
Landshypotek Banks Boendebarometer 
- svenskarnas syn på bolån
En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Novus



Rapportens viktigaste slutsatser 
- Nästan en av fyra svenskar svarar att de är oroliga för högre räntor
- Storstadsborna är mycket mer oroade för högre räntor, en bostadsbubbla och de nya amorteringskraven än övriga landet
- Andelen som uppger att de kommer att få svårt att köpa ett nytt boende till följd av de nya amorteringskraven är större i  
 storstäder än i övriga landet
- 3 av 4 svenskar menar att en höjning av bolåneräntan upp till 10% skulle påverka deras levnadsvanor
- Två av tre av de som skulle påverkas av räntehöjningar uppger att de kommer behöva minska sin konsumtion
- I storstäderna pratar man mycket oftare med vänner och familj om bostadspriser än i övriga landet

Genomförande
Undersökningen är gjord av Novus, på uppdrag av Landshypotek Bank. Intervjuerna har genomförts med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval ur Novus Sverigepanel men där 
personer som inte har bolån eller inte är delaktiga i beslut om hushållets bolån har screenats ut. Undersökningen har genomförts som webbenkät under perioden 14-28 mars 2018. 
Totalt omfattar undersökningen 2915 intervjuer med en deltagarfrekvens om 63 procent. Resultatet har efterstratifierats sett till länsstorlek för att spegla riket i stort. 

Inledning  
 

Dagligen rapporteras det om fastighetsbubblor, svenskarnas höga belåningsgrad och amorteringskrav. Bostadsfrågan har aldrig varit så aktuell som den är idag.  
Landshypotek Bank har undersökt svenskarnas syn på bolån och det finns stora skillnader hur man ser på bolån både mellan geografiska delar men även mellan storstad
och övriga landet. Hur orolig är svenskarna för högre räntor? Kommer deras levnadsvanor att påverkas av de nya amorteringskraven och i så fall hur? Den här rapporten 
ger svar på de frågorna.

Landshypotek Banks Boendebarometer är en återkommande rapport där Landshypotek Bank tar tempen på den svenska bostadsmarknaden. Rapportserien ger unik 
insikt i hur svenskarna ser på sina bostäder, vilka parametrar man värdesätter högst och hur man ser på sin bostadsfinansiering. Landshypotek Bank lägger särskilt fokus 
på att jämföra skillnader och likheter mellan storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) och övriga Sverige, för att spegla synen på bostaden i hela landet.
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Höjda bolåneräntor oroar svenskarna mest – storstadsborna oroligast
En av fyra svenskar är orolig för högre räntor 
Oron för boräntehöjningar, amorteringskrav och bostadbubbla skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Skillnaden är mycket tydlig både mellan 
geografiska delar men även mellan storstad och övriga landet. Dessa skillnader speglar i hög grad skillnaderna i bostadspriser och belåningsgrad. 
På Gotland är nära tre gånger så många oroliga för högre räntor som i Norrbotten.

Är du orolig eller inte för högre räntor? Är du orolig eller inte för följande:

Gotlands län 33% 67%

Stockholms län 30% 70%

Uppsala län 25% 75%

Västra Götalands län 25% 75%

Hallands län 24% 76%

Östergötlands län 23% 77%

Jönköpings län 23% 77%

Blekinge län 23% 77%

Västmanlands län 23% 77%

Gävleborgs län 22% 78%

Jämtlands län 21% 79%

Skåne län 20% 80%

Kronobergs län 19% 81%

Värmlands län 19% 81%

Örebro län 19% 81%

Dalarnas län 19% 81%

Kalmar län 18% 82%

Västerbottens län 17% 83%

Västernorrlands län 16% 84%

Södermanlands län 13% 87%

Norrbottens län 13% 87%

Ganska eller mycket oroligLän Inte särskilt eller inte alls orolig
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Höjda bolåneräntor skulle påverka många svenskars levnadsvanor
Storstadsbor påverkas mest om räntan höjs
Det första svenskarna drar ner på när boendekostnaderna ökar är konsumtionen, men här syns stora skillnader mellan storstad och övriga landet. 
Storstadsborna uppger i mycket högre grad att de skulle få svårt att köpa nytt boende. Storstadsborna tenderar även att kryssa i flera alternativ, ett tecken 
på en mer pressad ekonomisk situation.

På vilket sätt kommer en höjning av bolåneräntan påverka dina levnadsvanor? Skulle en höjning av bolåneräntan upp till 10% påverka dina levnadsvanor?
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Brukar du prata med vänner och familj om:

Kvadratmeterpriser:Bostadspriser:

Storstadsborna älskar att prata bostadspriser – i resten av landet är man 
mindre intresserad
Mer snack om bostaden i storstan
Att diskutera bostadspriser med vänner och familj hör till vanligheterna för de som bor i storstäder. De tydligaste skillnaderna mellan storstad och övriga landet 
syns när man pratar kvadratmeterpriser. Andelen som pratar regelbundet om kvadratmeterpriser är tre gånger större bland storstadsbor än resten av landet.
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