
 

Information till media 
Stockholm 13 mars 2012 

Allt färre lånar på bostaden till renovering eller 
konsumtion 
 
Andelen hushåll som belånar bostaden för renovering eller konsumtion fortsätter att falla. Det visar en 
undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB. Inte i  
någon av de tidigare genomförda undersökningarna har så få svarat att de belånat bostaden för 
renovering/konsumtion. 
 
27 procent har lånat till renovering de senaste tre åren 
Av tillfrågade hushåll svarar 27 procent att de under de senaste tre åren lånat på sin bostad för att renovera eller 

bygga om, att jämföra med 30 procent i förra årets undersökning och 35 procent för två år sedan.  
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Har du någon gång under de tre senaste åren höjt ditt 
bostadslån för att renovera eller bygga om din bostad?

Bas: De som har bostadslån

%

 
 
 

–  Högre räntor, fallande bostadspriser och en allmän osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen är 

faktorer som sannolikt ligger bakom att färre lånat till renovering. Det kan också finnas ett inslag av 

mättnad, där många hushåll alltsedan ROT-avdragen infördes redan genomfört de 

renoveringsarbeten de önskat, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. 
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5 procent har belånat bostaden för konsumtion 
Av de tillfrågade hushållen svarar 5 procent att de någon gång under de tre senaste åren lånat på sin bostad för att 

finansiera köp av bil, båt, resa eller andra större kapitalvaror som inte har med bostaden att göra. Det är den lägsta 

siffran vi uppmätt hittills. 

  

–  Undersökningen visar att det är främmande för de allra flesta hushåll att belåna bostaden för 

konsumtionsändamål, säger Gunilla Nyström. 

Frågorna i denna undersökning har ställts av Demoskop i samband med månatliga undersökningen 

Boprisindikatorn, som Demoskop sedan mars 2003 genomför på uppdrag av SEB.  

Av 1 000 intervjuade personer har 509 bolån och har besvarat frågan om höjning av lån för renovering. 753 

personer har besvarat frågan om de belånat bostaden för köp av bil, båt, resa etcetera. Undersökningen  

genomfördes under perioden 29 februari till 7 mars 2012. 

 

 
För mer information kontakta 
Gunilla Nyström, privatekonom 
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