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Totalt 44 procent instämmer med att den nya regeringen bör 

prioritera att göra insatser för att öka rörligheten på 

bostadsmarknaden genom att se över den så kallade 

flyttskatten. Drygt en av tio (12%) instämmer inte med 

påståendet. Fler män (52%) än kvinnor (36%) instämmer med 

att regeringen bör prioritera sådana insatser. Personer i åldern 

65-79 år (51%) svarar också i högre utsträckning att de 

instämmer, jämfört med yngre. 

Något fler än fyra av tio (43%) instämmer med att den nya 

regeringen bör prioritera att göra det möjligt för fler att köpa en 

egen bostad, genom att se över bolånetak och 

amorteringskrav för förstagångsköpare. Något fler än två av 

tio (23%) instämmer inte med detta. 

Totalt 16 procent tror att den nya regeringen kommer att 

kunna göra något åt den bostadsbrist som finns i stora delar 

av landet. Varannan svensk (51%) svarar att de inte tror det 

samtligt som en av tre (33%) inte vet. Kvinnor (18%) svarar i 

högre utsträckning att de tror att regeringen kommer kunna 

göra något år bostadsbristen, jämfört med män (13%). Fler 

män (62%) än kvinnor (40%) tror inte regeringen kommer 

lyckas med detta. Kvinnor (41%) svarar också i högre grad än 

män (25%) att de inte vet. Personer i åldern 65-79 (19%) är 

optimistiska till regeringens chanser i högst grad.

2014 ställdes samma fråga efter att regeringen tillträtt. Jämfört 

med 2014 års undersökning ser vi att färre tror att regering 

kommer kunna göra något år bostadsbristen (2019: 16 

procent respektive 2014: 30 procent). Andelen som uppger att 

de inte tror att regeringen kommer kunna göra något ökar från 

43 procent till 51 procent. 

Resultatsammanfattning 
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Den nya regeringen bör prioritera att göra
det möjligt för fler att köpa en egen

bostad, genom att se över bolånetak och
amorteringskrav för förstagångsköpare

Den nya regeringen bör prioritera att göra
insatser för att öka rörligheten på

bostadsmarknaden, genom att se över
den så kallade flyttskatten

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt Tveksam,vet ej

%

En ny regering finns nu på plats. I vilken utsträckning instämmer du med följande påståenden?

Instämmer

44

43

Bas: Svenska allmänheten (1039)
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Ja Nej Tveksam, vet ej

%

Tror du att den nya regeringen kommer att kunna göra något åt den bostadsbrist som finns i stora 

delar av landet?

Bas: Svenska allmänheten 


