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Trösklar och hinder  
på bostadsmarknaden



48%
48 procent uppger att de har utmaningar 
med finansieringen för att köpa en bostad.

Om rapporten Stockholms Handelskammare har genomfört en  
undersökning för att ta reda på om, och i vilken grad, olika  
typer av finansiella hinder påverkar människors tillträde till, 
och rörlighet på, bostadsmarknaden.  
 
Undersökningen genomfördes på bostadsplattformen  
Hemnet under perioden 3 mars – 1 april 2021.  
 
Totalt svarade 2 400 personer på frågorna, samtliga över 18 år.

30%

82%

 30 procent kan inte flytta till sin  
önskade bostad på grund av att de inte 

uppfyller bankens krav för att ta ett bolån. 

82 pro cent av 18–29-åringarna 
uppger att de har utma ningar med 

finansiering en av bostaden. 

»Resultaten visar att många bostadsköpare upplever ett 
antal utmaningar som gör bostadsmarknaden otillgänglig. 
Framför allt handlar det om problem med att finansiera en 
egen bostad.«

Rapporten på 
30 sekunder



och hushåll. Dagens situation har lett till ett genera-
tionsgap mellan äldre och yngre samt till fördelnings-
politiskt negativa effekter.

Att döma av undersökningen verkar nyckeln in på bo-
stadsmarknaden, särskilt för yngre människor, vara för-
äldrarnas och andra närståendes ekonomiska situation.  
 
Utmaningarna framstår som mer omfattande i större 
städer, däribland Stockholm. På ett övergripande plan 
hämmar dagens höga trösklar och låga rörlighet på 
bostadsmarknaden den ekonomiska utvecklingen och 
utsikterna för såväl drabbade regioner som för hela 
landet. 

EN välfungerande bostadsmarknad är en av sam-
hällets viktigaste grundbultar. Kännetecken på 
en välmående bostadsmarknad är att inflödet 
och utflödet av människor är dynamiskt och att 

det finns en rörlighet mellan olika typer av boendefor-
mer genom hela flyttkedjan.
 
Resultaten från undersökningen visar att många bostads-
köpare upplever ett antal utmaningar som gör bostads-
marknaden otillgänglig. Framför allt handlar det om 
problem med att finansiera en egen bostad.

Det lägger i sin tur krokben för människors möjlig-
heter att flytta ihop, flytta isär, ta ett arbete, tacka ja 
till en studieplats eller förverkliga sina drömmar.

 
I undersökningen framgår att utmaningarna är sär-
skilt stora för unga personer och människor i famil-
jebildande ålder samt för mer kapitalsvaga personer 

Sammanfattade punkter

Ett axplock av de viktigaste resultaten:

9 procent av de svaran-
de uppger att de har fått 
hjälp av sina föräldrar 
eller annan familjemed-
lem som medlånetagare 
till bolånet. Andelen för 
18–29-åringarna är mer 
än dubbelt så hög,  
22 procent.

4
48 procent av de sva-
rande uppger att de har 
utmaningar med finan-
sieringen för att köpa en 
bostad. Utmaningarna är 
markant större för yngre 
människor: hela 82 pro-
cent av 18–29-åringarna 
uppger att de har utma-
ningar med finansieringen 
av bostaden. 

1
16 procent av de svarande 
uppger att de har fått hjälp 
med kontantinsatsen av 
sina föräldrar eller annan 
familjemedlem. Bland 
18–29-åringarna är denna 
andel så hög som 40 
procent. 

3
I undersökningen har ett 
antal eventuella hinder och 
utmaningar listats för att 
undersöka deras inver-
kan på bostadssökandes 
tillgång till, och rörlighet på, 
bostadsmarknaden.  
30 procent av de svarande 
uppger att de inte kan flytta 
till sin önskade bostad på 
grund av att de inte upp-
fyller bankens krav för att 
ta ett bolån. Denna andel 
ligger på 49 procent bland 
yngre personer (18–29 år).

2
Trösklarna in på bostads-
marknaden är högre i stor-
stadslänen, det vill säga 
Stockholm, Västra Göta-
land och Skåne. Andelen 
som uppger att de inte 
kan flytta till sin önskade 
bostad på grund av att 
de inte uppfyller bankens 
krav ligger på 36 procent 
i Stockholm och Västra 
Götaland, 39 procent i 
Skåne och 32 procent i 
övriga län. 

5

»30 procent av de 
svarande uppger att 
de inte kan flytta till sin 
önskade bostad på 
grund av att de inte 
uppfyller bankens krav 
för att ta ett bolån.«
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Övergripande resultat 

UNGEFÄR hälften (48 procent) av de svarande i 
undersökningen uppger att de har haft utma-
ningar med finansieringen för köp av bostad. 
Det är en påfallande hög andel och pekar 

tydligt på att restriktionerna skapar höga trösklar in, och 
stora hinder på, bostadsmarknaden.  

I sammanhanget bör sägas att det är svårt att dra defi-
nitiva slutsatser om de svarandes utmaningar eftersom 
boendepreferenserna inte nödvändigtvis är i linje med 
personernas ekonomiska förutsättningar. Det vill säga 
att man egentligen vill köpa en bostad som man inte har 
råd med. Men givet att det i alla fall föreligger en viss 
rationalitet i boendepreferenserna utifrån de svarandes 
inkomst och förmögenhet, så är andelen 48 procent 
som uppger att de har haft utmaningar med finansiering 
av bostadsköp noterbart hög.

»48 procent uppger  
att de har utmaningar 
med finansieringen för  
att köpa en bostad.«

Figur 1

Har du haft någon form av problem 
med finansiering av bostadsköp?

48%52%

Ja Nej
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VID närmare granskning av vad för slags hin-
der man möter som bostadsköpare framgår 
att nästan var tredje person (30 procent) 
inte kan flytta till den bostad de önskar på 

grund av de inte uppfyller bankens bolånekrav.
Undersökningen visar också att 16 procent av de 
svarande har fått hjälp med kontantinsatsen av en 
förälder eller annan familjemedlem. 

Vidare har 9 procent fått hjälp av en förälder eller 
annan familjemedlem som medlåntagare vid bo-
stadsköp. 7 procent av de svarande uppger att de har 
finansierat sitt bostadsköp med hjälp av ett konsum-
tionslån (blancolån eller privatlån).

Sammantaget pekar mycket på att trösklarna till och 
på bostadsmarknaden är höga, särskilt för yngre per-
soner. De som kan och vill löser problemen med hjälp 
av föräldrar eller andra närstående familjemedlemmar. 

Andra tar sig in på bostadsmarknaden med hjälp av 
blancolån.

När resultaten bryts ner på regional nivå ser vi att 
de finansiella utmaningarna är mer närvarande i stor-
stadslänen, det vill säga Stockholm, Västra Götaland 
och Skåne. Generellt gäller att problemen och hin-
dren är mer vanligt förekommande i storstadslänen 
än i övriga delar av landet. 

När det gäller andelen som inte kunnat flytta till den bo-
stad de önskat på grund av att de inte uppfyllt bankens 
bolånekrav, så är den andelen högst i Skåne län (39 
procent). Andelen är också något högre i både Stock-
holms och Västra Götalands län (36 procent), jämfört i 
övriga landet (32 procent).

Det är också fler i storstadslänen, jämfört med i 
övriga län, som har fått hjälp av föräldrar eller annan 
familjemedlem vid bostadsköp.

»De som kan och vill, löser 
problemen med hjälp av 
föräldrar eller andra närstående 
familjemedlemmar.«

Vilka är hindren?

Figur 2 

Att finansiera ett bostadsköp kan innebära utmaningar, vad av följande har du upplevt?

Figur 3 

Har du haft någon form av problem med finansiering av bostadsköp? Andelen ja-svar i olika åldersgrupper
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När resultatet bryts ner på åldersklasser så är det tydligt 
att yngre människor har större utmaningar än äldre med 
finansiering av bostadsköp. 
 
82 procent av de svarande under 30 år uppger att de 
har haft utmaningar med finansieringen av bostadsköp, 
vilket är en påtagligt högre andel än totalen på 48 pro-
cent, eller för gruppen 60+ år, som ligger på 25 procent.

Dagens bostadsmarknad har således skapat ett 
problematiskt generationsglapp mellan äldre och yngre 
människor.

När man studerar hur vanliga hindren är i olika ålders-
grupper så ser man tydligt att utmaningarna särskilt 
drabbar unga och människor i familjebildande ålder.
Nästan varannan ung vuxen (18–29 år) kan inte flytta 
till den bostad de önskar på grund av att de inte kan 
möta bankens bolånekrav. Utmaningarna minskar ju 
äldre de svarande är. För gruppen 60+ år är det bara 
17 procent som uppger att de har samma utmaningar 
med bankens bolånekrav.

I undersökningen framkommer också tydligt att många 
unga är beroende av sina föräldrars eller andra när-
ståendes ekonomiska hjälp för att kunna ta sig in på 
bostadsmarknaden – en problematik som kan hämma 
många unga att förverkliga sina liv i sin egen takt. Be-

roendeställningen synliggör också fördelningspolitiska 
problem och ställer viktiga frågor om vem bostadsmark-
naden är och ska vara tillgänglig för.

I undersökningen framgår exempelvis att 40 pro-
cent av 18–29-åringarna har fått hjälp av föräldrar 
eller annan familjemedlem med kontantinsatsen vid 
bostadsköp. För åldersgruppen 30–39 år är denna 
andel 33 procent, vilket även det är påfallande högt 
jämfört med totalen som ligger på 16 procent.

 
De ungas beroendeställning kan också illustreras av 
att så många som 22 procent av 18–29-åringarna har 
fått hjälp av en förälder eller annan familjemedlem som 
medlåntagare vid bostadsköpet. Det är en andel som är 
mer är dubbelt så hög som andelen i den totala popula-
tionen (9 procent).

På grund av trösklarna in på bostadsmarknaden så tar 
människor hjälp – tvunget eller otvunget – av så kallade 
konsumtionslån för att klara bolånetaket, tillika kontan-
tinsatsen på 15 procent av bostadens värde. 9 procent 
av 30–39-åringarna uppgav att de tagit ett konsum-
tionslån för att finansiera sitt bostadsköp. Motsvarande 
andel för hela populationen är 7 procent.

Hindren fäller unga människor

»I undersökningen framgår att 
40 procent av 18–29-åringarna 
har fått hjälp av föräldrar eller  
annan familjemedlem med  
kontantinsatsen vid bostadsköp. «

Figur 4 

Att finansiera ett bostadsköp kan innebära utmaningar. Vad av följande har du upplevt?  
Skillnader mellan olika åldersgrupper.
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Appendix

Figur 5 

Har du haft någon form av problem med finansiering av bostadsköp? Andelen ja-svar i olika regioner.

Figur 6 

Att finansiera ett bostadsköp kan innebära utmaningar, vad av följande har du upplevt? 
Skillnaden mellan olika regioner
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