
 
De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga 
 
Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar 
en undersökning gjord av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel den 23 april. 
Bland de som bor i en bostad som de äger är åsikten om finansinspektionens slopade 
amorteringskrav splittrat, nästan lika många tycker att det är bra som tycker att det är dåligt. 
Genomgående ser vi skillnader i synen på bostadslån och amortering beroende på om man bor i 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö eller om man bor i övriga riket.  
  
Hur tror du att priserna på bostäder kommer att utvecklas de kommande 12 månaderna? 

 
De flesta svenskar (67%) tror att priserna kommer att stiga de kommande 12 månaderna. Andelen 
som tror att priserna kommer att stiga är högre bland de yngre, upp till 29 år och bland de som bor i 
storstadsregionerna, där är det 75 procent respektive 73 procent som tror detta. 
 
Frågan ställdes till de som uppgivit att de bor i bostadsrätt, villa/radhus eller jordbruksfastighet 
Det har diskuterats att införa krav på amortering vid tecknande av nya bolån. 
Finansinspektionen har meddelat att kravet slopas.  Tycker du att det är bra eller dåligt? 
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Bland de som äger sin bostad är åsikten delad huruvida det är bra eller dåligt att finansinspektionen 
tar bort kravet på amortering, 38 procent tycker att det är bra och något fler, 44 procent, tycker att det 
är dåligt. Var sjätte har ingen uppfattning. Det skiljer sig mellan åldersgrupper på så vis att bland de 
yngre, upp till 29 år, tycker varannan att det är bra att kravet slopas och bland de äldsta är det istället 
bara var tredje som tycker att det är bra. 
 
 
Frågan ställd till de som bor i bostadsrätt, villa/radhus eller jordbruksfastighet 
Har ditt hushåll något eller några bostadslån?, i så fall hur stort är detta eller dessa lån totalt 
sett? 

 
 
Var fjärde respondent (24%) uppger att de inte har några bostadslån alls. De flesta svenskar har dock 
lån och över hälften av alla svenskar (58%) har upp till 2 miljoner i lån på sin bostad.  
Skuldsättningsgraden är högre i storstadsregionerna än i övriga riket. I storstäderna har var tredje 
(33%) skulder över 2 miljoner, i övriga riket är andelen som har skulder över 2 miljoner 13 procent. 
 
Frågan ställd till de som har bostadslån 
Amorterar hushållet något på bostadslånet eller bostadslånen? 
 

 
Bland de som har bostadslån svarar tre av fyra (76%) att de amorterar på bostadslånet. Andelen som 
amorterar är något högre bland kvinnor och boende utanför storstadsregionerna. 
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Frågan ställd till de som amorterar på bostadslånet. 
Hur mycket amorterar ditt hushåll? 
 

 
Bland de som amorterar på sina bostadslån är det vanligast att amortera upp till 2 500 kronor per 
månad (52%). Äldre amorterar mer än yngre och boende utanför storstadsregionerna amorterar mer 
än de som bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 
 
Frågan ställd till de som har bostadslån 
Skulle du amortera mer om du kunde? 
 

 
 
Frågan gällande om man skulle amortera mer om man kunde är inte helt enkel. Ungefär lika många 
svarar att de skulle göra det (39%), som svarar att de inte skulle göra det (43%). Var femte (19%) är 
tveksam. Andelen som skulle amortera mer om de kunde är högre bland kvinnor, yngre och boende 
utanför storstadsregionerna. 
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Frågan ställd till de som har bostadslån 
Har du ändrat din amortering sedan 2014? 
 

 
 
De flesta som har bostadslån uppger att de inte ändrat sin amortering sedan 2014. Om man har 
ändrat sin amortering har man snarare ökat (19%) än minskat amorteringen. Vi ser inga särskilda 
skillnader bland de undergrupper som studeras. 
 
 
 
Personer som är 35 år eller yngre 
Hur bor du idag? 

 
De flesta respondenter upp till 35 år (66%) bor tillsammans med sambo/make eller maka. Var sjätte 
(17%) bor ensam och var tionde (10%) bor hemma hos föräldrar. I storstadsregionerna är det 
vanligare att bo tillsammans med vänner och i övriga riket är det vanligare att man bor kvar hemma 
hos föräldrarna. 
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Om undersökningen 
Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios 
opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. 
Undersökningen bland allmänheten omfattar 1 891 intervjuer under perioden 23 april. 
 
Frågorna som ställdes var; 
Hur bor du för närvarande? 
 
Bostadsrättslägenhet 
Hyreslägenhet 
Villa/radhus 
Jordbruksfastighet 
Annan bostadsform 
Vill inte uppge 

 
De som bor i bostadsrätt, villa/radhus eller jordbruksfastighet 
Har ditt hushåll något eller några bostadslån?, i så fall hur stort är detta eller dessa lån totalt 
sett? 
 
Nej, vi har inga bostadslån 
Mindre än 100.000 kr 
100.001-500.000 kr 
500.001-1.000.000 kr 
1.000.001-2.000.000 kr 
2.000.001-3.000.000 kr 
3.000.001-4.000.000 kr 
4.000.001-5.000.000 kr 
Mer än 5.000.000 kr 

 
De som har bostadslån 
Amorterar hushållet något på bostadslånet eller bostadslånen? 
 
Ja 
Nej 
Tveksam, vet ej 

 
De som amorterar på bostadslånet 
Hur mycket amorterar ditt hushåll?   Ange kronor per månad 
 
0 Kronor 
1-2500 kronor 
2501-5000 kronor 
5001-7500 kronor 
Mer än 7500 kronor 

 
De som har bostadslån 
Skulle du amortera mer om du kunde? 
 
Ja 
Nej 
Tveksam, vet ej 

 
De som har bostadslån 



Har du ändrat din amortering sedan 2014? 
 
Ja, minskat 
Ja, ökat 
Nej 
Tveksam, vet ej 

 
Alla 
Hur tror du att priserna på bostäder kommer att utvecklas de kommande 12 månaderna? 
 
Inte alls 
Priserna kommer att stiga 
Priserna kommer att sjunka 
Tveksam, vet ej 

 
De som bor i bostadsrätt, villa/radhus eller jordbruksfastighet 
Det har diskuterats att införa krav på amortering vid tecknande av nya bolån. 
Finansinspektionen har meddelat att kravet slopas.   
Tycker du att det är bra eller dåligt att kravet slopas? 
 
Bra 
Dåligt 
Ingen uppfattning 

 
De som är under 35 år 
Hur bor du idag? 
 
Ensam 
Tillsammans med 
sambo/make/maka 
Tillsammans med vänner 
Hemma hos föräldrar 
På något annat sätt, hur? 

 
Kontakt  
Karin Nelsson, projektledare, Sverige Tycker, partner Inizio, karin@inizio.se  
 
 


