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The first of June 2016, an amortization requirement was introduced as a measure to halt the
constantly growing household debt in Sweden. The high household debt has been widely
discussed over the past few years which has led to the further discussion regarding whether
the growing debt means a risk for the macroeconomic and financial stability. Banks and other
actors active in the housing market have been both positive and skeptical of the amortization
requirement as a measure to reduce the household dept. The actors argue that the
consequences can be both positive and negative.
The purpose of this essay is to study if and how the amortization requirement so far has
affected the house prices and the debt for mortgage loans, and if it has been the ultimate
measure to achieve a more stable economy. To achieve the purpose of the essay two research
methods were used: qualitative method, interviews and literature studies, and quantitative
method, based on statistics.
Results suggest that the amortization requirement has had an impact on the housing market.
Housing prices have continued to increase but at a slower pace in comparison with previous
years, whilst the debt rate has fallen. The amortization requirement is considered more as an
educational measure than a measure that reduces household depts. The conclusion drawn
from the results is that the amortization requirement has fulfilled its purpose but whether this
measure is the most optimal is hard to say.
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Amorteringskravet infördes den första juni 2016 som en åtgärd för att dämpa den oavbrutet
ökande skuldsättningen i Sveriges hushåll. Hushållens höga skuldsättning har varit mycket
omtalad de senaste åren och lett till diskussioner om huruvida den innebär risk för den
makroekonomiska och finansiella stabiliteten. Banker, myndigheter och högskolor
verksamma inom bostadsmarknaden har varit både positiva och skeptiska till
amorteringskravet som åtgärd för att minska hushållens skuldsättning och menar att
konsekvenserna på bostadsmarknaden kan vara både positiva och negativa.
Med denna bakgrund är syftet med uppsatsen att studera om och hur amorteringskravet hittills
har påverkat bostadspriserna och skuldsättningen för bolån, samt om regleringen har varit den
ultimata åtgärden för att uppnå en sundare ekonomi. För att uppnå uppsatsens syfte, har en
kvalitativ metod, som innefattat intervjuer och litteraturstudie, samt en kvantitativ studie, som
baserats på statistik, valts.
Genom intervjuer med aktörer verksamma inom bostadsmarknaden samt statistiska tester, har
en slutsats dragits om att amorteringskravet har haft effekt på bostadsmarknaden.
Bostadspriserna har fortsatt att öka men i en lägre takt i jämförelse med tidigare år, även
skuldsättningens ökningstakt har sjunkit. Amorteringskravet anses endast vara en pedagogisk
åtgärd för att införa amorteringsbeteendet hos hushållen snarare än en skuldnedsättande
åtgärd.

Förord
Denna studie utgör det avslutande momentet för kandidatexamen på
civilingenjörsprogrammet för samhällsbyggnad, med fokus på fastighetsekonomi och
fastighetsjuridik. Studien omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes under våren 2017.
Vi vill börja med att tacka vår handledare Christina Gustafsson, på Institutionen för
Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska Högskolan, för all vägledning i skapandet av
denna rapport. Vi vill även tacka samtliga respondenter som representerade bankerna och de
utvalda högskolorna. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Sebastian Johansson,
marknadsanalytiker på Boverket, för det enorma stödet och vägledningen i studien.
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1. Inledning
Detta kapitel är en introduktion till uppsatsen och syftar till att beskriva uppsatsens handling.
Kapitlet inleds med en bakgrund till ämnesområdet följt av en problemformulering som
studien baseras kring. Därefter följer studiens syfte och avgränsning.

1.1 Bakgrund
Under de senaste decennierna har priserna för bostäder stigit till skyhöga nivåer. Störst är
uppgången i Stockholm följt av de andra två storstäderna, Göteborg och Malmö1. I Stockholm
har priserna blivit så höga att varningsklockorna nu börjat ringa2. Prisuppgången beror
framförallt på fundamentala faktorer såsom ökad inkomst, svagt utbud på bostadsmarknaden,
låga räntor och en icke hållbar hyresmarknad3. För att finansiera ett bostadsköp tar oftast
hushållen lån med bostaden som pant. Höga bostadspriser har inneburit att hushållen måste ta
lån med hög belåningsgrad, det har även visat sig att hushållen lånar mer i förhållande till
deras inkomster. I snitt låg skuldkvoten år 2015 på 406 procent vilket är en ökning med 19
procentenheter på endast ett år4. De stigande bostadspriserna är inte de enda faktorerna till
höga skuldkvoter. Lägre boendeskatter och högre bostadsägarandel är två andra faktorer som
drivit upp skuldkvoten5.
Skuldsättning uppfyller en viktig del i ekonomin6, både för företag och hushåll är krediter en
god förutsättning vilket exempelvis möjliggör investeringar. För hushåll innebär krediter
möjlighet till bostadsköp, omfördelning av konsumtionen över livscykeln genom att till
exempel låna till studier samt en bättre välfärd. Skuldsättningen medför dock även risker. För
hushållen kan hög skuldsättning innebära högre känslighet vid oförutsägbara störningar i

1

Mäklarstatistik, 2017
Boström, 2017
3
Intervju, Peter Englund
4
Finansinspektionen, 2016
5
Braconier, Hansen & Palmqvist, 2014
6
Finansinspektionen, 2016
2
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ekonomin som exempelvis minskad inkomst eller högre bolåneränta för att inte nämna
situationen som skulle uppstå vid ett bostadsprisfall.7
För att minska hushållens ökade skuldsättning och motverka de ekonomiska riskerna har en
rad olika åtgärder genomförts, bl.a. bolånetak, riskviktsgolv och amorteringskrav8. Den
senaste åtgärden som infördes den 1 juni 2016 var ett amorteringskrav på lån med bostad som
pant9.
Amorteringskravets införande har visat flera olika effekter. Enligt Finansinspektionen har
man sett de effekter man önskat. Bostadspriserna har fortsatt öka men i långsammare takt,
dessutom har man kunnat observera ett nytt beteende hos hushåll med nya bolån. Hushåll med
nya lån som omfattas av amorteringskravet köper billigare småhus. Störst är kvoten för
barnfamiljer och äldre hushåll. För yngre personer med nytt bolån är beteendet oförändrat,
möjligtvis eftersom att dessa är förstagångsköpare. För bostadsrätter är köpen ungefär lika
dyra som innan amorteringskravet. Enligt Finansinspektionen har bostadspriserna sammanlagt
minskat med 3 procent sedan införandet av amorteringskravet. Samtidigt har skuldkvoten haft
en avstannande tillväxt, 2016 låg den på ungefär samma siffra som för 2015. I en modell som
Finansinspektionen tagit fram visar resultaten att nya bolånetagare tar mindre lån. Störst är
effekten för bolånetagare med belåningsgrad över 70 procent. Skuldkvoten för bolån har totalt
sjunkit med 9 procent. 10
I en rapport om amorteringskravets effekter på bostadspriser och konsumtion har en
mikroekonomisk modell presenterats. Modellen, utvecklad av McQuinn och O’Reilly (2007),
presenterar hur amortering påverkar hushållens lånemöjligheter och hur det påverkar
bostadspriserna utifrån återbetalningstiden, belåningsgraden, ränta och typ av
amorteringsform.
I modellen antas att bostadsköpet sker i en auktionsprocess där budgivaren med högst bud
vinner. För att kunna buda tar budgivarna det lån som de har råd med givet inkomst, ränta och
amortering som de möter. I nedanstående formel beskrivs hur den maximala andelen av
inkomsten som budgivaren kan erlägga utgörs av bostadens boendeutgifter och bolåneutgifter.
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Emanuelsson, Melander & Molin, 2015
Finansinspektionen, 2014
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Finansinspektionen, 2016
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Finansinspektionen, 2017
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där P är priset på bostaden, d är drift- och underhållskostnaderna, t är fastighetsskatten, L är
bostadslånet, r är räntesatsen och a är amorteringen i procent. För alla budgivare antas
boendeutgifterna vara lika, bostadspriset i denna modell påverkas alltså endast av
bolåneutgifterna.
Vidare antas två individer delta i budgivningen. Person X och person Y har samma
förutsättningar, förutom att person Y amorterar på bolånet. Givet att person X och Y har
samma inkomster kommer den maximala bolåneutgiften uppgå till Ik. Bolåneutgifterna för
person X kan beskrivas enligt följande: 𝐼@ = 𝐿$ ∙ 𝑟
Bolåneutgifterna för person Y enligt följande: 𝐼@ = 𝐿A ∙ 𝑟 + 𝑎
Eftersom båda budgivarna har samma inkomst kan de lägga lika mycket på bolåneutgifterna:
𝐿$ ∙ 𝑟 = 𝐿A ∙ 𝑟 + 𝑎
Kvoten mellan person X och Y kan nu beskrivas enligt:

BC
BD

=
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Då r > 0 och a > 0 gäller att Lx > Ly. Detta innebär alltså att person X, som inte amorterar,
kan ta ett högre lån än person Y, som amorterar. Person X vinner alltså budgivningen. Vidare
visar kvoten att ju större amorteringen är desto mindre bostadslån har personen möjlighet att
ta, vilket resulterar i ett lägre bostadspris11.

11

Johansson, Hegelund & Karpestam, 2014
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1.2 Problemformulering
Av den totala skuldsättningen hos hushåll är ca 82 procent bostadslån12. Detta gör
möjligheten till att ta bostadslån till en stor del av en välfungerande bostadsmarknad samt en
välfungerande samhällsekonomi. Kreditgivning kan dock innebära risker när skuldsättningen
för hushåll blir för hög13.
Bostadsmarknaden är en unik och komplex marknad. Köp av bostad är för de flesta den
största investeringen i livet och är en mycket värdefull tillgång som både kostar och innebär
trygghet. Likt väldigt få marknader är köpen lånefinansierade. Prisnivån på bostäder verkar
direkt på skuldsättningen för hushållen, vilket leder till att hushåll måste ta höga lån för att
finansiera påkostade bostadsköp.
Det låga utbudet av bostäder, de låga bolåneräntorna och den ökade urbanisering, som medför
ökad efterfrågan på bostäder, har pressat upp bostadspriserna de senaste åren. Höga
bostadspriser har resulterat i att hushåll tar bolån med hög belåningsgrad. I genomsnitt har
hushållen i Sverige en belåningsgrad på 60 till 70 procent14. Andelen hushåll som amorterar
är väldigt låg och de flesta som amorterar har en återbetalningstid på 50 år15. Höga
belåningsgrader ökar hushållens känslighet för ekonomiska störningar och erfarenheter från
andra länder har visat att högt skuldsatta hushåll drar ner sin konsumtion när exempelvis
bostadspriserna faller16.
För att minska känsligheten hos hushållen och för att förhindra en osund makroekonomisk
utveckling ändrades lånevillkoren för nya bolånetagare. Regleringen har haft effekt på
bostadspriserna och ökningstakten för hushållens skuldsättning.17 och bidragit till ökade
inlåsningseffekter18. De individer som anses drabbats hårdast av regleringen är
förstagångsköpare som ännu inte kommit in på bostadsmarknaden och behöver ta höga lån19.

12

SCB, finansmarknadsstatistik 2017
Emanuelsson, Melander & Molin, 2015
14
Finansinspektionen, Borapport, 2017
15
Santen och Ölcer, 2016
16
Braconier, 2015
17
Finansinspektionen, 2017
18
Bränström, 2016
19
Kasurinen, 2015
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Bostadsmarknaden är en marknad som berör den övervägande delen av Sveriges befolkning
och är en fråga som alla bör känna till. Historiskt sett har bostadsmarknaden spelat stor roll i
ekonomiska kriser, ett exempel är den svenska finanskrisen på 90-talet. Enligt
Finansinspektionen har det visat sig att länder med högst bostadspriser och skuldsättning är de
som drabbas värst av ekonomiska kriser20.
Knappt ett år efter införandet har Finansinspektionen hävdat att amorteringskravet haft en
dämpande effekt. I en rapport skriver de att amorteringarna har ökat sedan införandet av
amorteringskravet samtidigt som skuldkvoten för bolån har sjunkit med nästan 9 procent21.
Samtidigt som Finansinspektionens rapporter visar ett positivt resultat av införandet av
amorteringskravet höjs flera röster. Goldman Sachs, EU-kommissionen och inte minst
Internationella valutafonden, IMF, är de aktörer som menar att den svenska
bostadsmarknaden inte är hållbar. EU-kommissionen menar att Sverige är på gränsen till en
makroekonomisk instabilitet på grund av den fortsatta prisökningen på bostäder22. Det menar
även Goldman Sachs, de svenska bostäderna är övervärderade med omkring 40 procent och
bostadsmarknaden står inför en prisjustering den närmaste tiden23. Goldman Sachs menar att
bostadspriserna nått orimligt höga nivåer men poängterar samtidigt att Sverige genomgått en
migrationsbom som resulterat i en snabbt ökad efterfrågan vilket tillsammans med de låga
boräntorna har varit en hävarm. Uttalandet från IMF, EU-kommissionen och Goldman Sachs
landade i att Sverige måste införa fler åtgärder för att dämpa ökningstakten på hushållens
skulder och bostadspriserna. Gemensamt för aktörerna är deras syn på amorteringskravet, de
menar att åtgärden inte är tillräcklig och vill se andra åtgärder24.
Det införda amorteringskravet har påverkat de flesta hushållen på något sätt, oavsett om lånet
de har omfattas av regleringen eller inte. Hur man ska minska skuldsättningen i Sverige och
införandet av amorteringskravet har bidragit till heta diskussioner. Är amorteringskravet rätt
åtgärd? Har skuldsättningen och bostadspriserna minskat? Vad är konsekvenserna?

20

Boije, 2013
Finansinspektionen, 2017
22
EU-kommissionen, 2017
23
Matthew Brockett, 2017
24
EU-kommissionen, 2017
21
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1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att öka förståelsen och belysa vilka konsekvenser
amorteringskravet har haft på bostadsmarknaden, i form av förändrade bostadspriser och
ändrad skuldsättning.
Studiens syfte uppnås med hjälp av följande frågeställningar:
1. Hur har bostadspriserna påverkats sedan införandet av amorteringskravet?
2. Hur har skuldsättningen påverkats sedan införandet av amorteringskravet?
3. Är amorteringskravet en lämplig åtgärd för att uppnå Finansinspektionens mål med en
minskad skuldsättning?

1.4 Avgränsningar
För att uppnå viss relevans i uppsatsen har avgränsningar gjorts. Uppsatsen har bland annat
avgränsats till att endast beröra den svenska bostadsmarknaden. Det görs en viss jämförelse
med andra länder som haft liknande reglering för att påvisa eventuella effekter av regleringen.
Vidare fokuserar denna uppsats endast på effekterna på den privata bostadsmarknaden och
den privata skuldsättningen. I uppsatsen syftar hushållens skuldsättning, som ligger till grund
för amorteringskravet, endast till skuld som berör bostadslån. Avgränsning gällande tiden har
också gjorts för att hålla statistiken relevant till införandet av amorteringskravet men även för
att eventuella faktorer som kan påverka bostadsmarknaden skulle ändras minimalt. Då
regleringen infördes juni 2016 har data innan införandet och efter införandet samlats.
Slutligen har valet av respondenter grundats på vilken kunskap de besitter inom ämnet samt
deras relation och koppling till bostadsmarknaden.

1.5 Disposition
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsen
följt av en problemformulering, uppsatsens syfte och avgränsningar i uppsatsen. I det andra
kapitlet beskrivs de metoder som använts, tillvägagångssättet och hur och vilka respondenter
som valts. Vidare i kapitel tre presenteras tidigare forskning inom ämnet, i detta kapitel finns
den teori som uppsatsen bygger på. Det resultat som erhållits efter intervjuer och statistiska
test presenteras i det fjärde kapitlet. Det erhållna resultatet diskuteras och analyseras i det

12

femte kapitlet. I det avslutande kapitlet presenteras uppsatsens slutsats och i slutet av
uppsatsen beskrivs begrepp som tagits upp i uppsatsen följt av referenslistor och bilagor.
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2. Metod
I följande kapitel beskrivs de forskningsmetoder uppsatsen baseras på och hur studien har
gått till väga. Vidare beskrivs respondenterna för denna uppsats samt hur de har valts.

2.1 Forskningsmetod
En fördjupningsstudies olika syften och mål avgör vilket eller vilka val av metoder studien
ska använda sig av. De olika metoderna är mer eller mindre lämpliga beroende på från vilket
perspektiv författaren närmar sig problemet. Typiskt för den kvalitativa metodiken är att
författaren oftast har en närhet till informanten. Forskaren är aktiv vid datainsamlingen, t.ex. i
form av intervjuer eller olika experiment där forskaren är delaktig. Vid kvantitativa studier är
förhållandena annorlunda. Forskaren har då ett visst avstånd till informationen, ett
utifrånperspektiv, för att förhålla sig neutral med informanterna. Vikten av att förhålla sig
neutralt, utan personliga inslag, är genomgående vid kvantitativa studier för att
undersökningen ska kunna upprepas vid ett senare tillfälle.25
Oberoende val av metodik kan det finnas olika strategier vid insamling av data, induktiv eller
deduktiv datainsamling. Den induktiva och deduktiva datainsamlingen är varandras motsatser,
där induktiv innebär att forskaren samlar in data utan någon vidare uppfattning om
verkligheten och samlar därför in all data. Induktiv datainsamling skiljer genom att forskaren,
redan innan datainsamlingen, har förväntningar på resultatet. Kritiker till den deduktiva typen
av insamling menar att forskaren enbart väljer data som stödjer förväntningarna.26
På grund av ämnets aktualitet har denna studie baserats på den deduktiva forskningsansatsen.
Författarnas förväntningar och uppfattning har stärkts av tidigare skriva studier och därför
vore det omotiverat att sakna förväntningar kring ämnet. För att valet av forskningsansats inte
ska påverka trovärdigheten av studien utformas den empiriska undersökningen utan några
förväntningar och intervjufrågorna är formulerade så att respondenterna kan svara fritt.27

25

26
27

Olsson, 2011
Jacobsen, 2011
Ibid.
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2.2 Tidigare vetenskapliga förhållningssätt
I tidigare skrivna rapporter och studier skiljer sig metodiken någorlunda. Majoriteten av
studierna som tagits del av har baserats på kvantitativa metoder, vilket kan förklaras med att
det valda ämnet kan bedömas och kommenteras utifrån siffror och statistik. Forskning som
baseras på den kvantitativa metodiken har sin styrka i att författaren inte påverkar den
insamlade datan. Den kvantitativa metoden kan användas för att beskriva hur ett visst antal
individer påverkas av en eller flera faktorer.

2.3 Val av metod
Metoderna som använts i studien om amorteringskravets effekter är kvalitativ och kvantitativ.
Att använda den kvalitativa och kvantitativa metodiken i studien ger den styrka samt ökar
trovärdigheten av slutsatserna som dras. Genom användandet av flera metoder tillämpar
studien metodtriangulering, vars fördel är att problemet belyses från flera perspektiv samt
kompenserar för de olika metodernas svagheter.28
Valet att tillämpa den kvantitativa metoden baserades på att tidigare studier lagt stor vikt på
det, men även för att analyser av statistisk utveckling reflekterar verkligheten utan någon
omtanke eller agenda.
Valet att tillämpa den kvalitativa metodiken baserar sig i att erhålla en bred uppfattning om
hur bl.a. respondenterna uppfattar problemområdet, men även styrka den kvantitativa
metoden.

2.4 Tillvägagångssätt
Den kvalitativa metoden har genomförts genom insamling av två olika data, primär- och
sekundärdata. Den primära data har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer med
personer som representerar olika delar av marknaden. Respondenterna är från banker,
myndigheter och högskolor. Intervjuerna skedde genom en timmes långa möten där
förberedda och välanpassade frågor ställdes till respondenten. Frågorna var utformade så att
respondenten kunnat ge sin egen uppfattning och tankar kring ämnet, med undantag för vissa
frågor till banker som var specifikt utformade.

28
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Den sekundära datan har främst samlats in genom litteraturstudie. Litteraturstudierna skedde
mestadels med hjälp av rapporter från Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden, men
även andra rapporter från bland annat Boverket och olika högskolor. Akademiska texter
såsom uppsatser, avhandlingar och böcker har även studerats.
Den kvantitativa delen har genomförts genom regressionsanalys och statistiska test där datan
är hämtad från Valueguard.
Enkel linjär regressionsanalys
Vid en enkel linjär regression anpassas flertalet utspridda data till en regressionslinje, man gör
en regressionsanalys. Ekvationen för linjen kan beskrivas enligt följande:
𝑦6 = 𝛽H + 𝛽I ∙ 𝑥6 + 𝜀6

där 𝑦 betecknar den beroende variabeln och 𝑥 den oberoende variabeln. 𝜀 är feltermen och
står för den variation i 𝑦 som inte förklaras av ekvationen d.v.s. de vertikala avvikelserna från
respektive observation till regressionslinjen. 𝛽H och 𝛽I kallas för regressionskoefficienter och
uppskattas med hjälp av minsta-kvadrat-metoden29. Metoden går ut på att minimera summan
av det kvadrerade vertikala avståndet från varje punkt upp, eller ned, till regressionslinjen30,
kvadratsumman beskrivs som (𝑦6 − 𝑦6 )M 31.
Students t-test
Students t-test är en hypotesprövning där det testas om skillnaden mellan två grupper är
signifikant. Hypotesen formuleras innan stickprovet för att undvika anpassning av hypotesen
efter att resultatet har erhållits. En nollhypotes (𝐻H ) och en mothypotes (𝐻I ) formuleras. I
nollhypotesen måste alltid ”=” finnas. I mothypotesen ska det som testas formuleras32. I denna
uppsats har följande hypoteser formulerats:
H0: 𝛽I = 𝛽M
H1: 𝛽I ≠ 𝛽M
Vid hypotesprövningen testas det om nollhypotesen kan förkastas eller inte. Förkastas
nollhypotesen innebär det att mothypotesen gäller och är signifikant, vilket innebär att det
29
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som formuleras i mothypotesen är statistiskt säkerställt. Om nollhypotesen inte förkastas kan
det innebära att mothypotesen inte stämmer.
Sedan bestäms en signifikansnivå. Signifikansnivån beskriver sannolikheten att förkasta en
sann nollhypotes, och sätts ofta till 10, 5 eller 1 procent. I denna uppsats är signifikansnivån 5
procent33.
Därefter beräknas en testvariabel enligt följande:
𝑡=

𝛽I − 𝛽M
𝑠SMT

+

𝑠SMU

~𝑇(𝑛I + 𝑛M − 4)

där 𝑠ST 𝑜𝑐ℎ 𝑠SU är standardavvikelsen för respektive lutningskoefficient.
För att ta reda på om H0 ska förkastat behöver man jämföra testvariabeln med ett kritiskt
värde, 𝑡@864 . Värdet bestäms av signifikansnivån samt antalet frihetsgrader (𝑛I + 𝑛M − 4). Om
𝑡 > 𝑡@864 förkastas nollhypotesen34.

2.5 Val av respondenter
För att uppfylla uppsatsens syfte har valet av respondenter baserats på huruvida
respondenterna kan bidra med relevans för uppsatsen. Valet av representanter från banker,
högskolor och myndigheter har baserats på huruvida respondenterna kan bidra med relevans
till uppsatsen. Då banker oftast finansierar hushållens bostadsköp genom bolån, upplever de
hur reglerändringar och ändrade förhållanden påverkar hushållens förändringar i
konsumtionen. Intervjuer med banker skulle därför förtydliga de upplevda effekterna av
amorteringskravets införande.
Vidare har respondenter från olika myndigheter och högskolor valts ut. Dessa valdes ut då
flera studier med relevans till det berörda ämnet, tagits del av. Respondenterna som bedömdes
intressanta för denna studie är aktiva som bland annat marknadsanalytiker på Boverket och
professorer på Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm. De utvalda
respondenterna har författarna inte haft någon personlig kontakt till.

33
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2.6 Respondenterna
För att få en uppfattning av hur och om belåningen har förändrats sedan införandet av
amorteringskravet, har intervjuer skett med två olika banker. Chefekonomen Tor Borg på den
statliga banken SBAB, som riktar in sig på just bolån, samt senior analytiker Bengt Roström
på Nordea. Marknadsanalytiker Sebastian Johansson på boverket har tidigare skrivit rapporter
om amorteringskravets effekter på bostadsmarknaden och var till hjälp för att besvara frågor
om amorteringskravet var en nödvändig åtgärd samt hur reglerändringen påverkat
bostadsmarknaden. För att få ett bättre grepp kring hur belåningen i Sverige ser ut och vad
som påverkar ett bostadspris intervjuades Peter Englund, författare till ”Den svenska skulden”
och professor på Handelshögskolan i Stockholm. Mats Wilhelmsson, professor i finansiell
ekonomi på KTH, har på samma grunder som Sebastian Johansson intervjuats för att få en
bättre uppfattning om hur skuldsättningen i Sverige ser ut och om det införda
amorteringskravet var den optimala åtgärden.

Med hänsyn till de utvalda respondenterna har det i denna uppsats inte skrivits ut vem som
sagt vad. Respondenterna kommer istället kallas för A, B, C, D och E.

2.7 Invändningar på metodval
Valet av att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder var självklar för studien.
Genom användningen av dessa metoder kunde vi stärka det resultatet vi erhållit, då
metodtriangulering möter problematiken från olika perspektiv. Om vi enbart hade använt oss
av kvantitativa metoder riskerar vi att bortse vad de faktiskt upplevda effekterna är, och om vi
endast hade använt oss av kvalitativa riskerar vi att få en subjektiv bild. Genom att använda
oss av båda kan vi stärka den kvalitativa studie med statistik som stödjer det kvalitativa
resultatet. Antalet intervjuer kan självklart kommenteras. Ursprungligen var tanken att flera
skulle intervjuas, i hopp om olika svar och uppfattningar, men under studiens gång upptäckte
vi att uppfattningen var lika och därför valdes inte fler respondenter.
Då införandet av amorteringskravet skedde för mindre än ett år sedan är antalet mätpunkter få
och på grund av att bostadsmarknadens komplexitet är kortare perioder att föredra då en
ändring kan ha en stor påverkan. Räntans upp- och nedgång kan påverka antalet transaktioner
och därför har vi valt en period där räntan varit nästintill oförändrad.
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3. Teoretisk bakgrund
I följande kapitel tas tidigare forskning upp samt teorier som är väsentliga för studiens syfte
och ämnesområde. Med hjälp av tidigare forskning och teorier sätts studien i relation till ett
teoretiskt sammanhang. I kapitlet beskrivs de antaganden som gjorts och bakgrunden till det
för att ge en bättre förståelse kring uppsatsens ämne. Kapitlet behandlar skuldsättningen,
åtgärder för att dämpa skuldsättningen samt vad som påverkar ett bostadspris.

3.1 Skuldsättningens drivkrafter
Måttet som används för att beräkna skuldsättningen bland hushållen i Sverige, är den s.k.
skuldkvoten, denna kvot beskriver förhållandet mellan hushållens totala skulder och deras
disponibla inkomst. 2014 var skuldkvoten för nya bolånetagare i genomsnitt 370 procent.
Samma år var den sammanlagda skuldkvoten för Sverige 170 procent, vilket är en ökning
med 80 procentenheter sedan 90-talet35 (se figur 3.1). 2015 gick skuldkvoten för hushåll med
nytt bolån upp till 406 procent36. Förklaringen till uppgången av skuldkvoten beror, till ca 78
procent, på strukturella faktorer, såsom att fler äger sina bostäder, snabb urbanisering och ett
senare arbetsmarknadsinträde, samt ändrade förutsättningar, såsom lägre boendeskatter och
lägre räntekostnader. Sedan 90-talet har bostadspriserna ökat kraftigt, vilket kan förklara den
ökade skuldsättningen. Bostadsköp finansieras till stor del av bolån och därav resulterar det i
högre skuldsättning. De ökade bostadspriserna har varit den mest betydande drivkraften
bakom den ökande skuldsättningen37. Resterande 22 procent beror dock på oförklarade
faktorer. Det är dessa oförklarliga faktorer som utgör en makroekonomisk risk38.

35
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Figur 3.1 Skuldkvoten hos svenska hushåll. Källa: SCB.

Makroekonomiska faktorer
Den allra största och mest betydande bakomliggande faktorn till ökande skuldsättning är
bostadsprisutvecklingen. Då bostadsköpen ofta är lånefinansierade leder det till att
skuldsättningen följer prisutvecklingen, höga priser på bostäder innebär höga lån. Vidare är de
faktorer som pressar upp bostadspriserna indirekt även faktorer för ökad skuldsättning. Dessa
faktorer är exempelvis större efterfrågan på bostäder vilket i sig beror på ränteläget, inkomster
och förmögenhet. Ökade disponibla inkomster hos hushållen och sjunkande realränta är två
makroekonomiska faktorer som bidrar till högre bostadspriser och ökad skuldsättning39. (Se
vidare avsnitt 3.3 Vad påverkar bostadspriset?)

Strukturella faktorer
De strukturella faktorerna som bidrar till skuldsättningen är att fler hushåll äger sina bostäder.
Detta medför naturligtvis att skuldsättningen hos hushållen ökar. Att allt fler äger sin bostad
kan bero på den begränsning som hyresmarknaden är utsatt för i större delar av landet. Den
stigande efterfrågan beror även till viss del av en ökad befolkningstillväxt vilket kan förklaras
av invandringsöverskottet. Vidare påverkas efterfrågan även av hur skattesystemet är
utformat, exempelvis ränteavdraget och andra skatteregleringar relaterade till bostaden. Den
sänkta fastighetsavgiften och det ökade rotavdraget har troligtvis varit bidragande faktorer till
stigande bostadspriser och ökad skuldsättning40.
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3.1.1 Skuldkvoten ett hot mot makroekonomin
Den höga skuldsättningen anses vara ett hot mot den finansiella och den makroekonomiska
stabiliteten. Finansinspektionen menar att nya bolånetagare, vars lån överstiger 50 procent av
bostadens värde, är känsliga för oväntade förändrade ekonomiska förutsättningar vilket kan
leda till att de minskar sin konsumtion kraftigt vid sådana lägen. Detta beteende bidrar
därmed till att konjunktursvängningarna förstärks41, vilket även har diskuterats i Fishers
skulddeflationsteori (1933). Fisher hävdade att skulderna i USA, under den stora depressionen
1929, hjälpte till att förstärka den chock som spred sig genom ekonomin. Teorin kunde senare
förklara den försvagade konsumtionen i Storbritannien under 90-talets lågkonjunktur.
Skuldsatta hushåll, som lånade på förväntningar om högre framtida inkomster, drabbades av
negativa chocker vilket ledde till att hushållen konsumerade mindre och började istället
återbetala skulderna42. Vidare kan en oväntad ekonomisk förändring, som till exempel en
konjunktursänkning inom EU, leda till en svagare tillväxt och stigande arbetslöshet. Svag
tillväxt och stigande arbetslöshet bidrar i sin tur till en minskning av hushållens disponibla
inkomster. Andra förändringar som kan innebära makroekonomiska risker kan vara att skatter
eller lagar ändras, räntor stiger eller fallande bostadspriser. Om sådana oväntade faktorer
inträffar kan det snabbt leda till en minskad konsumtion43.

3.2 Åtgärder för att dämpa hög skuldsättning
3.2.1 Amorteringskravet
Att amortera är ett sätt att minska sin skuldsättning44, det kan ses som ett indirekt sparande.
Ett infört amorteringskrav skulle enligt Finansinspektionen innebära ökad motståndskraft mot
störningar vilket skulle minska påverkan på Sveriges ekonomi vid en plötslig ekonomisk
händelse i landet eller omvärlden. Genom amorteringskravet skulle låntagarna betala av sina
skulder snabbare vilket innebär en minskning av deras räntekostnader, efterfrågan på bostäder
skulle mattas av och därmed bostadspriserna och skuldsättningen45.
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3.2.2 Potentiella åtgärder
Finansinspektionen har tidigare infört flera andra åtgärder för att minska på skuldsättningen i
landet. Exempelvis infördes bolånetaket 2010 som innebar att hushåll högst fick låna 85
procent av bostadens värde46. Bolånetaket fick de effekter Finansinspektionen hade förväntat
sig. Drygt ett år efter införandet av åtgärden halverades andelen hushåll med nya lån över 85
procent. Samtidigt amorterade alla hushåll med belåning över 85 procent och åtta av tio
amorterade på lån över 75 procents belåningsgrad 47. 2013 infördes riskviktsgolvet. Ett
riskviktsgolv innebär att banken har ett kapitalkrav på hur mycket pengar de måste ha för att
kunna bedriva verksamheten. Åtgärden som infördes innebar att minst 15 procent av bolånen
måste finansieras av eget kapital.
Vidare har andra åtgärder diskuterats, t.ex. sänkning av ränteavdraget. Ränteavdraget innebär
att räntekostnaderna under ett inkomstår är avdragsgillt. En person har alltså rätt att dra av 30
procent av räntekostnaderna från den totala skattekostnaden under året. En sänkning av
ränteavdraget skulle innebära ökade bolånekostnader för hushållen.

Diskussioner har förts kring återinförandet av fastighetsskatten. Fastighetsskatten är en skatt
som belastar de olika fastighetstyperna som är färdigbyggda. Under 2008 utfördes en
skattereform som minskade skatteutgifterna för bostadsägare och resulterade i en minskad
skatteintäkt för staten med 2,2 miljarder kronor. Förändringen innebar att husägare, som
tidigare betalat 1 procent av taxeringsvärdet på småhus och 0,4 procent av taxeringsvärdet på
hyreshus och max 4 procent av hushållens inkomst, endast behövde betala 0,75 procent av
taxeringsvärdet eller ett maxbelopp på 7 074 kr för småhus, och 0,3 procent av
taxeringsvärdet av hyreshuset eller max 1210 kr per lägenhet4849.

En annan åtgärd som övervägs är att införa en begränsning av bolånen till max sex gånger
hushållets årsinkomst, ett så kallat skuldkvotstak. Detta skulle innebära att färre kan ta lån
eller få lånen beviljade och på så sätt skulle skulden minska.50
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3.2.3 Internationella effekter av infört amorteringskrav
Likt Sverige hade Nederländerna hög skuldsättning i landet. Bankerna tillät ofta bolån på 120
procent av bostadens värde samtidigt som bolånetagaren hade rätt till ränteavdrag på 100
procent. Amorteringskravet i Nederländerna infördes 2007 för att dämpa den höga
skuldsättningen. Följden av detta blev ett halverat antal bostadstransaktioner och ett nedfall på
20 procent av bostadspriserna51. Att den nederländska bostadsmarknaden påverkats så hårt
berodde på flera olika faktorer, men en betydande faktor var att landet befann sig i en
lågkonjunktur vid införandet av amorteringskravet52. På grund av det ändrade regelverket som
försvårade möjligheterna för bostadsköpare att få ett bostadslån ville ingen sälja längre. Det
skapade en begränsning av utbudet på bostäder och gav upphov till att inlåsningseffekter
bildades.
Både i Irland och Nederländerna upphörde amorteringsfria lån att ges 201153. I Irland
resulterade detta i ett bostadsprisfall på 49 procent på fem år, samtidigt bidrog det till att den
inhemska konsumtionen sjönk54.

I andra länder har man infört andra åtgärder för att hålla en sund bostadsmarknad. I Kanada är
alla nya bolånetagare med belåningsgrad över 85 procent tvungna till att ha en
bolåneförsäkring med kravet att lånet ska amorteras av inom en 25-årsperiod. I Finland har
det utfärdats en rekommendation till bankerna som innebär att bankerna måste pröva
hushållens betalningsförmåga genom att anta en 25-årig amorteringstid på nya bolån
tillsammans med en räntesats på 6 procent55.

3.3 Vad påverkar bostadspriset?
För att ett pris ska uppstå krävs det ett utbud och en efterfrågan, detta är gemensamt för alla
varor och tjänster. Hur prissättningen bestäms beror oftast på hur stort utbudet och efterfrågan
är av en viss vara. Priset sätts där utbud och efterfrågan möts och ändras när någon av dessa
parametrar ändras. Detta kan illustreras med en figur.
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Figur 3.2 Utbud och efterfrågan. Källa: Gavlefors-Roos (1992).

För bostadsmarknaden är utbudet på kort sikt konstant vilket illustreras i figur 3.3. Detta
eftersom att det tar tid att bygga och processen från idé till färdig produkt är lång. Det här
innebär att på kort sikt är det bara efterfrågan som styr bostadspriset. Ju större efterfrågan
desto högre är priset på marknaden. Detta kan sammanfattas med att det som styr ett
bostadspris är först och främst efterfrågan på bostäder, finns ingen efterfrågan kommer
priserna att sjunka till botten. Det som styr efterfrågan kommer i sin tur att även påverka
bostadspriset. Utbudet på den svenska bostadsmarknaden har sedan länge varit begränsad
vilket har bidragit till att efterfrågan ökat och trissat upp bostadspriserna56.

Figur 3.3 Utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden på kort sikt. Källa: Gavlefors-Roos (1992).

3.3.1 Brukarkostnad
Efterfrågan på bostadsmarknaden kan förklaras med den metod som kallas brukarkostnaden57.
Brukarkostnaden beskriver det framtida värdet av boendetjänsterna vilket är en grundlig
modell som skildrar husprisernas utveckling och dess rimlighet58. Boendetjänster är drift,
avskrivningar, räntor och skatter.

Som för alla andra investeringar, har det framtida värdet av en bostadsinvestering inverkan på
priset59. Bostadspriset bestäms av nuvärdet av den framtida avkastningen diskonterat till idag,
där avkastningen (för småhus) är värdet av boendet minus drift- och underhållskostnader och
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skatter. Brukarkostnaden kan grundligt sägas vara lika med nominell kapitalkostnad efter
skatt, plus fastighetsavgift, minus förväntad värdestegring plus drift- och
underhållskostnader60, vilket kan förklaras på följande sätt:

På en oreglerad hyresmarknad står hushållen mellan två alternativ, att köpa eller att hyra. Vid
köp av bostad krävs en insats vilket det inte gör för hyresrätter. För en hyresgäst är kostnaden
för boendetjänsten den hyra man betalar till hyresvärden medan kostnaden, som är detsamma
som brukarkostnaden, för en som äger sin bostad är kapitalkostnader minus förväntade
kapitalvinster plus drifts- och underhållskostnader och avskrivning61. Detta innebär att man
kan jämföra hyran med ett lånefinansierat bostadsköp. Värdet av boendetjänsterna liksom
hyran (Rt) kan jämföras med de utgifter som är förknippade med ett bostadsköp till det reala
priset (Pt)62. Detta kan beskrivas enligt följande:
𝑅4
=𝑖 1−𝜏 +𝜃−𝑔+𝑚
𝑃4

där, R är hyreskomponenten i KPI, P är fastighetsprisindex för småhus, i(1 – τ) är den reala
låneräntan efter skatt, θ är fastighetsavgiften, g är förväntad tillväxttakt av priset och m är
drift-och underhållskostnader. Dessa variabler hålls konstanta vilket inte återspeglar
verkligheten.
Vänsterledet är lika med direktavkastningen som i sin tur är lika med brukarkostnaden,
högerledet. Ur ovanstående ekvation kan man se att en lägre brukarkostnad ger ett högre
bostadspris i förhållande till hyran. Vad som påverkat brukarkostnaden fram tills 2015 är i
högsta grad den låga realräntan men även den stora skattereformen som ändrade
fastighetsavgiften och ett ökat värde av boendetjänster63. Vidare är ytterligare en komponent
som bestämmer brukarkostnaden, den förväntade kapitalvinsten. Den förväntade
kapitalvinsten innebär att hushållen har förväntningar om de framtida bostadspriserna, vilket
ökar efterfrågan. Kortfattat beskriver denna modell att ju lägre brukarkostnad desto högre
bostadspris har hushållen råd med, vilket i sin tur ökar efterfrågan och priserna pressas upp64.
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3.3.2 Inkomst, finansiell förmögenhet och ränteläge
En ökad inkomst innebär att människor blir mer köpbenägna. Högre inkomst genererar köp av
dyrare bostäder. I nedanstående graf kan man se hur den disponibla inkomsten utgör cirka
hälften av bostadsprisets uppgång under perioden 1996-2010, vilket är en stor skillnad sen
tidigare perioder65. Att inkomsten ökar beror i princip på läget på arbetsmarknaden. En stark
arbetsmarknad innebär att lönerna ökar och köpkraften blir starkare.

Figur 3.4 Förklaringar till förändringen i bostadspriserna under tre perioder. Källa: Claussen (2011)

Det går att se ett samband mellan höga inkomster och höga bostadspriser. Kommuner med
höga inkomster har de högsta bostadspriserna medan kommuner med lägre inkomst har låga
bostadspriser. I figur 3.5 representerar punkterna Sveriges kommuner och visar den prisnivå
och medelinkomst i varje kommun66.

Figur 3.5 Samband mellan nivån på medelinkomst för boende i Sveriges kommuner under 2013. Källa: SCB och
Riksbanken (2015)
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Börserna steg efter mitten av 90-talet vilket ledde till att hushållens förmögenhet ökade, detta
är en bidragande faktor till ökad bostadsefterfrågan och bostadspris67. Vidare är den näst
största faktorn till ändrade bostadspriser den låga realränta vilket även kan förklaras med
brukarkostnaden. En lägre realränta leder till en lägre brukarkostnad och högre bostadspriser.
Att realräntan sjunkit kan till viss del förklaras av konjunkturella faktorer och ett högt
sparande. Styrräntan sänktes och blev negativ efter återhämtningen av finanskrisen. Samtidigt
har tillväxtekonomier som exempelvis Kina ökat sitt sparande. Den ökade inkomstskillnaden
har även inneburit ökat sparande, de rikaste får den större andelen av inkomsterna och dessa
tenderar även att vara mer sparbenägna68.

3.3.3 Riskbenägenhet
Hur riskbenägna människor är påverkar efterfrågan. Att äga sin bostad är en investering,
kanske den mest betydelsefulla investeringen som man gör i livet. Precis som vilken
investering som helst är bostadsinvesteringen behäftad med risk. Det innebär att en
bostadsinvestering kan vara minst lika riskfylld som vilken annan aktieinvestering som helst.
Att hushållen ser på bostadsägandet som en trygg och säker tillgång är en utav drivkrafterna
till ökad efterfrågan och ökade bostadspriser. Ett sätt att mäta hur hushållen bedömer risk är
genom arbetslöshet eller förändring av arbetslösheten. När arbetslösheten är hög eller när
hushållen vet att en förändring av arbetslösheten kommer att ske, blir hushållen mindre
riskbenägna. Hur hushållen bedömer risken i att äga sin bostad är ett incitament till nivån på
bostadspriserna69.

3.3.4 Befolkningsmängd
Under de senaste decennierna har befolkningen i storstäderna ökat. Denna ökning beror på
flera faktorer, bland annat en ökad urbanisering, längre livslängd, invandring osv. Detta
innebär att fler individer söker efter bostäder, i dess olika former. Den begränsade
hyresmarknaden tvingar människor till att köpa bostäder, även om hyresrätter vore bättre för
dem, och tvingar dem alltså in på köpmarknaden. Det är även viktigt att tydliggöra hur
befolkningsutvecklingen skett, vilken typ av befolkningsutveckling som bidragit till den
ökade efterfrågan på bostäder. De senaste åren och decenniet har en ökad invandring nått

67

Claussen, 2011
Riksgälden, 2015
69
Boverket, 2009
68

27

Sverige vilket har inneburit att människor, till skillnad från födelsetillväxten, har ett direkt
behov av bostäder, vilket belastar den svenska bostadsmarknaden. Ytterligare faktorer som
lett till en ökad efterfrågan på bostäder är ökningen av ensamboende personer. Detta
boendemönster har sedan 80-talet ökat med cirka 11 procentenheter till 44 procent. Dessutom
har livslängden ökat från 75 år till 82 år vilket har resulterat i att unga inte, i samma
utsträckning, kan ta över äldres bostäder. Då antalet bostäder på kort sikt är konstant har den
ökade befolkningen inneburit en högre efterfrågan och resulterat i högre bostadspriser70.
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras det resultat som erhållits efter statistiska test och intervjuer med
respondenter.

4.1 Statistiskt test
I detta avsnitt analyseras bostadsprisernas utveckling samt hur hushållens skulder med bostad
som säkerhet har ändrats sedan införandet av amorteringskravet.
Undersökningen av vilken effekt införandet av amorteringskravet har haft på bostadspriserna
och hushållens bolån genomförs genom insamlad data från Valueguards fastighetsprisindex
och indexering av data från finansmarknadsstatistik, som visar hushållens bostadslån hos
monetära finansinstitutioner, från SCB.

4.1.1 Bostadspriser
Ett potentiellt amorteringskrav uppmärksammades i december 2010 av Svenska
Bankföreningen och efter bearbetningen av kravet trädde lagen i kraft den 1 juni 2016. För att
utvärdera om ändringen i bolånevillkoren har påverkat bostadspriserna jämförs
prisutvecklingen på bostadspriser före och efter lagen trädde i kraft. En marknadsanpassning
antas innan och strax efter införandet, det vore därför rimligt att anta en omställningsperiod på
fyra månader, från den 1 april 2016 till 1 augusti 2016. Perioderna som jämförs är därför tio
månader innan införandet av lagen, juni 2015 till mars 2016 och nio månader efter, augusti
2016 till mars 2017 (omställningsperioden bortses från analysen). Genom en
regressionsanalys kan jämförelse göras på hur prisändringen påverkats av amorteringskravet.
Skattningen av två regressioner samt jämförelse av bostadsprisindexets lutningskoefficienter
mellan de två perioderna möjliggör analysen. Beroende på hur lutningskoefficienterna
förändras, efter den införda lagen, kan man dra olika slutsatser. Om lutningskoefficienten för
perioden efter införandet är signifikant (statistiskt säkerställt) större eller mindre än innan
införandet tolkas resultatet som att amorteringskravet påverkat prisutvecklingen, antigen ökad
eller minskad prisutveckling.
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De skattade regressionerna ser ut som följande:
Regression 1, 2015:6 – 2016:3

𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠6 = 𝛽HT + 𝛽I ∙ 𝑥6 + 𝜀I,6

Regression 2, 2016:8 – 2017:3

𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠6 = 𝛽HU + 𝛽M ∙ 𝑥6 + 𝜀M,6

Bostadsprisutvecklingen undersöks för bostadsrätter i Stockholm-, Göteborg- och
Malmökommun samt för villor i Stockholm-, Göteborg- och Malmö län.
I testet har inte hänsyn tagits till andra faktorer som anses påverka bostadspriset. Då statistik
från SCB visat att räntan varit relativt oförändrad under den valda perioden, har denna faktor
inte tagits med i beräkningarna.
Figur 4.1 och 4.2 presenterar hur bostadspriserna utvecklats för bostadsrätter perioden innan
införandet av amorteringskravet samt perioden efter i storstäderna samt i Sverige. För Sverige
och för varje stad har en regressionslinje beräknats (punktstreckad linje).

Figur 4.1 (vänster) Bostadsprisutvecklingen för bostadsrätter innan införandet av amorteringskravet (2015:6 – 2016:3).
Figur 4.2 (höger) Bostadsprisutvecklingen förbostadsrätter efter införandet av amorteringskravet (2016:8 – 2017:3).
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I figur 4.3 och 4.4 visas bostadsprisutvecklingen för villor för perioden innan och efter
införandet av regleringen. De skattade regressionslinjerna för respektive stad samt Sverige
visas som punktstreckade linjer.

Figur 4.3 (vänster) Bostadsprisutvecklingen för villor innan införandet av amorteringskravet (2015:6 – 2016:3).
Figur 4.4 (höger) Bostadsprisutvecklingen för villor innan införandet av amorteringskravet (2016:8 – 2017:3).

Skillnaden i lutningskoefficienterna för bostadsrätter redovisas i tabell 4.1.
Lutningskoefficienten har ökat för samtliga kommuner och även för Sverige. För Stockholm
och Göteborg samt för hela landet var lutningskoefficienten negativ innan amorteringskravet,
vilket betyder att bostadsprisutvecklingen sjönk. Efter införandet ökade istället
bostadsprisutvecklingen då lutningskoefficienten är positiv. I Malmö innebär den ökade
lutningskoefficienten att bostadspriserna ökade snabbare perioden efter införandet av
amorteringskravet än för perioden före. I testet har en signifikansnivå på fem procent valts
vilket har gett att skillnaden mellan bostadsprisutvecklingen före och efter införandet av
amorteringskravet är signifikant i samtliga städer och även i hela landet.
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Tabell 4.1 Statistiskt test av skillnaden i bostadsprisutvecklingen för bostadsrätter, före och efter den nya
regleringen.

I tabell 4.2 är resultaten för bostadsprisutvecklingen för villor annorlunda. I Stockholm har
lutningskoefficienten sjunkit efter regleringens införande vilket innebär att prisökningen på
villor har minskat sedan införandet av amorteringskravet. Skillnaden i lutningen för
Stockholm är inte signifikant på femprocentsnivå. För Göteborg, Malmö och Sverige är
lutningskoefficienten större efter införandet än före, bostadspriserna ökade alltså snabbare
efter införandet. Ökningen är inte signifikant i varken Göteborg, Malmö eller Sverige.

Tabell 4.2 Statistiskt test av skillnaden i bostadsprisutvecklingen för villor, före och efter den nya regleringen.
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4.1.2 Bolån
För att utvärdera om det skett en förändring i hushållens skuldsättning har ett likadant test
som för bostadsprisutvecklingen gjorts. Skuldsättningen innefattar endast bolån, lån med
bostad som säkerhet. I testet jämförs hur skuldsättningen utvecklats för bolån i landet före
införandet av amorteringskravet samt efter införandet. Perioden innan införandet av lagen
räknas från juni 2015 till mars 2016 och perioden efter införandet från augusti 2016 till mars
2017. Perioden för marknadsanpassning antas vara fyra månader, från 1 april 2016 till 1
augusti 2016, och tas inte med i beräkningarna. En regressionsanalys och ett statistiskt test
genomförs på samma sätt som för testet av bostadsprisutvecklingen. Genom
regressionsanalysen undersöks om amorteringskravet haft en inverkan på skuldsättningen för
lån med bostad som säkerhet. Om lutningskoefficienten för perioden efter införandet är
signifikant (statistiskt säkerställt) större eller mindre än innan införandet tolkas resultatet som
att amorteringskravet kan ha påverkat bolånen, antingen ökad eller minskad bolåneutveckling.
De skattade regressionerna ser ut som följande:
Regression 1, 2015:6 – 2016:3

𝐵𝑜𝑙å𝑛6 = 𝛽HT + 𝛽I ∙ 𝑥6 + 𝜀I,6

Regression 2, 2016:8 – 2017:3

𝐵𝑜𝑙å𝑛6 = 𝛽HU + 𝛽M ∙ 𝑥6 + 𝜀M,6

Utvecklingen i skuldsättning studeras för bostadsrätter, småhus samt den totala
skuldsättningen för bolån där bolån för bostadsrätter, småhus och ägarlägenheter ingår.
På grund av det korta intervallet analysen är gjord på anses hushållens inkomster och andra
faktorer, som kan ha inverkan på skuldsättningen, vara oförändrade och har därför inte tagits
till hänsyn.
Figur 4.5 och 4.6 visar hur bolåneutvecklingen ser ut för småhus, bostadsrätter och den totala
skuldsättningen för perioden innan och efter införandet av regleringen. De skattade
regressionslinjerna för respektive ägandeform samt den totala skuldsättningen visas som
punktstreckade linjer.
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Figur 4.5 (vänster) Förändring i skuldsättningen för bolån före införandet av amorteringskravet (2015:6 – 2016:3).
Figur 4.6 (höger) Förändring i skuldsättningen för bolån efter införandet av amorteringskravet (2016:8 – 2017:3).

I tabell 4.3 redovisas förändringen i skuldsättningen för bolån i landet. Lutningskoefficienten
har minskat för de båda boendeformerna och även totalt sett. Lutningskoefficienterna efter
införandet av regleringen är negativa vilket innebär att sedan införandet har utvecklingen för
skuldsättningen sjunkit. Bolån som avser köp av småhus är inte signifikant, vilket även gäller
för hela bolånestocken. Endast köp som avser bostadsrätter är signifikant.
Tabell 4.3 Statistiskt test av skillnaden i förändringen av skuldsättning för bolån, före och efter den nya
regleringen.
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4.2 Synpunkter från respondenterna
4.2.1 Belåningsgraden idag
Att belåningsgraden i Sverige är hög är såväl bankrepresentanter som marknadsanalytiker och
professorer överens om. Om den är för hög råder det dock tvekan om. Respondent A håller
med om att den är hög, men inte för hög. A menar att belåningsgraden ligger på en nivå som
skulle klara av ett eventuellt prisfall eftersom belåningsgraden på nya bostadslån är 65
procent av marknadsvärdet och genomsnittet på hela bolånestocken ligger strax under 50
procent. Pris och belåningsgrad går hand i hand. Om priserna stiger kommer också
belåningsgraden att stiga. Respondent B anser, precis som A, att belåningsgraden inte alls är
för hög, snarare på en normal nivå. Med en belåningsgrad på 65 procent skulle marknaden
klara av eventuella störningar. Respondent C anser dock att belåningsgraden som mått på
skuldsättningen i Sverige kan vara ett vilseledande mått. Eftersom pris och belåningsgrad går
hand i hand, kan man inte dra den parallellen om att belåningsgraden är för hög. En
belåningsgrad som är låg kan bli hög vid ett prisfall. Vad belåningsgraden är beror helt enkelt
på vad vi har för priser i landet menar C. Idag har vi höga priser i Sverige, därav även hög
belåningsgrad.
Vidare varierar belåningsgraden mellan olika bostadsköpare. Förstahandsköpare har oftast
högre belåningsgrad än successionsköpare. Successionsköpare har sålt tidigare bostad och
gått i vinst, och har på så sätt högre kapitalinsats och kan ta ett lägre lån. Detta går att se på
bostadsägare som köpte sin bostad för 10-15 år sedan. Hur man ska bedöma belåningsgraden
menar respondent C beror till stor del på hur resten av bostadsmarknaden ser ut.
Belåningsgraden kan anses för hög i vissa lägen och helt naturlig i andra lägen.
Likt andra respondenter hävdar respondent D att rådande bolånesituation är fullkomligt
förklarlig. Att belåningen är hög beror på de fundamentala faktorerna såsom låga räntor,
ohållbar hyresmarknad, stark realekonomisk utveckling och lågt utbud på bostadsmarknaden
och är därmed inte irrationellt hög.
Respondent E anser att problemet med en hög skuldsättning idag är att räntekänsligheten
ökar. E menar att om räntorna går upp måste låntagarna tränga undan annan konsumtion som
de har, vilket påverkar BNP. När hushållen tar lån räknar bankerna med att räntorna kan
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komma att stiga, de gör en riskkalkyl på hushållens återbetalningsförmåga vid förändrad
ränta. Detta innebär att hushållen inte tvingas flytta och kan således bo kvar vid en
räntehöjning. Denna riskkalkyl görs dock inte för annan konsumtion som hushållen har, vilket
skulle kunna leda till att vi hamnar i en negativ spiral. Kan hushållen inte konsumera andra
varor kommer det att resultera i minskad omsättning hos företagen, vilket minskar efterfrågan
på arbetskraft. Vidare innebär det att arbetslösheten ökar och hushåll utan sysselsättning kan
tvingas sälja sina bostäder, detta skulle innebära risk för att en bostadsbubbla bildas.

4.2.2 Effekter av amorteringskravet
Enligt respondenterna har det varit svårt att se några tydliga effekter av amorteringskravet.
Det har gått alldeles för kort tid sedan införandet för att faktiskt kunna se några större
effekter, dock ser respondenterna små minskningar i ökningstakten på bostadspriserna. Både
respondent A och B har under den korta tiden upplevt olika effekter av amorteringskravet.
På en av bankerna säger A att man upplevt att många hushåll inte blivit beviljade bolån på
grund av det obligatoriska amorteringskravet. Amorteringskostnaderna överstiger i dagsläget
räntekostnaderna för ett bolån vilket har inneburit mer än dubbla bolånekostnader för hushåll.
A har även upplevt att antalet förstagångsköpare, som behöver medlåntagare och fått
kapitalinsatsen genom att föräldrar har utökat deras befintliga bolån, har ökat till skillnad från
tidigare. A upplever inte att omsättningen på bostadsmarknaden har minskat vilket skulle
kunna betyda att amorteringskravet inte haft någon större effekt, men samtidigt poängterar
han att vi inte vet hur omsättningen på bostadsmarknaden hade sett ut om amorteringskravet
inte införts.
Detsamma gäller priserna på bostadsrätter och villor. Vi ser att priserna åter har tagit fart,
däremot har ökningstakten försvagats, vilket beror på den stora efterfrågan på bostäder.
Rimligtvis bör vi uppleva de största effekterna av amorteringskravet i Stockholmsregionen
och främst på bostadsrätter då priserna på bostadsrätter är högre i Stockholm än i hela landet.
Detta håller respondent B med om. Inbromsningen har redan börjat märkas i
Stockholmsregionen där vi sett att prisutvecklingen avtagit, medan i Göteborg fortsätter
prisutvecklingen i samma takt och i Malmö ökar prisutvecklingen. B menar att det finns tre
olika faktorer bakom detta, dels införandet av amorteringskravet, men även att nivåerna i
Stockholm är högre och om prisutvecklingen skulle öka i samma takt som tidigare innebär det
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att priserna måste öka tre gånger mer i kronor än vad det gör i Malmö. B menar även att
priserna nått toppnivåer och vi kan känna av en viss mättnad i Stockholm.
Enligt B har banken inte upplevt någon större effekt på skuldsättningen av införandet av
amorteringskravet. Visserligen har vi sett en mindre svacka förra året, 2016 innan införandet,
då bostadspriserna sjönk, men på grund av den låga räntan har vi upplevt att kunderna lånar
mer då det är mer förmånligt i dagens läge. Det senaste året har vi sett hur belåningstakten
ökat konstant, 7,2 procent ökar belåningen med per månad och detta trots införandet av
amorteringskravet. B menar att hushållens goda ekonomi och det låga ränteläget ökar
möjligheterna för deras kunder att öka belåningen, men trots det menar han att vi eventuellt
kommer få se att ökningstakten kommer att minska.
Effekterna som amorteringskravet skulle kunna innebära tror respondent E kan liknas vid de
effekter efter införandet av bolånetaket år 2010. Bolånetaket påverkade olika segment på
marknaden. Vid införanden steg exempelvis priserna för mindre bostäder. Nedanstående graf
visar hur bolånetaket gav mer effekt på ettor än på fyror. Detta skulle kunna förklaras med att
de som köper ettor oftast är förstagångsköpare. Dessa har oftast ingen alternativ storlek på
bostaden, vilket innebär att en åtgärd som bolånetaket inte skulle innebära en minskning av
priserna på ettor. Vidare ökade priset på ettor eftersom att de hushåll som efterfrågade tvåor
tidigare, nu inte längre hade råd med tvåor vilket resulterade i att de efterfrågade ettor istället.
Bolånetaket innebär vidare att fler trängde sig på marknaden för ettor. På samma sätt steg
priserna mer för tvåor än för treor o.s.v. eftersom att de hushåll som inte längre hade råd med
det större alternativet istället efterfrågade en mindre storlek på bostaden.

Figur 4.7 Bostadsprisutvecklingen från 2006-2014 för olika bostadsstorlekar (gul prick redovisar införandet av bolånetaket).
Källa: Valuegaurd (2017)

37

Respondent C håller med E och menar att snarlika effekter kommer att upplevas efter
amorteringskravets införande. Då amorteringskravet ingår i hushållens bolånekalkyl anpassar
sig hushållen genom att söka efter billigare och mindre bostäder. Det behöver inte
nödvändigtvis ske någon större prissänkning eller förändrade belåningsgrader, utan det sker
endast en förflyttning på vad som hushållen är intresserade av. C menar att detta inte har
någon betydelse för bostadsprisernas utveckling på lång sikt. På kort sikt anser C att
amorteringsgraden haft god effekt, tack vare de låga räntenivåerna har hushållen haft goda
möjligheter till att amortera i högre grad.

Vilka individer som amorteringskravet har mest effekt på tror respondent E är de som ännu
inte kommit in i bostadsmarknaden. Det är dessa som är förstagångsköpare och behöver ta
högre lån. Detta krav menar D ligger enbart på de individer som ska in på marknaden,
åtgärden kan för dessa innebära att de inte alls kommer in på marknaden eller att de tvingas ut
till mindre attraktiva områden med lägre priser. De som redan är inne på marknaden påverkas
mindre eftersom att de kan sälja det befintliga och minska belåningsgraden. A hävdar precis
som respondent E att amorteringskravet begränsar och försvårar endast inträdandet för
förstagångsköpare och förbättrar inte situationen alls på bolånemarknaden. Hade
amorteringskravet istället införts då marknaden varit i balans menar A att vi skulle få uppleva
en annan effekt. Just nu befinner sig de flesta storstäderna, främst Stockholm, i en
bostadsbrist och införandet av amorteringskravet utgör endast ett hinder för inträdandet till
bostadsmarknaden för de med ansträngd ekonomi.

4.2.3 Amorteringskravet, nödvändigt eller inte?
Både respondent A och B förhåller sig positiva till amorteringskravets införande. Att amortera
är något alla bolånetagare bör göra. Men bankerna har skilda åsikter om ifall amortering ska
ske tvångsvis eller inte. B anser att amortering inte är något bolånekunder ska kunna välja
bort och menar att införandet kommer göra svensk bostadsmarknad nytta. A är däremot
skeptisk till tvånget av amortering på individnivå. Han menar att bankerna istället borde ha
tagit fram en lösning eller om bankerna fick kravet ställda på sig, t.ex. att bankernas totala
bolånestock ska 1-2 procent amorteras per år och därefter får bankerna ställa krav på
bolånekunderna. A menar att bankernas kalkyler och bedömningar ska ligga till grund om ett
hushåll ska behöva amortera eller inte. Den hårda lagstiftningen innebär att om en person
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köper en bostad för 500 000, lånar 400 000 och har en miljon kronor i tillgångar, ändå tvingas
till amortering.

A tydliggör hans ståndpunkt att amortering är bra när det är frivilligt eller när bankerna har
möjligheten att ställa olika krav beroende på kundernas förmåga och kalkyler. Han menar
dock att problematiken inte ligger i bolånemarknaden utan att den svenska bostadsmarknaden
eller räntemarknaden inte fungerar som den ska. Han hade hellre sett åtgärder som skulle
innebära ökat byggande, ökad omsättning och ökad rörlighet för att få ner prisökningen.
Skuldsättningen beror på de höga bostadspriserna och de låga räntorna vi haft sedan en lång
tid tillbaka. I och med att amorteringskravet endast påverkar nya bolånekunder menar A att
det kan ge upphov till olika inlåsningseffekter vilket begränsar bostadsmarknaden ytterligare.

Även respondent C förhåller sig positiv till amorteringskravet. Däremot vill han se det på ett
annat sätt, som han tror skulle vara mer effektivt. C vill hellre se ett strängare
amorteringskrav, där nivån höjs från 2 procent till 3,5 procent under en 5 årig tidsperiod. C
menar att vi har sett vad införandet har inneburit för nya låntagare och det visar ett positivt
resultat, men problematiken ligger även hos tidigare bolånetagare som har en hög
skuldsättning utan att amortera. Därför vore en åtgärd som påverkar samtliga bolånetagare en
bättre lösning och genom att genomföra förändringar under en längre tidsperiod påverkas inte
marknaden och hushållen lika hårt. Finansinspektionen planerar istället att införa fler
åtgärder, bland annat planeras ett skuldkvotstak som innebär att hushåll inte får låna mer än 6
gånger sin nettoinkomst. C har sett att denna åtgärd har varit väldigt effektiv i andra länder
och menar att denna åtgärd skulle göra en stor skillnad för svensk bolånemarknad men inte
påverka befintliga bolånekunder.
Respondent D förhåller sig relativt likt de andra respondenterna, positiv till amorteringskravet
men med en del invändningar. D anser amortering vara fullkomligt naturligt vid belåning och
något alla låntagare bör göra. Vad som kommer förändra och påverka skuldsättningen är de
fundamentala faktorerna som tidigare nämnts.
Om amorteringskravet var en nödvändig åtgärd eller inte, finns det inget ur en
nationalekonomisk synvinkel som styrker anser E. Likt D anser E att amorteringskravet är en
mer pedagogisk åtgärd än en skuldnedsättande åtgärd, att det handlar om att införa
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amorteringsbeteendet hos hushållen. E menar att ett återinförande av fastighetsskatten hade
varit bättre. En återinförd fastighetsskatt skulle innebära att utgifterna varje år ökar och
påverkar alltså boendekostnaderna i större grad.
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5. Analys
I det följande kapitlet sammanvägs teori- och resultatdelen. Kapitlet möjliggör en diskussion
mellan studiens kvantitativa samt kvalitativa resultat. Analysen utgår från studiens
frågeställningar och redogör för vilken effekt amorteringskravet haft på skuldsättningen samt
bostadspriserna.

5.1 Amorteringskravets effekter på
bostadsprisutvecklingen
En av effekterna som finansinspektionen gick ut med april 2017 var att skuldkvoten minskat.
De hade även sett en tendens av att högt belånade hushåll köper billigare bostäder71. I
rapporten har Finansinspektionen inte kommenterat hur bostadsprisutvecklingen sett ut sen
införandet men en fundamental förklaring till den minskade skuldsättningen är dämpade
bostadspriser. I vårt statistiska test (se avsnitt 4.1) har det visat sig att det finns en signifikant
skillnad mellan bostadsprisutvecklingen före och efter amorteringskravet.
Lutningskoefficienten för bostadsprisutvecklingen var negativ innan införandet av
amorteringskravet vilket innebär att vi hade en långsammare prisuppgång på bostäder. I juni
2015 ökade bostadspriserna med ungefär 19 procent, mot samma månad föregående år, senare
samma år ökade bostadspriserna med 17 procent och i mars 2016 ökade priserna endast med
10 procent (se figur 4.1). För perioden efter införandet av regleringen, augusti 2016, sjönk
bostadsprisutvecklingen ner till ungefär fyra procent, men ökade succesivt till ungefär fem
procent mars 2017 (se figur 4.2). För Göteborg ser bostadsprisutvecklingen nästan ut som i
Stockholm. I Göteborg sjönk ökningstakten på bostadspriserna innan regeländringen och
ökade sedan perioden efter, men låg fortfarande på en lägre nivå än innan införandet av
amorteringskravet. Trots att det skett en ökning i bostadsprisutvecklingen perioden efter
amorteringskravet, har prisutvecklingen dämpats kraftigt och det tyder på att
amorteringskravet kan ha haft en inverkan på bostadsprisutvecklingen. Att utvecklingen gick
nedåt innan införandet av amorteringskravet och sedan ökade efter införandet innebär inte att
amorteringskravet har bidragit till ökad prisutveckling. Även vid tidigare införanden av
regleringar har liknande tendens kunnat ses. Vid införande av ny reglering skapas en
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osäkerhet bland hushållen. Hushåll som vill undvika de nya lånevillkoren säljer och köper
sina hus innan införandet av lagändringen, vilket ökar utbudet och pressar ner priserna. Detta
beteende har även kunnat observeras vid införandet av amorteringskravet. Efter
regeländringen sjönk antalet objekt på bostadsmarknaden. Det begränsade utbudet på
marknaden ledde till att bostadspriserna ökade igen.
För villor i Stockholm sjönk bostadsprisutvecklingen perioden innan och perioden efter
amorteringskravet i det statistiska testet (se figur 4.3 och 4.4). Perioden efter var
förändringstakten högre än för perioden innan amorteringskravet, utvecklingen sjönk alltså i
snabbare takt. Mars 2017 hade villapriserna ökat med ungefär 6 procent sedan mars 2016, till
skillnad från juni 2015 då priset för villor hade ökat med ungefär 15 procent sedan juni 2014.
Skillnaden mellan lutningskoefficienterna för perioden innan och efter införandet av
regleringen är inte signifikant vilket innebär att inte säkert går att avgöra om prisutvecklingen
faktiskt sjunkit sedan införandet av amorteringskravet för villor i Stockholm.
Prisutvecklingen för bostadsrätter i hela landet följer det mönster som kan konstateras i
Stockholm och Göteborg. Det finns en statistisk säkerställd skillnad mellan förändringen i
bostadsprisutvecklingen före och efter amorteringskravets införande. För bostadsrätter sjönk
prisutvecklingen innan införandet av amorteringskravet och började sedan öka igen efter
införandet men på en fortsatt låg nivå.
Att bostadsprisutvecklingen dämpats i jämförelse med de senaste åren trots historiskt låga
räntenivåer, fortsatt urbanisering och andra faktorer som pekar på höga bostadspriser, kan
bero på det införda amorteringskravet. Den dämpande bostadsprisutvecklingen kan ha sin
förklaring i att amorteringskravet innebär svårigheter för hushåll att ta lån. Hushåll som ännu
inte kommit in på marknaden kan ha svårt att få lån beviljade, vilket i sin tur kan innebära att
de väljer att köpa billigare bostäder i mindre attraktiva områden alternativt att de köper
mindre bostäder. Dessa effekter kan liknas vid effekterna av införandet av bolånetaket då
mindre bostäder gick upp i pris. Det går även att spekulera kring att amorteringskravet haft en
inlåsningseffekt eftersom att det kan innebära att bostadsägare undviker att sälja och köpa nytt
och på så sätt drabbas av amorteringskravet. Däremot undkommer successionsköpare
amorteringskravet då de oftast har en bra kapitalinsats av sålda objekt och erhåller en
belåningsgrad på under 50 procent.
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Enligt det erhållna resultatet har bostadsprisutvecklingen i Malmö visat sig vara annorlunda.
Skillnaden i prisutvecklingen innan och efter amorteringskravet är större i Malmö än vad den
var i Stockholm och Göteborg (se figur 4.1 och 4.2). Till skillnad från Stockholm och
Göteborg ökade prisutvecklingen för bostäder i Malmö innan amorteringskravets införande
och fortsatte stiga, i högre takt, perioden efter införandet. Lutningskoefficienten låg på 0,66
innan införandet och 1,27 efter införandet. Det som utmärker sig mest för Malmö är att den
årliga procentuella förändringen nådde högre nivåer efter regeländringen. Efter införandet
nådde prisökningen 20 procent till skillnad från ungefär 15 procent strax innan införandet.
Att bostadsprisutvecklingen ökat i Malmö behöver nödvändigtvis inte innebära att
amorteringskravet inte haft någon effekt på bostadspriserna eftersom man inte säkert vet hur
det hade sett ut utan införandet av amorteringskravet. Vad de bakomliggande faktorerna till
Malmös stora prisuppgång är och varför Malmö skiljer sig åt råder det delade meningar om.
Bostadsutbudet är litet i Malmö, bostäderna säljs snabbt och i vissa fall hinner de inte ens
komma ut på den öppna marknaden. Samtidigt köper Malmö kommun bostadsrätter och
småhus till nyanlända flyktingar. Det låga utbudet kombinerat med kommunens bostadsköp
och dess övertag vid en budgivning riskerar att pressa upp priserna och kan vara en av de
bakomliggande faktorerna i varför Malmö sticker ut från mängden72.
För villor i Göteborg och Malmö är skillnaden i bostadsprisutveckling före och efter
införandet av amorteringskravet inte så stor, dvs. skillnaden är inte signifikant. Den
procentuella förändringen av prisutvecklingen för båda städerna är lägre idag än vad den var
för perioden innan amorteringskravet vilket tyder på att priserna idag ökar i lägre takt i
jämförelse med perioden innan införandet av regleringen. Att priserna ökar i lägre takt kan
bero på den effekt som Finansinspektionen sa sig ha sett om att hushåll väljer att köpa
billigare småhus idag än tidigare.

5.1.1 Skillnaden mellan städerna
Skillnaden i hur bostadspriserna har utvecklats mellan Stockholm, Göteborg och Malmö kan
bero på flera olika faktorer. Då analysen av statistiken endast tar hänsyn till hur
bostadspriserna har ökat blir den något missvisande eftersom bostadspriserna skiljer sig åt i de
olika städerna. I Stockholm är det genomsnittliga kvadratmeterpriset cirka 90 000 kronor,
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medan i Göteborg är kvadratmeterpriset 45 000 kronor samtidigt som Malmö har ett
kvadratmeterpris på 26 000 kronor. Till att börja med innebär det att en ökning med 5 procent
motsvarar en större egentlig ökning i Stockholm än i de övriga städerna på grund av de höga
priserna. Enligt respondenterna finns det spekulationer kring att bostadspriserna i Stockholm
nått sin gräns och att det i Göteborg och Malmö fortfarande finns rum för ökning i
bostadspriser. Dock visar en modell som Swedbank tagit fram att prisökningen i Malmö inte
är hållbar relativt köpkraften73.
I modellen, framtagen av Swedbank, kan man urskilja hur storstädernas köpkraft varierar. Ju
högre marginalen är mellan bostadsköp och disponibel inkomst, desto högre köpkraft har
hushållen och man kan då vänta sig prisökningar på bostadsmarknaden. När andelen av
disponibel inkomsten som går till bostadsköp överskrider 30 procent anses det innebära
problem för hushållen. Kalkylen som togs fram under det fjärde kvartalet 2016 visar att den
andel av disponibelinkomsten som går till bostadsrättsköp överstiger 30 procent i Stockholm
stad. I Göteborg stad är siffran densamma. För Malmö är köpkraften högre, där är andelen av
den disponibla inkomsten som används för köp av bostadsrätter ca 30 procent, dock utvecklas
prisutvecklingen för bostadsrätter betydligt starkare än köpkraften vilket innebär att
prisutvecklingen i Malmö inte är hållbar. Enligt Swedbank förväntas en kraftig inbromsning i
Malmö stads prisutveckling det kommande året.
Ytterligare en anledning som skiljer städerna åt är Malmös närhet till Danmark och
kontinenten. Närheten till Danmark har inneburit att Malmös bostadsmarknad interagerat sig
med den danska bostadsmarknaden, vilket uppmärksammades av Øresundsinstituttet år 2014
då institutet genomförde en kalkyl över hur stora besparingar en dansk familj kan uppnå av att
flytta till Malmö74. Det var mer fördelaktigt för barnfamiljer att flytta till Malmö då det skulle
innebära besparingar på upp till 13 500 kronor i månaden, vilket innebär att
bostadsmarknaden i Malmö är direkt beroende av hur bostadsmarknaden i Köpenhamn är.
Prisnivån på cirka 50 000 kronor per kvadratmeter i Köpenhamn och 90 000 kronor per
kvadratmeter i Stockholm möjliggör en potentiell prisökning i Malmö och Göteborg. Hur stor
prisökning vi kommer att få se i Göteborg och Malmö beror på hur inkomsterna och utbudet
kommer att förändras.
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Inför införandet av amorteringskravet hade det spekulerats av både banker, andra sakkunniga
inom området och Finansinspektionen att regleringen skulle drabba Stockholm hårdast just
för de höga priserna som råder i dagsläget. Detta går även att se i det genomförda statistiska
testet (se avsnitt 4.1). För att kunna finansiera ett bostadslån i Stockholm behövs i de flesta
fall ett bolån på över 70 procents belåningsgrad, givet att det är förstahandsköpare. För nya
låntagare innebär detta en amortering på 2 procent per år. Den disponibla inkomsten för
hushållen minskar då boendekostnaderna ökar. Enligt beräkningar framtagna av Swedbank
har man i Stockholm räknat med att 14 procent av villaägarnas respektive 16,4 procent av
bostadsrättshavarnas disponibla inkomst går till amortering efter införandet av
amorteringskravet. I hela landet går istället ungefär 4,1 procent av villaägarnas respektive 5,5
procent av bostadsrättshavarnas disponibla inkomst till amortering75. Högre kostnader för
hushållen kan försvåra möjligheten att ta lån vilket innebär att andra alternativ som mindre
bostad i mindre attraktiva lägen blir aktuellt och på så sätt sänks prisnivån i staden.

5.2 Amorteringskravets effekter på bolånen
Målsättningen med det införda amorteringskravet var att minska hushållens skuldsättning på
bolån, det genomförda testet av hushållens förändring i skuldsättning visar att ökningstakten
på bolån sjunkit sedan införandet av amorteringskravet. Det betyder nödvändigtvis inte att
amorteringskravet haft en effekt på skuldsättningen, men eftersom att vi begränsar
undersökningsperioden begränsar vi även antalet faktorer som kan påverka skuldsättningen.
Det innebär alltså att amorteringskravet kan ha haft den effekt som Finansinspektionen
önskade.
Förhållandena på bostadsmarknaden och bolånemarknaden borde innebära ökad belåning,
men vårt statistiska test visar det motsatta. De låga räntorna gör det mer fördelaktigt för
hushållen att öka belåningen samt ett amorteringskrav på 2 procent per år bör inte påverka
hushållen i någon större utsträckning. Den låga arbetslösheten och de ökade inkomsterna för
hushållen talar även dem för en ökad konsumtion. Arbetslösheten, som är på den lägsta nivån
sedan innan finanskrisen och den höga tillväxten talar för att Sverige just nu befinner sig i en
högkonjunktur, vilket innebär att hushållens disponibla inkomster ökat och borde direkt
speglas i en ökad konsumtion.
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Dessutom fortsätter urbanisering i högt tempo, enligt SCB är det motsvarande cirka två SLbussar per dag fyllda med människor som flyttar in till Stockholm, vilket ökar belastningen på
den redan ansträngda bostadssituationen i Stockholm och övriga storstäder. Belastningen har
föranlett en ökad efterfrågan på bostäder och resulterat i en prisökning på bostäder. Då antalet
bostäder på bostadsmarknaden i storstäderna, är begränsad och hyresmarknaden inte är helt
fungerande, tvingas människor att köpa bostäder och det leder till att priserna trissas upp
ytterligare. Eftersom en bostad är essentiell kan man inte välja bort det och därför bör
hushållens skuldsättning öka, till skillnad från det erhållna resultatet (se avsnitt 4.1.2).
Trots den ansträngda situationen och de lockande räntorna har ökningstakten för
skuldsättningen för hushållens bolån minskat och även det har sin förklaring i flera olika
faktorer. Den mest självklara faktorn till att ökningstakten av skuldsättningen har minskat är
att amorteringskravet faktiskt resulterar i ökade bolåneutgifter som då ställer högre krav på
bolånetagaren. Det handlar bland annat om att bankerna nu kräver högre inkomster än
tidigare, för samma bolån, då den extra utgiften som amorteringskravet bidrar till är väsentlig.
Dagens amorteringskrav hindrar alltså bolånetagare att ta ett lika stort bostadslån som
tidigare, vilket gör att hushållen söker sig till mindre, billigare och bostäder längre ut från
stadskärnan.

5.3 Har amorteringskravet varit en bra åtgärd?
Med ett infört amorteringskrav menar respondenterna att avsikten att minska skuldsättningen
inte har vägt tungt och belyser andra åtgärder som bättre skulle bidra till lägre skuldsättning
hos hushållen. Professorer på flera högskolor (se avsnitt 4.2) menar att justeringar av
befintliga regelverk skulle ge en större effekt på hushållens skuldsättning, bland annat genom
att ta bort eller minska ränteavdraget. Detta skulle resultera i ökade boendekostnader för
hushållen vilket gör att hushållen tvingas ta hänsyn till utgiftsökningen och i slutändan
påverkas bostadspriserna. Eftersom skuldsättning med bostad som säkerhet är den största
krediten som ett hushåll tar, skulle en prisjustering av bostadspriserna resultera i minskade
lån.
Den begränsade effekten av amorteringskravet beror på att det endast är nya bolånetagare som
påverkats av regeländringen. Regleringen innebär alltså att befintliga bolånetagare inte berörs
av ändringen, detta gäller även om bolånetagaren byter bank. Detta stärker även uttalandet om
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att amorteringskravet är mer en pedagogisk åtgärd då gamla bolånekunder undkommer
regeländringen. Därför skulle en annan åtgärd som även påverkar befintliga bolån kunna ge
större effekt på hushållens skuldsättning. Det finns en viss förståelse för att befintliga
bolånevillkor inte kan ändras i efterhand då det skulle innebära avtalsändringar mellan banken
och hushållet.
Det råder ingen tvekan om att amortering är nödvändigt för att successivt minska hushållens
skulder. Tittar vi på omkringliggande länder ser vi att amorteringstiden skiljer sig ifrån
Sveriges. Finland har en amorteringstid på cirka 25 år, vilket innebär att amorteringstakten är
cirka 4 procent per år, medan Sverige idag inte har någon egentlig amorteringstid. Är
belåningsgraden under 50 procent av bostadens värde behöver inte hushållen amortera vilket
gör återbetalningstiden oändligt lång. Att amortera bör anses vara ett naturligt beteende och
borde gälla alla låntagare. Att införa det för endast nya bolånetagare skulle kunna anses som
ett halvdant försök till att minska hushållens skuldsättning i tider med historiskt låga
bolåneräntor.
Bostadsmarknaden är en komplex marknad med många regleringar som styr och påverkar
hushållen. Sedan tidigare har hushållen upplevt att skattesystemet som råder på
bostadsmarknaden bidrar till ökade inlåsningseffekter och med amorteringskravets införande
riskerar inlåsningseffekterna att ökas ytterligare. Då amorteringskravet gäller nya
bolånetagare finns risken att många undviker att sälja sina bostäder för att inte beröras av
lagen. Inlåsningseffekten leder till att färre objekt finns ute på marknaden och de objekt som
finns på marknaden stiger i pris på grund av det begränsade utbudet. Genom att ändra i
skattesystemet, till exempel genom att ta bort reavinstskatten och återinföra fastighetsskatten,
skulle rörligheten på marknaden öka samtidigt som hushåll skulle behöva tänka en extra gång
innan de belånar sig. Reavinstskatten påverkar hushållen bara när de säljer till skillnad från
fastighetsskatten, som är en del av hushållens utgifter varje år och som påverkar
boendekostnaden. Genom en återinförd fastighetsskatt tar hushållen hänsyn till de högre
boendekostnaderna, vilket resulterar i lägre bolån. Skatteförlusten som görs på ändringen av
reavinstskatten täcks upp av fastighetsskatten och bidrar samtidigt till en ökad rörlighet och
att fler objekt på bostadsmarknaden, vilket skulle sänka priserna och därmed skuldsättningen.
Vi upplever även att utöver regleringarna på bostadsmarknaden bidrar även hyresmarknaden
till de höga bostadspriserna och den höga skuldsättningen. I Stockholm råder en
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hyresmarknad som inte fungerar. Idag är den genomsnittliga kötiden för att få en hyresrätt i
Stockholmstad 14 år76. Detta innebär att den som är nyinflyttad i staden inte har något
alternativ än att köpa en bostad även om ägandehorisonten är kort. Som tidigare, bidrar detta
till högre priser och därför skulle en avreglering och ett ökat byggande av hyresrätter innebära
att fler som i själva verket är intresserade av hyresrätter kan söka sig dit och köpmarknaden
avlastas. Det kortsiktiga ägandet, som Finansinspektionen menar är farligt, skulle på så vis
minska och hushållens motståndskraft mot ekonomiska störningar skulle öka
Idag diskuteras det huruvida Riksdagen bör införa en ny reglering på bolånemarknaden. Det
handlar om att införa ett skuldkvotstak, i hopp om att minska hushållens skuldkvot. Vid en
första anblick kan införandet av regleringen vara bra, dessvärre blir den praktiska
tillämpningen svår. Förslaget som nu diskuteras innebär att hushållen maximalt får ha en
skuldkvot på 600 procent. Problemet med förslaget är att den inte tar hänsyn till varken
tillgångar eller potentiell löneutveckling, vilket är betydande för nyexaminerade
förstagångsköpare. Förslaget skulle alltså vara svårt att tillämpa om inte flera undantag görs.
Varför Regeringen inte valt att genomföra andra åtgärder, med starkare och tydligare effekter
på skuldsättningen, kan beror på att åtgärderna medför fler oönskade effekter. Regeringen
tvingas därför till ett övervägande mellan målsättningen och konsekvenserna. Om
amorteringstakten skulle vara “för” hög riskerar hushållens konsumtion, som står för hälften
av BNP, att påverkas. Om Regeringen istället genomför flera ändringar av befintliga regler
skulle det kunna resultera i en förbättrad bostadsmarknad. En åtgärd räcker inte, samt att
ständigt genomföra nya åtgärder sänder otrygga signaler till potentiella spekulanter på
bostadsmarknaden och hushållen. Det vore istället bättre att justera redan befintliga
regleringar, exempelvis genom att minska ränteavdraget eller återinföra fastighetsskatten.
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6. Slutsats
I enlighet med studiens syfte har analyser genomförts över hur det införda amorteringskravet
har påverkat bostadsmarknaden, bostadspriserna och hushållens skuldsättning. Vidare har
även intervjuer genomförts för att säkerställa att det uppnådda resultatet överensstämmer
med de upplevda effekterna. I detta avslutande kapitel dras en slutsats utifrån diskussionen i
föregående kapitel. Studiens syfte uppnås här och frågeställningar besvaras i detta kapitlet.

6.1 Slutsatser
Enligt studierna utmärkte sig Stockholms län genom att prisutvecklingen för villor saktades
ned. För resten av storstäderna och landet fortsatte prisutvecklingen uppåt, dock är skillnaden
mellan lutningskoefficienterna innan och efter amorteringskravet inte signifikant. Ökningen är
så liten att det inte med säkerhet går säga att det faktiskt skett en ökning i prisutvecklingen för
villor. För bostadsrätter skiljer sig utvecklingen. Prisökningen på bostadsrätter i Göteborg,
Malmö och Sverige är starkare än för villor. I samtliga städer och i hela landet ser vi en
statistiskt säkerställd skillnad mellan prisutvecklingen perioden innan och efter införandet av
amorteringskravet.

I enlighet med Finansinspektionens resultat visar denna studie att bostadsköpare istället söker
sig till billigare småhus. Hushållen söker sig även till mindre eller bostäder längre ut från
stadskärnan för att få en lägre belåningsgrad och på så sätt undvika amorteringskravet.
För hushållens skuldsättning ser vi liknande resultat som Finansinspektionen, ökningstakten
av skuldsättningen minskar för samtliga ägandeformer. Detta var ett förväntat resultat då en
ökad skuldsättning även skulle leda till ökade utgifter och kanske ett ofrivilligt indirekt
sparande. Hushållen har som vana att spara i annorlunda sparformer, allt ifrån fonder till
vanliga bankkonton. En del menar att den absurda tvångsamorteringen förhindrar den
potentiella möjligheten till en högre avkastning i fondplacering. Det går självklart att
diskutera huruvida det är etiskt rätt att tvinga hushåll till en annorlunda sparform, men
målsättningen med införandet var en minskad sårbarhet vid finansiella rubbningar och den
sårbarheten minskas endast när skuldsättningen minskar. Därför är införandet av
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amorteringskravet bra. Den har gett den effekten Finansinspektionen eftersträvat och lett till
en ökad stabilitet hos hushållen.
Huruvida amorteringskravet är den optimala åtgärden, för att minska skuldsättningen hos
hushållen, är aktörerna på bostadsmarknaden oeniga om. Samtliga förhåller sig positiva till
amortering men menar att åtgärden antigen är för svag eller helt verkningslös. Vi menar att
amorteringskrav är rätt väg att gå för att återfå amorteringsnormen, men att andra åtgärder
självklart skulle leda till bättre och snabbare resultat. Den minskade kostnaden, som
avskaffandet av fastighetsskatten och införandet av fastighetsavgiften (år 2008), innebar en
rejäl ökning av bostadspriserna och lika så skuldsättningen. Studien tydliggör sambandet
mellan bostadspriserna och skuldsättningen, vilket innebär att en åtgärd som leder till lägre
bostadspriser skulle direkt innebära lägre skuldsättning. Alla åtgärder som innebär högre
boendekostnader för hushållen skulle sänka bostadspriserna och således även skuldsättningen.

6.2 Förslag till vidare studier
Införandet av amorteringskravet skedde för knappt ett år sedan och de effekter vi ser idag är
blygsamma. Det diskuteras idag huruvida Finansinspektionen skall införa ytterligare åtgärder
för att minska hushållens skuldsättning och vad det skulle innebära för bostadsmarknaden
återstår att se. Kommer skuldkvotstaket stärka hushållens motståndskraft? Rimligtvis lär den
göra det, men frågan är vilka vidare effekter vi kommer få uppleva. Är skuldkvotstaket den
optimala lösningen eller bör andra åtgärder vidtas? Förslag till vidare forskning vore därför att
undersöka hur ett eventuellt skuldkvotstak skulle påverka hushållens skuldsättning och hur
bostadsmarknaden skulle reagera på det.
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Begrepp
Skuldkvot
Ett mått på hushållens totala skuldsättning. Beräknas genom att dividera hushållets totala
skuld, inklusive konsumtionskrediter, kreditkortsskulder, samtliga bostadsrelaterade lån etc.,
med hushållets disponibla inkomst, d.v.s. inkomst efter skatt.
Belåningsgrad
Belåningsgraden beskriver förhållandet mellan bostadslånets storlek och bostadens
marknadsvärde. Om en bostad köps för en miljon kr och det tas ett bolån på 700 000 kr, så är
belåningsgraden 70 procent.
Amortering
Att amortera är ett sätt att minska skuldsättningen77. Det finns två olika sätt att amortera sina
skulder på. Det ena är genom rak amortering som innebär att låntagaren betalar av skulden
med ett konstant belopp varje år tillsammans med räntan för den kvarstående skulden.
Eftersom att skulden minskar för varje år innebär det att räntan också blir lägre. Den totala
summan som ska betalas är alltså högre vid belåningens början än i slutet. Det andra är genom
annuitet. Annuitet karaktäriseras av att det totala beloppet (amortering plus ränta) är konstant
under hela belånings perioden. Räntekostnaderna är högre i början men blir lägre i takt med
att amorteringsbeloppet ökar.
Amorteringskravet
Amorteringskravet infördes den 1 juni 2016 och innebär att alla nya bolån, med belåning över
50 procent av bostadens värde, ska amortera. För bolån över 70 procent av bostadens värde
ska 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet amorteras per år och för lån över 50 procent
men under 70 procent av bostadsvärdet ska minst 1 procent av det ursprungliga lånebeloppet
amorteras varje år till dess att belåningsgraden är 50 procent78.

77
78

Finansinspektionen, 2014
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