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Abstract
This thesis analyzes the capital income taxes on real estate and the amortization of loans
whether it will have an effect on the real estate market. The topic is up for debate but still not
many studies have been made in Sweden. We found studies in the USA and have conducted
our research in a similar way of studying the effects of the amortization requirements effect
on the accommodation price and households costs. This is done by comparing statistics before
and after the amortization requirements have been imposed. We decided to focus on specific
cases and have chosen 17 different municipalities to look into. Our research can be described
as a multiple case study where every individual case becomes a quantitative analysis though
collected data.
Different lock-in effects can be found and for example when a household chooses to avoid
costs since a new house will lead in to higher monthly costs. The collected data shows that a
majority of the municipalities will have significant increase in costs due to the development of
both apartments and villas over the past 20 years. This results in higher loans and cost of
moving, even when moving to a smaller accommodation. In the theory, we talk about
economic lock-in effects due to a profit driven economy that arises in communities that are
liberal and globalized. Our research show that people who have lived in their home for a long
time have an accreted value. This accreted value leads to high taxes which can be seen as a
cost that will make them earn less when trying to sell their home. Increased capital income
taxes will lead to less tendency to move. For every 1000 USD a household pays in property
taxes, the likelihood they will move decreases by 1 percent. The average capital gains taxation
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of the municipalities studied is 369 000 SEK, which implies the households are less likely to
move by 36.9 percent.
The idea of amortization requirements is that households should not take as big loans as they
would have done before so that people will be more restrictive while taking loans that will
lead to falling house prices. This would lead to people who already own their homes to not
sell since they will lose money, which in a global and liberal community is a colloquial
thought. The result of this is: no housing for sale and the moving chain stops, thus the lock-in
effects is inevitable.
Our collected data shows that the first amortization requirements had the requested effect on
the price before, under and for a short period of time after the imposition decline. However
the effect is more significant on dwellings where falling square-meter prices clearly appears
while the K/T numbers for houses dropped but still remains stable.
We infer the tax law and amortization requirements today will lead to less people moving
since it will result in increased costs with a potential move. Both direct, capital income taxes
but also retroactive monthly costs.
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Sammanfattning
Vår uppsats syftar till att undersöka hur kapitalvinstbeskattningen på fastigheter och
amorteringskraven på de lån som tas påverkar rörligheten på bostadsmarknaden idag.
Vi kunde se att ämnet ofta är med i debatt men att det ändå inte utförts mycket studier i
Sverige men det visade sig finnas studier som gjorts i USA. Vi har i vår studie på ett liknande
sett valt att studera hur amorteringskravens införande påverkat bostadspriserna och hushållens
utgifter genom att vi jämfört statistik, innan respektive efter dessa regleringars införande. Vi
har valt att fokusera på enskilda fall då vi selektivt har valt ut 17 kommuner att undersöka.
Detta kan beskrivas som en ”multiple case study” där vi vid varje enskilt fall gör en
kvantitativ analys genom insamlad data.
Det finns enligt teorin flertalet olika sorters inlåsningseffekter, exempelvis då
hushåll aktivt väljer att undvika kostnader då deras nya boende kommer leda till högre
månadskostnader efter flytt. Den data vi samlat in visar på att det i flertalet av de studerade
kommunerna blir en betydande kostnad som uppkommer då individer väljer att flytta. Med
tanke på den prisutveckling som skett på både bostadsrätter och villor över de senaste 20 åren
borde respektive hushåll behöva låna mer pengar och därmed dra på sig högre kostnader även
om de väljer att flytta till en mindre bostad. Teorin nämner ekonomiska inlåsningseffekter och
inom dessa är vinstdriven inlåsning något som uppstår i samhällen som är liberala och
globaliserade. Vår empiri visar på att de individer som bott en längre tid i en villa har fått en
kraftig värdeökning på sina bostäder. Detta innebär att de behöver skatta mer, vilket är att se
som en kostnad, vilket gör att de tjänar mindre när de säljer sina bostäder. Ökade
skattekostnader leder enligt teorin till att benägenheten att flytta minskar. För varje 1000
USD, ca 10 000 kronor, som skattekostnader ökar minskar individens och hushållens
benägenhet att flytta med 1 procent. Genomsnittet för de 17 studerade kommunerna ligger på
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ca 369 000 kronor vilket då borde innebära en minskning i benägenhet att flytta med 36,9
procent.
Då tanken med amorteringskraven är att hushåll inte ska belåna sig lika högt som tidigare så
kommer folk att bli mer restriktiva i sitt lånande vilket då gör att priserna kommer falla. Detta
kommer innebära att de som köpt bostäderna då inte vill sälja eftersom de gör en förlust vilket
i globalt och liberalt samhälle är ett vardagligt tänk. Därmed finns det inga bostäder som kan
tänkas att säljas, flyttkedjornas rörlighet hämmas och inlåsningseffekter uppstår.
Vår insamlade data visar på att det första amorteringskravet hade den efterfrågade effekten till
viss del då priserna innan, under och kort efter just själva införandet av det första
amorteringskravet minskade. Detta är dock mer påtagligt för bostadsrätter där det tydligt
framgår att priserna per kvadratmeter sjönk medann K/T-talet för villor, trots att även
kvadratmeterpriserna för dessa sjönk, låg kvar på mer stabila nivåer.
Det tolkar vi som om att de skatteregler och amorteringskrav som finns idag leder till att folk
inte vill flytta då de drar på sig stora kostnader vid en eventuell flytt. Både direkta,
vinstskatten, men också retroaktiva i form av ökade månadskostnader.
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Förord
Detta kandidatarbete är det sista vi gör som studenter inom kandidatprogrammet
Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling, med inriktning fastighetsförmedling och det
som avslutar vår studietid på Kungliga Tekniska Högskolan. När arbetslivet närmade sig
ansåg vi att det var intressant att det fördes en hel del diskussioner i dagsmedia och i
samhället i stort kring vårt framtida yrke i form av amorteringskrav, vinstbeskattning och att
det påverkar flyttströmmarna som gör vårt framtida yrke möjligt. Vi valde därför att studera
dessa områden närmare och se hur situationen faktiskt ser ut.
Vi vill tacka vår handledare Andreas Fili för hans engagemang, uppmuntran och insiktsfulla
tankar under arbetets gång. Vi vill även rikta ett särskilt tack till Hans Flink på Svensk
Mäklarstatistik som tog sig tiden att ta fram den specifika data vi var ute efter samt de
insiktsfulla råd han gav under vår korrespondens.

Stockholm, maj 2019.
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1. Inledning
Att folk flyttar är en naturlig del av livscykeln. Vissa flyttar hemifrån för första gången, andra
flyttar för att man skiljer sig, vissa flyttar för att lägenheten är för liten då familjen väntar
tillökning, andra flyttar till något mindre för att barnen flyttat ut och vissa flyttar från hus till
lägenhet för att man inte längre orkar med att sköta trädgården. I flertalet av de fall som listas
ovan har personen i fråga bott i bostaden en längre tid. Vanligtvis har fastigheten ökat i värde
ibland beroende på att området blivit mer attraktivt men också beroende på att köpkraften har
förändrats över tid på grund av makroekonomiska effekter. Om man sedan säljer fastigheten
med vinst ska denna beskattas, trots att köpet av fastigheten inte nödvändigtvis setts som en
investering som man tänkt tjäna pengar på. Individen i fråga beskattas också oavsett hur länge
personen i fråga bott i fastigheten. I och med den nya lagstiftningen kring amortering vilken
trädde i kraft i mars 2016, och som sedermera också utökats med tillagda bestämmelser i mars
2018, är alla som för första gången ska köpa en ny lägenhet eller flytta någon annanstans
tvingade att amortera av sina lån. Takten som dessa ska betalas av i bestäms efter hur mycket
man väljer att låna gentemot bostadens värde respektive hur mycket de som ansöker om lån
har i årsinkomst, brutto, per år. Ovanstående faktorer kan vara bidragande till att hushåll
väljer att inte flytta, för att inte behöva betala vinstskatt eller högre avgifter i form av
amortering.

1.1 Syfte
Vår uppsats syftar till att undersöka om de tre regleringarna gällande amorteringskravet,
skuldkvotstaket och kapitalvinstbeskattning har påverkat bostadsmarknaden och om dessa
minskat rörligheten samt orsakat inlåsningseffekter.
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1.2 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till fysiska personer och privatbostäder, som är att se som
permanentbostäder. Vi kommer inte behandla skatteregler gällande näringsfastigheter då
dessa skiljer sig åt från de för privatpersoner. Vi kommer heller inte att fördjupa oss i hur det
ser ut internationellt då tidsramen för detta arbete är snäv och detta skulle inte göra rättvisa åt
resultatet. Vi jämför medelinkomst och snittpriser på bostäder för att se vilka som blir
drabbade av de olika lagarna, främst den unga generationen som skall ut på
bostadsmarknaden för första gången, men också de äldre som bott i sina bostäder en längre
tid. Vi har dessutom valt att inte ha med intervjuer för att inte få en snedvriden bild från ett
icke representativt urval.

1.3 Metod:
Vi gör detta arbete egendrivet och därför kan vi hålla oss opartiska under hela arbetets gång
då vi inte skriver denna uppsats för ett företag (Blomkvist & Hallin, 2019). Innan vi började
med denna uppsats söktes efter tidigare studier i ämnet. Vi kunde se att ämnet ofta är med i
debatt men att det ändå inte utförts mycket studier i området. Eftersom det är en vetenskaplig
uppsats innebär det att vi söker efter ny fakta för att bidra till forskning (Blomkvist & Hallin,
2019). I vårt fall innebär det att bidra till att öka förståelsen av inlåsningseffekter på
bostadsmarknaden. Det visade sig finnas studier som gjorts i USA både gällande ökade
transaktionskostnader vid en flytt i form av amorteringskostnader, minskade räntor och
minskade vinstskatter för att se huruvida dessa påverkat rörligheten. Vi har i vår studie på ett
liknande sett valt att studera hur amorteringskravens införande påverkat bostadspriserna och
hushållens utgifter genom att vi jämfört statistik, innan respektive efter dessa regleringars
införande.
Vi har i denna uppsats valt att fokusera på konkreta inlåsningseffekter i vissa kommuner runt
om i Sverige. Vi har valt att fokusera på enskilda fall då vi selektivt har valt ut 17 kommuner
att undersöka. Detta kan beskrivas som en ”multiple case study” där vi vid varje enskilt fall
gör en kvantitativ analys genom insamlad data. En ”multiple case study” är där man
observerar och analyserar två eller flera olika dataset som innehåller liknande information.
(Santos & Eisenhart, 2004). Genom att jämföra flera olika dataset stärks resultatet av studien
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för de fall resultaten återupprepas och på så sätt ökar förtroendet för teorin och dess
sannolikhet (Yin, 1994). Kvantitativ analys är då ett visst beteende försöks förklaras genom
att använda matematiska och statistiska mätningar, modelleringar och forskning. Målet med
kvantitativ analys är att genom ett numeriskt värde kunna påvisa en viss sanning. (Kenton. W,
2019) I vår uppsats består den kvantitativa analysen av de tabeller och diagram som vi tagit
fram för att tydligt illustrera våra empiriska resultat. De bakomliggande faktorerna till
inlåsningseffekter som vi valt att kolla närmare på är realisationsvinstbeskattningen samt de
amorteringskrav som finns i dagsläget. Dessa faktorer har studerats mer ingående genom en
litterär studie där rapporter och utredningar studerats på djupet. Själva begreppet
inlåsningseffekt har också studerats mer ingående genom att kolla på tidigare forskning inom
området.
När det kommer till den statistik från SCB och Svensk Mäklarstatistik som kvantitativt sett
har studerats har vi valt att kolla på medelinkomster samt snittpriser på bostadsrätter och
villor i respektive kommun. Utöver detta har vi även kollat på de ökade bostadspriserna samt
hur denna ökning skulle komma att leda till att individer skulle tvingas betala mer vinstskatt.
Vi har vidare valt att kolla på hur kvadratmeterpriset på bostadsrätter och villor har förändrats
efter införandet av amorteringskraven genom att jämföra data för 3 månader före respektive 3
månader efter vart och ett av de bägge införandena. Dessa faktorer har studerats för att kunna
se huruvida möjligheterna, i respektive utvald kommun, ser ut för unga som ska ta sig in på
bostadsmarknaden baserat på dagens lån- samt amorteringsregler. Dessutom har vi kollat på
hur de som bott länge i sin bostad, vanligtvis äldre, drabbas av de skatteregler som finns samt
hur detta kan leda till att inlåsningseffekter på bostadsmarknaden uppstår.
De kommuner som varit med i undersökningen baserades bland annat på storlek, där
Stockholm är störst med sina dryga 962 000 invånare och Mora, minst med sina dryga 20 000
invånare. Vidare valdes kommunerna ut för att få en så bra geografisk spridning över landet
som möjligt och därmed också bästa möjliga representativa resultat av den kvantitativa
analysen. Vi har också valt att kolla på viktiga knutpunkter ur en industriell synpunkt, Luleå,
men också knutpunkter ur en resemässig synpunkt, Östersund. Även studentstäder så som
Linköping, Jönköping och Örebro har studerats då dessa kommuner rent intuitivt skulle kunna
tänkas tro ha en annan prisbild än resterande del av landet. Detta beroende på att klientelet i
dessa städer ser annorlunda ut än i resterande delar av landet.
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Definitioner:
Amortering: Är en avbetalning på ett lån som betalas varje månad.
Kapitalvinst: Utfaller då bostaden säljs för mer än den köptes för och skall beskattas med
30% av 22/30 delar på den vinst som gjorts.
Avyttring: Försäljning av egendom, kan även ske genom överlåtelse såsom byte.
Uppskov: Möjligt att ansöka om att skjuta upp en del av vinstskatten om ny bostad förvärvas
efter avyttring.
Skuldkvot: Beräknad som hushållens totala skulder i förhållande till deras disponibla.
inkomster
Kassaflödesmarginal: Det månatliga belopp som återstår av låntagarnas disponibla inkomst,
efter räntebetalning, amortering och en schablonkostnad.
Negative equity: Är då värdet på en tillgång är värt mindre än vad det upptagna lånet på
tillgången är. Exempelvis: när ett hushålls bostad är mindre värt än vad bostadens lån är
upptagna till.
“Underwater”: Benämningen på hushåll som har negative equity.
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2. Teori:
Teorin används för att kunna gå djupare in på vad inlåsningseffekter och hur det påverkar
bostadsmarknadens rörlighet, för att kunna göra det går vi först igenom de olika
boendeformerna i Sverige. Sedan kommer exempel på olika inlåsningseffekter för att få en
förståelse om vilka som finns. Internationella studier i ämnet tas upp och beskriver en
inlåsningseffekt men även utfall om hur USA påverkats av skatteförändringar. Teorin går
även igenom amorteringskraven och kapitalvinstbeskattningen på djupet för att kunna se hur
det påverkar rörligheten. Detta för att kunna tolka den framtagna statistiken i empirin och se
huruvida införandet av amorteringskraven och vinstskatt faktiskt påverkar samhället.

2.1 Boendeformer
I Sverige finns det fyra stycken olika upplåtelseformer, det vill säga hur bostaden ägs och den
boendes rätt att förfoga denna. Bostadsrätt, kooperativ hyresrätt, äganderätt i småhus och
flerbostadshus samt hyresrätt är de olika boendeformerna som finns att tillgå. (Boverket,
2019) Bostadsrätt är den upplåtelseform där den individen köper nyttjanderätten till bostaden
under en obegränsad tid och inte själva lägenheten som ägs av bostadsrättsföreningen. Genom
nyttjanderätten äger bostadsrättsinnehavaren en del av föreningen. (HSB, 2019a) Vid förvärv
av lägenhet skall medlemskap sökas och godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse.
(HSB, 2019b) Kooperativ hyresrätt är en mellanform av hyres- och bostadsrätt där man hyr en
lägenhet av en ekonomisk förening som i sin tur äger alternativt hyr en fastighet. Som
medlem i föreningen betalas en deposition som sedan återgår den dagen man flyttar ut. (Sabo,
2019) I en äganderätt äger man boendet självt. Det kan göras i småhus och sedan 2009 även i
flerbostadshus i form av ägarlägenhet. I ägarlägenhet krävs det även en del samfällighet för
att ta hand om gemensamma utrymmen. (Boverket, 2019) Hyresrätt är att den boende inte
äger bostaden utan hyr av en hyresvärd. Det är även möjligt att hyra av privatpersoner och
kan även innefatta inneboende. (Boupplysningen, 2019) I Sverige bor flest invånare i ett ägt
småhus följt av hyresrätt i ett flerbostadshus (SCB, 2014).
1969 förändrades hyresmarknaden i Sverige från en hyresreglerad marknad till dagens
bruksvärdessystem som är ett mellanting av hyresreglering och marknadshyra. Ett
fastighetsbolag eller fastighetsägare kan sätta hyran men en hyresgäst har rätt att få sin hyra
prövad av hyresnämnden. Hyrorna skall motsvara lägenhetens bruksvärde och det gör att
liknande lägenheter ska ligga på samma hyresnivå. Detta system skyddar en hyresgäst men är
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även positivt för ett fastighetsbolag och fastighetsägare som renoverar och förbättrar sitt
bestånd. (Hyresgästföreningen, 2018) Bruksvärdessystemet gör många gånger att hyran ligger
långt under dagens marknadshyra, speciellt i attraktiva områden. Kritik mot
bruksvärdessystemet i Sverige är att det hämmar rörlighet och dålig rörlighet gör att vi inte
utnyttjar vårt svenska fastighetsbestånd effektivt. (Enström & Johansson, 2018) Dålig
rörlighet på bostadsmarknaden kan därför skapa inlåsningar. För de fall det uppstår en
inlåsning påverkas bostadsmarknadens användning negativt och detta leder till att en
samhällsekonomisk kostnad uppstår. (Berg, J & Hansen, S., 2014) Hyresregleringen är en
faktor som gör att det är svårt för unga att hitta ett första boende genom inlåsningseffekter.
Detta skulle kunna korrigeras genom att skapa fler hyresrätter eller förändring av regleringen.
(SOU 2015:48) Då en individ med ett attraktivt hyreskontrakt har låga kostnader är det inte
intressant för dessa att flytta till ett boende där deras kostnader skulle höjas, vilket det med
största sannolikhet skulle göra om de valde att flytta till en bostadsrätt där det finns
amorteringskrav alternativt en hyresrätt med högre avgift. (SOU 2015:48)

2.2 Olika inlåsningseffekter
Det finns flertalet olika typer av inlåsningseffekter som kan drabba samhället på både
samhälls- och makroskalär nivå. Dessa kommer i nämnas i korthet och sedan förklaras de av
värde för vår uppsats lite mer ingående. Det finns strukturella, mikroekonomiska, ideologiska,
makroekonomiska, politiska, socio-psykologiska och ekonomiska inlåsningseffekter.
Strukturella inlåsningseffekter är beslut som fattas utan att de kontrolleras av samhället eller
de som styr. Exempelvis etik och moral. (Wilson, 2013; Wilson, 2014) Mikroekonomisk
inlåsningseffekt återfinns ofta i områden där det råder brist på någon alternativ ekonomisk
utväg till den som redan existerar. (Wilson, 2013) Ideologiska inlåsningseffekter beror på
vilka preferenser och vilken världsbild samhället har för tillfället vilket också påverkar deras
beslutsprocess. Dessa beslut påverkar i sin tur det sociala, miljömässiga och ekonomiska
kapitalet på samhällsnivå. (Wilson, 2014) Makroekonomiska inlåsningseffekter definieras av
världsbild och ekonomiska värderingar på både samhälls- och statlig nivå, även om vissa
länder har börjat att få en mindre självständighet i och med en del av de organisationer som
finns runt om i världen, ex: Europeiska Unionen som implementerat euron och tvingar de
länder som ingår i euroområdet att följa deras direktiv. (Wilson, 2013)
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Politiska inlåsningseffekter anses vara nära sammanstrålat med kapitalism och religion.
(Wilson,2013) Områdets politiska inriktning kan antingen förbättra eller försämra ett
samhälle. Politiska inlåsningseffekter är den makroskalära inlåsningseffekten som anses vara
mest framstående när det kommer till att orsaka inlåsningar. Inlåsningar som beror på politik
kan delas upp i fyra komponenter: Typ av demokratiskt system, diktatur eller en demokrati,
hur man röstar, hur ofta man röstar etc. Landspecifikt regeringssätt och geopolitiska strukturer
på både nationell och kommunal nivå. Synen på det politiska systemet, om det är liberalt eller
konservativt. Samt om den policy som bedrivs tar sig ner på kommunal nivå och hur stora
skillnader det är mellan tanken bakom införandet och det faktiska utförandet av idén. (Wilson,
2014)
Socio-psykologiska inlåsningseffekter är sådana som uppstår då människor inte vill förändra
sitt beteende om det inte är ett måste. Detta kan leda till att innovation och produktivitet
hämmas. Denna inlåsningseffekt är främst framträdande när ett samhälle genomgår en kris
eftersom befolkningen då är som minst benägna till att ta emot nya idéer eller göra
förändringar. (Wilson, 2013)
Ekonomiska inlåsningseffekter ligger i direkt relation till samhällets ekonomiska kapital samt
globaliseringens och kapitalismens påverkan på samhällets motståndskraft. I de samhällen
som redan är liberala och globaliserade finns det ofta en vinstdriven inlåsning både på lokal
och nationell nivå. (Wilson, 2013)

2.3 Internationell forskning om inlåsningseffekter på
bostadsmarknaden
2.3.1 Negative Equity, sjunkande bostadspriser och spatially locked
Inlåsning på bostadsmarknaden kan ske när ett hushålls bostad är mindre värt än vad
bostadens lån är upptagna till. Detta kallas att ett hushåll är “underwater” samt “negative
equity” (Hendershot, Man Lee & Shilling, s.4, 2014). Det gör att det blir väldigt kostsamt att
flytta till en ny bostad och därför väljer många hushåll att istället avvakta till prisuppgång
alternativt tills dess att lånet amorteras av mer vilket blir en inlåsningseffekt. Det var detta
som hände under krisen 2007 i USA, då huspriser hade ökat med 90 procent från 2001–2006 i
och med att det var enkelt att få bostadslån för privatpersoner. Sedan föll bostadspriserna med
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1/3 och 2010 visade sig 25,9 procent av alla hushåll vara “underwater” med “negative
equity”. Räntan på lånet kan också bidra till en inlåsning om lånet inte är överförbart eller
flyttbart och om dagens räntor är betydligt högre vid nytecknande av lån. Detta gör att köp av
en identisk bostad ändå kommer resultera i en högre månadskostnad, vilket gör att ett hushåll
blir betydligt mindre benägna att flytta. Denna inlåsningseffekt var stor under sent 1970-tal
till början 1980-talet i USA. En studie på inlåsningseffekter gjordes genom att dela upp
hushåll i tre olika kategorier: “Strong, moderate and weak”. Här studerades faktorer som
påverkade ett hushålls rörelsemönster. Inom de starkaste hushållen fanns den minsta andelen
inlåsning, dock hade denna grupp av hushåll störst andel inlåsningar på grund av räntor (7
procent). Inom de svagaste hushållen var den största inlåsningseffekten på grund av
“underwater” (44 procent). Resultatet av studien visar på att då huspriser stiger kommer
“underwater” att minska medan stigande räntor leder till att inlåsningen ökar. (Hendershott,
Man Lee, & Shilling, 2014)
Genom att ha studerat data för bostäder i storstadsområden som löpt över 22 års tid,
”American housing survey”, tar Ferreira, Gyourko och Tracy (2010) fram nya estimat över de
effekter som stigande räntor och ”negative equity” har på bostadsmarknaden. De individer
och hushåll som drabbas av ett negativt eget kapital på grund av förändringar på
bostadsmarknaden är 1/3 mindre benägna att flytta på 2 års sikt än de som inte drabbas
negativt. (Ferreira, Gyourko & Tracy, 2010) De konstaterar vidare att för varje 1000 USD
ökning i reala årliga amorteringskostnader minskar benägenheten att flytta med mellan 10-16
procent. (Ferreira, Gyourko & Tracy, 2012) Undersökningen av data visar också på att om
den nuvarande bostaden ger en högre möjlighet till att göra avdrag på skatten påverkar även
detta benägenheten att flytta hos individerna. För varje 1000 USD som individen behöver
betala i skatt så minskar benägenheten att flytta med 1 procent. (Ferreira, Gyourko & Tracy,
2010) De är dock väldigt tydliga med att dessa estimat och upptäckter kring
bostadsmarknaden inte nödvändigtvis går att extrapolera till framtiden. Detta eftersom det inte
med säkerhet går att slå fast att bostadsmarknaden ser likadan ut även då. Deras teori stärks
dock av den studie som van Leuvensteijn & van Ommeren (2005) genomfört vilken visar på
att ökade transaktionskostnader, oavsett vilka de må vara, vid en flytt minskar rörligheten på
bostadsmarknaden.
Sjunkande bostadspriser har gjort att många bostadsägare drabbats av kapitalförluster. När
hushåll har ett lån större än 90 procent av alla deras tillgångar kan ett hushåll bli “spatially
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locked”, vilket kan översättas till att vara bunden till området. (Shan, s.567, 2001)
Höginkomsttagare är mer mobila och detta eftersom de har större chans att hantera ”negative
equity”. I studien kommer de tydligt fram till att sjunkande bostadspriser påverkar rörligheten.
Rörligheten skulle ha varit 1/3 större efter 4 år om huspriserna inte hade sjunkit jämfört med
hur situationen faktiskt såg ut då priserna sjönk och fler blev “spatially locked”. (Chan, 2001)

2.3.2 The Taxpayers Relief Act of 1997
Vinstskatt på bostäder kan leda till att privatpersoner håller i sina tillgångar i större
utsträckning än vad man annars skulle ha gjort. I USA infördes The Taxpayers Releif Act of
1997 (TRA97) vilket innebar att vinstbeskattningen på kapitalvinster vid bostadsförsäljningar
ändrades. Införandet medförde fyra viktiga förändringar: Dels eliminerades den så kallade 55
års-regeln, som innebar att personer över 55 år vid ett tillfälle i livet fick göra avdrag med 125
000 USD. I och med detta behandlas alla bostadsägare nu lika oavsett ur skattesynpunkt,
bostadsinnehavare som säljer får göra avdrag med 500 000 USD, för de fall man är gift, samt
250 000 USD för varje enskild individ vid varje försäljning efter 6 maj 1997. Möjligheten till
att göra avdrag för skatter behölls som det var tidigare och alla bostadsaffärer ska beskattas
för det innevarande året. Den sista förändringen var att vinstskatten på realisationsvinster
sänktes. (Cunningham & Engelhardt, 2007)
Då TRA97 var den största förändringen sedan sent 1970-tal har det genomförts studier kring
vinstbeskattning och dess påverkan på marknaden. I en studie har de kollat på till statistik
gällande förändringens effekt både innan och efter införandet av TRA97. Detta genom att 16
stycken välbärgade områden runt Boston under åren 1982–2008 studerades, där ett tvärsnitt i
variation om ackumulerade realisationsvinster togs fram. Studien kommer fram till att TRA97
ledde till ökade försäljningar hos hushåll med en vinst upp till det tak som skattelättnaden gav
då försäljningar av hushåll som gjorde en vinst på 500 000 dollar ökade med 0,4–0,62
procentenheter. Även rörligheten hos hushåll under 55 år ökade markant men hushåll som
gjorde en vinst över 500 000 dollar sågs ingen effekt av förändringen. I övrigt upptäcktes
ingen ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Studien sammanfattas med att då kostnaden för
försäljning minskar är hushållen mer benägna att sälja. (Shan, 2011)
Reformen ledde till att antalet personer i spannet 52–54 år som flyttade ökade med 23,2
procent jämfört med individer som flyttade 1996, alltså innan reformen trätt i kraft. Sett till
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flertalet faktorer ökade rörligheten med 22–31 procent där majoriteten av dessa flyttar
berodde exempelvis på att folk valde att flytta till mindre bostäder på grund av att de skilt sig
eller att barnen flyttat ut. Dessa individer låg tidigare i riskzonen att behöva skatta om de
flyttade till ett mindre boende. (Cunningham & Engelhardt, 2007) Undersökningen visar på
att det fanns en inlåsningseffekt på grund av 55 årsregeln då det finns tydlig statistik på att
mobiliteten före respektive efter 1997 har förändrats efter införandet av skattereformen.
Undersökningen visar också på att även om upphävandet av 55 årsgränsen leder till en ökad
mobilitet för folk kring 55 så är det få totala flyttar då det endast är drygt 4 procent av de i 50årsåldern som flyttar under ett givet år. Effekten är därför att se som effektiv men liten.
(Cunningham & Engelhardt, 2007)
Ägt boende och reavinstbeskattning vid försäljning kan leda till inlåsning vilket kan påverka
arbetskraftens rörlighet negativt, eftersom det blir ett hinder mot att hushållen byter bostad.
Men att helt utesluta ägt boende från att vinstbeskattas skapar ineffektivitet även om
vinstbeskattning skapar en inlåsningseffekt. Därav föreslås att bostadsbyten, då man köper ett
annat permanent boende, skulle tillåtas utan beskattning som ett sätt till att minska inlåsning.
Om individen däremot flyttar från ett ägt boende till en hyresrätt eller liknande ska dock
fortfarande kapitalvinstbeskattning föreligga. (Policy Advice Division of the Inland Revenue
Department and by the New Zealand Treasury, 2009) Auerbach menar på att reducerad
vinstskatt eller att bostaden undantas vinstskatt skulle reducera inlåsningseffekter. Men även
andra politiska åtgärder kan leda till att inlåsningseffekterna minskar. Ett exempel är att skatta
periodiserat istället för att skatta vid en realisation. (Auerbach, 1988)

2.4 Förändrade villkor på bostadsmarknaden
Här beskriver vi fenomenen amorteringskrav, skuldkvotstak och vinstskatt på privatbostäder.
Vi förklarar också dess påverkan på samhället, hur det leder till inlåsningseffekter samt dålig
rörlighet på bostadsmarknaden.
Bolånetaket, som reglerar att individer till en bostad endast får låna 85 procent av bostadens
värde, trädde i kraft i oktober 2010. Detta är dock inget som bankerna måste följa utan mer en
rekommendation från Finansinspektionens sida. Det finns alltså möjlighet att låna resterande
15 procent också via ett separat lån, även om chansen är mycket liten. (Finansinspektionen,
2010) Sedan mars 2018 finns det två bestämmelser som reglerar hur mycket en bolånetagare
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behöver amortera på nya bolån som tas ut gentemot en fastighet. Det rör sig dels om
amorteringskravet som trädde i kraft den 1 juni 2016 men också om skuldkvotstaket som
trädde i kraft den 1 mars 2018.

2.4.1 Amorteringskrav
Amorteringskravet som trädde i kraft den 1 juni 2016 grundas på Proposition 2015/16:86,
som i sin tur tagits fram genom Finansdepartementets promemoria ”Amorteringskrav” från
september 2015 samt SOU 2915:40. Där det lades fram ett förslag om att det skulle införas
bestämmelser kring amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse, förkortad
LBF. Den bakomliggande tanken med införandet av amorteringskraven var att nya lån som
ges ut till låntagare ska ha en sund amorteringskultur samt ska bidra till att skuldsättningen
hos hushållen inte blir alltför hög och därmed fungera som ett skydd för konsumenterna.
(Regeringskansliet, 2016)
Vad som menas med en sund amorteringskultur kan ses från vad Svenska Bankföreningen har
förordat i sina rekommendationer och nämns i Proposition 2015/16:89. Den första
rekommendationen som dök upp 2010 innebar att alla som tog nya bolån skulle amortera ner
dessa till 75 procent och vid en uppdatering 2013 rekommenderades att denna amortering
skulle ske på 10–15 år. Så sent som i oktober 2014 meddelade Svenska Bankföreningen att
deras rekommendation skulle gälla alla nya bolån som togs upp och översteg 50 procent av
bostadens pris. Vidare säger regeringen i propositionen att “Sund amorteringskultur ska också
tolkas ur ett såväl makroekonomiskt som finansiellt stabilitetsperspektiv, vars närmare
innebörd kan variera över tid.” (Prop. 2015/16:89)
Amorteringskravet, som lyder under Finansinspektionens (FI) föreskrifter, omfattar alla nya
bolån som tas av en individ och överstiger 50 procent av bostadens marknadsvärde. För de
fall där lånebeloppet ligger mellan 50–70 procent av bostadens värde ska minst 1 procent av
lånets totala värde amorteras per år. I de fall då lånet ligger mellan 70–85 procent ska minst 2
procent av lånets totala värde amorteras per år. Värderingen på bostaden utgår från
marknadsvärdet och denna värdering får göras om vid avsevärda värdeförändringar som inte
beror på den allmänna prisutvecklingen på marknaden alternativt tidigast var femte år på
bankens initiativ. Det finns dock undantag från dessa regler som får beviljas och dessa är att
under de fem första åren en individ bor i en nyproducerad bostad kan denne undantas
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amorteringskraven. Det kan vidare beviljas undantag från amorteringskraven vid särskilda
fall, såsom arbetslöshet, sjukdom och dödsfall i familjen. (Regeringskansliet, 2014)
Orsaken till att det tillsattes en offentlig utredning kring konsumentskydd på
bolånemarknaden och därmed också amorteringskrav var att EU-kommissionen och IMF vid
flertalet tillfällen konstaterat att hushållens skulder i Sverige är stora och att de ökar snabbare
än i resterande EU. Det konstateras också att en bakomliggande anledning till den höga
skuldsättningsgraden är den svaga amorteringskultur som vid kommissionens yttrande förelåg
i Sverige. Det har därför i flertalet reformationsprogram rekommenderats att Sverige bör
reformera avbetalningskulturen genom att öka amorteringstakten på bolån och därigenom få
ner skuldsättningsgraden. (Prop. 2015/16:89)
Enligt Finansdepartementets promemoria från september 2015 framgår att hushållens
aggregerade skuldkvot i Sverige låg på 172 procent i slutet av 2014 och att tillväxttakten på
denna i juli 2015 låg på 7,1 procent. Bostadspriserna i Sverige har också ökat i relativt snabb
takt sedan mitten på 1990-talet precis som i resten av Europa. Dock har utvecklingen i
Sverige varit relativt kraftfull samt att den till skillnad från många andra länder inte drabbades
av någon betydande prisförändring då finanskrisen 2008–2009 skedde. Enligt studier gjorda
av Finansdepartementet kan 75 procent av prisförändringen sedan 1990-talet fram till 2014
förklaras av strukturella faktorer såsom högre bostadsägarandel, lägre boendeskatter, lägre
räntor samt övriga faktorer. 25 procent av skuldkvoten kan alltså inte förklaras av så kallade
strukturella faktorer och vissa av dessa faktorer kan på sikt komma att ändras.
(Finansdepartementet, 2015)
En lägre belåningsgrad, vilket skulle komma att bli följden av höjda amorteringar, minskar
skuldsättningen hos hushållen och ökar deras motståndskraft gentemot ekonomiska störningar
såsom konturnedgångar. Det innebär i sin tur att ekonomin i Sverige skulle komma att
påverkas mindre negativt om något oväntat skulle ske i Sverige eller ute i omvärlden vilket
också är hela målet med amorteringskravet. På kort sikt innebär amorteringskravet högre
kostnader för individen men på sikt innebär amorteringarna att räntekostnaderna blir lägre och
individens kostnader därmed också blir mindre på längre sikt. (Prop. 2015/16:89)
För att uppnå detta infördes en ny paragraf, 6:3b, samt en uppdatering av punkten 4 i 16:1 i
LBF som lyder enligt följande:
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”Kreditinstitut som till enskilda personer lämnar krediter som är förenade med panträtt i fast
egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt, eller som är förenade med motsvarande
rätt i byggnad som inte hör till fastighet, ska tillämpa återbetalningsvillkor som är förenliga
med en sund amorteringskultur och motverkar alltför hög skuldsättning hos hushållen” (lag
2016:346).
”Vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet,
riskhantering, genomlysning, system för hantering av uppgifter om insättare och deras
insättningar, amortering, sundhet, att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden
samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 kap 1–5 §§” (lag 2004:297). (lag 2016:346)
Amorteringskravet är tänkt agera som ett konsumentskydd för att öka motståndskraften hos
hushållen, främst för de mest känsliga hushållen. Om det skulle införas ett amorteringskrav
även på redan existerande lån skulle detta kunna leda till negativa effekter på Sveriges
ekonomi. Detta eftersom det historiskt i Sverige visats att byggande är känsligt när det
kommer till prisförändringar på bostadsmarknaden. Ett amorteringskrav, som skulle komma
att påverka efterfrågan på bostäder och lägre priser, skulle kunna föranleda att byggföretag
väljer att minska byggandet av nya bostäder. För att motverka att byggandet minskar,
framförallt i storstäder där det redan råder bostadsbrist, föreslogs det av Finansinspektionen
att förstagångsköpare ska kunna undantas från amorteringskravet i 5 år vid köp av en
nyproducerad lägenhet. (Prop. 2015/16:89) Efter införandet är reglerna för att en individ ska
amortera inte tvingande gällande nyproduktion men de flesta banker väljer att följa
amorteringsreglerna ändå. (Svensk Fastighetsförmedling, 2019)
En diskussion fördes vidare i propositionen att införandet av ett amorteringskrav på nya lån
med mycket stor sannolikhet skulle komma att förändra beteendet hos de hushåll som
planerar att köpa en bostad. Dels genom att efterfrågan för nya köpare minskas vilket
troligtvis skulle komma att leda till att prisutvecklingen på bostadsmarknaden sjunker i
förhållande till om det inte skulle ha funnits ett amorteringskrav. Det leder i sin tur att de
hushåll som redan äger en bostad kommer att drabbas av en mindre real utveckling av sin
förmögenhet. Detta kommer sannolikt leda till flertalet negativa effekter kring Sveriges
makroekonomiska utveckling på kort sikt i förhållande till om inget krav hade funnits. (Prop.
2015/16:89) I propositionen är de dock tydliga med att poängtera att det råder en mycket stor
osäkerhet kring hur hushållen kommer agera vid införandet av ett amorteringskrav och
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därmed ökade utgifter. Det finns ingen data som pekar på hur de kommer att konsumera
respektive spara i förhållande till tidigare.

2.4.2 Skuldkvotstaket, det skärpta amorteringskravet
Flertalet internationella aktörer har uttalat sig kring de svenska hushållens stora skulder och
rekommenderat Finansinspektionen att åtgärder behöver tas. Den europeiska
systemrisknämnden (ESRB) uttalade sig i september 2016 kring de höga skulderna och den
prisutveckling som skedde på bostadsmarknaden. Priserna har stigit med 40 procent över de
senaste 3 åren (2014–2016) och utfärdade en varning till Sverige. I samband med varningen
gavs även flertalet förslag på lösningar och ytterligare åtgärder utöver de som redan fanns i
form av amorteringskravet och bolånetaket. (Finansinspektionen, 2017a) Rekommendationen
kring ett skuldkvotstak kom från IMF (Internationella valutafonden) och OECD
(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Europeiska kommissionen
uttalade sig i oktober 2016 och var det mest rekommenderade förslaget av de som skickats in
och påpekade att Sverige står inför betydande obalanser i form av ökade bostadspriser,
övervärderade bostäder och höga skulder i sin landsrapport för 2017. De poängterar trots att
det vidtagits åtgärder i form av det tidigare amorteringskravet för att åtgärda dessa problem så
var det inte tillräckligt för att komma till rätta med de obalanser som finns. (Europeiska
kommissionen, 2017)
Finansinspektionen konstaterar vidare att skuldkvoten har dämpats med cirka 8 procent
jämfört med om det första amorteringskravet inte hade införts samt att skuldkvoten under
2016 minskade med ett par procentenheter vilket är första gången det skett sedan mätningarna
infördes 2011. Dock så visar Finansinspektionens analyser samtidigt att det samband som
finns mellan belåningsgrader och skuldkvoter är förhållandevis svagt. Det innebär att det
första amorteringskravet, som baseras på belåningsgraden, endast till viss del kommer att
påverka låntagare som har en hög skuldkvot. Om bostadspriserna fortsätter att öka kommer
även skuldkvoten att göra detsamma och med den, hushållens sårbarhet gentemot
makroekonomiska störningar. Detta är varför det nuvarande amorteringskravet inte bedöms
dämpa utvecklingen av hushållens skuldkvoter tillräckligt väl. (Finansinspektionen, 2017a)
Inspektionen menar på att hushåll med höga skuldkvoter har lägre kassaflödesmarginaler än
hushåll med låga skuldkvoter. Vilket innebär att hushåll med högre skuldkvot är mer känsliga
mot makroekonomiska störningar. Hushåll som har högre skuldkvoter är också mer känsliga
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gentemot ökade räntor då deras månatliga kostnader påverkas mer än hushåll som har lägre
skuldkvoter. De är också mer känsliga gentemot inkomstbortfall, exempelvis arbetslöshet,
vilket innebär att de är mer benägna att dra ner på sin konsumtion vid en sådan händelse
vilket kan, som nämnts tidigare, bidra till en kraftigare konjunkturnedgång. Inspektionen
menar att dessa hushåll endast till viss del påverkas av det första amorteringskravet och menar
att ytterligare åtgärder krävs mot hushållen med högre skuldkvot, detta för att kunna stärka
deras motståndskraft. (Finansinspektionen, 2017a)
Det första amorteringskravet har förändrat individernas och därmed också hushållens
beteenden ur den aspekten att de lånar mindre, amorterar mer och köper billigare bostäder.
Detta eftersom de nya amorteringskraven innebär att det är mindre attraktivt att låna högre
belopp eftersom det i sin tur påverkar hushållens förmåga att spara eller spendera pengar i
övrigt. Det leder i sin tur att efterfrågan på både bostäder och lån minskar vilket leder till att
bostadspriserna går ner. Ett skärpt amorteringskrav antas få liknande effekter på nya låntagare
med höga skuldkvoter. Detta då vissa hushåll kommer välja att låna mindre för att inte behöva
amortera lika mycket. Ett skärpt amorteringskrav, menar Finansinspektionen, leder till att
individens och hushållens skulder minskar snabbare vilket gör att räntebetalningarna blir lägre
på sikt. Dock konstaterar inspektionen att ett skärpt amorteringskrav leder till högre
utbetalningar för stunden, dvs. att räntebetalningar och amorteringar går upp.
(Finansinspektionen, 2017a) Finansinspektionen kommenterar det förväntade utfallet enligt
följande: ”Sammantaget väntas kombinationen av beteendeeffekter och högre amorteringar
stärka hushållens motståndskraft, såväl momentant som över tid”(Finansinspektionen, 2017a).
Det skärpta amorteringskravet, skuldkvotstaket, trädde i kraft den 1 mars 2018 och rör enbart
fysiska personer. Det skarpare kravet innebär att individer som tar nya lån vilket överstiger
4,5 gånger den ansökandes bruttoinkomst ska amortera minst 1 procent av det totala lånet,
utöver vad som är sagt kring det gällande amorteringskravet vilket trädde i kraft den 1 juni
2016. (FFFS 2017:23) Detta gäller inte om man byter låneföretag, dock under förutsättning att
lånet togs ut innan det skärpta amorteringskravet trädde i kraft. Även här ges möjligheten att
en individ undantas, precis som vid det inledande amorteringskravet, från bestämmelserna om
det under amorteringstiden skulle uppstå så kallade särskilda skäl som nämnts ovan. Vidare
ska låneinstitut under en begränsad tidsperiod, vanligtvis 6 månader, medge undantag från att
det skärpta amorteringskravet ska följas för de fall individen har en annan bostad och lån på
denna som ska säljas och lösas i samband med en flytt. Har en individ ingått ett avtal om att

22

köpa en nyproducerad bostad före den 1 mars 2018 men tillträde och lån tas upp därefter har
denne rätt att undantas från det skärpta amorteringskravet samt att denna rätt gäller i 5 år om
köpet skett efter det skärpta amorteringskravet trädde i kraft. (Finansinspektionen, 2017b)
Men som tidigare nämnt är reglerna för amortering inte tvingande vid nyproduktion, men de
flesta banker väljer att följa amorteringsreglerna ändå.
Vad som menas med bruttoinkomst i detta fall är den fastställda förvärvsinkomsten för
individen. För att räknas som förvärvsinkomst ska inkomsten vara stadigvarande och
säkerställd samt att den ska komma från inkomstslagen tjänst eller näringsverksamhet. Den
bakomliggande anledningen till att man ska använda bruttoinkomsten är att den är
förhållandevis enkel att få tag på då den årligen rapporteras in till Skatteverket av
arbetsgivaren och det är därför enkelt att verifiera. Trots att man vet bruttoinkomsten kan man
inte med säkerhet veta vilken disponibel inkomst varje enskild individ har vilket innebär att
det blir svårare att bestämma om skuldkvoten på det givna lånet överstiger gränsvärdet om 4,5
gånger bruttoinkomsten. (Finansinspektionen, 2017b)
Valet av skuldkvotsgränsen, dvs 4,5 gånger bruttoinkomsten (450 procent), baseras på
flertalet faktorer. Hur många hushåll som påverkas av det skärpta amorteringskravet är en
avgörande faktor för hur mycket skuldutvecklingen på kort sikt påverkas. Desto högre
gränsvärde som sätts för skuldkvotstaket, desto färre individer och hushåll kommer att
påverkas vilket leder till att den direkta effekten blir mindre. Det skärpta amorteringskravet
kommer på kort sikt leda till att individer och hushåll lånar mindre och därmed köper billigare
bostäder. Det skärpta amorteringskravet kommer att halvera antalet hushåll som har en
skuldkvot på mer än 4,5. En lägre skuldkvotsgräns kommer på kort sikt att påverka fler
hushåll än vad en högre skuldkvotsgräns gjort. Det leder till att den direkta effekten på
skulddämpningen därmed blir större om det används en lägre kvotgräns. Om huspriserna
fortsätter att stiga mot allt högre höjder kommer ett högre gränsvärde att omfatta allt fler
hushåll vilket gör att en högre gräns kan ses som en försäkring mot framtida
skuldkvotsökningar. Den valda kvotgränsen är enligt Finansinspektionen en försäkring mot
framtida prishöjningar då kravet i nuläget endast skulle påverka drygt 14 procent av de som
tar nya lån. (Finansinspektionen, 2017a)
Enligt Finansinspektionen är syftet med denna skärpning, precis som med det inledande
amorteringskravet, även det att öka hushållens motståndskraft gentemot makroekonomiska
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störningar. Detta då skulderna som de svenska hushållen har är höga både internationellt och
historiskt sett, där skulder räknas som lån i förhållande till inkomst. Inspektionen menar på att
de risker som i nuläget finns kopplade till hushållens skulder främst är att de hushåll som har
en hög skuldsättning kraftigt skulle kunna dra ner sin konsumtion vid en makroekonomisk
störning. I detta fall pekar inspektionen på de erfarenheter som finns från utlandet i samband
med den finanskris som rådde 2008–2009. En kraftig minskning i konsumtion från flertalet
hushåll kan komma att leda till att den ekonomiska nedgången förstärks ytterligare.
(Finansinspektionen, 2017a; Finansinspektionen, 2017b)
För att kunna säkerställa det som står i Finansinspektionens rekommendationer kring att
upprätthålla en sund amorteringskultur anses det nödvändigt att det skärpta amorteringskravet
införs då fördelarna bedöms vara avsevärt högre än kostnaderna för åtgärden. Detta eftersom
om hushållen inte kan återbetala sina skulder leder detta till att den finansiella stabiliteten
hotas då banker och låneinstitut lider stora förluster. Vid inspektionens utredning ansågs dock
de risker som var kopplade till den ekonomiska stabiliteten som förhållandevis små. De risker
som är av relevant värde är det faktum att högt skuldsatta hushåll vid ett ekonomiskt
inkomstbortfall eller ökade räntor med största sannolikhet kommer att minska sin konsumtion
kraftigt vilket ytterligare kan förstärka en ekonomisk nedgång. (Finansinspektionen, 2017a)
Ett internationellt exempel är att brittiska hushåll drog ner sin konsumtion med 17 procent
mellan 2007–2012 för de fall då de var högt skuldsatta, mer än 2 gånger deras bruttolöner.
Detta kan jämföras med lägre skuldsatta hushåll som minskade sin konsumtion med 11
procent. (Baker, 2014; Andersen, Duus & Jensen, 2016)
Finansinspektionen motiverar det skärpta kravet med att det i Sverige idag är en unik situation
med låga räntor och höga bostadspriser som leder till en förhöjd risk för framtida finanskriser.
I samband med detta är det många hushåll som har stora skulder i förhållande till sina
inkomster samt studier som visar på att hushåll med höga skuldkvoter är mer känsliga för
inkomststörningar än hushåll och individer med en lägre skuldkvot. Därav anses det första
amorteringskravet inte ha en tillräckligt tillfredsställande effekt för att få ner dessa
skuldkvoter. (Finansinspektionen, 2018)
Finansinspektionen är av uppfattningen att det första amorteringskravet har inneburit vissa
inlåsningseffekter men bara till viss del då amorteringskravet enbart berör nya låntagare. De
är också av uppfattningen att det skärpta amorteringskravet kan komma att ge upphov till
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vissa inlåsningseffekter men bedömer dessa som begränsade då det endast berör få hushåll.
De menar att inlåsningseffekterna beror på att hushåll som redan har bolån inte väljer att flytta
i samma utsträckning som annars, för de fall deras önskade konsumtionsnivå kommer att
påverkas negativt av amorteringskravet. Dessa inlåsningseffekter kan leda till en sämre
rörlighet på bostadsmarknaden vilket är att se som en samhällsekonomisk kostnad.
(Finansinspektionen, 2018) De är dock av åsikten att det är endast en begränsad effekt sett
över landet och att det främst beror på det första amorteringskravet då klart fler låntagare
påverkades när detta infördes. Det nya och skärpta amorteringskravet förväntas endast
omfatta 14 procent av alla nya bolånetagare men de som påverkas förväntas göra det i större
utsträckning. (Finansinspektionen, 2017b).
Finansinspektionen är av åsikten att inlåsningseffekten är som mest kraftfull för de som
planerar att flytta till ett dyrare boende, gäller ej i Stockholm och andra storstäder, och de som
flyttar till billigare boenden kommer inte att drabbas i lika hög utsträckning, återigen ej i
storstäder. Dock kan bolånetagare och därmed ofta äldre individer påverkas även vid köp av
en bostad som är billigare, främst storstäder. Även flertalet instanser, däribland LO, TCO,
SPF Seniorerna, RMF, Stockholms Handelskammare, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges
Advokatsamfund är av uppfattningen att det skarpare amorteringskravet kommer att få klart
negativa effekter för vissa demografiska grupper, däribland unga förstagångsköpare och äldre,
men också för de som vill flytta till större städer för att söka arbete. (Finansinspektionen,
2017b).
Det amorteringskrav som infördes i juni 2016 har fått de efterfrågade effekterna som man var
ute efter. Kravet som omfattar ungefär samma andel i storstäder som i resterande landet
innebär att hushållen amorterar mer, lånar mindre, använder en större kontantinsats och köper
billigare bostäder. Totalt sett lånades det 9 procent mindre och de bostäder som köptes var 3
procent billigare, vilket var lägre än de förväntade 5 procenten. Med det nya skärpta
amorteringskravet förväntas den totala effekten bli mindre då det är färre hushåll som
kommer att omfattas av detta. Ser man dock enbart till de demografiska grupperna som
påverkas blir såklart effekterna större. Det skärpta amorteringskravet kommer dock att
omfatta klart större andel av de som tar lån i Stockholm, cirka 30 procent, jämfört med i
resterande del av landet, cirka 15 procent vilket också kommer leda till att effekterna på
bostäder i Stockholm blir högre än i resterande del av landet. Bedömningen är att
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bostadspriserna som helhet kommer att minska med 1,5 procent i landet medan priserna i
Stockholm förväntas sjunka med 3 procent. (Finansinspektionen, 2017a)
Skulderna kommer genom det skärpta amorteringskravet att dämpas direkt på flertalet sätt. En
del hushåll kommer att låna över skuldkvotsgränsen men mindre än om kravet ej funnits
medan en del hushåll helt enkelt kommer att välja att belåna sig till en skuldkvot under
gränsvärdet. Det skärpta kravet förväntas leda till att enbart 7 procent av alla hushåll kommer
att belåna sig över skuldkvoten jämfört med de 15 procent som är så pass högt belånade idag.
Totalt sett kommer var tredje hushåll som påverkas av det skärpta amorteringskravet behöva
amortera mer på sina lån än vad de gör idag. Av de som tar nya lån kommer 12 procent att
sänka sina skulder genom att ta lägre lån. De får då en lägre amorteringstakt än med det första
amorteringskravet vilket innebär att de inte enbart får en lägre belåningsgrad utan även en
skuldkvot under beloppsgränsen. Hälften av de hushåll och individer som påverkas av det
skärpta kravet kommer ha än mindre skuld än utan skärpningen men de kommer att amortera
en lika stor andel av lånet varje år som under det första amorteringskravet.
(Finansinspektionen, 2017a)
2016 var det genomsnittliga nya bolånet på drygt 1 800 000 kronor och med införandet av det
skärpta amorteringskravet så väntas denna summa sjunka med 70 000 kronor. Detta är en
minskning med 4 procent vilket kan jämföras med de 9 procent som det första
amorteringskravet inbringade. Med det nya och skärpta kravet kommer amorteringarna att öka
med cirka 2000 kronor/månad för de fall hushållet har en hög skuldkvot och belåningsgrad.
De som har en hög skuldkvot med belåningsgrader på 50–70 procent ökar sina utgifter med
cirka 1000 kronor/månad i genomsnitt. Dock så kommer var tionde hushåll som har en
skuldkvot som ligger över gränsvärdet att behöva öka sina amorteringar minst 3000
kronor/mån. (Finansinspektionens, 2017a) Nedan illustreras hur mycket månadskostnaden går
upp varje månad baserat på att hushållet lånar 1 000 000 kronor:
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Lån mot bostad, 50–70%, antag lån om 1 000 000 kronor
1% * 1 000 000 = 10 000 /år à 833/månad
Om mer än 4,5 gånger årsinkomst (brutto),
+1% à 1%*1 000 000 =10 000/år à 833 /månad
Totalt: 1667 kronor/månad, per 1 000 000 lånade kronor.
Lån mot bostad överstiger 70% antag lån om 1 000 000 kronor
2% * 1 000 000=20 000/år à 1667/månad
Om mer än 4,5 gånger årsinkomst (brutto), +1% à 1%*1 000 000 =10 000/år à 833/månad
Totalt: 2500 kronor/månad per 1 000 000 lånade kronor.

2.4.3 Kapitalvinstbeskattning:
För att reda ut vad det egentligen är och vem som berörs finns lagar för detta i
Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Denna lag har förändrats över tid och reglerna för
vinstbeskattning har inte alltid sett ut som de gör idag.
I SOU 1992:47 diskuteras att en flytt till ny bostad med lika värde inte är möjligt då de
rådande skattereglerna tvingade individer att ta nya lån eftersom vinstskatten ska betalas av
likvida medel vid en avyttring. Det är med de gällande skattereglerna inte möjligt att föra med
all vinst in i nya bostaden. Detta leder till att det inte möjligt att genomföra alla tilltänkta
bostadsbyten eftersom de inte alltid kan komma att finansieras, då en högre andel lån behöver
tas och det är inte säkert att dessa beviljas. De skatteregler som finns är ett hinder för
bostadsmarknadens rörlighet vilket i sin tur leder till att bostäder inte kommer att nyttjas med
de rådande skattereglerna. Utredningen visar på att vinstskatten bör korrigeras om hushållet
avyttrar sin fastighet för att köpa en ny och skälen för detta är både sociala men även
samhällsekonomiska aspekter. De skattebortfall som kan komma att uppstå skall kompenseras
med ett bättre utnyttjat bostadsbestånd och därmed minskar det nuvarande hindret för
rörlighet på bostadsmarknaden. (Finansdepartementet, 1992)
Proposition 1993/94:45 gällande uppskovsregler vid bostadsbyten hänvisar till ovan nämnda
SOU 1992:47. I denna proposition kom förslag på hur förändringar kan komma att se ut. De
problem som diskuterades i SOU 1992:47 ledde till att flyttar förhindrades. Två alternativ
lades fram för att lösa denna problematik, det ena var att ta bort reavinstbeskattningen på
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bostäder och det andra alternativet, som sedan blev till verklighet, var möjligheten till
uppskov. De tidigare uppskovsregler som var möjliga innan skattereformen återinfördes men
med vissa ändringar så som exempelvis gällande även för bostadsrätter och inte enbart villor
som senast. (SFS 1978:970; SFS 1990:38)
De tidigare uppskovsreglerna var komplicerade och ersattes istället med en 9- och 18procentregeln. Anledningen till att den kallades för 9-procentsregeln var att avyttringar av
fastigheter enligt Proposition 1989/90:110 på permanentbostäder var skattepliktiga upp till 30
procent av försäljningspriset och därefter betalades skatt om 30 procent från denna summa.
Det kan jämföras med den kvoteringen som görs idag men med dåvarande regler kvoterades
endast 30 procent jämfört med de 73 procent som tas upp idag. 18-procentsregeln fungerar
likadant och är applicerbart på övriga bostäder som inte är permanentbostäder, exempelvis
fritidshus. Man tar då upp 60 procent av försäljningspriset och på detta belopp beskattas sedan
avyttringen med 30 procent. I Propositionen 1993/94:45 föreslås nya uppskovsregler där
äldre regler används som vägvisning. Det föreslås att de tidigare tak-reglerna på 9- och 18
procent tas bort och att 50 procent av vinsten är skattepliktig. Med budgetpropositionen
2000/01 ändras detta så att 2/3 tas upp till beskattning och det är därför skatten steg från de
tidigare 15 till de nya 20 procentenheterna. Proposition 2007/08:27 föreslog sedan att
kapitalvinsten skall höjas från 20 till dagens 22 procent vid avyttring av privatbostad. Tanken
var att en höjd skatt på realisationsvinster skall finansiera bortfallet av inkomster från den
avskaffade fastighetsskatten. Här justeras även uppskovsbeloppet med tak om 1,6 miljoner
kronor och att det uppskjutna beloppet varje år beskattas med 0,5 procent. Regeln började
gälla 1 januari 2008. (2007/08:SkU10) Under tidsperioden 21 juni 2016 - 30 juni 2020 har
takbeloppet tagits bort, för att förbättra möjligheten till ökad rörlighet. (Finansdepartementet,
2016)
Kapitalvinstbeskattning regleras i grunden av 44 kap. inkomstskattelagen (IL). För att en
kapitalvinst, eller kapitalförlust, ska uppstå krävs att en avyttring sker. En avyttring definieras
i 44:3 IL som:
”Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar”
(Inkomstskattelag 1999:1229).
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Däremot innebär arv vid bodelningar, gåvor eller överlåtelse av egendom inte som en
avyttring och ska därför inte beskattas vid överlåtelsetillfället. (Skatteverket, 2019b)
Beräkningen av kapitalvinsten återfinns i 44:13–14 IL:
”Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan
•

ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad
med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

•

omkostnadsbeloppet. Lag (2007:1419)” (Inkomstskattelag 1999:1229).

”Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning
(anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Utgifter för
arbete enligt 67 kap.13 a och 13 b §§ ska inte ingå i omkostnadsbeloppet till den del
skattereduktion har tillgodoräknats enligt 67 kap. Lag (2009:536)”. (Inkomstskattelag
1999:1229)
Detta innebär att kapitalvinsten beräknas som försäljningspriset minus anskaffningsutgiften
samt eventuella omkostnadsbelopp så som renoveringar, förbättringar samt utgifter för
försäljning av bostaden. Vad som är avdragsgillt finns lagstadgat i 45 kapitlet IL för
fastigheter och 46 kapitlet IL för bostadsrätter. Kapitalvinsten deklareras det år som tillgången
avyttras enligt 44:6 IL (Skatteverket, 2019a)
Alla fysiska personer och dödsbon har en skyldighet att betala skatt för inkomst av kapital.
(Finansdepartementet, 1997) Kapitalvinstbeskattningen gäller för alla avyttringar och dessa
ska beskattas med 30 procent, det spelar ingen roll hur länge avyttringen har funnits till
personens ägo eller hur den förvärvades. Generalregeln är att kapitalvinster beräknas
nominellt och ska tas upp till 100 procent. Endast ett fåtal undantag från denna regel finns och
där ingår bland annat avyttring av fastigheter. (Skatteverket, 2019a) Kapitalvinsten på en
fastighet beräknas på så sätt att man tar upp 22/30 av vinsten efter en avyttring och därefter
beskattar denna del med 30 procent. (Skatteverket, 2019c) Gällande kvoteringen härleds
denna i 45:33 IL för fastigheter och 46:18 IL för bostadsrätter (Inkomstskattelag 1999:1229).
Det ska dock noteras att innan kvoteringen sker skall, om det finns, uppskovsbelopp återföras
till det resultat som gjorts.
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Detta givet ett exempel på en avyttring av bostad med kapitalvinst om 1 000 000 kronor, utan
ett tidigare uppskovsbelopp beräknas enligt följande.
1 000 000 / 30 = 33 333
33 333 * 22 = 733 333
733 333 * 0,3 = 220 000
Vinstskatt = 220 000 kronor
En person som därmed säljer sin bostad idag och gör en vinst med 1 000 000 kronor, skall
betala 220 000 kronor i vinstskatt vid avyttring. Att tillägga är att även förluster efter
avyttring också tas upp till deklaration det år förlusten skett. Det är möjligt att dra av 30
procent upp till 100 000 kronor och resterande del av förlusten med 21 procent (Skatteverket,
2019e). Det går även att kvitta förlust mot vinster samma år, vanligtvis i värdepapper
(Skatteverket, 2019e).
För att råda bot på de inlåsningseffekter som finns beroende på vinstskatten har politiker
föreslagit förändringar i den rådande lagstiftningen och på så sätt få igång flyttkedjorna igen.
Det främsta förslaget är att det ska göras en jämförelse internationellt, inom EU (Motion
2014/1516: FP9005) samt med grannländerna Danmark, Norge och Finland. I Danmark är
realisationsvinster vid bostadsförsäljning helt skattefria och Finland samt Norge försvinner
kravet på vinstbeskattning om avyttring av bostaden sker tidigast efter 2 år av införskaffandet
av denna. (Motion 2013/14: Sk364) Det har också lagts fram förslag på att bostäder som
används som permanentbostäder ska undantas kravet för realisationsvinstbeskattning.
Skattesatsen har också föreslagits minska procentuellt och stegvis baserat på hur länge
bostaden har funnits i individens ägo. (Motion 2017/18:1227) Även Mäklarsamfundet strävar
efter en bostadsmarknad som är funktionell och utnyttjas på ett sunt och effektivt sätt. För att
uppnå detta är deras främsta förslag att realisationsvinstbeskattningen bör justeras. Deras
förslag är att vinstskatten ska sänkas med 20 procent per år och att det efter 5 års ägande inte
ska utgå någon beskattning för den som säljer sin bostad. (Mäklarsamfundet, 2018) Även
Boije är av uppfattningen att realisationsvinstbeskattningen bidrar till en minskad rörlighet på
marknaden och menar samtidigt på att möjligheten till uppskov för att på så sätt öka
rörligheten inte blir billigare i längden eftersom 0,5 procent av uppskovet ska betalas årligen
genom räntor (Boije, 2018).
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Stockholms Handelskammare konstaterar i sin analys, gällande att sänkt reavinst ökar
rörligheten på Stockholms bostadsmarknad, att höga kostnader för att flytta samt att
boendekostnaderna inte kommer att minska efter en flytt leder till en trög bostadsmarknad och
problematik. De uttrycker sig som att “En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för
stockholmsregionens framtida kompetensförsörjning och konkurrenskraft” (Stockholms
Handelskammare, 2011). Enligt en Skop-undersökning som genomförts menar 43 000 hushåll
i Stockholm att de kommer att flytta om vinstskatten sänks. Vid beskattning av
realisationsvinsten görs idag ingen som helst inräkning av inflationen på inköpspriset för
fastigheten. (Stockholms Handelskammare, 2011) Med de rådande skattereglerna blir det dyrt
att sälja eftersom det skett stora värdeökningar på bostadsmarknaden. Det kan vara billigare
att bo för stort, i fel typ av bostad eller till och med på fel ort för att transaktionskostnaderna
är så pass stora vid en avyttring och nyförvärv. (Boverket, 2014)
Även stora prisskillnader kan komma att leda till inlåsningseffekter och är något som kan
uppstå naturligt då bostadsmarknaden, precis som väldigt många andra marknader, är cyklisk
vilket innebär att priser går upp och ner. (SOU 2015:48, s.11) Även de stora prisskillnader
som föreligger mellan olika regioner i Sverige gör att det uppstår inlåsningseffekter. (SOU
2015:48) Eftersom kapitalvinstbeskattningen idag fungerar på så sätt att det beskattas först vid
avyttring kan detta leda till att privatpersoner inte handlar effektivt vilket leder till att det
skapas en inlåsningseffekt på marknaden. (Borg & Gustafsson, 2011)
Bostadsdebatten idag handlar ofta om just rörligheten samt vad som behöver göras för att få
igång den och om en skillnad i vinstskatt skulle medföra en förändring. Idag är fördelningen
av kvadratmeter mellan befolkningen i stort snedvridet då äldre bor på många kvadrat, och
skulle kunna förändras. SIFO:s undersökning åt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fick
fram genom sin enkät att det är hela 55 procent idag som skulle vilja bo större eller mindre än
vad man gör idag. 30 procent av personerna mellan 20–25 år flyttar varje år i jämförelse med
5 procent av personer mellan 60 år och äldre. Den största anledningen till att folk inte flyttar
är för att det är svårt att hitta boende samt på grund av höga månadskostnader. Här anses
därför inte slopad vinstskatt vara den största anledningen, utan den stora bromsklossen till
rörlighet är hyresregleringen. Avtalspart till ett attraktivt hyreskontrakt håller ofta hårt i det
och blir kvar i bostaden länge (Grossman, 2018). En undersökning som gjorts 2017 av
Mäklarsamfundet tillsammans med Hyresgästföreningen visar på att det är problematiskt även
på hyresrättssidan. I och med inlåsningseffekter drabbas både hyresgäster och bostadsägare av
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svårigheter när det kommer till att flytta för jobb, studier eller drömmar. Något som drabbar
Sverige samhällsekonomiskt. Undersökningen visar på att hyresgäster drabbas än hårdare av
de olika krav och tak som uppkommit i en marknad med en stor prisuppgång.
(Mäklarsamfundet & Hyresgästföreningen, 2017).
Fastighetsbyrån genomförde under 2017 en Novus undersökning och sammanställde en
rapport kring hur svenskar helst vill bo. Efter att ha frågat runt bland cirka 1000 anställda
fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån runt om i landet visade det sig att det var 92 procent av
de tillfrågade som uppgav att marknaden är inlåst. Största hindren från att flytta
sammanställdes i en lista:
1. Att utbud och efterfrågan inte matchar
2. Vinstskatten
3. Amorteringskraven
4. Bolånetaket
I undersökningen visar det sig även att hälften av alla svenskar som tänkt att flytta under året
inte gjort det av ekonomiska skäl. Det är viktigt att kunna anpassa boendet efter exempelvis
äldre och deras behov. De äldre agerar idag som “stoppklossar” eftersom det ofta är dom som
bor stort, men har bott länge och därför även billigt, vilket leder till att de inte är villiga att
flytta till ett nytt och dyrare boende. (Fastighetsbyrån, 2017) Dock är det viktigt att notera att
det i åldrarna 75 - 84 år endast är 5 procent av de tillfrågade som skulle flytta om vinstskatten
minskade. Då priserna på bostäder har ökat kraftigt de senaste åren är det inte bara dom äldre
som skulle drabbas av en stor skattesmäll utan de flesta som bott i sina bostäder under en
längre tidsperiod skulle komma att drabbas. (Stockholms Handelskammare, 2011)
Sverige är ett av de länder i Europa där unga flyttar hemifrån klart tidigast. Enligt Eurostat var
genomsnittsåldern för att flytta hemifrån under 2018 endast 18,5 år vilket är en klar
minskning från redan låga 21 år som var snittet under 2017. (Eurostat, 2019) Det framgår
dock inte till vilka typer av bostäder personerna flyttat. Detta kan jämföras med snittet för
resterande medlemsländer i Europeiska Unionen som ligger på 26 år, där Montenegro har den
högsta medelåldern för att flytta hemifrån med 32,8 år. I Sverige var medellivslängden 81 år
2018, (80,78) år för män och 84 (84,25) år för kvinnor (SCB, 2019) vilket gör att
genomsnittsåldern för en svensk är 82,5 år.
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Då svensken flyttar i genomsnitt 11 gånger under sitt liv innebär detta att en svensk flyttar en
gång var 7,5 år. Då priserna på bostadsrätter under en 20-årig period, 1997–2017, har ökat
med 579 procent sett över hela riket samtidigt som priserna på villor ökat med 249 procent
(BRF-nytt, 2018) innebär detta att bara genom att bo i en fastighet ökar denna, enligt data, i
värde. I de kommuner vi kollat på har bostadsrätterna i Jönköpings kommun ökat mest, 1632
procent, och villorna har ökat mest i värde i Stockholms kommun, 464 procent. För de fall
individer bor i bostäder under en längre tid kommer de tvingas skatta på den värdeökning som
skett i bostaden trots att de flesta aldrig haft för avsikt att göra en vinst på bostaden.
Då de nuvarande beskattningsreglerna kring realisationsvinster leder till att flyttkedjor inte
uppstår i den mån som är önskvärt har flertalet politiker uttalat sig samt lämnat in motioner
till riksdagen för att lätta på beskattningsreglerna. Bland annat nämns att den höga
beskattningsnivån som uppstått sedan den nya nivån om 22 procent trädde i kraft har lett till
inlåsningseffekter. (Motion 2013/14:Sk426) En anledning till att det finns inlåsningseffekter
på marknaden är att flyttkedjorna stoppas redan för de unga som ska ut på bostadsmarknaden.
Unga personer vill köpa bostadsrätter där det idag bor personer som exempelvis vill köpa
villor. Dessa villor är idag bebodda av äldre personer som bott i dessa bostäder en längre tid
och dessa har därmed ökat ansenligt i värde. De vill därav inte flytta eftersom de kommer att
drabbas av höga flyttkostnader i form av bland annat reavinstbeskattning. (Motion 2013/14:
Sk364)
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3. Empiri:
I följande avsnitt kommer vi att titta närmare på amorteringskravens och vinstskattens
påverkan för individer och hushåll i respektive kommun. Vi kommer först att presentera en
del basfakta för respektive kommun så som antal invånare, medellöner och
kvadratmeterpriser. Vi presenterar därefter hur många personer det bor i genomsnitt i varje
hushåll, i respektive kommun samt hur många kvadrat varje enskild individ har. Detta för att
kunna visa på vad genomsnittsbostadsrätten samt genomsnittsvillan kostar i respektive
kommun. Denna data används sedan också för att beräkna kostnaden på en bostad för den
enskild individen. Vi visar också på medelinkomsten för tre åldersgrupper för att påvisa hur
amorteringskraven slår mot dessa. Vi presenterar också statistik som visar på hur
amorteringskraven påverkade prisutvecklingen för både bostadsrätter och villor efter
respektive införande samt visar hur mycket skatt ett hushåll kan behöva betala baserat på
genomsnittsvillan i respektive kommun.
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Folkmängd i r espektive k omm un

SCB,2019a

De 17 kommuner som vi valt är lokaliserade runt om i hela Sverige och skiljer sig åt i
folkmängd. Detta för att få en så bra översikt i vår studie som möjligt. Den största kommunen
vi valt att studera sett till folkmängd är Stockholms kommun med 962 154 invånare och minst
är Mora med 20 390 invånare.
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Medellönen per invånare som är

år och lägst i Malmö på 267 000
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Medellönen är viktig för att kunna
räkna ut hur mycket en person har
råd att köpa i respektive kommun,
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personen i fråga drabbas av
exempelvis ett amorteringskrav.

SCB, 2017

Kiruna ligger på 2: a plats efter Stockholm med högst medellön trots att det är kommunen
med näst lägst antal invånare av de 17 utvalda.
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Svensk Mäklarstatistik, 2019c

Även här ligger Stockholms kommun högst följt av Göteborg. Mellan Stockholms höga
68 681 kronor/kvm jämfört med Karlskogas 6972 kronor/kvm (Mäklarstatistik, 2019a) skiljer
hela 61 709 kronor per kvadratmeter. Nässjö, Kiruna, Karlskoga samt Västerås är de
kommuner som ligger under 15 000 kronor/kvm. Att notera är att Kiruna har näst högst
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medellön i genomsnitt men ändå en av de kommunerna med lägsta kvadratmeterpriserna på
bostadsrätt.

Medelpris villor/kvm
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Svensk Mäklarstatistik, 2019b

Liknande statistik som för bostadsrätterna, Stockholm, Göteborg och Malmö ligger i toppen
med högst kvadratmeterpris. Det är även de tre kommunerna som har flest antal invånare av
de som studerats. På fjärde plats har vi Linköping med 28 773 kronor/kvm, men gällande
medellön ligger Linköping först på 8 plats med högst medellön (Mäklarstatistik, 2019b).
Även här ligger Kirunas kvadratmeterpris lågt i jämförelse med deras medellön i kommunen,
Malmö näst högst trots lägst medellön av kommunerna.

Även Västerås, Jönköping, Växjö mer än
1000 flyttar i tillväxt (SCB, 2018).

SCB, 2018a
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Örebro

Östersund

Växjö

Västerås

Sundsvall

Nässjö

Mora

Malmö

Luleå

Stockholm

1957, bägge två växande studentstäder.

Kiruna

Örebro med 2 397 följt av Linköping med

Linköping

och Malmö med 3 117. Sedan kommer

10 000 4 485
5 788
1 298
1 957 3 317
1 505 2 397
5 000
284
938 109 -65 -172
70 207
-113 1 135 531
0
-5 000
Karlskrona

med 5 788 följt av Göteborg med 4 485

Karlskoga

till antalet flyttar har skett till Stockholm

Kalmar

Karlskrona under 2018. Störst tillväxt sett

SKILLNADEN I FLYTT IN/UT
FRÅN KOMMUNEN
2018

Jönköping

kommun förutom Sundsvall, Kiruna och

Göteborg

Alla kommuner har haft en tillväxt till sin

Vi har i var och en av de 17 kommunerna som vi
undersökt valt att kolla på hur många personer det
bodde i genomsnitt i småhus respektive bostadsrätter
under 2018. När det gäller småhus låg Kiruna i topp
med 3,2 personer/hushåll medan Mora låg i botten
med 1,9 personer/hushåll. Genomsnittet för de 17
studerade kommunerna var att det bodde 2,5
personer/hushåll i villor under 2018. För bostadsrätter
låg Stockholm i topp med 2 personer/hushåll
samtidigt som det i Karlskoga endast bodde 1,4
personer/hushåll. Genomsnittet för de 17 studerade
kommunerna var 1,7 personer/hushåll i bostadsrätter
vilket också tydligt framgår av statistiken då så var

Antal
Antal
personer/småhus personer/BR
Kommun
2018
2018
Göteborg
2,8
1,8
Jönköping
2,4
1,7
Kalmar
2,4
1,7
Karlskoga
2,1
1,4
Karlskrona
2,2
1,5
Kiruna
3,2
1,7
Linköping
2,6
1,7
Luleå
2,2
1,6
Malmö
2,7
1,9
Mora
1,9
1,5
Nässjö
2,1
1,6
Stockholm
3,1
2
Sundsvall
2,8
1,7
Västerås
2,7
1,7
Växjö
2,5
1,7
Örebro
2,5
1,7
Östersund
2,6
1,6
Genomsnitt
2,5
1,7

fallet i 8 av de 17 studerade kommunerna. (SCB, 2019e) SCB, 2019e

Kommun
Göteborg
Jönköping
Kalmar
Karlskoga
Karlskrona
Kiruna
Linköping
Luleå
Malmö
Mora
Nässjö
Stockholm
Sundsvall
Västerås
Växjö
Örebro
Östersund
Genomsnitt
SCB, 2019e

Kvm snitt
småhus/person
(samtliga) 2018
37
45
40
44
45
39
38
41
39
50
45
34
38
37
39
40

Kvm snitt
BR/person
(samtliga) 2018
38
43
43
44
45
40
44
44
38
48
45
34
44
42
46
44

38
41

44
43

Vi har också kollat på hur många kvadrat
varje person bor på i genomsnitt, för var
och en av de 17 kommunerna när det
kommer till både småhus och bostadsrätter.
Detta för att på så sätt kunna räkna ut
kostnader för småhusen och bostadsrätterna
rent matematiskt. För småhus låg
genomsnittet för de 17 kommunerna på 41
kvadratmeter/person där Mora låg i topp
med 50 kvadratmeter/person och
Stockholm låg i botten med 34
kvadratmeter/person. Gällande
bostadsrätterna låg genomsnittet på 43
kvadratmeter/person för de utvalda
kommunerna och där toppade återigen

Mora med 48 kvadratmeter/person och Stockholm låg även de återigen i
botten med 34 kvadratmeter/person. (SCB, 2019e)
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Utöver att vi tittat på hur
många kvadrat en person
bor på i genomsnitt har vi
även tittat på hur många
kvadratmeter äldre
ensamstående kvinnor och
män, i detta fall 65+ år, bor
på i respektive kommun.
Detta för att se om det är
några skillnader, så som det
diskuterats av flertalet
utredningar och
undersökningar, på hur stor
yta äldre bor på jämfört
med befolkningen i
genomsnitt. Av datan kan
vi se att både äldre kvinnor

Kommun
Göteborg
Jönköping
Kalmar
Karlskoga
Karlskrona
Kiruna
Linköping
Luleå
Malmö
Mora
Nässjö
Stockholm
Sundsvall
Västerås
Växjö
Örebro
Östersund
Genomsnitt

Kvm snitt
småhus
(Kvinnor +65,
ensamstående)
2018
88
95
85
88
87
För lite data
84
94
94
88
80
91
81
85
89
85

Kvm snitt
småhus/person
(män +65
ensamstående)
2018
96
91
81
78
89
För lite data
87
76
96
97
För lite data
92
84
84
88
88

Kvm snitt BR
(Kvinnor +65,
ensamstående)
2018
71
74
70
66
71
67
77
71
72
72
72
72
72
73
77
73

Kvm snitt BR
(män +65
ensamstående)
2018
68
71
65
59
63
61
75
67
67
65
66
68
67
68
74
72

93
88

92
88

71
72

66
67

och män bor på större ytor än vad genomsnittet gör. När det gäller småhus ser vi att

SCB, 2019f

snittet ligger på 88 kvadratmeter för kvinnor, jämfört med 41 kvadrat för resten av
befolkningen, och även 88 kvadratmeter för män. Flest kvadratmeter har kvinnor i Jönköpings
kommun med 95 och lägst antal kvadrat har kvinnor i Nässjö med 80. För män är det i Mora
där individen har flest kvadrat med 97 och lägst antal kvadrat har männen i Luleå med 76.1
När det gäller bostadsrätter bor även här äldre kvinnor och män på större yta än resterande del
av befolkningen. Kvinnor bor på ett genomsnitt om 72 kvadratmeter och män på 67
kvadratmeter vilket kan jämföras med genomsnittet om 43 kvadratmeter/person för resten av
de studerade kommunerna. Flest kvadrat har kvinnorna i Linköping och Jönköping med 77
kvadratmeter vardera i genomsnitt och lägst antal kvadrat har kvinnorna i Karlskoga med 66
kvadratmeter. I männens fall bor de med störst antal kvadrat i genomsnitt i Växjö där man har
74 kvadratmeter och lägst antal kvadratmeter har männen i Karlskoga med 59. (SCB, 2019f)

1

Finns ej data att tillgå för alla kommuner. ”Tabellvärden som bygger på antal personer eller hushåll färre
än fem prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.”(SCB, 2019f)
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3.2 Genomsnittsbostäder
Genomsnittligt

Kostnad Genomsnitts-BR 2018
4 670 308

5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 0003 233 884
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

pris bostadsrätt
i respektive
kommun och
villa har

2 334 209

2 084 227
1 602 571 1 611 968

räknats fram

1 988 893
1 945 538
1 590 649 1 753 686
1 568 934
1 121 102
1 100 088
1 247 206
869 856
760 176

429 475

genom att
beräkna = (hur

Gö
te
b
Jö org
nk
öp
in
Ka g
lm
Ka ar
rls
Ka kog
rls a
kr
on
a
Ki
ru
Lin na
kö
pi
ng
Lu
le
M å
al
m
ö
M
or
a
Nä
s
St
s
oc jö
kh
o
Su lm
nd
sv
Vä all
st
er
ås
Vä
xj
Ör ö
e
Ös bro
te
rs
un
d

många kvadrat

SCB 2019e; 2019f; Mäklarstatistik, 2019b; 2019c

varje person
har) *(hur

många personer som bor i varje hushåll) * (kvadratmeterpris

för respektive kommun). För bostadsrätt kan vi tydligt se att det är Karlskoga som ligger lägst
med 429 475 kronor för genomsnittliga bostadsrätten medan Stockholm ligger högst även här
med 4 679 308 kronor. Medelvärdet av de 17 utvalda kommunerna ligger på 1 759 575 kronor
(SCB, 2019e; 2019f; Mäklarstatistik, 2019b; 2019c) så det är en klar spridning runt om i
landet. Linköping tredje dyrast följt av ytterligare en studentstad, Jönköping.
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KOSTNAD GENOMSNITTSVILLAN 2018

SCB 2019e; 2019f; Mäklarstatistik, 2019b; 2019d
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Genomsnittsvillan, som räknats ut på samma sätt som genomsnittet för bostadsrätten, ligger
på 2 540 603 kronor av de 17 utvalda kommunerna men spannet mellan högsta pris i
Stockholm med 5 828 198 kronor och Karlskoga med 1 164 517 kronor (SCB, 2019e; 2019f;
Mäklarstatistik, 2019b; 2019d) är stort. Genomsnittsvillor för under två miljoner hittas även i
Mora, Nässjö och Luleå. Flest kommuner ligger i spannet mellan två och tre miljoner kronor.
Stockholm, Göteborg och Malmö ligger på ett genomsnitt över tre miljoner kronor. Jönköping
byter plats med Linköping för genomsnittsvillan och blir fjärde dyrast av alla utvalda
kommuner.

3.3 Medellön, belåningsgränser och kostnad för bostad
Eftersom det är främst unga och

Medellön/ålder i tkr 2017
Kommun

16-19år

20-24år

25-29år

förstagångsköpare som har svårt att komma

Göteborg

26 900

148 300

242 200

Jönköping

36 600

184 800

257 600

Kalmar

27 800

159 900

237 300

Karlskoga

25 200

163 800

230 400

16–19, 20–24 och 25–29 år under 2018.

Karlskrona

27 100

142 300

235 200

(SCB, 2019a) Detta för att kunna se hur de

Kiruna

48 700

248 600

313 000

Linköping

23 600

115 900

228 600

påverkas av att köpa sig in på

Luleå

32 900

143 800

237 400

Malmö

19 300

131 100

216 400

också för att kunna se hur mycket de har

Mora

28 300

184 400

247 300

möjlighet att låna innan de drabbas av det

Nässjö

32 900

192 400

244 000

Stockholm

24 100

146 500

272 700

Sundsvall

26 600

168 600

247 900

Västerås

24 500

159 100

242 400

de olika åldersspannen. Medellönen är i

Växjö

28 200

154 400

239 000

genomgående högst i Kiruna för alla tre

Örebro

27 000

146 000

234 000

Östersund

27 300

166 400

222 800

Medel:

28 647

162 135

244 012

in på bostadsmarknaden har vi valt att se till
deras årsinkomster i tre olika åldersspann,

bostadsmarknaden i respektive stad. Men

skärpta amorteringskravet. För att få fram
detta har vi gångrat medellönen med 4,5 i

åldersgrupper och överlag sett lägst i
Karlskrona, Karlskoga och Örebro.

SCB, 2019a

40

Vi kan se att beloppen innan det skärpta
amorteringskravet träder i kraft inte är
särskilt högt i någon av kommunerna även
om 1 400 000 kronor, vilket är gränsen i
Kiruna för 25–29 åringar där medellönen är
högst, är väldigt mycket pengar.
Genomsnittet för 25–29 åringar i våra 17
studerade kommuner ligger på drygt
1 100 000 kronor. Kollar vi i åldersgruppen
20–24 år ser vi att Kiruna återigen är högst
med ca 1 100 000 kronor men att
genomsnittet ligger på ca 730 000 kronor
vilket är än mindre pengar. (SCB, 2019a)

2018

Antal sålda
1:or

Medelpris 1:or

Maxbelopp att låna vid 4,5 ggr bruttoinkomst
Kommun
16-19år
20-24år
25-29år
Göteborg
121 050
667 350
1 089 900
Jönköping
164 700
831 600
1 159 200
Kalmar
125 100
719 550
1 067 850
Karlskoga
113 400
737 100
1 036 800
Karlskrona
121 950
640 350
1 058 400
Kiruna
219 150
1 118 700
1 408 500
Linköping
106 200
521 550
1 028 700
Luleå
148 050
647 100
1 068 300
Malmö
86 850
589 950
973 800
Mora
127 350
829 800
1 112 850
Nässjö
148 050
865 800
1 098 000
Stockholm
108 450
659 250
1 227 150
Sundsvall
119 700
758 700
1 115 550
Västerås
110 250
715 950
1 090 800
Växjö
126 900
694 800
1 075 500
Örebro
121 500
657 000
1 053 000
Östersund
122 850
748 800
1 002 600
Medel:
128 912
729 609
1 098 053
SCB, 2019a

Antal sålda
2:or

Medelpris
2:or

Det skiljer sig stort
kommunerna emellan

Göteborg

1280

2 109 896 kr

3211

2 644 401 kr

Jönköping

193

1 394 389 kr

486

1 679 837 kr

gällande medelpriser

Kalmar

126

907 587 kr

296

1 286 028 kr

Karlskoga

51

191 392 kr

159

378 541 kr

och antalet sålda

Karlskrona

94

973 245 kr

100

1 311 600 kr

Kiruna
Linköping
Luleå
Malmö

Mindre än 40

Stockholm har det

Mindre än 40

233

1 436 633 kr

658

1 800 147 kr

81

931 111 kr

300

1 289 092 kr

730

1 063 257 kr

2551

1 528 517 kr

Mora

Mindre än 40

Mindre än 40

Nässjö

Mindre än 40

Mindre än 40

lägenheter 2018. I
sålts 3187 1or medan
det i Nässjö, Kiruna
och Mora sålts färre
än 40 1or under

Stockholm

3187

2 647 927 kr

8032

3 495 789 kr

Sundsvall

202

569 002 kr

501

874 018 kr

Västerås

257

875 198 kr

733

1 290 525 kr

finns ingen

76

1 200 934 kr

193

1 590 632 kr

Örebro

105

1 208 952 kr

450

1 430 351 kr

prisstatistik i dessa

Östersund

108

710 602 kr

332

1 046 528 kr

Växjö

föregående år, därav

kommuner. Över två
miljoner kostar 1or i

Svensk Mäklarstatistik, 2019a

Stockholm och Göteborg medan det ligger 1 miljon + i

Örebro, Malmö, Linköping, Jönköping, Växjö. Under miljonen går att köpa i Sundsvall,
Luleå, Kalmar, Karlskrona, Karlskoga, Östersund och Västerås. Överlägset billigast var 1orna
i Karlskoga med 191 392 kronor.
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I Stockholm har det sålts 8031 2or under 2018. Även här samma tre kommuner där det sålts
färre än 40 lägenheter. I alla övriga kommuner har det sålt betydligt fler 2or än 1or. Även här
skiljer det sig mycket mellan dyrast i Stockholm med 3 495 798 kronor och lägst i Karlskoga
på 378 541 kronor vilket är en skillnad på hela 3 117 257 kronor kommunerna emellan.
(Svensk Mäklarstatistik, 2019a). I övrigt ligger alla kommuner över 1 miljon förutom just
Karlskoga och Sundsvall. Göteborg andra dyrast med 2 644 401 kronor följt av Linköping
med 1 800 147 kronor, Jönköping 1 679 837 kronor samt Växjö med 1 590 632 kronor.

För att kunna räkna på

2018

Kontantinsats Takbelopp att låna

huruvida de unga kan ta sig ut

Kommun

15%

85%

på bostadsmarknaden har vi

Göteborg

1 796 602

269 490

1 527 112

Jönköping

1 226 016

183 902

1 042 114

Kalmar

942 689

141 403

801 286

för bostadsrätt i respektive

Karlskoga

306 768

46 015

260 753

kommun, det vill säga: (hur

Karlskrona

1 074 645

161 197

913 448

511 680

76 752

434 928

1 373 064

205 960

1 167 104

980 584

147 088

833 496

1 046 786

157 018

889 768

därför valt att gå på snittpris

många kvadrat varje person
har) * (kvadratmeterpris för

Snittpris BR uträknat

Kiruna
Linköping
Luleå

respektive kommun).

Malmö

Borträknat en kontantinsats på

Mora

733 392

110 009

623 383

Nässjö

475 110

71 267

403 844

2 335 154

350 273

1 984 881

15%, räknar vi sedan fram hur

Stockholm

mycket det är möjligt att låna

Sundsvall

659 472

98 921

560 551

för de resterande 85 procenten

Västerås

935 676

140 351

795 325

Växjö

1 144 434

171 665

972 769

Örebro

1 031 580

154 737

876 843

779 504

116 926

662 578

genom att ta medelårsinkomst
gånger 4,5 för respektive

Östersund

åldersspann innan det skärpta amorteringskravet börjar gälla. Det

Svensk Mäklarstatistik, 2019a

skiljer sig stort mellan kommunerna, i Karlskoga behövs en
kontantinsats på 46 015 kronor medan medel för kommunerna ligger på 153 116 kronor.
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Möjlighet att köpa en bostadsrätt för snittpris
(4,5 ggr årsinkomst)
16-19år
20-24år
25-29år
Göteborg
Nej
Nej
Nej
Jönköping
Nej
Nej
Ja
Kalmar
Nej
Nej
Ja
Karlskoga
Nej
Ja
Ja
Karlskrona
Nej
Nej
Ja
Kiruna
Ja
Ja
Ja
Linköping
Nej
Nej
Nej
Luleå
Nej
Nej
Ja
Malmö
Nej
Nej
Ja
Mora
Nej
Ja
Ja
Nässjö
Nej
Ja
Ja
Stockholm
Nej
Nej
Nej
Sundsvall
Nej
Ja
Ja
Västerås
Nej
Nej
Ja
Växjö
Nej
Nej
Ja
Örebro
Nej
Nej
Ja
Östersund
Nej
Ja
Ja
Svensk Mäklarstatistik, 2019a

Här kan vi se att endast åldersspannet
16–19 år i Kiruna kan köpa en
bostadsrätt utan att drabbas av
skuldkvotstaket (SCB, 2019), dvs.
vars medelinkomst gånger 4,5
överstiger 85% av det snittpris för
bostadsrätt i kommunen. Detta räknat
på en person i hushållet och
genomsnittlig kvadrat för en person i
respektive kommun. Detta endast
räknat på medelårslönen brutto gånger
4,5 och inte huruvida banken
resonerar gällande lån med fast
inkomst eller liknande. I resterande 16
kommuner finns inte möjlighet att
köpa sin bostadsrätt utan att drabbas

av skuldkvotstaket.

I nästföljande åldersspann 20–24 år tillkommer några fler kommuner, här kan även
åldersgruppen köpa sin bostadsrätt i Sundsvall, Nässjö, Karlskoga, Mora och Östersund utan
att drabbas av skuldkvotstaket. I resterande 11 kommuner räcker fortfarande inte
medelårsinkomsten till för att nå 85% av medelpriset på bostadsrätt. I det sist beräknade
åldersspannet 25–29 år fungerar det nu att köpa en bostadsrätt i 14 kommuner, men i
Stockholm, Göteborg och Linköping är det fortfarande inte möjligt. En person som närmar sig
30 år med en medelinkomst i de tre kommunerna som nämnts ovan har alltså inte möjlighet
att köpa en bostad till kommunens medelpris utan att drabbas av amorteringskraven.
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16–19 år
Kommuner

2% amortering Per månad

20–24 år

25–29 år

För de fall
individen lånar

Procent av medellönen varje år

Göteborg

30 542

2 545

113,5%

20,6%

12,6%

Jönköping

20 842

1 737

56,9%

11,3%

8,1%

Kalmar

16 026

1 335

57,6%

10,0%

6,8%

Karlskoga

5 215

435

20,7%

3,2%

2,3%

möjligt för att

Karlskrona

18 269

1 522

67,4%

12,8%

7,8%

köpa sin lägenhet

8 699

725

17,9%

3,5%

2,8%

Linköping

23 342

1 945

98,9%

20,1%

10,2%

Luleå

16 670

1 389

50,7%

11,6%

7,0%

4,5 gånger sin

Malmö

17 795

1 483

92,2%

13,6%

8,2%

bruttoinkomst

Mora

12 468

1 039

44,1%

6,8%

5,0%

Nässjö

8 077

673

24,5%

4,2%

3,3%

Stockholm

39 698

3 308

164,7%

27,1%

14,6%

att behöva

Sundsvall

11 211

934

42,1%

6,6%

4,5%

amortera 2

Västerås

15 906

1 326

64,9%

10,0%

6,6%

Växjö

19 455

1 621

69,0%

12,6%

8,1%

Örebro

17 537

1 461

65,0%

12,0%

7,5%

lånade beloppet

Östersund

13 252

1 104

48,5%

8,0%

5,9%

årligen.

Medelvärde

17 353

1 446

64,6%

11,4%

7,1%

Genomsnittet för

Kiruna

maxbeloppet, 85
procent, som är

men inte går över

kommer individen

procent av det

amorteringskostnader per år för våra 17 studerade kommuner är 17 353 kronor per år vilket
ger en genomsnittlig månadskostnad på 1 446 kronor. Den billigaste amorteringskostnaden
återfinns i Karlskoga där individen endast behöver betala 5 215 kronor per år eller 435 kronor
per månad medan det är dyrast i Stockholm där årskostnaden ligger på 39 698 kronor vilket
ger en kostnad om 3 308 kronor per månad. Detta är dryga 7,6 gånger högre än i Karlskoga.
Kollar vi på de genomsnittliga lönerna samt hur stor del av dessa som går åt till att betala
dessa amorteringar kan vi se att det är en hög andel av inkomsterna som går åt till detta. Ser
vi till åldrarna 15–19 ligger genomsnittet på 64,6 procent och endast 1 av våra 17 studerade
kommuner har en procentsats på under 20 procent av årsinkomsten och det är Kiruna med
17,9 procent. I åldrarna 20–24 ligger snittet på 11,4 procent och i detta fall är det i 6 av 17
studerade kommuner så att andelen som går åt till amorteringar är under 10 procent. I åldrarna
25–29 ser det lite bättre ut med ett genomsnitt på 7,1 procent där det endast är 3 kommuner
som ligger över 10 procent. Dessa är Göteborg, Linköping samt Stockholm där Stockholm
ligger högst med 14,6 procent.
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För de fall individen är
16-19år

tvingad att låna mer än 4,5
gånger sin bruttoinkomst

3% amortering Per månad

20-24år

25-29år

procent av medellönen varje år

Göteborg

45 813

3 818

170,3%

30,9%

18,9%

krävs det att denna

Jönköping

31 263

2 605

85,4%

16,9%

12,1%

amorterar 3 procent av det

Kalmar

24 039

2 003

86,5%

15,0%

10,1%

Karlskoga

7 823

652

31,0%

4,8%

3,4%

Karlskrona

27 403

2 284

101,1%

19,3%

11,7%

Kiruna

13 048

1 087

26,8%

5,2%

4,2%

grupperna vi valt att

Linköping

35 013

2 918

148,4%

30,2%

15,3%

studera är detta fallet i

Luleå

25 005

2 084

76,0%

17,4%

10,5%

Malmö

26 693

2 224

138,3%

20,4%

12,3%

Mora

18 701

1 558

66,1%

10,1%

7,6%

Nässjö

12 115

1 010

36,8%

6,3%

5,0%

59 546

4 962

247,1%

40,6%

21,8%

Sundsvall

16 817

1 401

63,2%

10,0%

6,8%

Västerås

23 860

1 988

97,4%

15,0%

9,8%

Växjö

29 183

2 432

103,5%

18,9%

12,2%

Örebro

26 305

2 192

97,4%

18,0%

11,2%

vilket är 2 169 kronor per

Östersund

19 877

1 656

72,8%

11,9%

8,9%

månad. Stockholm är även

Medelvärde

26 030

2 169

96,9%

17,1%

10,7%

lånade beloppet varje år.
Tittar vi på de tre

majoriteten av
kommunerna fram till dess

att individen i fråga fyllt 25 Stockholm
år. Genomsnittskostnaden
för våra 17 kommuner är
här 26 030 kronor per år

här, fullt logiskt, dyrast med en amorteringskostnad om 59 546 kronor per år eller 4 962 per
månad och Karlskoga billigast med sina 7 823 kronor per år eller 652 kronor per månad.
Sett till hur stor andel av den genomsnittliga årslönen som går åt till att betala amorteringar
kan vi se av vår statistik att det är en hög andel som används till just detta. I åldrarna 16–19 är
det ingen kommun där andelen av den årliga inkomsten som används som kommer under 25
procent, vilket är en väldigt hög andel av årsinkomsten. I åldrarna 20–24 år är det tre
kommuner, Nässjö, Kiruna och Karlskoga, där procentsatsen kommer ner under 10 procent
vilket även det är att se som en hög nivå. Genomsnittet ligger här 17,1 procent. Högst är
procentsatsen i Stockholm där hela 40,6 procent av årsinkomsten skulle använts till
amorteringar med Göteborg närmast bakom med 30,9 procent. I åldersgruppen 25–29 ser det
än lite bättre ut med 7 av 17 kommuner under 10 procent. Trots detta är genomsnittet 10,7
procent av årsinkomsten brutto. Högst är återigen Stockholm med 21,8 procent tätt följt av
Göteborg på 18,9 procent.
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3.4 Amorteringskravens påverkan
Vi kan av den insamlade statistiken kring kvadratmeterpris på bostadsrätter samt
kvadratmeterpris och K/T-tal för villor se hur införandet av det första samt skärpta
amorteringskravet har påverkat priserna på bostadsmarknaden. När det gäller bostadsrätterna
har vi fokuserat på kvadratmeterpriset då det är vad som används för att mäta prisuppgångar.
Gällande villor finns det både data för kvadratmeterpris och K/T-tal och där har vi valt att
samla information kring båda mätmetoderna men sedan valt att bedöma amorteringskravens
påverkan genom att kolla på K/T-talet. Detta på inrådan av Hans Flink, Försäljnings- &
Affärsutvecklingschef på Mäklarstatistik, då han benämner K/T-talets nytta och funktion
jämfört med att kolla på kvadratmeterpriset enligt följande: ”K/T-talets förändring över tid
som mått är det överlägset bästa måttet att använda då det minimerar risken att underliggande
objekts heterogenitet ska påverka beräkningen” (Flink, 2019). Flink följde upp detta med ett
väldigt tydligt och välmotiverat exempel som statueras nedan för att ytterligare förklara och
förtydliga varför K/T-tal är att föredra över en kvadratmeterprisjämförelse.
”I en stad säljs det ena månaden ett magnifikt pampigt hus med boyta på 250 kvm och en
biyta på 250 kvm. Priset är 20 000 000. Kvadratmeterpriset (som bara mäts på
boytan) blir då 80 000 kronor/kvm.
Taxeringsvärdet är 14 000 000 så K/T-talet blir 1,429
Nästa månad säljs det ett enklare hus med boyta på 125 kvm och 10 kvm biyta. Priset är 3 500
000. Kvadratmeterpriset är då 28 000 kronor/kvm.
Taxeringsvärdet är 2 440 000 så K/T-talet blir 1,429
Mäter vi prisutvecklingen mellan dessa månader och använder olika mått så blir det såhär:
Mäter vi på medelprisförändringen: 3,5/20 – 1 = -0,825 dvs -83% prisnedgång
Mäter vi på kvadratmeterpriset: 28 000/80 000 – 1 = -0,65 dvs -65% prisnedgång
Mäter vi på K/T-talsförändringen: 1,429/1,429 = 0 2 dvs ingen prisändring” (Flink, 2019)

2

Vi är medvetna om att uträkningen 1,429/1,429=0 är felaktig, då svaret egentligen ska vara =1 men då det är ett
citerat uttalande lämnas det i dess ursprungliga format.
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3.4.1 Första amorteringskravet

Förändring BR, Amorteringskravet

80 000

70 000
Stockholm
60 000

50 000
Göteborg
40 000
Linköping

Västerås Karlskrona

Växjö

Örebro

Riket
Jönköping

30 000

Malmö
Luleå

Luleå

20 000

Kalmar
Sundsvall

Östersund
Nässjö
Kiruna
Karlskoga

10 000

0
Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Svensk Mäklarstatistik, 2019c

Med statistik på kvadratmeterpris på bostadsrätter tre månader före samt efter införandet av
det första amorteringskravet, dvs december 2015-juni 2016, för de 17 utvalda kommunerna
samt riket som helhet kan det av datan utläsas att kravet ledde till en viss förändring på
bostadsmarknaden. Kollar vi för riket som helhet kan vi se att det månaden innan, maj, samt
under själva månaden för införandet, juni, så sjönk kvadratmeterpriserna på bostadsrätter med
485 kronor, maj, samt 314 kronor, juni. Därefter så vände dock marknaden uppåt igen under
de tre eftervarande månaderna som vi studerade, priserna ökade och var sedan redan efter
augusti månad på en högre nivå än vad priserna låg på i april, två månader innan införandet.
Kollar vi vidare på de 17 kommunerna som vi valt ut i vår undersökning kan vi se ett liknande
mönster överlag. Priserna sjönk under månaden före införandet, maj, samt månaden då
amorteringskravet infördes, juni för att sedan öka i pris de tre efterföljande månaderna. I
Stockholm var kvadratmeterpriset konstant under nedgång under de tre föregående
månaderna, december-februari, under införandemånaden, mars, samt den efterföljande, april,
innan priserna återigen började gå kraftigt uppåt under augusti månad. Den största
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prisnedgången per kvadratmeter skedde i Örebro under maj månad där priserna sjönk med 1
810 kronor/kvm. (Svensk Mäklarstatistik, 2019c) Anledningen till att kurvan för Nässjö ser
väldigt extrem ut är för att det inte finns någon data att tillgå för april månad 2016.

Förändring K/T-tal

2,00

Karlskoga
Mora

Linköping

1,80

Växjö

Kalmar

Karlskrona
Nässjö

Riket Sundsvall

1,60
1,40
Örebro
1,20

Luleå

Göteborg

Malmö

Västerås

Stockholm

Östersund Jönköping

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Mars

April

Svensk Mäklarstatistik, 2019d

Maj

Juni

Juli

Augusti

Kiruna
September

När det gäller villorna kollar vi som sagt mer på K/T-talet än

kvadratmeterpriset. Sett över hela riket låg K/T-talet förhållandevis stabilt under de 7
månader som vi studerade prisförändringarna vid det första amorteringskravet. Det var skedde
hela tiden en liten men successiv ökning i värdet från mars, 1,48, till och med september, 1,55
med undantag för juni månad då ökningen bromsades upp och låg kvar på samma nivå som
föregående månad, 1,53. Mönstret för våra 17 utvalda kommuner följer i princip det för riket,
det vill säga att det hela tiden skett en liten men konstant ökning i K/T-talets värde. Drygt
hälften, 8 av 17, av de undersökta kommunerna följer dock inte mönstret på samma sätt som
riket. Dessa är Kalmar, Karlskoga, Linköping, Nässjö, Mora, Västerås, Växjö samt Östersund.
Dessa kommuner har dock något gemensamt i sina mönster och det är att K/T-talet sjönk
under månaden för införandet samt under den därefter påföljande månaden innan de sedan
sakta klättrade uppåt alternativt stabiliserade sig. Av de städer som särskilde sig är Mora
tydligt signifikant där det framstår som om att amorteringskravet hade en eftersläpande effekt
då K/T-talen började sjunka först under augusti och september månad, istället för som i de
andra kommunernas fall redan vid införandet i juni samt juli. (Svensk Mäklarstatistik, 2019d)
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Utöver detta gick K/T-talet i Karlskrona upp från 1,5 till hela 1,8 under de 7 månader vi
studerade prisutvecklingen. För Kiruna fanns ingen data att tillgå för någon av våra 7 utvalda
månader.
3.4.2 Skärpta amorteringskravet, skuldkvotstaket

Förändring BR, Skuldkvotstaket
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Svensk Mäklarstatistik, 2019c

Studerar vi datan vid det skärpta amorteringskravets inträde, och även här tre månader före
och efter, ser vi en mer ihängande, om än liten, minskning av kvadratmeterpriset i riket
gällande bostadsrätter just kring införandet av kravet. Minskningen började här månaden
innan, maj 2018, likt det första amorteringskravet men minskade sedan under de 3
nästkommande månaderna, juni-augusti 2018, för att sedan öka lite under september månad.
Kvadratmeterpriset är ungefär detsamma 3 månader efter skuldkvotstaket ikraftträdande som
det var 3 månader innan. För de 17 utvalda kommunerna är trenden ungefär densamma men
spridningen kring när minskandet av kvadratmeterpriset skedde ser lite annorlunda ut. I
Karlskrona, Linköping, Luleå och Örebro började exempelvis priserna att sjunka redan två
månader innan det skärpta amorteringskravet trädde i kraft medan bostadsrätterna i Karlskoga
påverkades först månaden efter men höll sedan i sig under de resterande månaderna vi valde
att studera. Jönköping var i den kommun där priserna föll under längst tid i urvalet då priserna
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sjönk under fem månader i rad vilket ingen annan kommun gjorde även om Örebro hade
sjunkande priser i fem av de sju studerade månaderna men inte under fem månader i rad.
(Svensk Mäklarstatistik, 2019c) Kiruna hade ingen data att tillgå förutom i juli samt augusti
men då kan vi se att priserna minskade något.
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Svensk Mäklarstatistik, 2019d

Ser vi till villorna påverkades K/T-talet i detta fall liknande så som vid det första
amorteringskravets ikraftträdande genom långsam men successiv ökning. Jämför vi ökningen
vid det strängare amorteringskravet under de sju månader vi studerat kan vi se att K/T-talet
ökade med 0,04, 1,68–1,62=0,04, jämfört med 0,07, 1,55–1,48=0,07, vilket visar på att
prisökningarna dämpats mer av det strängare amorteringskravet än det första för de månader
vi valt att studera. De 17 utvalda kommunerna följer inte rikets utveckling alls på samma sätt
men ett mönster som kan tydas är att K/T-talet under mars månad 2018 sjönk jämfört med
föregående månad samt att det sjönk ytterligare under april månad för att sedan öka igen. Det
kan dock konstateras att Nässjö kommun var än mer ovanligt än resterande av de utvalda
kommunerna då K/T-talet under de sju månaderna steg med hela 0,22 vilket är 0,18 högre än
snittet för riket. Även Örebro, 0,10, och Växjö 0,11 ökade mycket jämfört med snittet för
riket. Att notera är att av de tre storstadsområdena Göteborg, Malmö och Stockholm var det
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endast i Malmö där K/T-talet ökade, 0,05. I Stockholm minskade det med 0,02 och i
Göteborg, som ej är synlig i grafen, låg det kvar på samma nivå, 1,5, i juni 2018 som det
gjorde i december 2017 då vår mätning påbörjades. I andra änden på skalan, det vill säga
områden där K/T-talet minskat som mest, kan vi se att det i Kalmar minskat med 0,1, från 1,7
till 1,6, under den sjumånadersperiod vi använt oss av. (Svensk Mäklarstatistik, 2019d) För
Kiruna fanns ingen data att tillgå för någon av månaderna och i december samt januari var
situationen densamma för Mora.

3.5 Praktiskt exempel amorteringskraven
Låt oss säga att en individ har hittat en mindre villa för 4 500 000 kronor i en ytterförort till
Stockholm. Denna person har i nuläget inget ägt boende utan bott i hyresrätt och har precis
fått ihop till handpenningen, 15 procent vilket är 675 000 kronor, till objektet i fråga.
Personen måste då låna 3 825 000 kronor. Belåningsgraden är då 85 procent, vilket innebär att
personen måste amortera 2 procent enbart därav. Om personen lånar 3 825 000 kronor får
detta inte vara mer än 4,5 gånger dennes årsinkomst brutto, vilket i detta fall skulle vara:
3 825 000 /4,5=850 000, vilket ger en månadslön på 70 833 kronor. Även om man är 2
personer som ska flytta är detta en månadslön på 35 416, vilket är en förhållandevis hög
månadslön. Medellönen i Sverige ligger på 33 700 kronor från senaste mätningen 2017.
(SCB, 2017; 2018c) Det är därav inte självklart att hushållet har denna inkomst och kommer
därför i enlighet med bolånetaket behöva amortera ytterligare 1 procent på lånebeloppet om
lönen understiger 35 416 kronor.
Detta ger oss följande:
2%*3 825 000 kronor = 76 500 /år à 6 375/månad
Över 4,5 gånger årsinkomst (brutto), +1% à 1% * 3 825 000 =38 250/år à 3 188 /månad
Total kostnad (amortering): 6 735+3 188= 9 923 kronor/månad
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3.6 Antalet flyttar i Sverige
Antal flyttar i Sverige
2010

2011

1 316 682

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 311 440 1 319 524 1 355 505 1 399 975 1 434 385 1 405 594 1 456 534 1 492 125

SCB, 2019b

I Sverige flyttar en person i genomsnitt 11 gånger under ett helt liv. (SCB, 2019b) Antalet
flyttar har successivt ökat inom Sverige sedan 2014. Då skedde 1 399 975 flyttar vilket kan
jämföras med 2018 då det skedde nästan 100 000 fler flyttar, 1 492 125, jämfört med fyra år
tidigare. (SCB, 2019b)

Åldersfördelade flyttar under 2018
0-4år

5-9år
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55-59år
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20-24år

94 359
70-74år
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75-79år

22 393

16 288

25-29år
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80-84år
12 796

30-34år
166 258
85-89år
11 150

35-39år
109 159
90-94år
7 268

40-44år
76 598
95-99år

50-54år
56 004
100+

2 269

2 269

SCB, 2019b

I Sverige flyttar individer främst i två skeden av sitt liv, före skolåldern samt i åldrarna 20–30
år (SCB, 2018b). I åldersspannet 19–34 år var det vanligast att flytta under 2018, vilket också
kan ses av statistiken ovan, och desto äldre en person blir desto mindre flyttar den enskilde
individen, framförallt efter pensionen så flyttar personer i allt mindre utsträckning. Med hjälp
av statistiken kan vi se att allra flest flyttade i åldrarna 25–29 år, 254 503 stycken, under 2018.
Därefter visar sig ett tydligt mönster att desto äldre en person blir desto mindre flyttar. I
åldersspannet 65–69 skedde det exempelvis endast 26 044 flyttar under 2018. (SCB, 2019b)
Sett till det totala antalet flyttar i åldersspannet 15–100+ står de som är 65 år och äldre för ca
9 procent av alla flyttar som sker varje år.
På grund av bostadsbristen i Stockholm, men även i andra storstäder, skiljer det sig städerna
åt hur länge barnen bor kvar hos sina föräldrar eftersom det är olika svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden. Därför är det 56 procent i åldrarna mellan 18-25 år som fortfarande bor
kvar i sitt föräldrahem i Stor-Stockholm, lägst andel personer som bor kvar i föräldrahemmet
var i Mellansverige där 45 procent fortfarande bodde hemma. (SCB, 2016a) I kommuner där
det bor fler än 100 000 personer är den vanligaste boendeformen att bo i lägenhet, något som
vi i vår uppsats valt att kalla bostadsrätt. (SCB, 2016b)
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Antal
småhus Sålda småhus
2017
2017

Omsättningshastighet
småhus, antal år per
2017

I de 17 kommuner vi valt att titta på var

Kommun

omsättningshastigheten, räkans ut som

Göteborg

53 317

1268

42

Jönköping

25 158

574

44

Kalmar

13 996

375

37

antal småhus i kommunen/antal sålda
småhus i kommunen under 1 år (SCB,

Karlskoga

7 264

218

33

2019g), på småhus exklusive

Karlskrona

16 019

374

43

5 203

64

81

Linköping

26 030

564

46

hur lång tid det tar för ett visst småhus att

Luleå

15 071

376

40

säljas efter att det bytt ägare senast, i

Malmö

27 140

867

31

Mora

6 977

115

61

Nässjö

7 950

241

33

fritidsfastigheter under 2017, det vill säga

genomsnitt 43 år. Detta är en grov

Kiruna

uppskattning på hur länge hushåll bor då

Stockholm

45 121

1234

37

det inte finns någon framtagen data kring

Sundsvall

19 612

543

36

Västerås

24 105

636

38

Växjö

19 062

421

45

Malmö där det tar i genomsnitt 31 år för

Örebro

23 462

613

38

ett visst småhus att komma ut på

Östersund

11 710

245

48

detta. Kortast omsättningstid är det i

Genomsnitt

marknaden igen efter att det sålts medan

43
SCB, 2019g

det i andra änden av spektrumet i Kiruna tar 81 år i genomsnitt innan

fastigheten är ute på marknaden igen. (SCB, 2019c; 2019d) När det kommer till bostadsrätter
finns det dessvärre ingen data på omsättningshastigheten per kommun men vi vet att det i
Sverige under 2017 såldes drygt 108 000 bostadsrätter. (SCB, 2018d)

3.7 Kapitalvinstbeskattning
I alla av våra 17 utvalda

Ökning % Villor 20 år

kommuner är

Riket

Östersund

Växjö

data att hämta för bostadsrätt men inom villapriser så har alla kommunerna haft en

Örebro

Västerås

Sundsvall

Nässjö

Mora

Malmö

Luleå

Stockholm

kommunerna finns inte

Linköping

kommuner. För fem av

Kiruna

villor ökat i alla

Karlskoga

har bostadspriserna på

Karlskrona

Under ett 20 årigt spann

Kalmar

tidsperioden 1997–2017.

Göteborg

villa över 20 år, mätt under

464%
500%
450% 390%
357%
400%
337% 359%
302% 288%
350%
292%
270%
259%
252%
249%
300%
236%
234%
207%
199%
194% 209%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Jönköping

omsättningstiden på en

BRF-nytt, 2018

prisökning med minst 194 procent. Den största procentuella värdeökningen har skett i
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Stockholm ,464 procent, och i Karlskoga har den lägsta ökningen skett, 194 procent.

2 000 000
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787 307
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600 267
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2 024 847
1 004 789
2 100 010
843 553
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3 000 000
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2 440 900
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2 293 247

Prisutveckling villor 20 år

5 828 198

Kommunerna har i genomsnitt ökat med 285 procent. (BRF-nytt, 2018)
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Genom att studera prisförändringen för den uträknade genomsnittsvillan över 20 års tid för
var och en av kommunerna kan vi konstatera att det i alla kommuner skett en kraftig
prisökning. Största prisutvecklingen har rent procentuellt skett, som nämnts tidigare, i
Stockholm, där prisökningen har varit ca 4 600 000 kronor. Minst har utvecklingen rent
procentuellt varit i Karlskoga där värdeökningen ”endast” har varit ca 600 000 kronor. (BRFnytt, 2018; SCB, 2019c; 2019d)
Här nedan kan vi se att priserna har ökat enormt mycket även för bostadsrätter, Jönköping
med den största ökningen, hela 1632% över tidsperioden 1997–2017. Följt av Kalmar med
1532%, Linköping 1399%, Växjö 1193%. (BRF-nytt, 2018) I Karlskoga, Karlskrona, Kiruna,
Mora och Nässjö, det vill säga i 5 av våra 17 studerade kommuner, gick det dessvärre inte att
få fram några värden på hur mycket bostadsrätter hade ökat och det är därför dessa står som ej
data och utan procentsats. Dessa procentuella uppgångar har lett till enorma värdeökningar
vilket kommer leda till stor vinstskatt för de hushåll som ägt sitt boende under en längre tid.
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Ökning % BR 20 år
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Denna prisökning leder till att de personer som
äger bostäderna kommer att tvingas betala en

Kommun

Vinst

Kvoterat
belopp

Skatt

Göteborg

3 249 528

2 382 987

714 896

hög kapitalskatt på den vinst som de gjort enbart

Jönköping

2 078 979

1 524 584

457 375

genom att bo i villan under längre tid. I de

Kalmar

1 338 421

981 509

294 453

564 251

413 784

124 135

Karlskrona

1 166 861

855 698

256 709

Kiruna

1 095 220

803 162

240 948

gör ägaren till genomsnittsvillan en vinst på 564

Linköping

1 999 220

1 466 094

439 828

251 kronor samt 594 333 kronor. På denna vinst

Luleå

1 233 046

904 234

271 270

Malmö

2 563 178

1 879 664

563 899

Mora

859 057

629 975

188 993

Nässjö

594 333

435 844

130 753

kommuner där vinsten genom prisförändringen
över 20 år är som minst, Karlskoga och Nässjö,

ska individen betala 124 135 kronor i Karlskoga
samt 130 753 kronor i Nässjö i skatt bara genom

Karlskoga

att ha bott på samma ställe en längre tid.

Stockholm

4 572 121

3 352 889

1 005 867

(Inkomstskattelag 1999:1229) I de kommuner

Sundsvall

1 312 885

962 782

288 835

Västerås

1 743 548

1 278 602

383 581

där förändringen har varit som störst, Stockholm

Växjö

1 354 164

993 054

297 916

samt Göteborg, har individen som äger den

Örebro

1 593 365

1 168 468

350 540

uträknade genomsnittsvillan över en 20 års

Östersund

1 185 398

869 292

260 788

period gjort en vinst om 4 572 121 samt 3 249

Genomsnitt

1 676 681

1 229 566

368 870

528 kronor. Detta leder till att det i Stockholm ska betalas in en skatt om 1 005 867 och i
Göteborg är skatten 714 896 kronor. (Inkomstskattelag 1999:1229)
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4. Analys:
4.1 Amorteringskravet
Fastighetsbyrån utförde under 2017 en undersökning bland 1000 av sina fastighetsmäklare där
det framkom att en övertygande majoritet av dessa, 92 procent, ansåg att bostadsmarknaden
var inlåst. De hinder som nämndes mest frekvent som anledningar till att marknaden var inlåst
listades upp och där kom vinstskatten på plats 2 och det första amorteringskravet på plats 3.
Detta ska tilläggas var innan det skärpta amorteringskravet trätt i kraft så det är inte helt
orimligt att anta att amorteringskraven har klättrat än mer på denna lista om det skulle
genomföras en liknande undersökning nu under 2019.
Det finns enligt teorin flertalet olika sorters inlåsningseffekter. En av dessa är sociopsykologiska inlåsningseffekter. Dessa är då människor inte vill förändra sitt beteende om det
inte är ett måste vilket leder till att produktivitet och innovation kan komma att hämmas.
Detta sker främst då ett samhälle genomgår en kris, exempelvis den krasch som skedde på
bostadsmarknaden i USA 2008–2009, eftersom befolkningen då är minst benägen att göra
förändringar eller ta emot nya idéer. Under bostadskrisen i USA drabbades många bostäder av
så kallad ”negative equity” och var därmed ”underwater”. Dessa individer kommer då enligt
teorin inte att flytta vilket leder till inlåsningseffekter. Vår teori visar på att hälften av alla
svenskar som tänkte flytta under 2017 inte gjorde detta på grund av ekonomiska skäl. Vidare
visar vår empiri på att amorteringskraven leder till att folk får högre kostnader när de väljer att
flytta till en ny bostad, även billigare sådana, vilket gör att de hellre bor kvar och inlåsningar
uppstår.
Hushåll som drabbas av så kallad ”negative equity” väljer att inte flytta utan inväntar en
prisuppgång för att inte dra på sig några kostnader eller förluster. Teorin diskuterar vidare att
även köp av identiska bostäder som leder till en högre månadskostnad, eller flyttar som
innebär högre kostnader totalt sett leder till att hushåll blir mindre benägna att flytta. Tanken
med amorteringskraven var att hushåll på kort sikt kommer att få högre kostnader för att på
sikt bättre kunna hantera eventuella makroekonomiska störningar. Vidare är tanken att
priserna ska sjunka då folk förväntas låna mindre och därmed få en lägre skuldkvot som i sin
tur kommer leda till att priserna kommer att sjunka. Vår empiri visar på att de nya
amorteringskraven definitivt har lett till högre kostnader bland de som väljer att flytta till nya
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boenden. Dels förstagångsköpare, där andelen amorteringsbetalningar av en medelårsinkomst
brutto för en 25–29 åring i genomsnitt ligger på ca 10 procent, men också för de som vill
flytta till ett billigare boende, i enlighet med följande exempel: Givet ett bostadsköp för 4 500
000 kronor i teorin, som förmodligen inte är ett ovanligt exempel för någon i Stockholm. För
att inte drabbas av det skärpta amorteringskravet skall månadslönen ligga på 70 833kronor alt.
35 416 kronor om det är ett par som tillsammans köper bostaden. Vilket överstiger
medellönen i Sverige som ligger på 33 700 kronor. Om individen i fråga klarar sig undan det
skärpta amorteringskravet landar amorteringarna på 6 375 kronor varje månad. Priserna har
också enligt vår empiri till viss del sjunkit, eller åtminstone bromsats upp, vilket var målet
med amorteringskraven. Detta kan tolkas som om att syftet med amorteringskravet, sänkta
priser samt att hushåll genom högre kostnader nu blir mer kapabla att hantera eventuella
makroekonomiska störningar på sikt, har uppnåtts. Vilket torde leda till inlåsningseffekter då
folk inte vill flytta på grund av de högre kostnader de drar på sig vid nya lån samt att
prisnedgången leder till att de tjänar mindre pengar vilket går emot det vinsttänk som nämnts
ovan.
Individer och hushåll som på grund av förändringar på bostadsmarknaden drabbas av
”negative equity” är 33 procent, 1/3, mindre benägna att flytta under en två års period än de
som inte drabbats. Teorin pekar också på att en ökning med 1000 USD, ca 10 000 kronor, i
reala amorteringskostnader per år leder till att benägenheten att flytta minskar med 10–16
procent. Vår empiri visar på att de amorteringskrav som finns idag innebär att en person
årligen behöver betala amorteringskostnader om ca 26 000 kronor årligen, förutsatt att denne
lånar 85 procent samt över 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst. Detta torde leda till att
benägenheten att flytta, förutsatt att utvecklingen sker linjärt, minskar med 26–42 procent
vilket då leder till att färre väljer att flytta. Rörligheten på marknaden kommer att minska
vilket leder till att inlåsningseffekter uppstår.
Den bakomliggande tanken med amorteringskraven var att de nya lån som ges ut ska ha en
sund amorteringskultur, jämfört med den svaga amorteringskulturen som rådde i Sverige,
samt att det ska bidra till att skuldsättningen hos hushållen inte blir alltför hög. Vad som
menas med en sund amorteringskultur är baserat på vad Svenska Bankföreningens förordat i
sina rekommendationer. Sedan 2014 är rekommendationen att alla bolån som överstiger 50
procent av bostadens värde ska amorteras. Vidare benämns att en sund amorteringskultur ska
tolkas ur ett finansiellt och makroekonomiskt stabilitetsperspektiv och att dess innebörd kan
57

variera över tid. Den insamlade datan visar på att majoriteten av personer upp till 24 år i de 17
studerade kommunerna kommer att drabbas av både amorteringskravet och skuldkvotstaket.
Det är dessutom inte ens möjligt att komma undan dessa krav i 3 av kommunerna ens vid 25–
29 års ålder. I Göteborg, Linköping och Stockholm kommer alla med en medelinkomst att
tvingas amortera 3 procent årligen. Sett till de genomsnittliga amorteringskostnaderna i
kommunerna som ligger på 10,7 procent av medellönen för 25-29 år, vilket är en stor utgift.
Det kan därför ifrågasättas om amorteringskraven just nu uppfyller målet om att det ska vara
en sund amorteringskultur. Detta då de studerade åldersgrupperna i respektive kommun
kommer att behöva tvingas betala höga amorteringar samt att dessa upptar en stor del av
bruttolönen i respektive kommun.
Ett amorteringskrav kommer med stor sannolikhet att förändra beteendet hos hushåll som
planerar att köpa en ny bostad. Detta genom att efterfrågan skulle minska då nya köp innebär
nya högre kostnader på grund av amorteringar. Detta tros leda till att priserna på
bostadsmarknaden kommer att sjunka jämfört med om det inte hade funnits några krav på
amortering. Det finns få tidigare studier gjorda i Sverige rörande inlåsningseffekter på grund
av amorteringskrav men detta överensstämmer med vad tidigare studier rörande att ökade
utgifter leder till att folk blir mindre benägna att flytta. Dessutom blir hushåll som drabbas av
”negative equity”, vilket sjunkande bostadspriser leder till, också mindre benägna att flytta
vilket leder till inlåsningseffekter och mindre rörlighet på bostadsmarknaden. För de fall
hushåll har lån som överstiger 90 procent av deras tillgångar, vilket kan ske då huspriser
faller, kan ett hushåll bli ”spatially locked”, vilket på svenska kan översättas till att hushållet
är bundet till området och inte kan flytta därifrån. Regeringen valde trots vetskapen om att ett
införande av amorteringskravet troligtvis kommer leda till inlåsningseffekter att införa de nya
regleringarna. Vår insamlade data visar på att det första amorteringskravet hade den
efterfrågade effekten till viss del då priserna innan, under och kort efter just själva införandet
av det första amorteringskravet minskade, men därefter steg igen. Detta är dock mer påtagligt
för bostadsrätter där det framgår att priserna per kvadratmeter sjönk precis vid införandet
medan K/T-talet för villor, trots att även kvadratmeterpriserna för dessa sjönk, låg kvar på
mer stabila nivåer och ökningen i K/T-tal bromsades generellt sett upp för de månader vi
studerade. Detta kan tolkas som om att införingen av amorteringskravet precis som förutspått
ledde till sjunkande priser under en viss tid som då enligt teorin kommer att leda till
inlåsningseffekter på bostadsmarknaden.
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4.2 Skärpta amorteringskravet, skuldkvotstaket
Det första amorteringskravet har till viss del inneburit att inlåsningseffekter uppstått.
Finansinspektionen menar dock på att detta enbart berör nya låntagare och att det därför inte
är att se som ett övergripande problem. De är också av uppfattningen att det nya
amorteringskravet också kommer innebära ytterligare inlåsningseffekter men menar på att
även detta kommer att beröra få hushåll då det handlar om ett skuldkvotstak. De medger
också att dessa inlåsningseffekter kommer att leda till en sämre rörlighet på
bostadsmarknaden vilket är att se som en samhällsekonomisk kostnad. Det genomsnittliga
bolånet förväntades sjunka 4 procent efter det skärpta amorteringskravets införande och kan
jämföras med dom 9 procent efter första amorteringskravet. Det nya kravet kommer att
påverka amorteringarna med en ökning på ca 2 000 kronor i månaden för de hushållen med
hög skuldkvot. Givet ett bostadsköp för 4 500 000 kronor i teorin, som förmodligen inte är ett
ovanligt exempel för någon i Stockholm. För att inte drabbas av det skärpta amorteringskravet
skall månadslönen ligga på 70 833 alt. 35 416 kronor om det är ett par som tillsammans köper
bostaden. Vilket överstiger medellönen i Sverige som ligger på 33 700 kronor. Om individen i
fråga drabbas av det skärpta amorteringskravet landar amorteringarna på 9 923 kronor varje
månad. Det är en stor ökning, speciellt för den demografiska grupp som främst drabbas. Det
nya amorteringskravet förväntas dock endast omfatta 14 procent av Sveriges befolkning och
är därför att se som en begränsad effekt. Vår empiri visar på att alla som tar nya lån som
överstiger 50 procent av bostadens värde kommer att drabbas av nya ökade kostnader i form
av krav på amortering. Det syntes vidare ett mer tydligt samband på att kvadratmeterpriset på
bostadsrätter har bromsats upp i riket jämfört med det första amorteringskravet. Även här
började minskningen generellt sett månaden innan införandet och minskade sedan tre
månader till för att sedan öka sista månaden men fortfarande en nivå lägre än vid kravets
införande. Finansinspektionen förväntade sig att det skärpta amorteringskravet inte kommer
leda till kraftigt prisfall men att det kommer dämpa prisutvecklingen. Vilket kan tolkas av
statistiken då exempelvis K/T-talet inte ökade alltför kraftigt under de månader som
studerades i empirin. Med tanke på den prisutveckling som skett på både bostadsrätter och
villor över de senaste 20 åren borde respektive hushåll behöva låna mer pengar och därmed
dra på sig högre kostnader även om de väljer att flytta till en mindre bostad. Då tanken med
amorteringskraven är att hushåll inte ska belåna sig lika högt som tidigare så kommer folk att
bli mer restriktiva i sitt lånande vilket då gör att priserna kommer falla. Detta kommer
innebära att de som köpt bostäderna då inte vill sälja eftersom de gör en förlust vilket i globalt

59

och liberalt samhälle är ett vardagligt tänk. Därmed finns det inga bostäder som kan tänkas att
säljas, flyttkedjornas rörlighet hämmas och inlåsningseffekter uppstår.
Vid införandet av det skärpta amorteringskravet, skuldkvotstaket, poängteras att det är
nödvändigt att det skärpta amorteringskravet införs så att sund amorteringskultur kan
upprätthållas. Detta trots att det kommer uppkomma höga kostnader för de som drabbas av
skuldkvotstaket. Fördelarna anses i detta fall vara betydligt större än de kostnader som
kommer att uppstå på grund av införandet. Den bakomliggande tanken med
amorteringskraven är som nämnts att få ner skuldkvoten hos hushåll så att dessa kan stå emot
makroekonomiska störningar och på så sätt motverka att den ekonomiska stabiliteten i
Sverige påverkas negativt. Vid utredningen påpekade dock inspektionen att de risker som var
kopplade till den ekonomiska stabiliteten ansågs vara förhållandevis små. Det var och är
många hushåll som idag har höga skulder i förhållande till sina inkomster och det första
amorteringskravet anses därför inte ha en tillfredsställande effekt för att få ner skuldkvoterna.
Detta är baserat på det utlåtande som Europeiska kommissionen gav i oktober 2016 där de
påpekade att Sverige stod inför betydande obalanser i form av ökade bostadspriser,
övervärderade bostäder och höga skulder i sin landsrapport för 2017. Vår data som är
insamlad under 2019 för 2016 visar på att amorteringskravet påverkade priserna negativt
innan, under och efter att det trädde i kraft, även om priserna under den sista månaden började
öka igen. Detta bör därmed ha minskat hushållens skuldsättning då mindre pengar behövde
lånas för att ha råd att köpa en bostad under denna period och Sveriges betydande obalanser,
som Europeiska kommissionen benämner det, bör ha blivit mindre.
Det skärpta amorteringskravet kommer enligt teorin att slå hårt mot vissa demografiska
grupper, särskilt unga förstagångsköpare men också de som vill flytta till större städer för att
söka arbete. Vår insamlade empiri visar på att unga upp till 24 års ålder i majoriteten av våra
17 studerade kommer att drabbas av det strängare amorteringskravet, baserat på att de köper
en genomsnittslägenhet för en person. Under 2018 skedde också flest antalet flyttar i åldrarna
25–29 vilket är logiskt då det endast i 3 av de 17 studerade kommunerna där en individ i detta
åldersspann kommer drabbas av det strängare amorteringskravet. Alla dessa kommuner kan
ses som storstadskommuner, Göteborg, Linköping och Stockholm, där det oftast finns flest
företag och jobbmöjligheter vilket leder till att ur ett vinstdrivet tänk kommer färre välja att
flytta då de drar på sig högre utgifter. Det kan tolkas som om att färre kommer vara villiga att
flytta vilket kommer att påverka Sverige negativt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då
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arbetskraften inte kan flytta in i dessa kommuner. Empirin visar också att det är stora
skillnader i vad en genomsnittsbostad kostar både gällande bostadsrätter och villor i de
kommuner vi undersökt. Det skiljer exempelvis ca 650 000 kronor mellan en
genomsnittsbostadsrätt i Linköping och Mora. Det innebär att en individ som blivit erbjuden
ett jobb i Linköping, och därmed köper en genomsnittslägenhet, kommer att öka sina
månadsutgifter med dryga 2900 kronor per månad. Baserat på att denne tjänar den
medelinkomst som vi tagit fram innebär det att amorteringskostnaderna årligen kommer att
uppgå till åtminstone 15,4 procent av dennes bruttoinkomst. Om personer inte kan flytta till
större städer på grund av jobb uppstår en samhällsekonomisk kostnad för Sverige.
Det konstateras i teorin att det första amorteringskravet har förändrat hushållens beteende
genom att de lånar mindre, amorterar mer och köper billigare bostäder. Detta då det är mindre
attraktivt att låna höga belopp då det innebär högre amorteringskostnader vilket betyder att
det blir mindre pengar kvar till sparande och spenderade i övrigt. Då det blir dyrare att låna
mer pengar konstateras det att efterfrågan för att låna pengar samt köpa nya bostäder går ner
och detta gör att även bostadspriserna sjunker. Det nämns också i teorin att den förväntade
effekten av det skärpta amorteringskravet blir mindre än det första då färre hushåll kommer
att omfattas av det skärpta amorteringskravet totalt sett. Effekterna förväntas bli större i
storstäder, så som Stockholm, där dryga 30 procent av alla som köper en bostad förväntas
drabbas av skuldkvotstaket jämfört med drygt 15 procent ute i resterande delar av landet. Vår
empiri visar på precis detta då det framgår att redan vid det första amorteringskravet är en
betydande del av den årliga bruttoinkomsten som går till att betala amorteringskostnader, för
det fall man lånar 85 procent av bostadens värde men inte drabbas av skuldkvotstaket. För det
fall att hushållet skulle köpa en bostad där belåningen blir mer än skuldkvotstaket på 4,5
gånger individens bruttoinkomst, vilket är fallet i majoriteten av våra studerade kommuner
fram till dess att individen fyllt 25, blir andelen amorteringsbetalningar sett till
genomsnittsinkomst än högre. Då priserna sjunker, vilket de kommer göra om ingen är villig
att ta höga lån, är det färre som vill sälja då de enligt teorin bejakar sitt vinsttänk och inte vill
drabbas av förluster vilket leder till att dessa hushåll inte är villiga att sälja sina bostäder och
inlåsningar i flyttkedjorna kommer därmed uppstå. Detta återspeglas också tydligt av vår
empiri att Stockholm och Göteborg ligger i topp sett till hur stor andel av bruttolönen årligen
som kommer att gå åt till amorteringar vilket också vad var som förväntades vid införandet.
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4.3 Vinstskatt
Teorin nämner ekonomiska inlåsningseffekter och inom dessa är vinstdriven inlåsning något
som uppstår i samhällen som är liberala och globaliserade. Sverige är både globaliserat och
liberalt, sett till andra delar av världen, och ligger därför inom ramen för att kunna drabbas.
För det fall att ett samhälle ska kunna drabbas av en vinstdriven inlåsningseffekt krävs det att
befolkningen har ett vinsttänk. Vilket torde innebära att de vill tjäna så mycket som möjligt på
sina fastigheter när de säljer dessa och därmed också vilja betala så lite skatt som möjligt då
denna äter upp en del av vinsten. Teorin hävdar vidare att då kostnader för försäljning
minskar är hushåll mer benägna att sälja. Vår empiri visar på att de individer som bott en
längre tid i en villa har fått en kraftig värdeökning på sina bostäder. Detta innebär att de
behöver skatta mer, vilket är att se som en kostnad, vilket gör att de tjänar mindre när de säljer
sina bostäder. Om teorin skulle följas fullt ut innebär detta att färre skulle välja att flytta då de
vill få ut så mycket pengar som möjligt på sina försäljningar och det leder i sin tur till att det
blir en inlåsningseffekt på bostadsmarknaden då färre väljer att flytta. Vidare visar en
undersökning som Stockholms Handelskammare gjort att 43 000 hushåll i Stockholm skulle
välja att flytta om vinstskatten sänktes. Detta stärker ytterligare teorin om att folk ser efter sitt
eget bästa ur en vinstdriven synpunkt då de skatteregler som finns idag skulle leda till att
deras vinst minskade.
Ökade skattekostnader leder enligt teorin till att benägenheten att flytta minskar. För varje
1000 USD, ca 10 000 kronor, som skattekostnader ökar så minskar individens och hushållens
benägenhet att flytta med 1 procent. Vår empiri visar på att de som bott länge i sina bostäder,
då främst i villor, kommer att drabbas av stora vinstbeskattningar då de väljer att sälja. Vid
beräkningen av skatten tas heller ingen hänsyn till den inflation som skett över 20 år sett till
bostadens inköpspris vilket leder till att skatterna blir än högre. Detta är utfallet i alla
studerade kommuner då den genomsnittliga omsättningstiden är 43 år och de som får den
minsta skattesmällen, Karlskoga, ska betala ca 124 000 kronor i skatt. Detta torde därmed
leda till att benägenheten att flytta minskar med 12,4 procent i Karlskoga kommun.
Genomsnittet för de 17 studerade kommunerna ligger på ca 369 000 kronor vilket då borde
innebära en minskning i benägenhet att flytta med 36,9 procent. De som får ta den största
smällen rent skattemässigt är de som bor i villor i Stockholmskommun där skatten hamnar på
ca 1 000 000 kronor. Det ska då enligt teorin innebära att benägenheten att flytta skulle
minska med 100 procent. Då viljan att flytta minskar innebär detta underförstått att färre
flyttar vilket minskar rörligheten på bostadsmarknaden och inlåsningar uppstår.
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Den inlåsning som kan komma att uppstå på grund av ägt boende kan påverka arbetskraftens
rörlighet negativt eftersom de kostnader som uppstår vid vinstbeskattning agerar som ett
hinder för de som ska byta bostad. Generellt sett flyttar någon ifrån sin lägenhet för att ta sig
ett steg uppåt i bostadskedjan. Detta innebär att det måste finnas något att ”byta upp” sig till.
För det fall att någon ska kunna flytta ifrån sin bostadsrätt och köpa en villa krävs det att den
som äger villan är villig att flytta. Baserat på hur länge en individ bor i respektive hushåll
samt vad det innebär rent vinstskattemässigt är det inte säkert att personen vill flytta då de
drabbas av höga kostnader vid en eventuell flytt. Studier gjorda i USA visar på att en
sänkning av vinstskatt för de kring 50 år leder till att fler väljer att flytta och rörligheten bland
de som gjort stora vinster på sina bostäder ökade. Detta stärks av ytterligare studier som visar
på att rörligheten på grund av den sänkta skatten ökade med 22–31 procent. Trots den ökade
rörligheten framkommer det av teorin att det endast är 4 procent av de i 50-årsåldern som
flyttar under ett givet år, vilket får ses som en ganska låg andel av befolkningen. Vår empiri
visar på att precis som teorin i USA att det av dagens totala flyttar under ett år är en minoritet
av de som är 65 år och äldre som flyttar under ett givet år, ca 100 000 vilket endast är dryga 9
procent av det totala antalet flyttar som sker under ett givet år. De äldre agerar som en
stoppkloss i flyttkedjan då de bott länge i sina bostäder och inte vill drabbas av höga
flyttkostnader, som vinstskatten innebär. Som tidigare nämnt har de äldre i snitt mer
kvadratmeter per person, vilket gör att de bor i större bostäder. Då deras bostäder inte
kommer ut på marknaden förhindrar det hushåll som vill flytta till villor att göra detta då de
inte finns tillgängliga. Det leder i sin tur till att dessa hushålls bostadsrätter heller inte
kommer ut på marknaden och det gör att unga personer eller de som vill flytta på grund av
arbete eller studier inte kan göra det. En sänkning av vinstskatten i Sverige skulle troligtvis
leda till att fler, även äldre, skulle välja att flytta och att rörligheten i flyttkedjorna skulle öka.
Det skulle i sin tur leda till att inlåsningseffekterna på grund av vinstskatt skulle då minska
och fler bostäder skulle komma ut på marknaden.
Den bakomliggande tanken med dagens lagstiftning är att de skattebortfall som eventuellt
skulle komma uppkomma ska kompenseras med ett bättre utnyttjat bostadsbestånd.
Rörligheten på bostadsmarknaden skulle därmed återigen komma att öka. Detta genom att
möjligheten till uppskov infördes vilket ledde till att den skatt man ska betala på grund av en
avyttring minskar. Dock ska det uppskjutna beloppet skattas med 0,5 procent årligen vilket
även det blir en merkostnad för hushållen om de skulle välja detta alternativ. Under perioden
21 juni 2016–30 juni 2020 finns inget tak på hur mycket som respektive hushåll får ta
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uppskov på, jämfört med de 1,6 miljoner kronor som taket låg på tidigare. Vinstbeskattning
bidrar till en minskad rörlighet på bostadsmarknaden men menar på att möjligheten till
uppskov inte blir billigare i längden då det årligen ska betalas skatt på det uppskjutna
beloppet. Kostnaden är förvisso mindre än att välja att skatta hela beloppet på en gång men
innebär ändock en merkostnad som årligen återkommer. Då priserna har stigit kraftigt under
de senaste 20 åren, vilket vår empiri visar på, innebär detta att personer och hushåll som bott
en längre tid trots möjligheten till uppskov kommer att behöva skatta stora summor vid en
eventuell försäljning. Utöver detta benämndes vinstskatten under 2017 som en av de mest
framträdande anledningarna av mäklare till att hushåll inte väljer att flytta utan istället bor
kvar i sin nuvarande bostad. Det tolkar vi som om att de skatteregler som finns idag, trots
möjligheten till uppskov, leder till att folk inte vill flytta då de drar på sig stora kostnader vid
en eventuell flytt. Både direkta, vinstskatten, och retroaktivt i form av eventuell schablonskatt
på uppskovet.
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5. Slutsats:
Syftet med denna uppsats var att undersöka inlåsningseffekter och se huruvida vinstskatt och
amorteringskrav påverkar rörligheten på bostadsmarknaden. Den kvalitativa undersökning
som gjorts visar på att de regleringar som finns idag gällande amorteringar och vinstskatt
leder till att hushåll får ökade utgifter vid en avyttring. Teori och tidigare forskning i USA
visar att ökade kostnader leder till att färre flyttar. Amorteringskravet och skuldkvotstaket slår
hårdast mot de som ska in på bostadsmarknaden samt unga vuxna upp till 29 års ålder.
Skuldkvotstaket slår också mycket hårdare mot storstadsområden då vår analys visar på att en
genomsnittslön inte räcker till att köpa en genomsnittsbostad för en person i Stockholm,
Göteborg samt Linköping. Unga kommer tvingas bo kvar hemma längre och därmed inte kan
flytta till större städer för jobb, studier eller drömmar då de helt enkelt inte har råd på grund
av de höga bostadspriserna men också de ökade månadsutgifterna. Detta var något som
Finansinspektionen ansåg skulle ske vid införingen av det skärpta amorteringskravet. Vi
finner detta intressant då de valde att införa ytterligare ett amorteringskrav trots att de var
medvetna om de inlåsningseffekter och den samhällsekonomiska kostnad det skärpta kravet
skulle komma att innebära. Vinstskatten slår överlägset hårdast mot de som bott längre i villor
vilket ofta är äldre personer då omsättningshastigheten på dessa är hög. Detta gör att hushåll i
bostadsrätter inte kan ta sig uppåt i bostadskedjan och rörligheten minskar. Detta leder till att
inlåsningseffekter uppstår och det blir en samhällsekonomisk kostnad för Sverige som helhet.
Eftersom detta är ett ämne som är väldigt aktuellt och något som diskuteras i samhället både
av dagsmedia men även av privatpersoner är det ett ämne som vi tror kan vara intressant att
studera mer på sikt för att se om hushåll förändrar sina flyttmönster eller om kraven inte har
den önskvärda effekt som var tanken från början. Dels genom att göra en djupdykning
internationellt för att jämföra hur rörligheten ser ut i våra grannländer jämfört med Sverige.
Det skulle också vara intressant att kolla på hur dessa lagar och regleringar påverkar folks
agerande rörande fritidsfastigheter för att se om hushåll väljer att inte flytta eller sälja dessa
på grund av de kostnader de drar på sig.
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