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För att minska risken för de konsumenter som belånade stora delar av sin bostads värde 
införde Finansinspektionen i oktober 2010 ett bolånetak som begränsar möjligheten att belåna 
bostaden till 85 % av dess marknadsvärde. Vi har i denna uppsats valt att inrikta oss på de 
priseffekter detta bolånetak har haft på bostadsrättsmarknaden i Stockholm. För att avgöra 
vilka effekter denna reglering haft har vi försökt klarlägga vilka potentiella köpare som främst 
påverkas av regleringen och hur de reagerar som följd av den.  
 
Vi har valt att genomföra ett antal intervjuer med sakkunniga på området, fastighetsmäklare, 
banktjänstemän och andra med stor insikt i bostadsmarknaden . Vi har med stöd av dessa 
intervjuer fört resonemang kring effekterna bolånetaket haft och slutligen försökt besvara de 
frågeställningar vi haft. 
 
De personer som har svårt att få ihop tillräckligt med eget kapital för att finansiera ett 
bostadsköp har sannolikt ingen tidigare bostad att sälja. Det vi har kommit fram till är att det i 
Stockholm redan innan bolånetakets införande var svårt för förstagångsköpare att klara av ett 
köp ensam. Det är väldigt vanligt att de som köper sin första bostad får hjälp av framförallt 
sina föräldrar som har gott om eget kapital, ofta i form att ett stort låneutrymme i den egna 
bostaden. Vidare har det höjts röster om att mängden blancolån skulle öka men det finns i 
dagsläget inget som tyder på att detta skett. Sammanfattningsvis kom vi fram till att de som 
utestängs från bostadsrättsmarknaden är de marginalkunder som innan regleringen hade svårt 
att hävda sig i budgivningar och således inte är drivande i prisbildningen. Detta gör att det 
endast blir marginella priseffekter på bostadsrättsmarknaden i Stockholm. 
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In October 2010 Finansinspektionen, in an effort to reduce the risk for consumers with high 
loan-to-value ratios, implemented a mortgage cap that limits the LTV-ratio to no more than 85 
%. We have chosen to focus our study on the price effect this cap has had on the 
condominium market in Stockholm. To estimate what effect this regulation has had we first 
had to determine which potential buyers it affects and how they react as a result of it. 
 
Our study is mainly based on interviews with leading specialists in their respective field, real 
estate brokers and bankers and other persons with great insight into the housing market. We 
have, with these interviews as a foundation, tried to come up with an answer to our questions. 
 
Those that have trouble raising enough equity to buy a condominium has probably no other 
property to sell. What we´ve found out is that in Stockholm, even before the implementation 
of the mortgage cap, it was extremely hard for first time buyers to buy property without help. 
Most first time buyers get help from their parents who often have lots of equity in their own 
home. Some people were concerned that loans without real estate as collateral would increase, 
we´ve seen no such increase. Our estimate is that the consumers that are excluded from the 
market as a result of the regulation are consumers on the margin that even without a cap 
would have trouble placing winning bids and are for that reason not the driving force of the 
market. 
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Förord 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit med värdefull information till 
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kommit med synpunkter och givit oss respons på uppsatsen. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Hushållens skulder och belåningsgrader har under de senaste årtiondena ökat betydligt 
(Statistiska centralbyrån, 2011). Den största anledningen till denna utveckling är de 
prisökningar som skett på bostadsmarknaden under 2000-talet. I och med detta ökar risken för 
konsumenterna vid ett eventuellt prisfall på bostaden. Även livshändelser, såsom arbetslöshet, 
har hushållen låg motståndskraft för.  
 
Då fastighetspriserna varierar över tid, där fastighetskrisen under 1990-talet är ett tydligt 
exempel, kan hushållen få svårt att klara av ett prisfall med de stigande skuldkvoter och 
belåningsgrader som finns i hushållen. Det är även i kreditgivarnas intresse att ha en sund 
kreditgivning för att bibehålla ett starkt förtroende hos konsumenterna (Finansinspektionen, 
2010a). Kreditgivarnas främsta konkurrensmedel är dock att i så stor utsträckning som möjligt 
erbjuda lånemöjligheter till låg ränta. Detta gör att deras strävan efter att bli 
konkurrenskraftiga går före sektorns långsiktiga rykte.  
 
Med bakgrund av detta har Finansinspektionen utrett situationen på marknaden och kommit 
fram till allmänna råd om ett bolånetak. Bolånetakets huvudsakliga syfte är att skydda 
konsumenterna men också för att undvika ett skadat förtroende för kreditmarknaden. Dessa 
allmänna råd förväntades dock få olika konsekvenser på marknaden, både positiva och 
negativa. Frågor man kan ställa sig kring dessa konsekvenser är hur olika konsumenter 
påverkats på marknaden, hur belåningen förändrats och hur det påverkat prisutvecklingen på 
bostäder.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida bolånetaket påverkat bostadsrättspriserna och i 
så fall hur. Analysen kommer genomföras genom att kontakta berörda parter på marknaden 
för att få en helhetsuppfattning samt föra en diskussion kring konsekvenser som är direkt 
kopplade till prisutvecklingen på bostadsrätter. Konkretiserat är syftet med uppsatsen att 
besvara frågeställningen; 
 

• Hur har bolånetaket påverkat bostadsrättspriserna? 
 
För att kunna besvara denna frågeställning kommer följande frågeställningar att undersökas; 
 

• Har andelen blancolån ökat? 
 

• Är det fler borgensmän som går i god för lån? 
 

• Har köparens sparande förändrats för att möjliggöra bostadsrättsköp? 
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1.3 Avgränsningar 
Analysen kommer behandla bostadsrätter lokaliserade i Stockholm med omnejd, och 
personerna som intervjuas är därmed huvudsakligen aktiva på marknaden där. Stockholm är 
det område i Sverige med flest bostadsrätter och är således det enskilt största området som 
kan tänkas påverka bostadsrättspriserna. 
 
 
1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en metodredogörelse där metoderna som har använts för att besvara 
frågeställningen återges. Det inkluderar både hur vi har gått till väga, men också varför denna 
metod tillämpats. Därefter ges en samlad teoridel som beskriver bolånetaket utifrån orsakerna 
till införandet, målet med regleringen, hur de allmänna råden formulerades samt regleringens 
bedömda konsekvenser. Denna del ligger till grund för att ge en god förståelse om empirin 
som sedan beskrivs. I empirin återges de intervjuer som har gjorts för att besvara 
frågeställningen, dvs. deras syn på prisutvecklingen som är direkt kopplat till regleringen 
sedan bolånetaket infördes. Därtill analyseras de orsakerna som ligger till grund för 
prisutvecklingen. Till sist knyts arbetet samman i analys och slutsatser, där uppsatsen 
sammanfattas med hjälp av en diskussion och slutsats.  
 
 
 
2. Metod 
 
2.1 Metodval  
Inledningsvis har bostadsmarknaden analyserats genom att läsa rapporter och beslutsunderlag 
som låg till grund för att införa bolånetaket. Bolånetaket studerades i detalj i flera olika 
avseenden såsom orsakerna till införandet, förväntade konsekvenser och målet med 
regleringen. Det viktigaste av den instuderade informationen återges i uppsatsen. Den 
instuderade informationen låg också till grund för de intervjuer med fastighetsmäklare och 
banktjänstemän som genomfördes för att besvara uppsatsens frågeställning. Vi har valt att 
använda en kvalitativ metod genom att intervjua ett fåtal med god insyn på det berörda ämnet. 
Vi anser att detta ger en mycket god bild eftersom dessa tjänstemän dagligen träffar köpare 
och spekulanter på bostadsrätter. Alternativet, en kvantitativ metod, såsom en enkät till 
potentiella köpare, anser vi inte ge en lika god bild då det krävs väldigt många svar. Vi är 
också av uppfattningen att det är omöjligt att få ut lika mycket av varje person via en enkät då 
man lätt missar individernas egna ord, erfarenhet osv. Därtill skulle detta kräva en god 
fördelning mellan olika typer av konsumenter.  
 
De intervjuade har valts ut utifrån syftet att dessa skall anses ha en så god insyn i 
bostadsrättsmarknaden i Stockholm som möjligt och således ha en uppfattning om hur 
regleringen har påverkat prisutvecklingen. Fastighetsmäklarna arbetar dagligen med frågor 
kopplade till ämnet och banktjänstemän likaså, indirekt. Eftersom konsumenterna i huvudsak 
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finansierar sitt boende med hjälp av lån, bör kunskapen hos bankerna om ämnet anses vara 
god. Inte minst har de en god uppfattning om hur mängden blancolån ökat/minskat samt om 
andelen borgensmän som går i god för lån.  
 
Intervjun, per se, inleds genom att ett fåtal diskussionsfrågor ställs. Därefter förs ett 
resonemang kring dessa och relevanta teorier tas upp. Utifrån dessa teorier och den dialog 
som förs med intervjuobjekten dras betydelsefulla slutsatser.  
 
 
2.2 Datainsamlingsmetod  
Det instuderingsmaterial som analyserats har i huvudsak varit rapporter från 
Finansinspektionen, som införde de allmänna råden rörande bolånetak. Hela 
beslutsfattandeprocessen, från första steget till slutgiltiga allmänna råd, har undersökts. 
Eftersom Finansinspektionen har infört råden och genomfört mycket grundliga analyser, så 
anser vi det vara mycket lämpligt som instuderingsmaterial. Därtill har andra artiklar studerats 
för att få en bred och god kunskapsbas att stå på. Det instuderade materialet gav oss en 
fördjupad kunskap om ämnet, vilket förenklade vidare arbete i form av intervjuer och annan 
empiri.  
 
Utöver informationen från litteraturen har, som ovan nämnts, intervjuer utförts för att ge oss 
en god bild av de faktiska konsekvenserna som bolånetaket har fått på priserna på 
bostadsrätter sedan det infördes.  
 
Prisutvecklingen på fastighetsmarknaden är kopplad till en mängd olika faktorer, såsom 
fastighetsmarknadsanknutna- och ortsanknutna faktorer samt allmänekonomiska faktorer. 
Detta innebär att det är mycket svårt att särskilja vad en viss prisförändring beror på. Vi 
kommer därför ta upp hur prisutvecklingen har sett ut och föra ett resonemang kring vilken 
eventuell påverkan just bolånetaket kan ha haft på utvecklingen.    
 
 
 
3. Teori 
 
3.1 Målet med regleringen 
Syftet med regleringen är att skapa incitament till ändrat beteende hos såväl långivarna som 
låntagarna för att förhindra en osund kreditgivning samt stärka konsumentskyddet 
(Finansinspektionen, 2010a). Syftet är direkt kopplat till de faktorer och risker som diskuteras 
nedan. Avsikten är främst att öka konsumenternas motståndskraft mot prisfall och andra 
livshändelser.  
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3.2 Allmänna råd 
Finansinspektionens allmänna råd gäller för kreditinstitut som lämnar krediter med bostaden 
som säkerhet. Råden innebär att krediter med bostaden som säkerhet inte bör överstiga 85 
procent av bostadens marknadsvärde vid lämnandet av krediten (Finansinspektionen, 2010a).  
Det gäller alla krediter som lämnas mot säkerhet i bostaden, dvs. nyutlåning som inkluderar 
lämnande av ny kredit eller utökning av en befintlig kredit. Regleringen omfattar också 
situationer där en låntagare förvärvar en ny bostad och vill behålla sina befintliga lån men 
byta bostad som säkerhet. Anledningen till det är att det skulle skapa olika förutsättningar på 
marknaden om köpare påverkas olika av regleringen.  
 
Ett fåtal undantag för regleringen finns dock för företag vid nyutlåning för att undvika 
inlåsningseffekter. Detta område berör emellertid inte denna uppsats vilket gör att den delen 
inte ytterligare fördjupas.  
 
De allmänna råden utgör endast en rekommendation om hur långivare bör agera i olika 
kreditgivningssituationer.  Det innebär således att de inte behöver följas strikt. Har långivarna, 
i specifika fall, andra sätt att uppnå syftet med regleringen har de därför möjlighet att använda 
dessa istället. Eftersom Finansinspektionen gjort bedömningen att lämna det mer öppet för 
långivarna i deras sätt att agera, så länge syftet uppfylls, har man därför valt att specificera 
detta som allmänna råd istället för föreskrifter som är mer tvingande.  
 
Ett exempel på detta, då syftet ändå uppnås, är prisfallsförsäkringar som tillämpas i många 
länder. Försäkringen täcker belåningsgrader över regleringsnivån vilket möjliggör högre 
belåningsgrader men som ändå uppnår syftet med regleringen. Prisfallsförsäkringar har dock 
inte etablerats i Sverige. Det förs emellertid forskning inom området huruvida bostäders priser 
varierar för att möjliggöra/förbereda en eventuell prisfallsförsäkring framöver.  
 
De allmänna råden om bolånetaket med regleringen trädde i kraft 1 oktober 2010.  
 
 
3.2.1 Kreditgivare som omfattas 

De allmänna råden gäller för samtliga företag i Sverige som ägnar sig åt kreditgivning som 
står under Finansinspektionens tillsyn (Finansinspektionen, 2010a). I och med att 
kreditgivning i Sverige inte kräver tillstånd finns kreditgivande företag som således inte 
omfattas av regleringen, s.k. finansiella institut. Finansinspektionen saknar för dessa företag 
möjligheten att reglera dess verksamhet. Detta innebär att dessa företag fortfarande har 
möjlighet att erbjuda topplån mot pant i bostaden vilket kan göra att syftet med regleringen 
motverkas. Den bedömning som görs är dock att risken för detta inte är så betydande att 
regleringen inte ska införas.  
 
De företag som omfattas inkluderar även utländska företag med verksamhet i Sverige. 
Anledningen till det är sundhetsregeln som kan tillämpas eftersom det har ett 
konsumentskyddande syfte. Om ett utländskt företag skulle agera i strid med de allmänna 
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Figur 1: Totala skulder, hushåll inklusive icke-vinstdrivande organisationer i förhållande till 
disponibel inkomst och BNP. Källa SCB, 2010.  

råden har Finansinspektionen därmed rätt att ingripa på samma sätt som mot ett svenskt 
företag.  Vikten av att alla eller så många som möjligt av kreditgivarna omfattas av 
regleringen är oerhört viktig, dels för att uppnå syftet med regleringen, men även för att 
undvika konkurrenssnedvridningar på marknaden.  
 
 
3.2.2 Bostäder som omfattas 

Alla bostäder i Sverige omfattas av de allmänna råden för att inte skapa olika förutsättningar 
på bostadsmarknaden och uppnå sitt syfte. Detta inkluderar även fastigheter av annan karaktär 
som i huvudsak används som bostad, såsom s.k. ägarlägenheter. Det är syftet med förvärvet 
som skall anses vara avgörande. På samma sätt kan en näringsfastighet omfattas av de 
allmänna råden enligt samma resonemang som ovan. För att långivarna ska tillämpa de 
allmänna råden på rätt sätt är det därmed deras ansvar att ta reda på syftet med ett visst 
förvärv.    
 
 
3.3 Orsaker till införandet 
Hushållens skulder har de senaste årtiondena ökat markant. Det gäller både skulder i 
förhållande till den disponibla inkomsten samt skulder i förhållande till BNP (Statistiska 
centralbyrån, 2011). Detta illustreras i figur 1 nedan. I diagrammet åskådliggörs en utveckling 
där exempelvis skulden i förhållande till den disponibla inkomsten nu är uppe i nästan 170 
procent. Trots utvecklingen under de senaste två åren med lågkonjunktur har utlåningen till 
hushållen ökat kraftigt. Förklaringen till denna utveckling är de stigande bostadspriserna i 
förhållande till den disponibla inkomsten. Detta gör att hushållens tillgångar i allt större 
utsträckning utgörs av bostadstillgången, vilket som nämnt i högre grad finansierats genom 
lån.   
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Idag bor ungefär två tredjedelar av Sverige befolkning i ett eget hus eller en bostadsrätt. Av 
hushållens skulder står bolånen för över 90 procent. Detta tydliggör hur många i Sverige som 
berörs av den nuvarande trenden, där skuldkvoterna ökar. En stor anledning till denna snabbt 
förändrade situation på fastighetsmarknaden är återigen de stigande huspriserna. Sedan år 
2000 har de nominella priserna ökat med över 7 procent per år. Denna prisstegring har i stor 
utsträckning finansierats med hjälp av lån vilket gör att utvecklingen ser ut som den gjort. 
  
Ytterligare en faktor som stigit de senaste åren är hushållens belåningsgrad, dvs. lån med 
säkerhet i bostaden i förhållande till bostadens marknadsvärde. Den utveckling som skett den 
senaste femårsperioden gällande nyutlåning åskådliggörs i figur 2 nedan.  
 

 
 
 

Figur 2. Genomsnittlig belåningsgrad i nyutlåning (procent) för bostadsrätter respektive 
småhus. Källa SCB, 2010.  
 
Belåningsgraden ligger i direkt samband med skuldkvoterna i och med att en övervägande del 
av hushållens skulder består av bolån.  
 
Det som gör de stigande skuldkvoterna och belåningsgraderna intressanta (och oroväckande) 
är den variation som sker i bostadspriserna över tid. Bostadspriserna varierar liksom priserna 
för många andra varor. Skillnaden är konsekvenserna av den prisförändring som sker. Under 
fastighetskrisen i 1990-talets början föll priserna kraftigt under flera år vilket kan 
exemplifieras med genomsnittsvillan i Sverige där värdet sjönk till som lägst 80 procent av 
köpesumman. Priserna återhämtade sig visserligen men i dagens läge, med höjda skuldkvoter 
och belåningsgrader, ökar riskerna vid variationer på bostadspriserna.  
 
Den oroande utvecklingen skapar ökade risker för konsumenterna som skulle få svårt att klara 
ett prisfall på bostaden eller andra livshändelser såsom arbetslöshet (Finansinspektionen, 
2010a). Belåningsgraden och den totala skuldsättningen är nämligen avgörande faktorer för 
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hushållens motståndskraft för exempelvis prisfall. Den stigande belåningsgraden och 
skuldsättningen gör också konsumenterna mer känsliga för stigande räntor. Därtill kan dessa 
ökade risker skada förtroendet för kreditmarknaden.  
 
Med anledning av detta har Finansinspektionen utrett läget på marknaden samt hur man skall 
komma till rätta med de ökade riskerna för konsumenterna samt förtroendet för 
kreditmarknaden. Resultatet blev bolånetaket med dess allmänna råd.  
 
 
3.3.1 Bostadsrätter kontra småhus 

Belåningsgraderna och skuldkvoterna har som nämnt ökat förhållandevis kraftigt under de 
senaste åren. Men hur ser fördelningen mellan bostadsrätter och småhus ut? Går det att 
urskilja på vilken marknad de största belåningarna och skulderna finns? Det skulle i så fall 
göra det möjligt att avgöra vilken bostadstyp som i huvudsak ligger till grund för införandet 
av regleringen och således kan påverkas mest. 
 
Inledningsvis tittar vi på hur nyutlåningen har förändrats under 2000-talet för småhus 
respektive bostadsrätter. Figur 3 nedan åskådliggör utvecklingen under perioden 2002-2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Nyutlåning (mdkr) 2002-2008 för småhus och bostadsrätter. Källa 
Finansinspektionen, 2009. 
 
Det som gör detta diagram intressant är den utveckling vi ser avseende bostadsrätter, där 
nyutlåningen stadigt har ökat år för år medan nyutlåningen för småhus har haft en annan 
utveckling där den sedan 2005 sjunkit (Finansinspektionen, 2009). Nyutlåningen ökade från 
2002 till 2008 med ungefär tre gånger för bostadsrätter, vilket är en anmärkningsvärd ökning. 
Ökningen kan dock delvis förklaras med en ökning av bostadsrätter på grund av nybyggen. 
Sedan 1990 finns idag cirka 41 procent fler bostadsrätter på marknaden. En annan orsak som 



 

14 
 

påverkar nyutlåningen mer positivt för bostadsrätter är den kortare genomsnittliga 
boendetiden för bostadsrätter. Detta leder till en större omsättning på bostadsrättsmarknaden 
vilket påverkar siffrorna för nyutlåningen. Men trots olika förhållanden på de respektive 
delmarknaderna så kan inte trenden vi ser beträffande bostadsrätter avfärdas. Omsättningen på 
bostadsrätter och nybyggandet kan inte enbart förklara den utveckling vi ser. Exempelvis får 
omsättningen, dvs. hur många som flyttar, av bostadsrätter anses vara relativt jämnt fördelat 
under denna period.  
 
En av faktorerna som var direkt avgörande för Finansinspektionens beslut att införa 
bolånetaket med dess reglering var som tidigare beskrivet de kraftigt ökade 
belåningsgraderna. Men hur ser belåningsgraderna ut för bostadsrätter kontra småhus? Detta 
visas i figur 2 ovan. Det vi ser i diagrammet ger en tydlig bild av hur belåningsgraderna ser ut 
för de respektive bostadsformerna. Belåningsgraderna har som vi tidigare varit inne på stigit 
generellt för bostäder, men här ser vi att det främst är bostadsrätter som står för de högre 
belåningsgraderna. Vad kan man dra för slutsatser från detta diagram? Anledningen till att det 
ser ut på detta sätt är i huvudsak kopplat till vilka typer av konsumenter som belånar sig för 
att möjliggöra köp av de olika bostadstyperna. Andelen unga som förvärvar bostadsrätter är 
sannolikt större än andelen som förvärvar ett småhus. Eftersom ungas besparingar sedan 
tidigare i de allra flesta fall är lägre än äldre människors gör detta att belåningsgraderna stiger 
för just bostadsrätter. Men oavsett orsak till att det ser ut såhär så visar detta att orsakerna till 
regleringens införande, vad gäller belåningsgraden, främst beror på utvecklingen för 
bostadsrätter. Givetvis ska inte utvecklingen på marknaden för småhus avfärdas eftersom vi 
även där sett en ökning av belåningsgraderna under den senaste 5-årsperioden vilket således 
också inneburit ökade konsumentriskerna. 
 
I figur 4 tydliggörs belåningsgraderna utifrån hur de är fördelade. Här ser vi klart att de högsta 
belåningsgraderna finns för just bostadsrätter. Detta korrelerar direkt med resonemanget ovan 
kring figur 3. Exempelvis är andelen som är belånade mellan 81-90 procent ungefär 14 
procent för bostadsrätter respektive cirka 10 procent för småhus. Det är dessa kunder som 
ligger på marginalen och i allra högsta grad kan påverkas vid en flytt när de allmänna råden 
gäller.  
 
Med anledning av att fördelningen ser ut på följande sätt så blir konsekvenserna för 
regleringen än intressantare för konsumenter som önskar att förvärva bostadsrätter. Det finns 
betydligt fler marginalkunder på marknaden för bostadsrätter vilket bör göra konsekvenserna 
mer betydande än på marknaden för småhus. Det är dels p.g.a. att det ser ut på detta sätt som 
vi valt att främst fokusera på bostadsrätter, eftersom det där bör bli störst (om det nu blir 
några) effekter.  Dessutom så skulle det i så fall beröra väldigt många människor då det är 
många som bor i bostadsrätter och omsättningen är relativt stor.  
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Figur 4. Fördelning i belåningsgrader mellan småhus och bostadsrätter. Källa 
Finansinspektionen, 2009. 
 
 
 
3.4 Riskerna innan regleringen 
 
3.4.1 Risken för långivaren 

Bostadslån utgör ingen stor risk för kreditförluster för långivarna. Även under fastighetskrisen 
på 90-talet var kreditförlusterna på bostadslånen mycket små, det var istället de kommersiella 
fastigheterna som orsakade de stora förlusterna. I Sverige är det låntagaren som bär den 
största risken för prisfall på bostäder, om du tvingas sälja bostaden och betalar tillbaka på 
lånet är du inte nödvändigtvis fri från lånet, du kan inte lämna in nyckeln och gå. 
Risken som finns för långivarna ligger istället i att hög belåningsgrad kan användas som 
konkurrensmedel och att detta i längden kan skada konsumenternas förtroende för både 
kreditmarknaden och långivarna.  
 
 
3.4.2 Risken för konsumenterna 

Det huvudsakliga målet med bolånetaket är att skydda konsumenterna. Genom att reglera 
belåningsgraden skyddas de marginalkunder som inte har en tillräckligt stor kontantinsats mot 
de risker som följer av en hög belåningsgrad. Hur stor andel av bostadens värde som är 
belånat är en avgörande faktor för hur väl rustad en enskild låntagare står inför ett kraftigt 
prisfall på bostadsmarknaden samt kraftiga räntehöjningar.  
 
Finansinspektionen har sammanställt data över hur svenska hushåll, som köpt en bostad 1991 
när priserna var som högst, påverkades av fastighetskrisen i början av 1990-talet. Tabellen 
nedan illustrerar hur belåningsgraden vid köpet påverkade hur många kvartal bostadens 
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marknadsvärde understeg storleken på bolånet. Det som också framgår av tabellen är att även 
belåningsgrader under 85 %, framförallt i storstadsregionerna, kan belasta låntagaren under en 
längre tid. 
 

Figur 5. Antal kvartal som bolånet översteg det genomsnittliga marknadsvärdet om bostaden 
köptes 1991. Källa Finansinspektionen, 2010. 
 
I samband med ett kraftigt prisfall utsätts låntagarna följaktligen för långa perioder där de på 
grund av hög belåning har ett negativt eget kapital. En låntagare kan tvingas sälja sin bostad 
på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan faktor. Om detta sker under en period av 
negativt eget kapital resulterar det i en nettoskuld för låntagaren. Även de konsumenter som 
vill sälja och flytta kan tvingas bo kvar på grund av en allt för hög belåningsgrad. 
 
Hög belåningsgrad gör också låntagaren sårbar inför förändringar av bolåneräntan. Om en 
växande andel av hushållen belånar stora delar av bostadens värde riskerar räntan att få en 
starkare effekt på bostadspriserna. 
 
I sin analys av den svenska bolånemarknaden pekar Finansinspektionen på de låntagare som 
löper störst risk att drabbas av de risker som följer en hög belåningsgrad. Dessa är oftast 
ensamma låntagare som har svårt att samla ihop till en större kontantinsats och som till följd 
av detta har hög belåningsgrad. Dessa personer drabbas också hårdare av arbetslöshet då de 
inte har en medlåntagare som kan hjälpa till att bära kostnaderna kring boendet. 
 
 
3.4.3 Samhällsekonomiska risker 

Att avgöra de samhällsekonomiska aspekterna kring risken med kraftigt belånade bostäder 
och hur ett bolånetak skulle minska dessa risker är komplicerat. Finansinspektionen menar att 
de svenska bolånen inte utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten i dagsläget. De 
stresstester Finansinspektionen genomförde i sin analys av den svenska bolånemarknaden 
visade på konservativa bolånekalkyler hos de svenska bolåneföretagen (Finansinspektionen, 
2010b). Stresstesterna visade också att det skulle krävas kraftigt höjda räntor i kombination 
med prisfall på bostadsmarknaden samt hög arbetslöshet för att orsaka betydande 
kreditförluster för de svenska bankerna. Detta betyder inte att de långsiktiga konsekvenserna 
av växande belåning är att förringa, genomförandet av de nya allmänna råden stoppar den 
trend av en ökad andel hushåll som belånar övervägande delen av bostadens värde. Genom att 
minska andelen av de svenska hushållen som har en hög belåningsgrad, och hindra tillväxten 
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av den typen av hushåll, tror vi att den finansiella stabiliteten Finsansinspektionen pekar på 
kan förbli stark. 
 
 
3.5 Regleringens bedömda konsekvenser 
 
3.5.1 Finansinspektionens bedömning  

I samband med införandet av bolånetaket uttalade sig Finansinspektionen om tänkbara 
effekter regleringen skulle kunna ha på bolånemarknaden. I sin bedömning framhäver 
Finansinspektionen fyra följder som påverkar konsumenten. De fyra områdena de nämner är 
ränteeffekter på grund av en ökad mängd blancolån, ökade amorteringskrav, utestängning av 
vissa konsumenter och till sist möjligheten att belåna bostaden över taket hos de företag som 
inte omfattas av Finansinspektionens regleringar (Finansinspektionen, 2010a). 
 
Köpare som inte har möjlighet att betala en kontantinsats på 15 % skulle kunna finansiera 
delar av kontantinsatsen med ett lån som inte har bostaden som säkerhet. Eftersom lånet inte 
har samma säkerhet som ett bostadslån kommer bankerna dock med all säkerhet att begära en 
högre ränta på lånet.  
 
Finansinspektionen förväntar sig också att bankerna kommer att kräva en snabbare 
amorteringstakt på krediter över den 85-procentiga spärren. Hur mycket det skulle skilja 
mellan kraven på amortering på topplån och blancolån anses enligt Finansinspektionen vara 
svårbedömt. 
 
Både ränteeffekten och det ökade amorteringskravet som sannolikt följer ett blancolån bidrar 
till en ökad månadskostnad för konsumenten. Denna ökning kan leda till att flera hushåll 
söker sig till billigare boende än vad de skulle ha gjort utan en belåningsgräns, en liten andel 
hushåll som ligger på marginalen innan regleringens genomförande kan bli helt utestängda 
från bostadsmarknaden. Finansinspektionen bedömer att ränte- och amorteringseffekten 
sannolikt kan ge en negativ engångseffekt på priserna på bostadsmarknaden, emellertid en 
liten sådan. 
 
Den sista effekten Finansinspektionen tar upp är möjligheten att de företag som inte står under 
tillsyn av Finansinspektionen kan kringgå de nya reglerna genom att erbjuda topplån över 85 
% med bostaden som säkerhet. På så sätt skulle hela syftet med bolånetaket urholkas, 
Finansinspektionen tror dock inte att det är en överhängande risk. Om detta skulle ske har 
Finansinspektionen gått ut med att de kommer införa ytterligare regleringar, något de 
företagen som har möjlighet att kringgå taket är medvetna om. 
 
 
3.5.2 Teoretiska priseffekter 

För att avgöra vilka effekter bolånetaket har haft på bostadsrättsmarknaden måste vi först 
komma fram till hur potentiella köpare resonerar vid köp av en bostadsrätt, hur ska 
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kontantinsatsen på 15 % finansieras? Vi tror, som ovan nämnt, att bostadsrättsköpare i 
Stockholm är en grupp som är värda att granska extra noga, framförallt de marginalhushåll 
som redan innan bolånetakets införande hade svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. Denna 
grupp antas i högre grad vara yngre, ha lägre inkomst, mindre besparingar och även i högre 
grad vara ensamhushåll och också förstagångsköpare. 
 
Det scenariot som många, inklusive Finansinspektionen, förväntar sig är att köparna 
finansierar en andel av kontantinsatsen med hjälp av blancolån. I och med att blancolånen 
betingar en högre ränta än vad ett topplån innan regleringen hade gjort, skulle den totala 
kostnaden för ett bostadslån med högre belåningsgrad än 85 % öka. Även antagandet att 
långivarna kommer kräva kortare amorteringstider bidrar till ökade bostadskostnader. Störst 
effekt bör således eventuella blancolån ha på marginalkunder som även med bolånetak vill 
belåna sig högt. Vi har nedan i tabell 1 gjort en enkel kalkyl som visar hur belåningsgraden, 
räntepåslaget för blancolån och skillnaden i amorteringstid mellan topp- och blancolån 
påverkar den totala månadskostnaden för ett bostadslån för en marginalkund. 
 
Vi har i följande räkneexempel gjort en del antaganden för att göra en enkel jämförelse mellan 
månadskostnaderna för ett bolån med och utan bolånetak. Vi har valt att göra antaganden som 
representerar en extrem marginalkund som lånar 100 % av bostadens värde, detta scenario är 
med andra ord inte särskilt representativt för bostadsmarknaden som helhet . Anledningen till 
att vi har valt att göra dessa antaganden är för att få se hur den största möjliga påverkan skulle 
kunna se ut. Vi har räknat med en bostad som har ett marknadsvärde på en miljon kronor. I 
kalkylen använder vi också bankföreningens rekommendation om att amortera ner 
belåningsgraden till 75 %, vi nyttjar även en rak amorteringsplan i kalkylen (Bankföreningen, 
2010). Blancolånet amorteras på 5 år och topplånet på 10 år. I kalkylen räknar vi med 3,5 % 
bolåneränta och ett påslag med 3,5 % för blancolån vilket ger en total räntesats för blancolån 
på 7 %. Vi har också räknat med en skattemässig räntereduktion på 30 %. 
 

Tabell 1. Total månadskostnad för bolån med och utan bolånetak 

 Med bolånetak Utan bolånetak 

Räntekostnad Bolån 1735 kr 2042 kr 
Räntekostnad Blancolån 613 kr 0 kr 
Total Räntekostnad 2348 kr 2042 kr 
   
Amortering Topplån 833 kr 2083 kr 
Amortering Blancolån 2500 kr 0 kr 
Total Amortering 3333 kr 2083 kr 
   
Total Månadskostnad 5681 kr 4125 kr 

 
I vårt räkneexempel är skillnaden i månadskostnad för ett nytaget lån 1556 kr, det skulle 
motsvara en räntehöjning för lånet utan bolånetak med 2,7 procentenheter. Detta är som sagt 
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för ett nytaget lån, i takt med att blancolånet amorteras minskar skillnaden mellan de två 
exemplen. Vi ser också att det är den ökade amorteringstakten på blancolån som medför den 
största effekten på den totala månadskostnaden. Vi har i kalkylen inte tagit hänsyn till 
amortering av bottenlån, bostadsrättsavgift eller andra boendekostnader som kan tänkas ingå i 
den totala bokostnaden. Om detta hade gjorts skulle den procentuella skillnaden mellan de två 
alternativen vara mindre.  
 
De eventuella priseffekterna en potentiell ökning av blancolån bidrar till är svåra att bedöma, 
priset ett hushåll är villiga att betala för en bostadsrätt kan antas vara en funktion av de totala 
månadskostnaderna hushållet är redo att betala för bostadsrätten. Hur stor andel av sina 
inkomster hushållet är beredda att lägga på boende har då en direkt påverkan på prisnivån för 
bostadsrätter. Det maximala priset ett hushåll är villiga att betala för bostaden är då en 
funktion av hur stor andel av sina inkomster de är villiga att lägga på boende samt alla 
faktorer som påverkar den totala månadskostnaden. Bland dessa faktorer återfinns 
räntekostnader (bottenlån, topplån och blancolån), amorteringskostnader, avgift till 
bostadsrättsföreningen, driftskostnader m.m. Den påverkan blancolånet har på de totala 
kostnaderna på lång sikt är även med hundraprocentig belåning små. 
 
De ökade kostnaderna för bolån kan ha betydelse för hur hushållens totala tillgångar är 
fördelade. Innan genomförandet av bolånetaket var incitamenten för att amortera ner 
befintliga lån eller spara ihop till en stor kontantinsats svagare. De låga räntorna och de långa 
amorteringstiderna på topplånen gjorde att även lån med hög belåningsgrad föranledde låga 
kostnader. När kostnaderna för bolån var så pass billiga var det ur låntagarnas synvinkel 
rationellt att belåna sig högt, och istället för att spara i reala tillgångar välja att spara i 
finansiella tillgångar. Om det är möjligt att få ut högre avkastning på de finansiella 
tillgångarna än vad det kostar att låna pengar med de reala tillgångarna som säkerhet, så 
saknas incitament för amortering. Bolånetaket kan antas innebära en betydande ökning av 
kostnaderna för lån med belåningsgrad över 85 %, den ökade kostnaden för hög belåning kan 
då bidra till att fler köpare ser ett värde i att minska sitt sparande i finansiella tillgångar och 
öka sparandet i reala tillgångar genom att uppnå en lägre belåningsgrad. På så sätt kan 
bolånetaket bidra till att minska belåningsgraden på bostäder utan att skapa stora priseffekter. 
Här är bolåneräntan också en stor faktor som påverkar fördelningen mellan bolån och 
finansiella tillgångar.  
 
En annan möjlighet är att köparna på något sätt får hjälp att samla ihop till en kontantinsats på 
15 %. Genom att ta hjälp av någon, föräldrar eller annan släkting, som kan finansiera delar av 
eller hela kontantinsatsen . På detta sätt kan köpare utan tillräcklig kontantinsats köpa en 
bostad utan att behöva ta blancolån, och på så sätt erhålla samma ränta som ett köp innan 
bolånetakets introduktion hade gjort. Hur många av köparna, framförallt förstagångsköparna, 
som har möjlighet att genomföra den här typen av finansiering är avgörande för hur stor effekt 
detta har på marknaden för bostadsrätter, i synnerhet för de lägre prisklasserna. Ur 
Finansinspektionens synvinkel är denna effekt inget problem då det huvudsakliga syftet med 
regleringen uppfylls. Färre hushåll riskerar att drabbas av långa perioder av negativt eget 
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kapital genom att låneskulden i praktiken delas av fler hushåll, på detta sätt minskar risken för 
att enskilda låntagare drabbas av stora nettoskulder till banken. 
 
Bolånetaket kan också tänkas ha vissa utestängningseffekter. De bostadsköpare som inte kan 
finansiera en kontantinsats på 15 % på något av tidigare nämnda sätt måste då söka sig till ett 
billigare boende. De kunder som redan innan bolånetakets införande hade svårt att finansiera 
en bostad och var inriktade på de billigaste bostadsalternativen kan utestängas helt och hållet, 
detta är trots allt meningen med regleringen. Att hindra konsumenter att belåna sig för högt 
bidrar till att en viss andel hushåll inte får låna överhuvudtaget. Den slutgilltliga priseffekten 
bolånetaket har på bostadsrättsmarknaden påverkas således av hur stor andel av hushållen 
som inte kan undvika de ökade lånekostnaderna bolånetaket medför. Fler potentiella köpare 
söker sig till lägre prisklasser och vissa utestängs helt, den minskade efterfrågan skulle då 
kunna dämpa prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden. I de högre prisklasserna där 
köparna antas ha högre inkomst och större besparingar i finansiella tillgångar kan bolånetaket 
tänkas påverka prisutvecklingen i en mindre omfattning. 
 
 
 
4. Empiri - analys på regleringens faktiska priseff ekter 
 
4.1 Prisutveckling 
Enligt de resonemang som förts bör de största effekterna på bostadsrätter och då vi valt att 
fokusera på Stockholmsområdet åskådliggörs därför prisutvecklingen för Stockholm och hela 
Riket i figur 6 och 7.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholm, November 2010- April 2011. Källa 
Mäklarstatistik, 2011. 
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Figur 7. Prisutvecklingen på bostadsrätter i hela riket, November 2010-April 2011. Källa 
Mäklarstatistik, 2011. 
 
De få slutsatser vi kan dra utifrån dessa bilder är att prisläget dämpades tidigare i Stockholm 
och något mer i jämförelse med hela riket. Det man också måste ha i åtanke är att 
bostadsrätterna som säljs i Stockholm (som är väldigt många av den totala andelen som säljs) 
är inräknad i hela rikets statistik vilket gör att de direkt påverkar hela rikets 
försäljningsstatistik. Men vad beror då denna prisutveckling på? Bolånetaket som infördes i 
oktober (men som rimligtvis inte bör ha börjat påverka förrän efter några månader) behöver 
inte nödvändigtvis vara en av förklaringen till detta. En mängd andra faktorer ligger sannolikt 
bakom utvecklingen. Den främsta, som torde styra konsumenternas agerande i störst 
utsträckning, är ränteutvecklingen det senaste halvåret. Riksbankens räntehöjningar har skapat 
ett ökat kostnadsläge för konsumenterna. Vidare resonemang kring bolånetakets påverkan på 
den utveckling vi sett återkommer vi till nedan.  
 
 
4.1 Fastighetsmäklares bedömning 
Lars-Erik Nykvist, VD för Fastighetsbyrån, menar att den prisutveckling vi sett på 
bostadsrätter i Stockholm beror på flera olika faktorer. De två faktorer han främst pekar på, 
och som grundar sig i hans dialog med sina kontor ute i landet, som påverkat efterfrågan 
negativt är de räntehöjningar från Riksbanken som skett under den senaste perioden samt 
bolånetakets inträde på marknaden som först nu fått sin faktiska effekt på bostadsrättspriserna. 
Han tror dock att de ökade räntekostnaderna som föranletts av räntehöjningarna har en större 
påverkan på utvecklingen än just bolånetaket. Han har ingen direkt uppfattning om hur länge 
bolånetaket kan ha en påverkan på prisutvecklingen, innan det ”stabiliseras”. Han för 
dessutom ett resonemang där de flesta konsumenterna (åtminstone förstagångsköpare) i 
Stockholm är väl införstådda med att det ofta krävs hjälp av familj och släkt för att genomföra 
ett bostadsrättsköp. Detta resonemang skulle i så fall innebära att effekten på priserna inte blir 
så pass stor som den skulle kunna bli.                                                                                                                                                                                  
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SBAB genomförde under april i år en undersökning av prisutvecklingen bland 167 
fastighetsmäklare i Stor-Stockholm. De tittade dels på hur utvecklingen sett ut under den 
senaste perioden men även på prognoser för den närmsta tiden (SBAB, 2011). Dessutom 
fördes resonemang kring varför det ser ut på det sätt som det gör. De observationer 
fastighetsmäklarna gjort på bostadsrätter i Stockholmsområdet, enligt undersökningen, var 
dämpade priser (som vi ovan sett), minskad budaktivitet, längre försäljningstid och en 
minskad skillnad mellan utgångspris och försäljningspris. Tomas Pousette, chefsekonom på 
SBAB gör samma bedömning som Lars-Erik Nykvist, dvs. att detta i huvudsak beror på 
räntehöjningar och införandet av bolånetaket.   
 
 
4.1.1 Vilka konsumenter och bostadsrättstyper påverkas 

Som vi diskuterat ovan är det, enligt Lars-Erik Nykvist, främst förstagångsköpare som 
påverkas av bolånetaket. Detta beror på det prisläge vi har i Stockholmsområdet till skillnad 
från det i mindre orter, där förstagångsköpare i vissa fall kan köpa sig en villa direkt. I och 
med att det i huvudsak är förstagångsköparna som påverkas bör det främst vara mindre 
bostadsrätter som attraherar denna konsumentgrupp och som således påverkas mest. På lång 
sikt kan det dock bli en spiral som innebär att de som idag innehar objekt på marknaden för 
förstagångsköpare får svårare att få till en försäljning och att det påverkar deras möjlighet att 
gå in i nästa steg osv. Detta har vi dock ännu inte sett något resultat av.  
 
 
4.1.2 Prognos 

Som tidigare nämnt genomförde SBAB en undersökning bland fastighetsmäklare gällande 
prognoser för bostadspriserna. Fastighetsmäklarna fick svara på frågan om de tror att 
bostadspriserna för bostadsrätter kommer öka, minska eller vara oförändrade under andra 
kvartalet 2011. Som jämförelse visas även resultatet för Göteborgs- och Malmöregionen. I 
figur 8 nedan redovisas resultatet av denna. 
 
 Ökar Oförändrat Minskar Nettotal Nettotal 

kvartal 1 
2011 

Stor-Stockholm 10 58 32 -22 -4 
Stor-Göteborg 15 73 12 3 6 
Stor-Malmö 10 79 12 -2 -9 
Figur 8. Prognos för bostadspriser andra kvartalet 2011, procentuell fördelning av svar. 
Källa SBAB, 2011. 
 
Som vi ser är andelen mäklare som tror att bostadsrättspriserna kommer sjunka större i 
Stockholmsområdet än i Göteborg och Malmö. Vi såg också på den prisutveckling som varit 
att priserna har dämpats något mer och tidigare i Stockholm än hela Riket. Men vad beror 
denna utveckling på? Är bolånetaket en orsak till detta? Bolånetaket torde enligt 
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resonemanget som förts ha en påverkan, om än marginell. Den huvudsakliga anledningen till 
denna utveckling (och prognos) kan dock antas vara de räntehöjningar Riksbanken gjort, 
precis enligt de argumentationer Lars-Erik Nykvist för.  
 
 
4.1.3 Andra resonemang 

Lars-Erik Nykvist resonerar vidare att han tror att olika former av ”bosparande-produkter” 
kan komma att växa fram framöver. Det är produkter som innebär att konsumenten bosparar 
hos exempelvis en bank och får på så sätt fördelaktiga lånevillkor. Bosparande skulle också 
kunna ske direkt via ett fastighetsbolag. Dessa typer av produkter ska i så fall kunna 
underlätta för den grupp som nu får svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. 
 
 
4.2 Långivares bedömning 
Michael Skytt, bolånechef på Nordea, säger i intervjun att han inte har någon direkt 
uppfattning om hur bostadsrättspriserna påverkats sedan regleringens införande. Han har 
däremot en uppfattning om hur faktorer som är direkt kopplade till priseffekterna har 
påverkats (redogörs nedan).  
 
Annika Fridh, kreditchef på Skandia bank & försäkring, är via skriftlig korrespondens inne på 
samma teori som vi tidigare diskuterat, dvs. att förstagångsköparna kan ha svårare att komma 
in på marknaden vilket bör leda till en marginell effekt på priserna.  
  
 
4.2.1 Om förändrade blancolån 

Michael Skytt ser ingen dramatisk förändring på utlåningen gällande blancolån. Han bedömer 
inte att det skett några markanta förändringar i förfrågningar kring dessa. Detta tyder därmed 
på att den ökade kontantinsatsen som krävs i och med bolånetaket i huvudsak inte har 
finansierats med hjälp av ökad andel blancolån. Han ser inte heller någon skillnad i utlåningen 
till konsumenter som önskar köpa ett småhus respektive en bostadsrätt. Utlåningen är dvs. i 
sin helhet lik den man hade innan bolånetakets införande. En orsak till detta är att de flesta 
kunderna hos Nordea, och även hos de andra storbankerna som de har ett nära samarbete med, 
redan innan var relativt lågt belånade.  
 
Annika Fridh är inne på samma resonemang som Michael Skytt. Hon menar således på att det 
inte har skett några markanta förändringar i utlåningen av blancolån. Skandia bank & 
försäkring är även de en bank som sedan tidigare haft förhållandevis låga belåningsgrader hos 
dess kunder.  
 
   



 

24 
 

4.2.2 Om förändrad andel borgensmän 

Varken Michael Skytt eller Annika Fridh ser inte heller att förfrågningar för släkt/familj att gå 
i borgen för ett bostadsrättsköp har ökat. Annika Fridh kan dock tänka sig att förfrågningarna 
framöver kan komma att öka, men endast marginellt.  
 
 
4.2.3 Andra resonemang 

Michael Skytt resonerar vidare kring att räntehöjningar är den största orsaken till dämpat 
prisläge, på samma sätt som tidigare diskuterats. Han säger också att man på Nordea följer 15 
% i kontantinsats strikt vilket innebär att man inte använder sig av andra lösningar för kunden 
för att uppnå syftet med regleringen.  
 
I ett resonemang kring olika former av ”bosparande-produkter”, efter Lars-Erik Nykvist 
kommentarer, säger han att de på Nordea inte har några sådana produkter. Vidare säger han 
att det inte är någonting som de överväger att införa den närmaste tiden, men att det är 
intressant utifrån möjligheten att kunna hjälpa konsumenter som har fått det svårare att hävda 
sig i och med regleringens villkor.  
 
 
4.3 Andra bedömningar 
Hans Lind, professor inom bygg- och fastighetsekonomi på KTH säger att bolånetaket endast 
haft en högst marginell effekt på bostadsrättspriserna. Han menar att den grupp som 
marginaliseras är för liten för att det ska ge några direkta synbara effekter på 
bostadsrättspriserna. Istället menar han, som tidigare intervjupersoner, att räntehöjningarna är 
den allra största orsaken till att prisutvecklingen dämpats under de senaste månaderna.  
 
 
5. Analys och slutsatser 
I den undersökning vi gjort gällande bolånetakets påverkan på bostadsrättspriserna har vi gjort 
några intressanta observationer. Inledningsvis granskar vi vilka som påverkas av bolånetakets 
inträde och varför. Den slutsats vi har kommit fram till, dels utifrån våra egna resonemang 
men också genom stöd av ledande tjänstemän inom sektorn, är att denna grupp i stor 
utsträckning påverkas av ett antal gemensamma nämnare. Inom denna grupp utgör 
förstagångsköparna en stor andel då de generellt sett är yngre och har mindre besparingar. 
Eftersom förstagångsköparna som grupp dessutom inte äger någon bostad sedan tidigare 
begränsar det deras tillgång till kapital från en tidigare ägd bostad. I och med att den berörda 
gruppen i många fall även har en lägre inkomst än de dem konkurrerar med på 
bostadsmarknaden så försvagas deras möjligheter att på något sett kringgå de begränsningar 
bolånetaket medför. Utöver detta tror vi att det är rimligt att anta att det i denna grupp finns en 
större andel ensamhushåll, vilket är ytterligare en bidragande faktor då konsumenten ensam 
måste finansiera hela köpet. Oavsett om en konsument har låga besparingar, inte äger någon 
bostad eller har en låg inkomst så kan en borgensman i många fall ändå göra att konsumenten 
i fråga kan förvärva en bostadsrätt. Borgensmannen/-männen utgörs då främst av föräldrar 
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eller andra släktingar, de marginalkunderna som påverkas är med andra ord de som passar in 
på beskrivningen ovan samt att de inte har föräldrar med stor tillgång till kapital.  
 
För att kunna dra intressanta slutsatser utifrån våra frågeställningar måste vi granska de 
alternativa finansieringsvägarna som konsumenterna kan använda sig av. Innan regleringen 
var en av Finansinspektionens bedömningar, som vi tidigare nämnt, att andelen blancolån 
skulle kunna öka. I de intervjuer vi genomfört har vi sett att utlåningen i form av blancolån 
inte har förändrats märkbart sedan regleringens införande. Anledningen till detta tror vi är att 
den grupp som sannolikt har den ekonomiska styrkan för att få ett blancolån, för att täcka de 
15 % i kontantinsats som krävs, sitter på en god ekonomi. Denna grupp har i och med att de 
har en god ekonomi inte samma behov till ett blancolån jämfört med den grupp vi beskrev i 
stycket ovan. Det beror på att dessa i större utsträckning har besparingar och har en bättre 
förmåga att snabbt spara ihop kapital till en kontantinsats. Den lilla grupp som har 
möjligheten och tar ett blancolån påverkar inte efterfrågan i en anmärkningsvärd omfattning. 
Det beror på, som vi varit inne på i räkneexemplet tidigare (som också var ett extremfall), att 
de totala månadskostnaderna inte skiljer sig så pass mycket att efterfrågan bör påverkas.  
Dessutom kommer de högre månadskostnaderna endast vara under fem års tid i extremfallet. I 
ett mer troligt scenario skulle skillnaden i månadskostnaderna vara ännu mindre då potentiella 
köpare har mer än 0 % i kontantinsats och kan ta en längre amorteringstid på blancolånet. 
Detta gör att efterfrågan i det fallet inte förändras betydligt, vilket innebär att priserna på 
bostadsrätter inte bör förändras i någon större utsträckning.  
 
Genom att granska antalet köpare som får hjälp att finansiera sitt bostadsköp, framförallt av 
föräldrar, kan vi dra ytterligare slutsatser gällande bolånetakets priseffekter. I de intervjuer vi 
gjort med banker och fastighetsmäklare kan vi dra slutsatsen att det inte skett någon dramatisk 
förändring i andelen borgensmän före och efter införandet av regleringen. Vår uppfattning, 
med stöd av intervjuerna, om vilken som är den mest troliga anledningen till att det inte skett 
någon förändring är att de flesta redan var införstådda i att det krävs hjälp för att finansiera ett 
bostadsrättsköp med tanke på prisläget i Stockholm. Det är alltså en form av storstadsfenomen 
där de höga bostadspriserna gör det svårt att ensam finansiera sitt första boende. Denna faktor 
skulle därför kunna innebära att förändringen i antal borgensmän kan vara större på mindre 
orter. Detta resonemang innebär därmed att de som inte får någon hjälp får ännu svårare att 
hävda sig på bostadsmarknaden i och med att dessa konsumenter redan innan nuvarande 
regleringen hade svårt att konkurrera.  
 
Den sista frågeställningen vi hade var angående konsumenters sparande. Då det efter 
regleringens införande krävs en större kontantinsats kan sparandet bland konsumenterna 
tänkas öka. Den rationella reaktionen bör vara att konsumenter sparar mer nu än tidigare 
specifikt för att framöver kunna finansiera ett bostadsköp. Vi tror också, som vi nämnt 
tidigare, att många redan har besparingar i form av finansiella tillgångar vilket gör att dessa 
nu har ökade incitament att minska andelen finansiella tillgångar. Ett nytt sätt för bankerna att 
konkurrera kan framöver bli att erbjuda olika former av bosparsprodukter. Vi tycker att det 
låter rimligt att erbjuda sådana produkter då det kan hjälpa konsumenter som har svårt att 
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finansiera ett bostadsköp, och således reducera de utestängningseffekter som bolånetaket 
medfört.     
 
Men hur hänger dessa olika faktorer samman och hur påverkas priserna av att en liten grupp 
budgivare faller bort? Den grupp av konsumenter som i störst utsträckning påverkas är som vi 
tidigare kunnat konstatera de som inte har möjlighet att finansiera köpet genom någon av de 
olika formerna som beskrivits ovan. I denna grupp är de flesta förstagångsköpare, som inte 
har möjlighet att finansiera sitt köp genom få hjälp av sina föräldrar. Denna grupp som inte 
har den möjligheten försvinner som potentiella köpare eller ser över andra billiga alternativ. 
Denna grupp antas i de allra flesta fall efterfråga mindre bostadsrätter eftersom de oberoende 
av bolånetak skulle ha det väldigt svårt att hävda sig på marknaden för dyrare bostadsrätter. 
Mot bakgrund av detta tror vi inte att bolånetaket har haft några märkbara effekter på de 
dyrare marknadssegmenten. På mindre bostadsrätter utgör den svaga grupp vi beskrev tidigare 
en större andel av de potentiella köparna. Vår uppfattning är att dessa redan innan regleringen 
hade svårt att vinna budgivningen gentemot starkare hushåll, den grupp som efter regleringens 
införande har oförändrad möjlighet att köpa en liknande bostadsrätt. Vi tror därför att den 
grupp av potentiella köpare som faller bort i och med bolånetaket är större i de lägre 
prisklasserna, men att de även i denna prisklass hade haft svårt att konkurrera även utan 
bolånetak. Den effekt bolånetaket har på bostadsrättspriserna skulle därför vara på grund av 
den minskade efterfrågan som följer av att vissa potentiella köpare utestängs, denna effekt bör 
som sagt vara störst i de lägre prisklasserna. Att den minskade andelen tänkbara köpare skulle 
påverka priserna tror vi inte är särskilt troligt då det även med bolånetak finns en hög 
efterfrågan på bostäder i Stockholm. De dämpade priser vi ser i graferna ovan, över 
prisutvecklingen, kan därför i huvudsak antas bero på räntehöjningar. För att vidare undersöka 
detta skulle vi föreslå att studera prisförändringarna i mindre prissegment. För att på så sätt 
kunna se om det ligger något i teorin om att det i synnerhet är förstagångsköparna som 
påverkas av bolånetaket. 
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6.2 Intervjuer 

Annika Fridh, Kreditchef, Skandia bank & försäkring, skriftlig korrespondens 2011-04-19. 
 
Hans Lind, Professor Bygg- och fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan, intervjuad 
2011-04-29.  
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Lars-Erik Nykvist, VD, Fastighetsbyrån, intervjuad i Stockholm 2011-04-19.  
 
Michael Skytt, Bolånechef, Nordea, intervjuad i Stockholm 2011-04-19. 
  
   
 
7. Bilagor 
 

7.1 Intervjufrågor - banker 

 
Intervjuerna med Michael Skytt och Annika Fridh bestod av följande frågor; 
 
 

1. Har ni en uppfattning om bolånetakets påverkan på bostadsrättspriserna? 
 

2. Har ni märkt några förändringar i finansieringen av bostadsrättsköpet?  
- Har ni märkt en ökning av kunder som finansierar köpet med hjälp av blancolån? 
- Har fler köpare fått mer hjälp av släktingar/familj som gått i god för bolån? 
- Finns det andra sätt att finansiera bostadsköpet via er? Är det några rekommendationer 

ni ger era kunder? 
 

 

3. Hur har er egen verksamhet förändrats vad gäller långivning sedan bolånetaket 
infördes? Har det skett större förändringar och hur bedömer ni i så fall konsekvenserna 
för konsumenterna? 

 
4. Har ni uppmanat eller rekommenderat kunder med befintliga lån (och med hög 

belåningsgrad) med bostaden som säkerhet att amortera mer sedan regleringen 
infördes? 

 
5. Har ni några andra tankar om bolånetaket och de eventuella effekter som setts? Hur 

ser ni på den kommande tiden i detta avseende? 
 
Kring dessa frågor fördes en diskussion där det relevanta för ämnet redovisats i uppsatsen.  
 
 

7.2 Intervjufrågor – fastighetsmäklare 

 
Intervjun med Lars-Erik Nykvist bestod av följande frågor; 
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1. Hur är er uppfattning om bolånetakets påverkan på bostadsrättspriserna? 
2. Har ni märkt några förändringar i finansieringen av bostadsrättsköpet?  

- Har ni märkt en ökning av kunder som finansierar köpet med hjälp av blancolån? 
- Har fler köpare fått mer hjälp av släktingar/familj? 
- Finns det andra sätt att finansiera bostadsköpet? Är det några rekommendationer ni 

ger era kunder? 

 
3. Har ni märkt några förändringar i vilka som spekulerar/köper bostadsrätter? 

Förstagångsköpare? Om det skett en förändring, har det i så fall fått någon påverkan 
på priserna och i såfall vilken typ av bostadsrätt? (Stor/liten, lokalisering)  

 
Även här fördes en dialog kring dessa frågor där det av intresse för uppsatsen redovisats ovan.  
 
 

7.3  Intervjufrågor – Hans Lind 

 
1. Vad är din uppfattning om bolånetakets påverkan på priserna, främst på bostadsrätter? 

Förstagångsköpare? 
 

2. Vad tycker du om bolånetaket? Hade andra regleringsalternativ varit fördelaktigare, 
enligt dig? 

 
3. Vilka faktorer väger tyngst i förändringen av prisutvecklingen? Bolånetaket endast 

marginellt? 
 

4. Hur tror du bolånetaket påverkar konsumenter rent psykologiskt? 
 

5. Hur lång tid tror du det tar innan efterfrågan ”stabiliseras” p.g.a. bolånetaket?  
 
En dialog fördes på samma sätt som de andra intervjuade.  


