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Finansinspektionens nya förslag – ett orosmoln för unga:  

En av två räds utökade bolånekrav 
 
Finansinspektionens nya förslag om utökat krav på amortering är ett orosmoln för 
unga svenskar. En fjärdedel uppger att nuvarande amorteringskrav får dem att avstå 
från ett bostadsköp och nära 50 procent känner stor oro för fler lånebegränsande 
åtgärder. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
som genomförts av Novus.  
 
I undersökningen har 1 000 personer i åldern 18-30 år svarat på frågor om hur 
amorteringskravet påverkar deras privatekonomi och möjligheten att köpa bostad. Resultatet 
visar att hela 75 procent skulle vilja göra ett bostadsbyte, men många hindras av ökade krav 
på amortering. Över 30 procent av unga svenskar spår att kravet kommer begränsa deras 
framtida möjlighet till bostadsköp och 25 procent anser att det redan idag får dem att avstå. 
Dessutom känner nära hälften stor oro för att det ska komma fler åtgärder som begränsar 
deras chanser att få ett bostadslån.  
 
– Redan vid amorteringskravet införande riktades skarp kritik mot dess påverkan på 
bostadsmarknaden. Ett år senare står det klart att kravet skapat ytterligare inlåsningseffekter. 
Finansinspektionens nya förslag om ökad amortering riskerar nu att lägga sig som en blöt filt  
över ungas möjlighet att köpa sin egen bostad. Först när vi frångår tanken på fler 
åtstramningar och istället ger unga utökade möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden 
kommer vi kunna skapa den ökade rörlighet som krävs för bättre balans mellan utbud och 
efterfrågan, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 
 
Enligt undersökningen är det främst fler lediga bostäder som skulle lösa upp bostadsknuten 
för unga svenskar. Över 50 procent anser att just detta skulle göra det lättare för dem att 
köpa sin egen bostad. En fjärdedel efterlyser istället lägre krav på kontantinsats och 19 
procent bättre villkor för att spara pengar.  
 
Om undersökningen 
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling och slutfördes i juni 2017. Totalt har 1 056 svenskar mellan 18-30 år 
från ett riksrepresentativt urval svarat på frågor om hur amorteringskravet påverkat 
privatekonomin och möjligheten att köpa en bostad.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig 
Tel. 073-441 04 07 
E-post: per.sangrud@lansfast.se 
 
Marcus Svanberg, VD 
Tel. 070-238 21 50 
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se 
 
Om Länsförsäkringar: 
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. 
Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring 
erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär 
och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 
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Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling: 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i 
branschen. Med 160 bobutiker och över 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder.  Vi tycker 
att den lokala närheten är viktig och vi tror att det är en av anledningarna till att vi har den högsta kundnöjdheten i branschen 
(SKI 2016).  
 
 


