erbjuden att 

köpa ett svart 

hyreskontrakt. 

6 % 2 % 6 % 6 % 81 % 

Jag har råkat ut för en 

bedragare i samband med 

att jag letat efter en bostad. 

4 % 0 % 8 % 2 % 86 % 

Jag har tackat nej till ett 

förstahandskontrakt till en 

hyresrätt. 

6 % 0 % 8 % 2 % 85 % 

 

Det är tre av studenterna som har angett att det stämmer helt att de tackat nej till ett 

förstahandskontrakt. Anledningarna till att de tackat nej har varit att lägenheten har legat på 

fel sida av staden, att de inte ville ha en viss hyresvärd och att lägenheten var i dåligt skick.  
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6.  Sammanfattning och slutsatser 
Enkätresultatet sammanfattas först utifrån de fyra hypoteserna. Efter det presenteras 

slutsatserna av arbetet.  

6.1.  Sammanfattning 

6.1.1.  Studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet kommer 

inte ha några problem med att etablera sig på bostadsmarknaden 

Ungefär hälften av studenterna är redan etablerade på bostadsmarknaden och äger sin bostad 

eller innehar ett förstahandskontrakt till en hyresrätt. Studenterna tror inte att de kommer att 

ha några problem att varken få ett bostadslån eller köpa en bostad i framtiden. Ändå har 70 

procent av studenterna svarat att de kommer att påverkas mer eller mindre av den rådande 

situationen på bostadsmarknaden. Studenterna kommer antagligen inte hindras från att köpa 

en bostad. Men det är mycket troligt att de kommer att påverkas på andra sätt. Kanske tvingas 

de, på grund av prisläget till exempel, köpa en mindre bostad eller en bostad längre från 

centrum än de egentligen önskar. Det är också möjligt att de kan få det boende de önskar men 

till ett pris de tycker är för högt.  

 

Av studenterna tror 68 procent att de kommer ha problem att få ett förstahandskontrakt till en 

hyresrätt i framtiden. Det kan jämföras med att nästan ingen student tror sig ha några problem 

att i framtiden köpa en bostad. Att få en hyresrätt kommer alltså enligt studenterna vara 

svårare än att köpa en bostad. Framtidsutsikterna ser bra ut för studenterna på 

samhällsbyggnadsprogrammet, de är eftertraktade på arbetsmarknaden, kommer få relativt 

välavlönade arbeten och att köpa en bostad kommer troligtvis inte vara några problem för 

dem. Alla unga har däremot inte samma goda framtidsutsikter och kommer få det svårare att 

köpa en bostad, i alla fall i storstäderna med det prisläge som råder idag.  

 

Att studenterna tror att de kommer att påverkas av bolånetaket och ett eventuellt 

amorteringskrav är egentligen inte så förvånande då det påverkar finansieringen av bostaden. 

Bolånetaket slår, som nämnts tidigare i arbetet, hårdast mot förstagångsköpare då dessa måste 

spara ihop till kontantinsatsen innan de kan köpa en bostad. Blancolån är ett alternativ, men 

det blir mycket dyrare och måste amorteras. Om ett amorteringskrav dessutom införs i 

framtiden blir det ännu tuffare att ta ett blancolån i och med att bostadslånet då också måste 

amorteras i ganska rask takt.  

6.1.2.  Studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet är nöjda 

med sin boendesituation 

Upplåtelseformen och om studenterna flyttat hemifrån har betydelse för hur nöjda de är med 

sin boendesituation. De studenter som har en egen bostad med besittningsrätt, antingen 

hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt, är de som är nöjdast med sitt boende. De som bor i 

studentbostad är inte lika nöjda, en anledning kan vara avsaknaden av besittningsrätt och 

vetskapen om att de måste flytta ut när de studerat klart. De studenter som är missnöjda med 

sin boendesituation bor antingen hemma eller i andra eller tredje hand. Om studenterna är 

missnöjda på grund av att deras nuvarande boende är för dyrt är svårt att mäta då inga frågor 

ställdes om orsaken till missnöjet. Några studenter boendes i varje upplåtelseform har angivit 
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att de är beroende av ekonomisk hjälp från anhörig eller familj för att klara av sin 

boendekostnad.  

6.1.3.  Studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet har inga 

dåliga erfarenheter av bostadsmarknaden 

Ett fåtal studenter på samhällsbyggnadsprogrammet har dåliga erfarenheter av 

bostadsmarknaden. Om det är tack vare en ökad kunskap eller medvetenhet är svårt att bevisa.  

6.1.4.  Studenterna i årskurs tre på samhällsbyggnadsprogrammet har god 

kunskap om bostadsmarknaden 

Enkätresultatet pekar på att studenterna besitter en del kunskap om bostadsmarknaden. De 

kände till exempel till både bolånetaket och amorteringskravet och visste även vad 

amorteringskravet innebar. Men det syns också tydligt att det finns en osäkerhet bland dem. 

Resultatet på frågan ”Vad krävs för att få ett förstahandskontrakt till en hyresrätt?” till 

exempel, är spretigt och relativt många studenter har kryssat i att vissa påståenden varken 

stämmer bra eller dåligt, vilket är likgiltigt med att de är osäkra på vad som faktiskt gäller. 

Påståendet om att du ska stå i bostadskö för att få ett förstahandskontrakt ansåg endast 40 

procent av studenterna stämde. Men majoriteten av de större bostadsbolagen kräver att du ska 

stå i någon form av bostadskö för att kunna få ett hyreskontrakt hos dem. En del mindre 

privata hyresvärdar tillämpar inget kösystem. Kanske är det dessa hyresvärdar studenterna 

som svarat att du inte behöver stå i bostadskö haft i åtanke.  

 

Ett påstående som fick ett väldigt överraskande resultat var ”Du ska klara av bankernas ”kvar 

att leva på”-kalkyl för att bli beviljad ett bostadslån. Nedan visas resultatet. 

 

 Stämmer bra Stämmer varken 

bra eller dåligt 

Stämmer dåligt 

Du ska klara av bankernas 

"kvar att leva på"-kalkyl 
54 % 38 % 8 % 

 

”Kvar att leva på”-kalkylen är väsentlig att klara av för att bli beviljad ett bostadslån och detta 

var nästan hälften av studenterna inte medvetna om. Även påståendena rörande amortering av 

bostadslån gav ett väldigt spretigt resultat.  

6.2.  Slutsatser 
Om studenterna på samhällsbyggnadsprogrammet klarat sig bättre på bostadsmarknaden än 

unga i allmänhet tack vare sin kunskap är svårt att säga. För trots att studenterna utbildar sig 

inom området finns en osäkerhet kring vad som krävs för att bli beviljad ett bostadslån eller 

ett hyreskontrakt. Till exempel så visste endast 54 procent av studenterna att det är ett krav att 

klara av bankernas ”kvar att leva på”-kalkyler för att bli beviljad ett bostadslån. Det spretiga 

resultatet på påståendena om amortering av bostadslån visar att det även i dagsläget, utan 

något amorteringskrav, är otydligt vad som faktiskt gäller. Att stå i bostadskö ansåg 

majoriteten av studenterna inte var nödvändigt för att få ett förstahandskontrakt till en 

hyresrätt men de allmännyttiga bostadsbolagen och de större privata bostadsbolagen kräver att 

du ska stå i bostadskö för att kunna få ett hyreskontrakt. Även vilka andra krav som ska vara 

uppfyllda för att få ett förstahandskontrakt till en hyresrätt rådde det osäkerhet kring.  
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Detta resultat visar att det är väldigt otydligt vilka krav och regler som gäller på 

bolånemarknaden och hyresmarknaden. Att då addera ytterligare regler, i form av till exempel 

amorteringskrav, till ett redan komplicerat långivningssystem kan tyckas förhastat. Särskilt 

med tanke på att amorteringskravet som Finansinspektionen föreslog under hösten 2014, bara 

under detta arbetes gång hunnit dras tillbaks för att drygt en månad senare bli aktuellt igen. 

Innan några ytterligare förändringar av långivningssystemet föreslås bör dessa vara väl 

utredda, vara möjliga att genomföra juridiskt och vara väl förankrade politiskt. För att undvika 

att addera ytterligare regler till långivningssystemet skulle ett alternativ kunna vara att ta bort 

bolånetaket och ersätta det med ett amorteringskrav istället. För många förstagångsköpare är 

nämligen kontantinsatsen ett större hinder att klara av än de löpande amorteringarna. Då 

många förstagångsköpare är unga så skulle en sådan förändring göra det enklare för unga att 

köpa sin egen bostad.  

 

Enligt studenterna på samhällsbyggnadsprogrammet så kommer de ha svårare att få en 

hyresrätt med förstahandskontrakt än att köpa en bostad i framtiden. Detta indikerar två saker, 

dels borde ytterligare regler som försvårar för unga inte adderas till långivningssystemet, dels 

behöver något göras åt hyresrättsmarknaden. Det skulle bland annat behövas ett bättre system 

för förmedling av hyresrätter, vilket även påtalats tidigare (Ungdomsstyrelsen, 2011; 

Regeringen, 2007). Kraven en hyresgäst ska uppfylla för att få ett hyreskontrakt skulle behöva 

bli tydligare. En gemensam sajt för förmedling av flera bostadsbolags hyresrätter, med ett 

gemensamt kösystem och gemensamma regler, skulle antagligen underlätta mycket för de 

bostadssökande. 

 

Att avsätta en större andel av de mindre hyresrätterna till personer under till exempel 30 år 

skulle också kunna vara något. Då går det delvis att undkomma att de små, billiga 

lägenheterna används som övernattningslägenheter av äldre. Detta gör redan många 

bostadsbolag i viss utsträckning men antalet lägenheter som endast är till för unga skulle 

behöva öka. Hyresrätt är den boendeform som passar bäst för unga. Det är också den 

boendeform unga i första hand efterfrågar. Unga befinner sig i en situation i livet då de 

behöver vara mer flexibla än den äldre befolkningen. De kanske behöver flytta till en annan 

stad för arbete eller studier, nu är det också väldigt populärt att bo och studera utomlands 

under perioder. Hyresrätten möjliggör denna flexibla livsstil då den, med en uppsägningstid 

på maximalt tre månader, är enkel att flytta från när så önskas. Dessutom kräver hyresrätten 

ingen hopsparad kontantinsats. Efter ett par år när de unga studerat klart och etablerat sig på 

arbetsmarknaden faller det sig mer naturligt för dem att istället skaffa sig en bostadsrätt eller 

äganderätt. Att köpa en bostad är en stor, långsiktig och även riskfylld investering som för 

majoriteten av befolkningen är bättre lämpad att genomföra senare i livet, i den stad man är 

redo att slå sig till ro i.  

 

Avslutningsvis har majoriteten av studenterna på samhällsbyggnadsprogrammet klarat sig bra 

på bostadsmarknaden hittills. De har börjat på den utbildning de önskat och klarat av att hitta 

en bostad på Sveriges starkaste bostadsmarknad. Hälften av studenterna är redan etablerade på 

bostadsmarknaden och den andra hälften kommer inte ha några problem att etablera sig i 

framtiden. Studenterna har i stort sett inga dåliga erfarenheter av bostadsmarknaden. Däremot 

så är ett antal studenter inte helt nöjda med sin boendesituation och vad gäller kunskapen om 

bostadsmarknaden så fanns en del luckor bestående av osäkerhet. Om det är tack vare sin 

kunskap som studenterna på samhällsbyggnadsprogrammet har klarat sig så pass bra på 

bostadsmarknaden som de ändå har gjort är därmed svårt att avgöra.  
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7.  Avslutande kommentarer 
Då arbetet inleddes var tanken att det främst skulle handla om det föreslagna 

amorteringskravet och om hur kravet skulle påverka studenterna i årskurs tre på 

samhällsbyggnadsprogrammet. När Finansinspektionen den 23 april 2015 gick ut med ett 

pressmeddelande om att förslaget hade stoppats för vidare utredning fick jag lov att tänka om 

lite. Det resulterade i att arbetets fokus ändrades till att istället undersöka om studenterna på 

samhällsbyggnadsprogrammet kommer att klarar sig bättre på bostadsmarknaden än unga i 

allmänhet, tack vare att de utbildar sig på området och därigenom har en bättre kunskap om 

bostadsmarknaden. När arbetet nästan var färdigställt så meddelade Regeringen och Alliansen 

den 20 maj 2015 att de ändå kommit överens om att göra de lagändringar som krävs för att ett 

amorteringskrav ska kunna införas. Bara under detta arbetes gång har man alltså hunnit ändra 

beslutet angående amorteringskravet två gånger.  

Förslag till vidare forskning på området 

Utifrån resultatet på enkäten var det svårt att dra slutsatsen om studenterna klarat sig bättre 

just tack vare en ökad kunskap om bostadsmarknaden. Resultatet pekade nämligen på att 

studenterna, trots sin utbildning, är osäkra på vad som krävs för att till exempel bli beviljad ett 

bostadslån eller en hyresrätt. Något som skulle vara intressant är att genomföra samma studie 

bland studenter på till exempel Försvarshögskolan, Danshögskolan eller Röda Korsets 

högskola, som alla ligger alldeles intill KTH, för att sedan se om resultatet skiljer sig något.  
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Bilaga 1: Enkätresultat, studenternas etablering på 

bostadsmarknaden 

 Stämmer 

helt och 

hållet 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

varken 

bra eller 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Jag tror att jag kommer att 

påverkas av bolånetaket när 

jag ska köpa en bostad i 

framtiden. 

25 % 20 % 25 % 12 % 18 % 

Jag känner 

till amorteringskravet som 

föreslås börja gälla alla nya 

bostadslån från och med 1 

augusti 2015. 

68 % 15 % 7 % 2 % 8 % 

Jag vet vad amorteringskravet 

innebär. 
55 % 32 % 5 % 3 % 5 % 

Jag tror att jag kommer att 

påverkas av ett 

amorteringskrav när jag ska 

köpa en bostad i framtiden. 

18 % 35 % 23 % 10 % 13 % 

Jag tror att jag kommer ha 

svårt att få ett 

förstahandskontrakt till en 

hyresrätt i framtiden. 

40 % 28 % 7 % 12 % 13 % 

Jag tror att jag kommer ha 

svårt att köpa en bostad i 

framtiden. 

2 % 7 % 32 % 32 % 28 % 

Jag tror att jag kommer ha 

svårt att få ett bostadslån i 

framtiden. 

0 % 5 % 15 % 40 % 40 % 

Jag har stort inflytande över 

min boendesituation. 
22 % 33 % 23 % 18 % 3 % 

Jag är nöjd med min 

nuvarande boendesituation. 
38 % 32 % 13 % 10 % 7 % 

Jag kommer att påverkas av 

rådande 

bostadsmarknadssituation trots 

att jag har en bra utbildning 

och goda arbetsutsikter i 

framtiden. 

27 % 43 % 15 % 10 % 5 % 
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Bilaga 2: Enkätresultat, vad tror studenterna krävs 

för att bli beviljat ett förstahandskontrakt till en 

hyresrätt 

 Stämmer 

bra 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt 

Stämmer 

dåligt 

Du ska bli godkänd som hyresgäst av 

fastighetsägaren 
86 % 8 % 6 % 

Du ska ha fyllt 18 år 81 % 13 % 6 % 

Du ska ha en stadigvarande inkomst 81 % 10 % 10 % 

Du ska klara av en kreditupplysning 77 % 17 % 6 % 

Du ska inte ha några 

betalningsanmärkningar 
68 % 17 % 16 % 

Du ska ha en inkomst av viss storlek i 

förhållande till hyran 
63 % 17 % 20 % 

Du ska stå i bostadskö 40 % 25 % 35 % 

Du ska uppfylla de krav som ställs av 

de allmännyttiga bostadsföretagen 
38 % 44 % 17 % 

Du ska erlägga en deposition i 

samband med kontraktsskrivandet 
36 % 13 % 50 % 

Du ska betala en förmedlingsavgift 34 % 31 % 35 % 

Du ska ha goda referenser från 

tidigare hyresvärd/hyresvärdar 
19 % 38 % 42 % 

Du ska ha uppnått en viss ålder över 

18 år 
14 % 29 % 58 % 
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Bilaga 3: Enkätresultat, vad tror studenterna krävs 

för att bli beviljad ett bostadslån 

 Stämmer 

bra 

Stämmer 

varken 

bra eller 

dåligt 

Stämmer 

dåligt 

Du ska ha en god 

betalningsförmåga 
90 % 6 % 4 % 

Du ska ha en stadigvarande 

inkomst 
91 % 4 % 6 % 

Du ska ha fyllt 18 år 87 % 6 % 8 % 

Du ska låna till maximalt 85 % 

av bostadens marknadsvärde 
81 % 8 % 12 % 

Du ska inte ha några skulder 

hos kronofogden 
80 % 13 % 6 % 

Du ska inte ha några 

betalningsanmärkningar 
79 % 17 % 4 % 

Du ska ha en viss 

minimiinkomst 
79 % 8 % 14 % 

Du ska ha en fast anställning 73 % 12 % 16 % 

Du ska klara av bankernas 

"kvar att leva på"-kalkyl 
54 % 38 % 8 % 

Du ska amortera på bolån som 

överstiger 70 % av bostadens 

marknadsvärde 

35 % 40 % 25 % 

Du ska amortera på ditt 

bostadslån 
30 % 25 % 44 % 

Du ska ha en borgensman 16 % 33 % 52 % 

Du ska låna minst 200 000 

kronor 
12 % 23 % 65 % 
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Bilaga 4: Enkät 
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