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Ny undersökning från Sifo visar:
Svenskarna räds inte kommande
räntehöjningar

Under flera år har vi upplevt många dramatiska räntesänkningar och för
närvarande har vi den lägsta reporäntan sedan Riksbanken grundades 1668.
Räntenivåerna kommer med största sannolikhet återgå till mer normala
förhållanden,men det är inget svenskarna ligger sömnlösa över. Hela 67
procent uppger nämligen att de inte alls är oroade för kommande
ränteökningar. Samtidigt tror var tredje bolånetagare att de kommer att
betala minst 3 procent i ränta om tre år. Det visar Svensk
Fastighetsförmedlings nya Bobarometer som genomförts av TNS Sifo.

Den senaste Bobarometern visar att nästan var sjunde svensk känner sig lugn
inför framtida räntehöjningar. Föga förvånande är oron störst bland de som
har bolån. Bland dessa uppger 36 procent att de känner oro inför ökade
räntenivåer. Hela 76 procent av bolånetagarna tror att räntan kommer att
vara högre om tre år än idag. Var tredje tror att den då kommer att ligga över
3 procent. Samtidigt uppger 27 procent av alla som har bolån att de kommer
klara av att betala en ränta på 7 till 10 procent. Hela 18 procent uppger också
att de har råd med en ränta på över 10 procent.

Bobarometern visar också att kvinnor tar lättare på räntehöjningar än män.
Hela 63 procent av kvinnorna uppger nämligen att de inte alls oroar sig för
höjda räntenivåer. Bland männen är det 56 procent som känner sig trygga
inför framtida räntehöjningar. Minst oroade är också äldre personer mellan 56
och 79 år där hela tre fjärdedelar uppger att de inte oroar sig inför
kommande höjningar.

– Även om räntorna förutspås ligga kvar på lägre nivåer under en tid
framöver bör man ändå förbereda sig för en kommande ökning. Vi ger alltid
rådet till de som äger eller avser att köpa bostad att planera sin



boendeekonomi utifrån egna förutsättningar och alltid kalkylera för högre
boendekostnader genom att bygga upp en buffert. Det politiska klimatet har
stor betydelse för hur svenskarna agerar på bostadsmarknaden och för vår
boendeekonomi. Det är därför också av största vikt att politiska beslut tas
med långsiktiga perspektiv och att de stödjer en ökad rörlighet på
bostadsmarknaden, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

För ytterligare information, kontakta:
Kicki Erkers, PR- och internkommunikationsansvarig
Mail: kicki.erkers@svenskfast.seMobil: 072-570 56 18

Om Bobarometern:
Bobarometern är genomförd under mars 2016 i form av en webbenkät via
undersökningsföretaget TNS Sifo. 
1 069 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och
riksrepresentativ.
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www.svenskfast.sewww.mynewsdesk.comfacebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Oroar du dig för en höjd bolåneränta?

Total Har bolån Har ej bolån Kvinnor Män

Ja, mycket 2 % 2 % 1 % 2 % 3 %

Ja, lite 25 % 34 % 11 % 28 % 30 %

Nej, inte alls 67 % 62 % 77 % 63 % 56 %

Vet ej 6 % 1 % 12 % 7 % 11 %

Hur hög bolåneränta tror du att du betalar om tre år?

Bolånetagare

mailto:kicki.erkers@svenskfast.se
https://www.svenskfast.se/
http://www.mynewsdesk.com/


0 procent 1 %

0,1 - 0,5 procent 1 %

0,6 - 1 procent 1 %

1,1 - 1,5 procent 9 %

1,6 - 2 procent 13 %

2,1 - 2,5 procent 25 %

2,6 - 3 procent 19 %

3,1 - 3,5 procent 13 %

3,6 - 4 procent 10 %

4,1 - 4,5 procent 4 %

4,6 - 5 procent 2 %

Över 5 procent 3 %

Vet ej 0 %

Hur hög ränta på ditt bolån klarar du av att betala?

Bolånetagare

1 % 1 %

2 % 1 %

3 % 3 %

4 % 5 %

5 % 15 %

6 % 9 %

7 % 9 %

8 % 8 %

9 % 1 %

10 % 9 %

Över 10 % 18 %



Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är den största rikstäckande och oberoende
mäklarkedjan. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från till exempel banker eller försäkringsbolag. Vi är experter
på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare
runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i
rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Under 2015 slog Svensk Fastighetsförmedling rekord i både omsättning och
antal sålda bostäder när kedjan förmedlade 32 500 bostäder till ett värde av
65 miljarder kronor.
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