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• Det är fyra av 10 som inte vet vad det nya amorteringskravet innebär, medan 46 % svarar vet ej. Stockholmarna är 

mer insatta, 46 % känner till de nya reglernas innebörd.

• Fyra av tio räknar med sjunkande bostadspriser efter att de nya amorteringskraven införts .Bland 55-65-åringar och 

stockholmare är det varannan som tror det och medan det blandyngre 18-25-åringar är 32 % som saknar uppfattning.

• De nya amorteringsreglerna påverkar våra boendeplaner negativt, framförallt bland stockholmare, yngre och 

medelålders, samt ensamstående med hemmaboende barn.
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Drygt 4 av 10 bostadsägare vet inte vad det nya 

amorteringskravet innebär
Vad innebär det nya skärpta amorteringskravet som införs från 1 mars? Välj ett alternativ
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37%

Vet ej

Man får inte låna mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst för att köpa bostad

Den som lånar mer än 6 gånger sin årliga nettoinkomst måste amortera ytterligare 1,5 procent per
år på sina bolån jämfört med tidigare

Den som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst måste amortera ytterligare en procent
per år på sina bolån jämfört med tidigare

Fler Stockholmare, 46 % , har koll på 

vad det nya amorteringskravet innebär



4 av 10 räknar med minskande bopriser till följd av det nya 

amorteringskravet

Nedan ser du några påståenden och frågor om bostadsmarknaden, vänligen välj det alternativ som bäst stämmer överens med vad du tror. 

Hur tror du att det skärpta amorteringskravet som införs 1 mars kommer att påverka hus/lägenhetspriserna de 

kommande 6 månaderna? Jag tror att priserna kommer att….?
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Vet ej

Öka

Vara oförändrade

Minska

Bland 18-25-åringar är det 32 % som 

saknar uppfattning om hur bopriserna

kan komma att förändras

I åldern 55-65 år och bland Stockholmare är det varannan 

som räknar med sjunkande bopriser på grund av det nya 

amorteringskravet



De nya amorteringskraven påverkar boendeplanerna negativt för många  

– stockholmare, yngre & medelålders samt ensamstående med barn

Här följer ett antal påståenden. Välj vilket/vilka som passar in på dig?
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Vej ej/Ingen av dessa

Jag räknar med dyrare boendekostnader framöver till följd av det nya skärpta amorteringskravet

Det nya skärpta amorteringskravet är något som gör mig stressad och orolig

Amorteringskraven gör att jag framöver måste välja ett mindre boende eller ett mindre centralt
boende

Amorteringskraven (det tidigare samt det nya skärpta) gör att jag känner mig hindrad från att
flytta

Det nya skärpta amorteringskravet påverkar mina planer på att köpa nytt boende eller sälja mitt
befintliga boende Stockholmare: 21 %

18-25-åringar: 26%

Stockholmare 11%

Ensamstående med barn: 17%

26-39-åringar: 44%

)



• Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18-65 år i Sverige av YouGov på 

uppdrag av Nordea

• Undersökningen är genomförd under perioden 2 februari – 6 februari 2018 via YouGov

Sveriges Internetpanel.

• En inbjudan till undersökningen skickades ut via e-mail till personer som passade in på 

kriterierna för studien.

• Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Om undersökningen


