
Fråga om prisutvecklingen på 1 års sikt 

 

  Februari 

2019 

Maj 

2019 

Augusti 

2019 

Hur tror du att priset 

(marknadsvärdet) på 

din bostad kommer att 

utvecklas under det 

närmaste året? 

Stå stilla 33% 
35% 

30% 

Öka med upp till 5 procent 32% 37% 43% 

Öka med mer än 5 procent 9% 10% 10% 

Minska med maximalt 5 procent 10% 5% 4% 

Minska med mer än 5 procent 5% 2% 2% 

Vet inte 12% 12% 10% 

Bas 1 008 1 133 1211 
 

      

Om du tror att priset 

(marknadsvärdet) på 

din bostad kommer 

öka det närmaste året, 

varför tror du det? 

Till följd av ett högt efterfrågetryck i mitt 

bostadsområde 

76% 
75% 

78% 

För att bostadsräntorna kommer att sjunka 2% 2% 6% 

Till följd av politiska åtgärder som till exempel 

ändrade skatteregler kommer att vidtas 

5% 
3% 

2% 

Till följd av mildare krav på bankernas 

kreditgivning (till exempel bolånetak, 

amorteringskrav) 

4% 

3% 

5% 

För att min bostad sticker ut positivt jämfört 

med andra 

27% 
26% 

21% 

Jag håller på/avser att renovera huset så att 

det stiger i värde 

23% 
22% 

22% 

Vet inte 7% 5% 3% 

Bas 404 535 640 
 

      

Om du tror att priset 

(marknadsvärdet) på 

din bostad kommer att 

sjunka det närmaste 

året, varför tror du 

det? 

Till följd av svagt efterfrågetryck i mitt 

bostadsområde 

12% 

21% 

21% 

För att bostadsräntorna kommer att öka 63% 49% 42% 

Till följd av stramare krav på bankernas 

kreditgivning (till exempel bolånetak, 

amorteringskrav) 

71% 

49% 

48% 

För att min bostad sticker ut negativt jämfört 

med andra 

0% 
4% 

4% 

Till följd av politiska åtgärder, som till exempel 

ändrade skatteregler 

34% 
39% 

30% 

Vet inte 2% 3% 5% 

Bas 149 72 81 

 

Anm. Flera svarsalternativ har varit möjliga. Därför summerar inte alla andelar till 100 procent. 

  



Fråga om prisutvecklingen på 3 års sikt 

 

  Februari 

2019 

Maj 

2019 

Augusti 

2019 

Hur tror du att priset 

(marknadsvärdet) på 

din bostad kommer att 

utvecklas under de 

kommande 3 åren? 

Stå stilla 23% 
23% 

22% 

Öka med upp till 10 procent 42% 46% 48% 

Öka med mer än 10 procent 5% 6% 5% 

Minska med maximalt 10 procent 8% 5% 4% 

Minska med mer än 10 procent 2% 1% 1% 

Vet inte 19% 19% 20% 

Bas 1 008 1 133 1211 
 

  
 

  

Om du tror att priset 

(marknadsvärdet) på 

din bostad kommer att 

öka de kommande 3 

åren, varför tror du det? 

Till följd av högt efterfrågetryck i mitt bostadsområde 77% 

79% 

78% 

För att bostadsräntorna kommer att sjunka 2% 2% 8% 

Till följd av politiska åtgärder som till exempel 

ändrade skatteregler kommer att vidtas 

8% 
4% 

5% 

Till följd av mildare krav på bankernas kreditgivning 

(till exempel bolånetak, amorteringskrav) 

6% 
4% 

7% 

För att min bostad sticker ut positivt jämfört med 

andra 

31% 
31% 

27% 

Jag håller på/avser att renovera huset så att det 

stiger i värde 

24% 
23% 

25% 

Vet inte 5% 4% 3% 

Bas 478 579 636 
 

  
 

  

Om du tror att priset 

(marknadsvärdet) på 

din bostad kommer att 

sjunka de kommande 3 

åren, varför tror du det? 

Till följd av svagt efterfrågetryck i mitt 

bostadsområde 

13% 

30% 

15% 

För att bostadsräntorna kommer att öka 72% 57% 51% 

Till följd av politiska åtgärder, som till exempel 

ändrade skatteregler kommer att vidtas 

48% 
38% 

35% 

Till följd av stramare krav på bankernas 

kreditgivning (till exempel bolånetak, 

amorteringskrav) 

63% 

39% 

48% 

För att min bostad sticker ut negativt jämfört med 

andra 

1% 
5% 

3% 

Vet inte 5% 4% 12% 

Bas 107 73 69 

 

Anm. Flera svarsalternativ har varit möjliga. Därför summerar inte alla andelar till 100 procent. 


