Vad tycker folket?
SBAB frågade vilka åtgärder för att dämpa skuldökningen bland hushållen och
prisuppgångarna på bostadsmarknaden som folket stödjer
-

-

Vi frågade hushållen om de stödjer amorteringskrav, bolånetak, sänkt/avskaffat
ränteavdrag, återinförd fastighetsskatt och subventionerat bostadsbyggande. Vi
gav inga förklaringar och satte inte in åtgärderna i något sammanhang mer än att vi
sa att de var tänkta att dämpa skuldsättning och prisuppgång.
Amorteringskrav och bolånetak har stöd av en majoritet. Majoriteten är större
bland de som äger sitt boende och har bolån.
Subventionerat bostadsbyggande stödjs av drygt hälften. Det är mer populärt bland
äldre än bland yngre.
Att sänka eller avskaffa ränteavdraget är däremot inte populärt, inte ens bland de
som inte har bolån. Endast en av fyra tillfrågade stödjer denna åtgärd.
Återinförd fastighetsskatt är inte heller populärt, oavsett om man bor i hyresrätt
eller äger sitt boende. Omkring 15 procent gillar fastighetsskatten.
Var fjärde-femte tillfrågad vet inte vad åtgärderna handlar om. Okunskapen
minskar med åldern och är även betydligt lägre hos de som äger sitt boende.
Sammantaget visar resultaten att det finns ett ganska stort motstånd mot både
återinförd fastighetsskatt och sänkta ränteavdrag medan byggsubventioner,
bolånetak och amorteringskrav har ett visst stöd bland folket. Resultaten visar
också att det, för ganska många, handlar om komplexa frågor som det är svårt att
förstå sig på.

Kontaktperson: Tor Borg, Chefsekonom SBAB, 076-118 09 02, tor.borg@sbab.se, @tor_borg
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Vad tycker folket? är en publikation från SBAB. Rapporten har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig
för publikationen är Tor Borg, tfn 076-118 09 02. Det har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga.
Dokumentet är inte gjort för att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB påtar sig inte
något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på detta dokument.
Citera gärna Bo & Låna men ange alltid källa.
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