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Förord
Det är svårt för en ung vuxen att köpa en första 
lägenhet. I alla fall om man vill bo i någon av 
Sveriges största städer. Trots att en ung vuxen kan 
beviljas bolån i 17 av 25 städer i Sverige, är samtliga 
storstäder med omnejd plus Sveriges största 
universitetsstäder rödmarkerade i vår rapport.

Hur kan det se ut så här? En ökad befolknings-
tillväxt och bristande bostadsbygge, samt bristen 
på bostäder och låga räntor har drivit upp priset på 
bostadsrätter kraftigt. För att få en första lägenhet 
krävs idag antingen många år i bostadskö eller ett 
stort sparat kapital. Finansinspektionens skärpta 
amorteringskrav gör det dessutom svårt för de 
unga som har insatsen på plats att faktiskt köpa  
en lägenhet. 

Vi på Skandia har länge belyst situationen för 
dagens unga. För andra gången kartlägger vi nu  
i vilka städer en genomsnittlig ung person med  
ett fast arbete och en typisk ingångslön klarar av 
att ta sig in på bostadsmarknaden. 

När vi undersöker universitetsstäderna lite 
närmare, så är det enbart Växjö, Sundsvall och 
Gävle som får grönt ljus. Det betyder att dagens 
unga vuxna som vill köpa sin första lägenhet har 
oddsen emot sig, trots att de har ett fast jobb. 
Konsekvensen blir att en ung idag kanske inte har 
råd att bo i den stad som erbjuder bäst arbete. I 
förlängningen blir detta även ett problem för 
arbetsgivarna. Utan fungerande kompetensför-

sörjning får företag svårare att växa vilket på aggre-
gerad nivå innebär lägre tillväxt. Bristen på rätt 
arbetskraft påverkar i sin tur hela samhället. 

De unga som väljer att bosätta sig i någon av våra 
storstäder blir vanligtvis fast på en dyr andra-
handsmarknad, där potentiellt sparkapital bränns 
och drömmen om en egen bostadsrätt inte kommer 
närmare verkligheten. Att inte få möjlighet att ta 
det första steget in på bostadsmarknaden påverkar 
även den långsiktiga livsplaneringen samt det 
psykiska måendet. Idag är sex av tio unga mellan 18 
och 26 år stressade över boendefrågan och lika 
många känner oro för att i framtiden kunna hitta ett 
boende som de är nöjda med. 1 

Men det behöver inte se ut så här. Genom juste-
ringar i dagens amorteringskrav skulle fler unga 
kunna köpa sin första bostad. Vi på Skandia har 
sedan tidigare belyst fördelarna med att byta ut 
dagens amorteringskrav mot en amorterings-
trappa. Amorteringstrappan skulle göra det möjligt 
för unga att amortera mindre, för att sedan öka 
amorteringstakten senare i livet då man som oftast 
har bättre ekonomi. Läs mer om vår amorterings-
trappa här. 

Vår kartläggning talar sitt tydliga språk – dagens 
unga vuxna är utestängda från en stor del av 
bostadsmarknaden. Mer flexibla amorteringskrav 
skulle kunna vara en möjlighet för fler unga att stå 
på egna ben och köpa sin första lägenhet. ●

Johanna Cerwall, vd Skandiabanken

1 Sifo/Fastighets byrån 2021

https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/amorteringstrappan_210430.pdf
https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/amorteringstrappan_210430.pdf
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Sammanfattning
Lön utan lägenhet beskriver den rådande proble-
matiken på svensk bostadsmarknad och hur unga 
vuxna har blivit de största förlorarna. Det är en 
uppdatering av en rapport som publicerades 2019. 
Sedan 2019 har priserna på bostadsmarknaden ökat 
oproportionerligt jämfört med löneökningarna i 
samhället. Vilket gör denna studie extra relevant att 
följa upp. Genom att sammanställa data från SCB 
över ungas inkomster i olika kommuner med 
bostadspriser från Svensk Mäklarstatistik, har 
denna rapport undersökt möjligheten för unga 
vuxna med fast anställning att få bolån med 
nuvarande kreditregler. 

På grund av obalans mellan befolkningstillväxt och 
bostadsbyggande råder det bostadsbrist i landet. 
Bristen på bostäder i kombination med låga räntor 
har drivit upp priset för bostadsrätter. Samtidigt är 
köp av en bostadsrätt för många den enda möjliga 
vägen för att få en egen bostad. De svenska 
hushållens höga och växande skuldsättning har 
diskuterats flitigt under senare tid. Statistiska 
Centralbyrån, SCB, har tittat på skuldsättningen per 
invånare i Sverige och en rad andra europeiska 
länder, inklusive de rikaste europeiska ekono-
mierna. Det visar sig att Sverige näst efter Danmark 
har högst skuldsättning per invånare, vilket beror 
på de höga och växande bolånen. 2

Höga skulder innebär inte bara risker för enskilda 
hushåll, utan även potentiella risker för banker, den 
finansiella stabiliteten och den makroekonomiska 
utvecklingen. För att reducera systemriskerna har 
Finansinspektionen i tre steg, 2010, 2016 och 2018, 
infört bolånetak om 85 procent av bostadens 
köpeskilling, samt stegvisa krav på amortering för 
låntagare. Vid en belåningsgrad över 50 procent 
ska en procent amorteras per år. Den som har en 
belåningsgrad över 70 procent behöver amortera 
två procent per år. Om lånet överstiger 4,5 gånger 
bruttoårsinkomsten ska ytterligare en procent 
amorteras årligen.

De skärpta amorteringskraven slår hårt mot unga 
vuxna och nyexaminerade då de har förhållandevis 
låga löner och ofta saknar kapital till en större 

kontantinsats. Kombinationen gör att lån till 
bostadsköp ofta nekas, vilket kan resultera i att byte 
av bostadsort för arbete eller studier blir omöjligt. 
Utvecklingen på svensk bostadsmarknad är varken 
bra för individen eller för samhället. En stabil 
inkomst bör i normalfallet vara tillräckligt för att bli 
beviljad ett bolån till en första etta. Det gäller 
särskilt i växande städer, som annars riskerar att gå 
miste om välbehövlig inflyttning av arbetskraft.

Skandia har tidigare kommit med förslag på ett 
alternativt amorteringsupplägg, amorterings-
trappan, i syfte att underlätta för unga att komma 
in på bostadsmarknaden. Vårt förslag går ut på att 
introducera ett livscykelperspektiv på amorte-
ringar. Som ung har du fler år på dig att amortera 
och vi behöver utgå från att unga kan amortera 
mindre till en början och i stället öka amorterings-
takten senare i livet.

Denna rapport visar sammantaget att pris ökningar 
på bostadsmarknaden i kombination med 
nuvarande amorteringsregler särskilt försvårar för 
unga att komma in på bostadsmarknaden. Den 
yngre generationen får betala ett högt pris för hur 
det ser ut på den svenska bolånemarknaden. ●

2 Bland Sveriges 25 större städer är det bara i 10 27-åringar med genomsnittliga inkomster har råd att köpa en lägenhet på 39 kvadrat-
meter (Källa: SCB 2020, en genomsnittlig bostadsrätt är 39 kvadratmeter).

https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/amorteringstrappan_210430.pdf
https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/amorteringstrappan_210430.pdf
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Här nekas en 27-åring med genomsnittlig inkomst  
köp av en genomsnittlig enrums-lägenhet

27-åring med genomsnittlig inkomst i kommunen 
har råd att köpa en 39 kvm stor lägenhet. 

27-åring med genomsnittlig inkomst i kommunen 
har inte råd att köpa en lägenhet på 39 kvm. 
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Sedan år 2000 har Sveriges befolkning ökat  
med 1,5 miljoner människor.  I en period med  
stora ungdomskullar och hög invandring har 
bostads byggandet dock inte hållit tempo med 
befolkningstillväxten. Byggföretagen noterar att 
behovet av bostäder, främst i storstäderna, därför 
kommer att vara betydligt högre än utbudet de 
närmaste åren. 4

Boverkets prognos är att bostadsbyggandet i  
år ökar med 8 procent, och att 61 700 bostäder 
påbörjas inräknat de som byggs om. Trots att 
prognosen är att befolkningstillväxten kommer att 
vara mindre under kommande år behöver det enligt 
Boverkets bedömning tillkomma ungefär 59 000 
bostäder per år fram tills 2029. I Boverkets 
bostadsmarknadsenkät anger 70 procent av 
Sveriges kommuner att man har underskott på 
bostäder. Underskott på bostäder finns nu i 207 
kommuner, vilket är en liten minskning på 5 
kommuner jämfört med föregående år. 5 Att få en 
hyreslägenhet via bostadskön är fortfarande en 
möjlighet på mindre orter utanför storstads-
områdena. I storstäderna behövs extremt god 
framförhållning för att via bostadsförmedlingen  
få ett förstahandskontrakt. Den genomsnittliga 
kötiden för en förmedlad hyresrätt i hela Stock-
holms stad var drygt 9 år under 2020. 6

För överskådlig tid kommer situationen inte att 
förändras. Nyproduktion av hyresrätter kollapsade 
efter bostadssubventionernas avskaffande under 
90-talet. Ett knappt decennium senare började  
den stora ombildningsvågen från hyres- till 
bostadsrätter. Köp av bostadsrätt är därmed ofta 
den enda möjligheten att inom rimlig tid få en egen 
bostad i storstadsregionerna men också i central-
orter och tillväxtregioner. Bristen på bostäder har 
dock drivit upp priset på de bostadsrätter som finns 
att köpa, vilket i sin tur har ytterligare utestängande 
effekt för de som saknar kapital till den kontant-
insats som krävs för att köpa en bostad.

Dramatisk prisökning på bostäder 
För de flesta är en bostad det största köpet  
under ens livstid och detta köp har blivit dyrare  
och dyrare med åren. År 2000 var medelpriset för 
köp av en bostadsrätt 390 000 kronor, en siffra 
som har stigit till 2 516 000 kronor år 2020, det vill 
säga en ökning med 545 procent. 7 Under de två 
senaste åren, mellan 2019, då vi första gången 
släppte rapporten Lön utan lägenhet, och 2021  
har bostadspriserna i landet gått upp med hela 
14 procent. 8 Den kraftiga prisökningen har resul-
terat i att bostadsköpare har tvingats till en allt 
högre belåningsgrad. 

Mellan 2018 och 2020 ökade genomsnittlig 
månadslön i Sverige, i samtliga sektorer, med 
enbart 4 procent i privat sektor, och 5 procent  
i offentlig sektor. 9 Under samma period ökade 
ingångslönerna i hotell- och restaurang med 5 
procent, i lager- och e-handel också med 5 procent, 
och i detaljhandeln med knappt 6 procent. 10 Det 
framträdande mönstret är att prisuppgången  
för bostäder har varit betydligt snabbare än  
för inkomster.
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11 SCB, hushållens låneskulder i procent av justerad disponibel inkomst och av hushållens finansiella tillgångar.
12 Finansinspektionen (2021).
13 Riksbanken (2018).
14 SCB, hushållens låneskulder i procent av justerad disponibel inkomst och av hushållens finansiella tillgångar.
15 Finansinspektionen (2021).

Ökande skuldsättning driver politiska åtgärder 
Under de senaste 20 åren har svenskarnas 
skuldsättning närmast fördubblats, som andel  
av inkomsterna. År 2000 uppgick låneskulder till 
102 procent av hushållens disponibla inkomster 
netto, en siffra som gradvis har ökat till hela 183 
procent för år 2020. 11 Enligt Finansinspektionens 
rapport Den svenska bolånemarknaden ökade 
andelen med en skuldkvot på över 450 med drygt 
2 procent enheter under 2020, till 11,3 procent av 
bolåne tagarna. 12

Efter finanskrisen 2008 menade myndigheter att 
hushållens höga och växande skuldsättning 
utgjorde den största risken i svensk ekonomi. För 
att dämpa utvecklingen har Finansinspektionen, 
under betydande politiskt tryck, genomfört ett 
antal åtgärder under senare år. 13 År 2010 valde 
Finansinspektionen att införa ett bolånetak. Nya 
bostadslån fick därefter inte överstiga 85 procent 
av säkerhetens marknadsvärde. Den 1 juni 2016 
skärptes kravet ytterligare. Vid en belåningsgrad 
över 50 procent ska låntagaren amortera 1 procent 
varje år. Om belåningsgraden överstiger 70 
procent ska 2 procent amorteras varje år. Två år 
senare, den 1 mars 2018, skärptes amorterings-
kravet ytterligare. De hushåll som lånar mer än 4,5 
gånger sin årsinkomst före skatt ska amortera 

ytterligare 1 procent per år på sitt lån. Som mest 
betyder det att en person behöver amortera 3 
procent av sitt lån varje år. 

Konsekvensen av de kraftigt skärpta kraven är att 
låneutrymmet reduceras. Målet med de nya regel-
verken var att minska hushållens skuldsättning och 
därigenom minska hushållens samt bankernas 
sårbarhet vid eventuell ekonomisk turbulens.

Sedan amorteringskravens införande är det fler 
hushåll som amorterar. Dock ökade hushållens 
låneskulder som andel av disponibel inkomst 
fortsatt, från 155 procent år 2014 till 183 procent  
år 2020. 14

Rimliga regelverksförändringar som träffar fel 
Att sänka den aggregerade skulden för hushållen 
är rimligt, men regelverken träffar fel mot unga 
vuxna som redan möter stora utmaningar med att 
ta sig in på bostadsmarknaden. Amorteringskraven 
innebär en tuffare boendekalkyl som gör det 
problematiskt för unga vuxna att få ett lån av 
banken, trots fast anställning. Finansinspektionens 
senaste rapport slår fast att ensamstående unga 
utan barn amorterar mest. Amorteringar 
motsvarar drygt 8,5 procent av den disponibla 
inkomsten för gruppen under 2020. 15

Amorteringskravens utformning

Hur mycket du lånar av  
värdet på bostaden Amorteringskrav

Total amortering med  
bolån som överstiger 450%  

av brutto inkomsten

50% eller mindre av bostadens värde Inget krav på amortering 1%

Mellan 50–70% av bostadens värde 1% 2%

Över 70% av bostadens värde 2% 3%
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16 Fastighetsbyrån 
(2021).

Vad blir då konsekvenserna för samhället och 
individerna? Bristen på bostäder är ett välkänt och 
stort problem i storstäderna. I Sveriges tre största 
städer kan en genomsnittlig ung vuxen inte få ett 
bolån eftersom priserna är för höga. Med andra ord 
är efterfrågan på bostäder högre än utbudet. Men 
detta är inte endast ett storstadsproblem. Som 
visas i denna rapport råder samma problematik 
även i många medelstora städer. De städer till vilka 
många unga flyttar till för att studera och arbeta 
har bostadsmarknader, där det är svårt att hitta en 
bostad att hyra, och dessutom svårt för unga att ha 
råd med att köpa sin första egna bostad. 

Företagen har redan idag svårigheter att rekrytera, 
och situationen förvärras på grund av bostads-
bristen i de kommuner där jobben finns. Att få 

möjligheten att etablera sig på bostadsmarknaden 
är ett avgörande steg för de allra flesta. Det ger 
större frihet att forma sitt eget liv, ger utrymme  
att bli sambo eller att påbörja familjebildning. Det 
är dock inte många unga som klarar att ta sig ut på 
bostads marknaden själva. Enligt en Sifo unde r-
sökning från 2021, på beställning av Fastighets-
byrån, är sex av tio unga mellan 18 och 26 år 
stressade över boendefrågan, och lika många 
känner oro för att i framtiden kunna hitta ett 
boende som de är nöjda med. En av tio har avstått 
från jobb eller studieplats eftersom de inte har 
kunnat hitta boende. 16 Bättre möjlig heter för unga 
att kunna ha råd med köp av första boende krävs, 
så att ungdomar får stärkta möjlig heter i livet, och 
så att matchningen mellan behov och efterfrågan 
på arbetsmarknaden kan stärkas. ●
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Metod
Beräkningar för beviljat lån har utförts med 
Skandias KALP-modell. KALP står för Kvar att Leva 
På och är en beräkningsmodell som banker och 
andra finansiella institut använder sig utav för att 
utvärdera låntagares ekonomiska situation. Upp  - 
gifterna i en KALP-beräkning inkluderar bostadens 
värde, bolånets storlek, driftkostnader för boendet, 
hushållets totala bruttoinkomst, den skatt som 
betalas, familjens sammansättning (antal vuxna 
samt antal barn), samt övriga lån som hushållet har. 
KALP-beräkningar ger en bild av det boende som 
hushåll har råd med. En kalkylränta om 6 procent 
har använts i beräkningarna. Att jämföra med en 
kalkylränta på 7,5 procent senast vi gjorde denna 
rapport. Orsaken är att de flesta banker sedan 2019 
sänkt kalkylräntan från i snitt 7,5 procent till 6 
procent. Belåningsgraden är satt till 85 procent  
för samtliga orter.

De kommuner och regioner som har beräknats  
är Stor-Stockholm, Stockholm, Stor-Göteborg, 
Göteborg, Malmö, Umeå, Uppsala, Linköping, 
Örebro, Jönköping, Växjö, Lund, Södertälje, 
Gotland, Halmstad, Västerås, Norrköping, 
Helsingborg, Luleå, Sundsvall, Gävle, Borås, 
Karlskrona, Karlstad, Eskilstuna, Skövde och 
Trollhättan. Data för inkomst har tagits fram  
från Statistiska Centralbyråns (SCB) databas, som 
medianinkomst för 25 till 29-åringar, vilket anses 
vara representativt för 27-åringar som är i mitten  
av denna inkomstkategori. För Stor-Göteborg har 
ett snitt för tillhörande kommuner, Göteborg, 

Stenungssund, Lilla Edet, Ale, Alingsås, Lerum, 
Tjörn, Kungälv, Öckerö, Partille, Härryda, Mölndal 
och Kungsbacka räknats ut. Månads avgiften har 
satts till 2 100 kronor per månad för normalstor 
lägenhet på 39 kvadratmeter. Siffror för kvadrat-
meterpriser har tagits fram för Svensk 
 Mäklarstatistik.

Civilståndet för den ansökande är satt till ensam-
stående och sysselsättning till fast/ tillsvidare-
anställd. Personen som ansöker har inte några barn 
i hushållet. Personen har inte heller några ytter-
ligare krediter eller medlåntagare, förutom 25 000 
kronor i total annat lån (inklusive kreditkort). 
Kalkylen har utförts enligt gällande amorte-
ringskrav och riktlinjer från Finansinspektionen i 
förhållande till den enskildes ekonomiska situation. 
För att bevilja ett lån har en helhets bedömning 
gjorts av respektive fall enligt samma process som 
vid en riktig låneansökan. ●
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Resultat:  
17 orter beviljar lån

Rapportens analys visar att situationen på  
bostadsmarknaden är tuff. Även om man som ung 
kan beviljas lån i 17 av de 25 studerade städerna,  
är det just i våra storstäder och i Sveriges största 
universitets städer som dagens unga får nej. 

De städer där det är möjligt för en ung att ta  
ett lån är Luleå, Sundsvall, Gävle, Västerås, 
Södertälje, Eskilstuna, Örebro, Karlstad, Skövde, 
Trollhättan, Norrköping, Borås, Jönköping, 
Halmstad, Växjö, Karlskrona och Helsingborg.  
De städer där en ung inte längre har råd med  
en 39 kvm stor lägenhet är Umeå, Uppsala, 
Stor-Stockholm, Linköping, Stor-Göteborg,  
Visby, Lund och Malmö. Beräkningarna i denna 
rapport utgår från unga som har en relativt god 
vardags ekonomi, till exempel inga andra större  
lån. Trots det finns en omfattande utmaning.  
I Stor-Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund  
har en ung inte ens råd med en mini -lägenhet. 

Storstäderna, där en stor del av utbildnings-
platserna och många av jobben finns, har 
bostadsmarknader som är mycket svåra för unga 
att etablera sig på. Förutsättningarna att köpa en 
första lägenhet i Stor-Göteborg är lite bättre 
jämfört med Stor-Stockholm, men över lag är det  
så att även kranskommunerna till de två största 
städerna är svåra för unga att etablera sig på.

De skärpta kreditreglerna och prisökningarna 
stänger ute bostadssökande på flera plan.  
Utöver de extra bostadskostnaderna i form av 
amorteringar behövs en insats på 15 procent av 
bostadens värde. I många städer rör det sig om 
tiotusentals kronor över den genomsnittliga 
årsinkomsten för åldersgruppen. I åtta av Sveriges 
tio största städer får typiska unga avslag på bolån, 
medan det enbart i Västerås och Helsingborg är så 
att en genomsnittlig inkomst är tillräcklig för att 
beviljas ett lån till första bostaden. ●
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Sundsvall

Umeå

Karlskrona

Stockholm

Linköping

Norrköping

Växjö

Gävle

Örebro

Eskilstuna

Södertälje

Luleå

Här nekas en 27-åring med genomsnittlig inkomst  
köp av en genomsnittlig enrums-lägenhet

27-åring med genomsnittlig inkomst i kommunen 
har råd att köpa en 39 kvm stor lägenhet. 

27-åring med genomsnittlig inkomst i kommunen 
har inte råd att köpa en lägenhet på 39 kvm. 
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Slutsatser och 
rekommendationer 
Denna rapport visar att med nuvarande kredit-
regler nekas unga vuxna bolån i flera av Sveriges 
städer, detta fastän bankerna på en generell nivå 
under de senaste två åren har sänkt sin kalkyl-
ränta från över sju procent ned till sex procent. 
Svårigheten för unga att komma in på bostads-
marknaden är ett generationsproblem som kan 
leda till kompetensbrist för företag och omöjliggör 
individens långsiktiga utveckling. För att nå målet 
att på samhällsnivå minska risken för makroeko-
nomisk instabilitet är det idag enskilda individer, 
framför allt unga, med få finansiella möjligheter 
som får dra det tyngsta lasset. 

Om fokus är att hantera risker i banksystemet så 
borde ett kompletterande regelverk kunna se till 
total risk i samtliga bolån, för varje bank. Det är 
inte rimligt att en ung vuxen med stabil inkomst 
inte kan få ett bostadslån beviljat trots att 
personen ur bankens bedömning är kreditvärdig. 
Det är uppenbart att amorteringskraven och 
bolånetaket är de delar som slår hårdast mot unga 
vuxna som ska in på bostadsmarknaden. 

Att den tidigare kulturen av allt för låg amortering 
på bolån ändrats genom nya regelverk är positivt. 
Reglerna behöver samtidigt bli mer flexibla och ta 
hänsyn till låntagarnas livssituation – inte minst för 
att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. 
För att öppna upp marknaden ytterligare bör 
banker få tillämpa amorteringsfria perioder för att 
ta hänsyn till olika perioder i livet. Ett exempel är 
när en bostad precis har köpts. Det är en tid då 
buffertsparande behöver byggas upp i hushållet 
och amortering inte har första prioritet. 

Finansinspektionen slår fast att ensamstående 
unga amorterar mest av alla – samtidigt som vikten 
av ett eget pensionssparande och buffertsparande 
ökar och det faktum att unga generellt har lägre 
inkomster då de är i början av sin karriär. Det är en 
ekvation som för många är omöjlig att få ihop. Att 
bolånetagare som tar lån över 4,5 gånger brutto-
inkomsten måste amortera ytterligare 1 procent är 
ologiskt och svårbegripligt. Personer som i övrigt är 
kreditvärdiga nekas lån vid en alltför hårt dragen 
linje, vilket skapar risker för att utestänga personer 
som i övrigt bedöms kreditvärdiga. Alternativt att 
unga tar riskabla blancolån, för att tillfälligt få 
ekvationen att gå ihop.

Vi har tidigare i rapporten, Amorteringstrappa  
– En lösning för unga vuxnas etablering på 
bostadsmarknaden, föreslagit ett livscykel-
perspektiv på amorteringar så att ungdomar ges 
möjligheten att amortera lägre relativt i yngre år  
för att sedan betala mer med stigande ålder, och 
stigande inkomst. Det tror vi är sätt att underlätta 
för ungas inträde på bostadsmarknaden. 

Det behövs reformer för att släppa in unga på 
bostadsmarknaden. Att unga vuxna och nyexami-
nerade med fast inkomst inte har möjlighet att 
flytta till åtta av Sveriges tio större städer är inte 
rimligt. Regelverket måste anpassas till rådande 
situation för att inte hämma regional tillväxt, 
jobbskapande samt enskilda personers potential 
att forma sin livssituation. En större flexibilitet för 
unga att kunna etablera sig på bostadsmarknaden, 
genom köp av första lägenhet, behöver genom 
smart policyutformning kombineras med målsätt-
ningar om att dämpa hushållens skuldsättning på 
bostadsmarknaden. ●

https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/amorteringstrappan_210430.pdf
https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/amorteringstrappan_210430.pdf
https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/amorteringstrappan_210430.pdf
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