
 
 
 

 
 

   
Författare:  Handledare: 
   Jakob Eriksson 
Rasmus Davidsson  

 Henry Gonza Muyingo 

   
  Stockholm 2012   
 

 

 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, 

grundnivå (15 hp) 

Bygg- och fastighetsekonomi  

    Nr xx 

 

 

 

 

 

 

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter 
 

 

 

 



 

 2 

Sammanfattning  

  

  Titel: Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter 

Författare Jakob Eriksson och Rasmus Davidsson 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer Nr. XXX 

Handledare Henry Gonza Muyingo 

Nyckelord Bolånetaket, hyresrättslägenheter, hyresrättsmarknaden 

   

Den här uppsatsen behandlar det bolånetak som infördes hösten 2010 och dess påverkan på 

efterfrågan av hyresrättslägenheter. Bolånetaket infördes för att skydda konsumenter från 

överbelåning och öka deras motståndskraft under försämrade ekonomiska tider. 

 

Trenden i Sverige har de senaste åren varit att hushållens genomsnittliga belåningsgrad har ökat 

och skuldsättningsgraden i förhållande till disponibel inkomst likaså. För att stävja denna 

utveckling införde Finansinspektionen nya allmänna råd om belåning med bostad som säkerhet, 

där bankerna numera inte ska låna ut mer än 85 procent av bostadens marknadsvärde.  

 

För att besvara frågeställningen så har en kvantitativ och en kvalitativ metod använts, en 

enkätundersökning samt två intervjuer har genomförts. Enkätundersökningen skickades ut till 

personer som representerar allmännyttiga fastighetsbolag i medelstora svenska kommuner. 35 

procent av de tillfrågade svarade på undersökningen. För att få mer kvalitativa uttömmande svar 

genomfördes två intervjuer, en med en representant från Stockholm stads bostadsförmedling och 

en med en representant från Statens Bostadskreditnämnd. 

 

Resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna tyder på att bolånetaket inte haft någon 

påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter. Efterfrågan på hyresrättslägenheter växer i hela 

landet men bolånetaket tycks inte haft någon del i den utvecklingen.  

 

Slutligen så tycks bolånetaket ha uppfyllt sitt huvudsakliga syfte då hushållens genomsnittliga 

belåningsgrad och skuldsättningsgrad har minskat för första gången på tio år. Dock så ter sig 

sambanden mellan hyresrättsmarknaden och marknaden för ägt boende inte helt entydigt. Det är 

därmed väldigt svårt att säga hur förändringar på den ena marknaden kan komma att påverka den 

andra.  
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Abstract  

  

  Title: The Mortgage Cap’s Impact on the Demand for Rented 

Apartments 

Authors Jakob Eriksson and Rasmus Davidsson 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Thesis number Nr. XXX 

Supervisor Henry Gonza Muyingo 

Keywords Mortgage Cap, rented apartments, market of rented 

apartments 

   

This Degree project is a study about the Mortgage Cap, introduced in October of 2010, and its 
impact on the demand for rented apartments. The mortgage cap was introduced to decrease the 
households’ loan-to-value ratio and thereby increase their economical resistance during times of 
financial instability. 
 
The past ten years Swedish households have continuously increased their average loan-to-value 
ratio. In an attempt prevent this negative development Finansinspektionen introduced a 
mortgage cap stating that banks should no longer grant mortgages corresponding to more than 
85 percent of the property’s market value. 
 
In order to answer the main question two methods were used both a survey and two interviews. 
The survey was sent out to people representing real estate companies in medium-sized Swedish 
cities. 35 percent of the recipients answered the survey. To acquire more in-depth information 
two interviews were performed, one with a representative from Stockholm’s Public Housing 
Office, and the other with a representative from the Swedish National Housing Credit Guarantee 
Board. 
 
Both the results from the survey and the interviews indicated that the introduction of the 
mortgage cap did not affect the demand for rented apartments. The demand for rented 
apartments is increasing all over Sweden but the mortgage cap doesn’t seem to play any part in 
this development. 
 
Finally it seems the mortgage cap has achieved its main purpose considering that the average 
loan-to-value ratio of Swedish households have decreased for the first time in ten years. However 
the connection between the market for rented apartments and the market for mortgages seems to 
be quite complex. Therefore it may be hard to tell how changes on one market would affect the 
other.  
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Förord 

 

Under våren 2012 skrevs denna kandidatuppsats av två stycken studenter på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm. Uppsatsen är en del i den femåriga civilingenjörsutbildningen i 

Samhällsbyggnad med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi. Den motsvarar 15 

högskolepoäng vilket i sin tur motsvarar 10 veckors heltidsstudier. 

 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Henry Gonza Muyingo som givit goda synpunkter 

och tagit sig tid att hjälpa oss. Ytterligare tack riktas till Jenny Burman - pressansvarig på 

Stockholm Stads Bostadsförmedling och Bengt Hansson – chef utredning/analys vid Statens 

Bostadskreditnämnd. Till sist vill vi även rikta ett tack till de som tagit sig tid att svara på 

enkätundersökningen. 

 

Utan Er hjälp hade uppsatsen aldrig blivit till! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 2012 

 

Jakob Eriksson och Rasmus Davidsson 
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1 INLEDNING 

1 oktober 2010 införde Finansinspektionen nya allmänna råd om begränsning av lån mot 

säkerhet i bostad. Detta innebar att bankerna inte bör låna ut mer än 85 % av bostadens 

marknadsvärde.  

 

Anledningen till införandet av de nya allmänna råden var att man ville bryta den trend där 

hushållens skuldsättningsgrad i förhållande till disponibel inkomst och belåningsgrad stadigt ökat 

under de senaste åren. Grundtanken var att skydda konsumenterna från överbelåning och öka 

deras motståndskraft under försämrade ekonomiska tider. Finanskrisen visade i andra länder hur 

hårt hushållen kan drabbas av stora prisfall på bostadsmarknaden. Med en sundare syn på 

utlåning med bostad som säkerhet hade detta kanske kunnat undvikas. 

 

Enligt en rapport som Finansinspektionen presenterade i mars 2012 visade det sig att bolånetaket 

haft önskad effekt och varit en lyckad åtgärd. I rapporten återfinns dock inga undersökningar om 

vilken effekt det nya bolånetaket har haft på bostadsmarknaden. 

 

De bakomliggande tankarna till arbetet är att det har blivit svårare att finansiera ett köp av bostad 

för en del av befolkningen efter införandet av bolånetaket och att en del av dessa då eventuellt 

efterfrågar hyresrätter istället. 

 

Om bolånetaket lett till en ökad efterfrågan av hyresrättslägenheter så blir det indirekt ett 

incitament för nybyggnation. Dock är vi medvetna om att nybyggandet av hyresrättslägenheter 

beror på en mängd faktorer och att ökad efterfrågan inte nödvändigtvis är ett tillräckligt starkt 

incitament i sammanhanget. 

 

Finanskrisen orsakade en osäkerhet på bostadsmarknaden i andra länder, men det kan även ha 

lett till en rädsla för att äga sin bostad i Sverige. Denna rädsla bottnar i en oro för stigande 

bolåneräntor och fallande bostadspriser, inte helt olik den situation som rådde i Sverige i början 

på 1990-talet. Detta kan ha lett till en minskad efterfrågan på bostadsrättslägenheter och småhus. 

 

Med tanke på de höga priserna på bostäder i Stockholmsområdet så blir skillnaden i kontantinsats 

före och efter bolånetaket större än i övriga riket. Detta skulle i sin tur kunna leda till att fler 

människor måste avstå från köp av bostad och istället söker sig till hyresrättsmarknaden. 

Uppsatsen kommer därför även att undersöka skillnaderna mellan Stockholms och övriga rikets 

bostadsmarknader. 

 

1.1 Syfte/Frågeställning 

Syftet med arbetet är att analysera om Finansinspektionens nya regler för begränsning av lån mot 

säkerhet i bostad har påverkat efterfrågan på hyresrättslägenheter. En eventuell ökad efterfrågan 

på hyresrättslägenheter kan dock bli problematisk att koppla direkt till införandet av bolånetaket. 

För att kunna besvara huvudfrågan kommer vi även att studera följande delfrågor: 

 

 Har finanskrisen ökat efterfrågan på hyresrättslägenheter? 
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 Är det nya bolånetaket ett incitament för ökat nybyggande av hyresrättslägenheter? 

 

 Har bolånetaket slagit hårdare mot stockholmsregionen än övriga landet? 

1.2 Avgränsningar  

Tyngdpunkten i arbetet ligger på en redovisning av konsekvenserna som införandet av det nya 

bolånetaket haft på efterfrågan av hyresrättslägenheter i riket. Geografiskt kommer riket att 

utgöras av medelstora kommuner (50 – 150 000 invånare) i Sverige med undantag för kommuner 

i Stockholms- och Göteborgsregionen samt de rena universitetsstäderna Uppsala och Lund. 

Storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg anses inte representativa för riket då dessa 

regioner har en hög inflyttning vilket kan resultera i en överhettad bostadsmarknad som särskiljer 

sig från övriga riket. I de stora universitetsstäderna Uppsala och Lund består en stor del av 

befolkning av studerande vilket kan ge en skev bild av bostadsmarknaden som inte heller den är 

representativ för Sverige. Vi tror att kommuner med färre invånare än 50 000 riskerar att lida av 

exempelvis negativ befolkningstillväxt vilket i sin tur kan ge en bostadsmarknad som inte heller är 

representativ för övriga riket.  

 

Stockholmsregionen har en bostadsmarknad som särskiljer sig stort från övriga riket men med 

sitt stora invånarantal påverkar situationen i regionen hela landet. Vi kommer därför att jämföra 

bolånetakets konsekvenser på efterfrågan av hyresrättslägenheter i övriga riket med de i 

Stockholm.  

 

Tidsmässigt faller det sig naturligt att rapporten behandlar åren strax före bolånetakets införande 

fram till idag. Att studera tiden innan finanskrisen skulle kunna vara problematiskt då vi inte med 

säkerhet kan säga vad den haft för konsekvenser för bostadsmarknaden. 

1.3 Disposition 

Inledningsvis presenteras de metoder som använts för att genomföra arbetet. Där beskrivs hur 

och varför vi använt oss av dessa metoder. Därefter följer ett avsnitt som beskriver de 

bakomliggande principerna som styr bostadsmarknaden. Sedan följer ett avsnitt som 

sammanfattar tre rapporter från Finansinspektionen rörande bolånetakets införande samt 

konsekvenser.  I resultatet presenterar vi den data och de resultat vi fått in, följt av en tolkning 

och analys av dessa. Till sist följer en diskussion och slutsats som innehåller en avslutande 

diskussion och besvarande av uppsatsens frågeställningar. 
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2 METOD 

Till att börja med studerade vi relevant litteratur inom ämnet och eftersom bolånetaket är ganska 

nytt bestod litteraturen till största del av artiklar och rapporter. Strax innan arbetet påbörjades 

presenterade Finansinspektionen en rapport där de redogjorde för effekterna som bolånetaket 

har haft sedan dess införande. Denna rapport besvarade en del av de frågeställningar som vi från 

början hade tänkt undersöka och en sammanfattning av rapporten redovisas nedan. Detta ledde i 

sin tur till uppsatsens huvudsakliga frågeställning, nämligen hur bolånetaket påverkat efterfrågan 

på hyresrättslägenheter.  

 

För att ge en grundläggande förståelse av hur bostadsmarknaden i Sverige fungerar ges en kortare 

redogörelse av hur bostadsmarknaden särskiljer sig från andra marknader samt hur dess 

delmarknader skiljer sig från varandra. Anledningen till att detta redogörs för är att förståelsen 

krävs för att kunna ge läsaren en bättre förståelse av arbetet som helhet. För att få en överblick av 

Finansinspektionens intentioner med införandet av det nya bolånetaket samt dess effekter 

sammanfattas detta i ett eget avsnitt.  

 

Vi har valt två olika typer av metoder för att besvara frågeställningarna, en kvantitativ 

enkätundersökning och en mer kvalitativ metod i form av två intervjuer. Båda riktar dock in sig 

på personer som är insatta i marknaden för hyresrättslägenheter. 

 
Enkätundersökning 

Vi har valt att skicka ut en enkät till en mängd högt uppsatta personer i allmännyttiga hyresbolag. 

Som nämnt ovan har vi begränsat oss till bolag i medelstora kommuner (50 – 150 000 invånare) i 

Sverige. Denna enkät är meningen att ge en nyanserad bild av hur situationen ser ut i hela landet. 

En kvantitativ undersökning anser vi vara nödvändig för att snabbt skapa oss en uppfattning om 

bolagens syn på bolånetaket. Även om svaren kanske inte anses vara så uttömmande får de trots 

allt räknas som kvalitativa eftersom majoriteten av de tillfrågade personerna är högt uppsatta och 

borde besitta kunskap att bedöma läget. 

 

Enkäten skickades ut till 57 stycken personer som alla representerar bostadsbolag i allmännyttan 

inom de kommuner vi valt att angränsa oss till. Enkäten består av sju stycken påståenden som alla 

på något sätt har anknytning till bolånetakets införande samt ett kommentarsfält där det finns 

utrymme för övriga kommentarer. Svarsalternativen till respektive påstående är fem stycken i 

skalan stämmer helt och hållet till stämmer inte alls. En fullständig redovisning av 

enkätundersökningens utformning återfinns bland bilagorna1. För en fullständig redovisning av 

resultatet från enkätundersökning se avsnitt 5.  

 
Intervjuer 

Vi har genomfört en kortare skriftlig intervju via mail med Jenny Burman på Stockholm stads 

bostadsförmedling. Tanken med intervjun var att få mer uttömmande information om 

situationen i Stockholm. Den här intervjun kommer att ligga till grund för den jämförelse vi 

kommer göra mellan skillnaderna i stockholmsregionen och övriga riket. Då Stockholms stads 

                                                 
1 Se bilaga 1 
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bostadsförmedling förmedlar hyresrättslägenheter inom hela stockholmsregionen för såväl 

allmännyttiga bolag som privata fastighetsägare får de anses som väl insatta i situationen2.  

 

Vi genomförde även en intervju med Bengt Hansson, chefsanalytiker på BKN (Statens 

Bostadskreditnämnd). Statens Bostadskreditnämnd har till uppgift att utreda och analysera 

samspelet mellan bostadsfinansierings-, bostads- och byggmarknaderna, samt att ställa ut statliga 

kreditgarantier vid nybyggnation av fastigheter. Bengt Hansson har figurerat i media och uttalat 

sig i frågor som rör införandet av det nya bolånetaket (Petersson, 2012). Bengt får därför anses 

som mycket väl insatt i bostadsmarknaden3.  

 

Bearbetning av resultat 

Resultatet från enkätundersökningen presenteras i form av diagram för att på ett enkelt sett 

illustrera svaren. Samtliga frågor i enkäten kommer att redovisas separat. Därefter, i empirin, 

kommer sedan en mer utförlig tolkning och analys av svaren samt en jämförelse med 

frågeställningarna ovan. 

 

De intervjuer vi genomfört sammanfattas i empirin direkt under resultatredovisningen och 

diskuteras mer noggrant i analysdelen. 

  

                                                 
2 Intervjufrågorna vi ställde återfinns i bilaga 2. 
3 Intervjufrågorna vi ställde återfinns i bilaga 3 
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3 BOSTADSMARKNADEN 

I Sverige består bostadsmarknaden av följande delmarknader: 

 Bostadsrättsmarknaden 

 Hyresrättsmarknaden 

 Småhusmarknaden 

 

Bostadsmarknaden särskiljer sig på flera sätt från den allmänna marknadsteorin. Nedan 

presenteras de olika delmarknaderna och deras särdrag både i förhållande till varandra och i 

förhållande till andra typer av marknader. 

3.1 Bostadsrättsmarknaden 

En bostadsrätt är det som åsyftas när man i vardagligt tal pratar om att ”köpa en lägenhet”. I 

Sverige så äger väldigt få privatpersoner de facto sin egen lägenhet, utan rent juridiskt så är en 

bostadsrätt en del av en bostadsrättsförening som är knuten- och ger ägaren brukanderätt till en 

specifik lägenhet som ägs av sagda bostadsrättsförening. Denna brukanderätt är utan begränsning 

i tid, och ägaren av en bostadsrätt kan i princip överlåta den så som han behagar. Ägandet av 

nyttjanderätten till en bostadsrättslägenhet innebär också att man förpliktigar sig att betala en 

avgift till bostadsrättsföreningen som föreningen kan använda till gemensamma insatser och 

driftkostnader (Institutet för värdering av fastigheter och ASPECT, 2011). 

 

I en bostadsrätt ansvarar ofta ägaren själv för mycket av underhållet i sin lägenhet. Dock kan 

större åtgärder så som t.ex. stambyten betalas av bostadsrättsföreningen gemensamt. Man har 

som ägare av en bostadsrätt möjlighet att göra om och renovera sin lägenhet näst intill hur man 

vill. Vissa bostadsrättsföreningar har dock regler för vad man inte får göra med sin lägenhet. Om 

ägaren utför standardhöjande åtgärder kan man som regel dessutom tillräkna sig motsvarande 

värdeökning vid en eventuell försäljning. 

 

Värt att notera är att privatpersoner med bostadsrätt kan ta del av vissa statliga subventioner. Till 

exempel så är den ränta man betalar för sitt lån till viss del avdragsgill (Skatteverket, 2012). 

Dessutom så infördes ganska nyligen ROT-avdraget som innebär att halva arbetskostnaden när 

man anlitar hantverkare numera kan fås tillbaka efter deklaration (Skatteverket, 2012). 

 

Bostadsrättsmarknaden fungerar i mångt och mycket som vilken marknad som helst där tillgång 

och efterfrågan styr prisutvecklingen. Dock är bostadsrättsmarknaden på många sätt beroende av 

låneinstitutioner. De allra flesta personer som köper en lägenhet måste låna en stor del av 

köpeskillingen och i dagsläget består 90 procent av de svenska hushållens totala lånebörda av 

bolån (Finansinspektionen, 2010). Banker och andra långivare har därmed en stor påverkan på 

marknaden. Institutens lånevillkor dikterar i mångt och mycket vad folk har råd att köpa och 

indirekt så kan det höja eller sänka den allmänna prisbilden. Bankernas lånevillkor beror dock i 

sin tur till ganska stor del på hur Riksbanken väljer att sätta repo-räntan.  

 

Det som dessutom särskiljer bostadsrättsmarknaden är att inga objekt är likadana, alla objekt 

skiljer sig på något sätt ifrån varandra. Detta i kombination med lång eftersläpning i tillgången på 

marknadsinformation gör att värdet på en bostadsrätt ofta inte är helt lätt att fastställa. 
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3.2 Hyresrättsmarknaden 

En hyresrättslägenhet är en lägenhet som av ägaren upplåts till en hyresgäst för boende. 

Hyresgästen äger inte lägenheten utan skriver på ett kontrakt där han förbinder sig att betala hyra 

i utbyte för nyttjanderätten till lägenheten. Det är ägarens ansvar att lägenheten är i det skick som 

den bör vara, i hyran ingår alltså drift och underhåll av lägenheten. En hyresgäst skyddas av ett 

besittningsskydd, detta innebär att han har rätt att få till stånd en förlängning på sitt hyreskontrakt 

när detta går ut alternativt sägs upp. Hyresnämnden är den instans som avgör tvister som uppstår 

då en hyresgäst utnyttjar sitt besittningsskydd (Institutet för värdering av fastigheter och 

ASPECT, 2011). 

 

Hyresvärden kräver allt som oftast att hyresgästen återställer lägenheten till ursprungligt skick när 

kontraktet sägs upp. Hyresgästen har därmed begränsade möjligheter att själv göra om i sin 

lägenhet. Dessutom får hyresgästen inte tillbaka några pengar vid utflyttning om man till exempel 

skulle ha utfört någon slags värdehöjande åtgärd på lägenheten. 

 

Sveriges hyresrättsmarknad ser något annorlunda ut än i många andra länder. I Sverige är inte 

hyressättningen fri utan reglerad i lagtext. Hyran sätts inte fritt till den rådande marknadshyran 

utan styrs istället av ett flertal bestämda faktorer t.ex. standard på lägenheten och närhet till 

kommunikationer. 

 

Hyresregleringen innebär förvisso att somliga områden där en stor efterfrågan existerar får lägre 

hyror än vad en friare hyressättning skulle ha gett, men likväl att sämre ansedda områden får 

högre hyror. Eftersom hyressättningen inte är fri så innebär det att marknaden för 

hyresrättslägenheter inte heller styrs av tillgång och efterfrågan på samma sätt som andra 

marknader. 

3.3 Småhusmarknaden 

Som småhus räknas hus där en eller två familjer bor i. Ett småhus kan på många sätt liknas vid en 

bostadsrättslägenhet, men har ett mer okomplicerat ägarförhållande då man till skillnad mot 

bostadsrätten faktiskt äger det fysiska huset. Ofta så äger småhusägaren även marken som huset 

är byggt på, men det förekommer likväl att man istället betalar ett arrende till kommunen för att 

få nyttja marken (Institutet för värdering av fastigheter och ASPECT, 2011). 

 

Drift och underhåll av ett småhus sköts helt av ägaren. Detta medför självklart en del risker om 

man jämför med bostadsrätts- och hyresrättsformen där man inte behöver stå för allt drift och 

underhåll själv. I ett småhus har man dock möjlighet att ändra och bygga om bäst man vill, så 

länge man bara följer gällande detaljplan och kommunala regler etc. Man skulle kunna 

sammanfatta det som att småhuset har den största friheten av dessa tre boendeformer, samtidigt 

som det eventuellt kan vara den mest riskfyllda av dem. 

 

Småhusägare kan dra nytta av samma statliga subventioner som ägare till bostadsrätter. Dock så 

måste ägaren också betala en fastighetsavgift till kommunen som motsvarar 0,75 procent av 

husets taxeringsvärde (som högst 6512 kr per år, gäller inkomståret 2011) (Skatteverket, 2012). 
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Småhusmarknaden liknar på många sätt bostadsrättsmarknaden. På grund av förhållandevis 

likartade ägarförhållanden så kan man i vissa fall säga att småhus och bostadsrätter är 

substitutvaror. Marknaderna delar i princip alla särdrag som skiljer dem från marknader för andra 

varor. 
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4 BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLMSREGIONEN 
Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen särskiljer sig ganska mycket från övriga riket. Den höga 

inflyttningen till regionen i samband med en nybyggnation av bostäder som inte håller samma 

takt gör att efterfrågan på bostäder växer.  

 

Statistik från Stockholms stads bostadsförmedling visar att bostadskön för hyresrättslägenheter 

ökar relativt konstant för varje år med ungefär 35 000 personer, se figur 1 nedan (Stockholm 

stads bostadsförmedling, 2012).  

 

 
Figur 1 Bostadsköns utveckling hos Stockholm stads bostadsförmedling (Stockholm stads bostadsförmedling, 2012) 

 

Tänkvärt är att 84 procent av de som står i bostadskön redan har ett ordnat boende som 

exempelvis egen bostadsrätt, egen villa, förstahandskontrakt eller boende hos föräldrar. 

Ytterliggare statistik visar att enbart 19 procent av de som står i bostadskön är aktivt sökande4 

2011 och samma siffra för föregående år var 20 procent. Dessutom uppger Stockholm stads 

bostadsförmedling att en tredjedel av de som står i bostadskön enbart ser sin plats i kön som en 

försäkring inför framtiden. 

 

Priserna på bostadsrätter i Stockholms län är högst i hela landet med ett genomsnittligt 

kvadratmeterpris på ungefär 35 000 kr/kvm, vilket är 10 000 kr högre än det genomsnittliga 

priset i landet (Mäklarstatistik, 2012). Stockholmsregionen särskiljer sig även vad gäller 

ombildning av allmännyttiga lägenheter från hyresrätts- till bostadsrättslägenheter då regionen 

står för en stor majoritet av de 15 000 ombildningar som genomfördes 2010. Av dessa 15 000 

stod Stockholms stad för ungefär 7 500 (Boverket, 2011).   

 

Befolkningen i Stockholmsregionen ökade mellan 2000 och 2010 med ungefär 225 000 personer 

vilket gör att den växer mest i hela Sverige (Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor 

AB, 2011). Med detta i åtanke är det inte svårt att dra slutsatsen att Stokholms bostadsmarknad är 

mycket speciell i förhållande till övriga riket.     

                                                 
4 Aktivt sökande definieras som att den sökande har gjort fem eller fler intresseanmälningar på lägenheter under ett 
år. 
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5 BOLÅNETAKET 

Detta avsnitt är en sammanfattning av Finansinspektionens arbete med införandet av 
bolånetaket. Från remiss till utvärdering. Denna information är viktig för att ge läsaren en bra bild 
av varför bolånetaket behövs och hur ansvarig myndighet har resonerat. 

5.1 Remiss 

Finansinspektionens förslag om ett bolånetak på 85 procent kom i form av en remisspromemoria 

som presenterades den 5 maj 2010. Det främsta motivet till det här förslaget var som nämnts 

tidigare att bryta den negativa trend där hushållens skuldsättningsgrad i förhållande till disponibel 

inkomst samt belåningsgrad stadigt ökat de senaste åren. Med tanke på att skulderna för 

bostadsändamål dominerar hushållens skulder ansåg Finansinspektionen att det var dags att ta itu 

med problemet (Finansinspektionen, 2010). 

 

5.2 Beslut 

Två månader från dess att remisspromemorian presenterades beslutade Finansinspektionen om 

ett nytt allmänt råd som innebär att bankerna inte bör låna ut mer än 85 procent av bostadens 

marknadsvärde. De nya reglerna skulle träda i kraft 1 oktober 2010. I den beslutspromemoria 

som presenterades i samband med detta redovisades samtliga faktorer som ligger bakom 

regleringen (Finansinspektionen, 2010). 

 

Skuldkvoten i Sverige har, som figur 2 nedan visar, stadigt ökat både i förhållande till den 

disponibla inkomsten och till Sveriges BNP. Trots att de senaste åren har präglats av finanskris 

och en högre arbetslöshet har utlåningen till hushållen fortsatt att öka kraftigt. Dessa 

förhållanden var en av faktorerna till att Finansinspektionen genomförde regleringen.  

 
Figur 2 Totala skulder, hushåll inklusive icke-vinstdrivande organisationer i förhållande till disponibel inkomst respektive BNP 

(Finansinspektionen, 2010). 
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En ytterligare bakomliggande faktor till regleringen är att belåningsgraden också har fortsatt att 

stiga. Finansinspektionen har i sitt arbete med att införa regleringen sammanställt belåningsgrader 

för bostadsrätter och småhus sedan 2005 och detta redovisas i figur 3 nedan. 

 

 
Figur 3 Genomsnittlig belåningsgrad i nyutlåningen (procent). Volymviktat per rapporterande företag (Finansinspektionen, 2010). 

 

Finansinspektionen gör också en historisk återblick för att motivera att ett bolånetak på 85 

procent är nödvändigt. Den period man väljer att studera är 90-talskrisen då riskerna med 

bostadsägande blev väldigt tydliga eftersom bostadspriserna föll kraftigt. Värdet på 

genomsnittsvillan i Sverige sjönk som lägst till 80 procent av köpesumman men variationerna i 

landet var väldigt stora. Exemplet nedan visar hur hushållen påverkades. 

Exempel: 

Om en bostads köptes i Göteborg med en kapitalinsats på 20 procent när priserna stod som högst 1991 tog det 

4,5 år innan det genomsnittliga marknadsvärdet översteg lånet. De hushåll som sålde sin bostad innan 

marknadsvärdet översteg lånet blev sittande med en betydande restskuld. 

 

Reglerna gäller bara för nya lån eller för utökning av befintliga lån med bostad som pant. Så länge 

krediten inte utökas gäller inte reglerna för omskrivning av befintliga lån. Reglerna gäller inte 

heller för nya krediter vars syfte är att ersätta tidigare krediter som lämnats av ett annat 

kreditföretag. 

 

Många kritiker menade att de nya reglerna skulle stänga ute unga från bostadsrättsmarknaden då 

de inte hade möjlighet att betala en kontantinsats på 15 %. Ytterligare argument emot införandet 

av bolånetaket var rädslan för ett prisfall på bostäder i ägandeform då likvida medel ska täcka en 

större andel av den totala köpeskillingen än förut.  
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5.3 Utvärdering 

I mars 2012 presenterade Finansinspektionen en rapport där man låtit göra en 

bolåneundersökning för att bedöma effekterna av bolånetaket. Rapporten bygger på insamlad 

data från de större bankerna i Sverige (Finansinspektionen, 2012).  

 

Rapporten visar att belåningsgraderna under 2011 har sjunkit för första gången sedan 2002 och 

man har alltså lyckats bryta den negativa trend som presenterades ovan. Diagram som styrker 

detta illustreras i figur 4. Samtliga banker som ingick i undersökningen har också medgett att de 

har anpassat sig till de nya reglerna och att efterfrågan på höga belåningsgrader har minskat.  

 

Även skuldkvoten för de hushåll som upptagit nya bolån har minskat enligt rapporten. 

Beräkningar på detta har gjorts utifrån ett stickprov där man jämfört hushållens lån i förhållande 

till disponibel inkomst. Det visade sig att cirka 30 procent av hushållen som ingick i stickprovet 

hade en skuld som är mer än fem gånger så stor som den disponibla inkomsten. Motsvarande 

siffra för 2009 var 50 procent. Detta visar att bolånetaket har haft effekt eftersom andelen hushåll 

som tagit nytt lån och har hög skuldkvot har minskat. 

 

 

Rapporten visar att den genomsnittliga belåningsgraden för nya lån idag ligger på ungefär 70 

procent. Skillnaderna i storstadsregionerna och övriga landet visar sig vara små, dock är det 

vanligare med en belåningsgrad över 85 procent ute i landet än i storstadsregionerna. Andelen 

hushåll som har en belåningsgrad på exakt 85 procent är hela 14 procent vilket tydligt visar att 

bolånetaket haft en normerande effekt. Figur 5 redovisar belåningsgrader i hela bolånestocken för 

2011. 

 

Dock har nya bolån med amorteringsfrihet samt den genomsnittliga amorteringstiden ökat sen 

bolånetakets införande. Nya bolån med amorteringsfrihet har ökat med drygt 6 procentenheter 

sedan 2009 och den genomsnittliga amorteringstiden har ökat med fyra år till nästan 70 år. Siffror 

från Finansinspektionen rapport redovisas i figur 6 nedan. En förklaring till detta skulle kunna 

Figur 4 Belåningsgrad för nya lån (Finansinspektionen, 
2012) 

Figur 5 Belåningsgrader i bolånestocken 
(Finansinspektionen, 2012). 
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vara att räntenivåerna var mycket låga under 2009 vilket gav ett större utrymme för att amortera. 

Trots dessa siffror uppger bankerna som ingick i undersökningen att de ser en ökad vilja hos 

låntagarna att amortera och att de är mer restriktiva till långa amorteringstider efter att 

bolånetaket infördes.  

 
Figur 6 Amorteringstid och amorteringsfrihet för nya lån (Finansinspektionen, 2012). 

 

Rapporten visar också att unga låntagare, mellan 16 och 25 år, utgör 8 procent av 2011 års nya 

låntagare i stickprovet. Motsvarande siffra för 2009 års stickprov var 2 procent vilket är intressant 

med tanke på den oro som fanns för att det nya bolånetaket skulle stänga ute de unga från 

bolånemarknaden. Hälften av bankerna som ingår i undersökningen uppger dock att det blivit 

vanligare att förstagångsköpare får avslag på sin låneansökan. Vissa banker uppger att avslagen i 

sig inte ökat men att förstagångsköparna själva är medvetna om regleringen och därför avstår i 

från att köpa och i sin tur söka bolån. 

 

Ett införande av detta slag väcker dock alltid missnöje hos någon grupp och i det här fallet har 

branschorganisationen TMF (trä- och möbelföretagen) reagerat starkt på det nya bolånetaket. 

Organisationens VD Leif H Gustafsson har uttalat sig i media där han anser att bolånetaket 

infördes med en väldigt dålig tajming. Framförallt med tanke på den globala finanskrisen och att 

småhustillverkarna redan sen innan hade det svårt (Mannheimer, 2012). Vidare säger Leif att 

1 200 personer blivit uppsagda inom småhusbranschen och att antalet nyproducerade småhus 

sjunkit från 10 000 till 5 000 på de senaste fyra åren (Öhrn, 2012).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att bolånetaket har haft önskad effekt enligt 

Finansinspektionens rapport. Hushållens skuldsättningsgrad i förhållande till disponibel inkomst 

samt belåningsgrad har sjunkit vilket innebär att man har brutit den trenden. Bankerna har 

anpassat sig till de nya reglerna vilket innebär att lånen med en bostad som säkerhet inte längre 

överstiger 85 procent av bostadens marknadsvärde. I rapporten återfinns dock inga 

undersökningar om vilken effekt det nya bolånetaket har haft på bostadsmarknaden. 
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6 RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING 

Här nedan presenteras en sammanställning av resultaten för den enkätundersökning som vi 
genomfört5.   
 
Av de 57 tillfrågade så svarade 20 stycken, vilket motsvarar ungefär 35 procent. Majoriteten som 
besvarat enkäten, undantaget två personer, har ledande positioner i respektive bolag. Svaren har 
en god geografisk spridning över landet och bör därför kunna ses som representativa för riket i 
stort. Nedan presenteras frågorna samt svaren från enkäten. 
 
Figur 7 nedan redovisar resultatet över vilken post de svarande har i sitt företag. De flesta 
svarande är ekonomiansvariga och majoriteten innehar en ledande position i företaget. 

 
Figur 7 

  

                                                 
5 . För enkäten i sin helhet se bilaga 1 
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Följande diagram, figur 8, redovisar resultatet på frågan om införandet av det nya bolånetaket har 

ökat efterfrågan på hyresrättslägenheter i respektive bolags lägenhetsbestånd. 30 procent av de 

svarande anser att bolånetaket har ökat efterfrågan på hyresrättslägenheter i deras bestånd och 

resterande, 70 procent, anser att det inte har ökat efterfrågan. Några av de svarande motiverade 

sitt svar mer utförligt i kommentarsfältet. Ett av dessa redovisas nedan och bekräftar det faktum 

att bolånetaket inte har haft någon effekt på efterfrågan av hyresrättslägenheter: 

 

– ”Svårt att dra paralleller bara till bolånetaket. Vi ser en trend med mer rörlighet bland 

boende, vilket gynnar hyresrätten eftersom den är lätt att bli av med, så det är nog en 

blandning av olika faktorer.” 

 

 

 
Figur 8 
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Resultatet på frågan som behandlar huruvida vakansgraden har minskat efter bolånetakets 

införande, figur 9, visar sig vara entydigt. Samtliga bolag utom ett anser inte att vakansgraden har 

minskat efter införandet av bolånetaket. Flertalet av de svarande förklarar dock i 

kommentarsfältet att de sedan tidigare inte har någon vakans att tala om och att det därför blir 

svårt att dra vidare slutsatser utifrån svaren på denna fråga: 

 

– ”Vi har inte haft några vakanser på över 10 år.” 

 

– ”Vi har ingen marknadsrelaterad vakans.” 

 

– ”Vakansgraden var låg redan innan bolånetaket infördes.” 

 

 

 
Figur 9 
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I figur 10 framgår det att 55 procent av de svarande anger att efterfrågan på hyresrättslägenheter 

har ökat mer under perioden 2010-2011 (efter bolånetakets införande) än under perioden 2009-

2010 (före bolånetakets införande) i respektive bolags lägenhetsbestånd. 35 procent av de 

svarande anger att påståendet varken stämmer bra eller dåligt och resterande tycker inte att 

påståendet stämmer. 

 
Figur 10 
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Frågan i figur 11 behandlar bolagens syn på huruvida efterfrågan har ökat under det senaste året i 

hela riket. Majoriteten, ungefär 61 procent, uppger att påståendet varken stämmer bra eller dåligt. 

Resterande tycker att efterfrågan på hyresrättslägenheter har ökat det senaste året i hela riket. 

 
Figur 11 
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Resultatet från frågan huruvida finanskrisen har påverkat efterfrågan på hyresrättslägenheter 

redovisas i figur 12. 45 procent anger att påståendet varken stämmer bra eller dåligt. I övrigt råder 

delade meningar om finanskrisens påverkan då 30 procent anser att finanskrisen har ökat 

efterfrågan på hyresrättslägenheter och 25 procent anser att den inte gjort det. 

 
Figur 12 
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I figur 13 nedan redovisas resultatet på frågan huruvida bolånetaket har varit ett incitament för att 

utöka lägenhetsbeståndet i respektive bolag. Bara cirka 11 procent ser bolånetaket som ett 

incitament för att utöka sitt bestånd. Ungefär 53 procent av de svarande anser inte att bolånetaket 

är ett incitament och resterande har svarat att det varken stämmer bra eller dåligt. 

 
Figur 13 
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Resultaten som redovisas i figur 14 bekräftar svårigheten i att få lönsamhet vid nybyggnation av 

hyresrättslägenheter. Hela 75 procent anser att påståendet stämmer. Endast en av de svarande 

anser att det inte stämmer. Flertalet av de svarande motiverar sitt svar mer utförligt i 

kommentarsfältet och säger att situationen med statliga subventioner idag inte premierar 

nybyggnation av hyresrättslägenheter jämfört med andra boendeformer: 

 
– ”Vi anser inte att marknaden är rättvis idag om vi jämför olika boendeformer, där bla 

räntesubventioner och ROT/RUT avdrag enbart kan nyttjas i boende som sker i ägandeform.” 

 

 
Figur 14 
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7 RESULTAT INTERVJUER 
Nedan redovisas en sammanfattning av de två intervjuer som genomförts med Jenny Burman på 
Stockholm stads bostadsförmedling och Bengt Hansson på Statens Bostadskreditnämnd. 

7.1 Intervju, Jenny Burman 

Intervjun med Jenny Burman genomfördes via mail den 27:e april 2012. Hon jobbar som 

pressansvarig på Stockholm stads bostadsförmedling6. 

 

På frågan om införandet av bolånetaket haft någon effekt på efterfrågan av hyresrättslägenheter 

menar Jenny att det är svårt att se någon direkt koppling till bolånetaket. Deras köstatistik visar 

att antalet kunder de senaste åren har ökat i ungefär samma takt. Perioden 2009-2010 (före 

bolånetaket) jämfört 2010-2011 (efter bolånetaket) var ökningen av samma storlek som tidigare. 

Den enskilt största orsaken till en ökad efterfrågan av hyresrättslägenheter i stockholmsregionen 

anser Jenny är den stora inflyttningen av människor. Slutligen menar Jenny att det är väldigt svårt 

att spekulera i varför nybyggnationen av hyresrättslägenheter är så pass låg som den är (Burman, 

2012).  

7.2 Intervju, Bengt Hansson 

Intervjun med Bengt Hansson utfördes på Statens Bostadskreditnämnds kontor i centrala 
Stockholm tisdagen den 8:e maj 2012. Bengt är chefsanalytiker hos bostadskreditnämnden och är 
väl insatt i bostadsmarknaden både i Stockholm och övriga landet7. 
 
Till att börja med så tror Bengt Hansson att införandet av bolånetaket inte haft någon effekt på 

efterfrågan av hyresrättslägenheter. Han anser heller inte att bolånetaket haft någon större effekt 

på bolånemarknaden. Han motiverar detta med att den totala bolånestocken har ökat, samtidigt 

som ingen förändring av efterfrågan på bolån har skett och den genomsnittliga belåningen ökat 

snabbare än den genomsnittliga inkomsten. Han säger att de konsumenter som möjligtvis kan ha 

påverkats negativt är de med en god framtida intjäningsförmåga, men som saknar kapital för 

kontantinsatsen (Hansson, 2012).  

 

På frågan om varför nybyggnationen av hyresrättslägenheter är låg svarade Bengt att det 

framförallt beror på att det är mer lönsamt att bygga bostadsrättslägenheter, speciellt då det inte 

längre ges några statliga subventioner för byggande av hyresrätter. Den reglerade hyressättningen 

kan även vara en anledning till att få nya hyresrätter byggs, speciellt i Stockholmsområdet där 

skillnaderna i hyror mellan inner- och ytterstad är små men möjligheterna till betydligt högre 

hyror i attraktiva områden finns. 

 

Vid samtal om finanskrisens påverkan på bostadsmarknaden säger Bengt att i andra länder som 

drabbats hårt av finanskrisen där prisfallet på bostäder varit stort så har efterfrågan på hyresrätter 

ökat markant. Ändock menar Bengt att det är svårt att fastställa exakt hur samspelet mellan 

marknaden för hyresrätter och bostadsrätter ter sig. 

 

Trä- och möbelföretagens kritik mot bolånetaket anser Bengt inte vara befogad och menar att en 

rad andra faktorer är anledningen till den stora nedgången i småhusbranschen. Det är snarare 
                                                 
6 För intervjufrågor se bilaga 2 
7 För intervjufrågor se bilaga 3 
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ökade råvarupriser samt höga markpriser och kommunala avgifter som är de bakomliggande 

orsakerna.  

 

Slutligen så ställer sig Bengt försiktigt kritisk till bolånetaket. Han menar att en alternativ åtgärd 

istället hade varit att införa någon form av amorteringskrav. Detta skulle dessutom lösa 

problemet för de unga förstagångsköpare med hög intjäningsförmåga som i dagsläget stängs ute 

från marknaden på grund av den stora kontantinsats som krävs.   
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8 ANALYS AV RESULTAT 
I följande avsnitt analyseras resultaten vi erhållit från både enkätundersökningen och intervjuerna. 
Analysen är uppdelad i underrubriker som till viss del motsvarar frågeställningarna. 

8.1 Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter 

De svarande på enkäten hade väldigt varierande åsikter i frågan huruvida bolånetaket har ökat 

efterfrågan på hyresrättslägenheter, vilket gör det svårt att på rak arm dra några slutsatser utifrån 

detta. Jenny Burman och Bengt Hansson var dock båda av uppfattningen att bolånetaket inte har 

ökat efterfrågan på hyresrätter. Statistiken från Stockholm stads bostadsförmedling visar att kön 

växer konstant för varje år och att den inte ökat mer än tidigare år i samband med införandet av 

bolånetaket. Detta förstärker de faktum att bolånetaket inte haft någon effekt på efterfrågan av 

hyresrättslägenheter i stockholmsregionen.  

 

De personer i enkätundersökningen som faktiskt tyckte att bolånetaket hade ökat efterfrågan på 

hyresrätter i sina respektive bestånd verkar inte ha någon specifik gemensam nämnare som skulle 

kunna urskilja dem från övriga svarande. Förutom det samband som alla tillfrågade delar 

(medelstora kommuner med invånarantal på 150 000 – 50 000) så ger en analys av svaren inga 

konkreta kopplingar och samband. 

 

Huruvida bolånetaket har minskat vakansgraden i respektive bolag hänger ihop med frågan om 

bolånetaket har ökat efterfrågan på hyresrättslägenheter. Om vakansgraden har sjunkit så borde 

efterfrågan således ha ökat. Svaren från enkäten gav dock inga belägg för att vakansgraden skulle 

ha minskat på grund av bolånetaket. En förklaring till svaret på denna fråga kan vara att flertalet 

av bolagen har haft en nästintill obefintlig vakans både före och efter införandet av bolånetaket.  

8.2 Efterfrågan på hyresrättslägenheter och finanskrisen 

Både resultatet från enkätundersökningen och bägge intervjuerna tyder på att efterfrågan av 

hyresrättslägenheter har ökat i hela riket de senaste åren. Enkätsvaren på frågan om efterfrågan 

på hyresrätter har ökat i hela landet de senaste åren är något otydliga. Förklaringen till detta är 

troligtvis att de svarande inte anser sig kunna bedöma läget i övriga riket. Det ter sig ganska 

logiskt att de allmännyttiga bostadsbolagen inte har något direkt intresse av hur situationen ser ut 

i resten av landet utan koncentrerar sig på sin egna lokala marknad. Men med tanke på att de allra 

flesta ser en ökning av efterfrågan i sitt eget bestånd så kan vi ändå dra slutsatsen att efterfrågan 

har ökat i hela landet.  

 

Den ökning på efterfrågan av hyresrätter som har skett senaste åren beror troligen inte på 

bolånetakets införande utan snarare en rad andra parametrar. Urbanisering, befolkningstillväxt 

och en ökad efterfrågan på flexibelt och riskfritt boende skulle kunna vara de största 

anledningarna. I dagsläget kan inte nyproduktionen av hyresrättslägenheter möta den efterfrågan 

som ständigt ökar.  

 

Bengts resonemang i att samspelet mellan hyresrätts- och bostadsrättsmarknaden inte är helt 

entydigt är intressant. Själklart existerar det ett samband mellan dessa två marknader, och i viss 

mån så skulle de kunna räknas som substitutsvaror till varandra. Användningen är densamma, 

men ägandeformen är olika, vilket innebär att sambandets natur blir svårbedömt. En minskad 
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efterfrågan på bostadsrättslägenheter innebär alltså inte helt automatiskt en ökad efterfrågan på 

hyresrättslägenheter. Vissa individer kommer alltid att uppskatta ägandet av bostaden i sig, medan 

andra kanske värderar flexibiliteten och riskfriheten i hyresrättslägenheten. För dessa personer är 

inte de två boendeformerna direkt jämförbara. 

 

Våra belägg för att efterfrågan på hyresrättslägenheter har ökat i stockholmsregionen bygger 

främst på statistik över Stockholm stads bostadskö. Man bör dock vara medveten om att 

bostadskön inte är ett exakt mått på efterfrågan. Som vi nämnde ovan har redan 84 procent av de 

som står i bostadskön ett ordnat boende och endast 19 procent söker aktivt efter en lägenhet. En 

del personer ställer sig i kön enbart för att försäkra sig om en plats inför framtiden eller utifall att 

något oförutsett skulle inträffa som leder till att man förlorar den bostad man har idag. En av 

anledningarna till att det fenomen har uppstått kan vara den bostadsbrist som råder i regionen. 

Det krävs extremt lång kötid för att få en lägenhet, vilket gör att folk tar det säkra före det osäkra 

och ställer sig i kön trots att de inte är i akut behov av bostad. Det är dock uppenbart att 

efterfrågan har ökat på hyresrättslägenheter i regionen.  

 

Finanskrisen har inte drabbat Sverige lika hårt som andra länder vars hela bostadsmarknader i 

vissa fall har kollapsat. Bengt Hansson menar att i dessa länder är medvetenheten om risken för 

kapitalförluster vid bostadsköp numer väldigt hög. Den här medevetenheten har i sin tur lett till 

en större efterfrågan av hyresrättslägenheter. Vidare anser Bengt att den här medvetenheten inte 

finns i Sverige på samma sätt och att det fortfarande finns en tro på ständigt stigande 

bostadspriser. På grund av denna starka framtidstro så anses bostadsinvesteringar som relativt 

riskfria och finanskrisen bör därför inte kunna tillräknas någon del i den ökade efterfrågan på 

hyresrättslägenheter. Enkätundersökning styrker delvis detta då enbart 30 procent ser 

finanskrisen som en bidragande faktor till den ökade efterfrågan.  

8.3 Bolånetaket och nybyggnation av hyresrättslägenheter 

Enkätundersökningen visar tydligt att bolånetaket i sig inte är ett tillräckligt starkt incitament för 

att faktiskt bygga- eller förvärva nya hyresrättslägenheter då endast två personer såg detta som ett 

incitament. Vi får i undersökningen egentligen inget svar på huruvida bolånetaket har ökat 

incitamentet för bolagen att utöka sina bestånd, men om det är ett incitament så väger det helt 

klart inte tillräckligt tungt i samanhanget.  

 

Enkätundersökningen visar också att hela 75 procent anser att det är svårt skapa lönsamhet i 

nybyggnation av hyresrättslägenheter. Flertalet personer nämner dessutom att detta till stor del 

beror på de skattelättnader som finns för andra boendeformer (exempelvis ränte- samt 

ROT/RUT-avdrag) men helt saknar motsvarighet för hyresrätter. Den reglerade hyresmarknaden 

är förmodligen också en bidragande faktor i sammanhanget. 

 

Bengt konstaterar i intervjun att bolånetaket inte haft någon påverkan på efterfrågan av 

hyresrättslägenheter. Indirekt så bör detta innebära att han inte heller ser bolånetaket som ett 

incitament för nybyggande av hyresrättshus.  
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8.4 Skillnader i Stockholm och övriga landet 

Vår tanke var att bolånetaket skulle slå hårdare mot stockholmsregionen än övriga landet då 

priserna på bostadsrätter och småhus generellt är högre i Stockholm än på andra platser. De 

högre priserna innebär en högre kontantinsats vilket skulle kunna antas stänga ute fler ifrån 

bostadsmarknaden, detta i sin tur skulle då kunna resultera i en ökad efterfrågan på 

hyresrättslägenheter.  

 

Efterfrågan på bostadsrätter och småhus verkar dock inte ha minskat då Bengt Hansson säger att 

efterfrågan på bolån ökar och bolånestocken växer både i Stockholm och övriga riket. Som vi 

nämnt tidigare så visar även statistiken över Stockholm stads bostadskö ingen speciell ökning av 

efterfrågan sedan bolånetaket infördes. Resultaten visar därför ganska tydligt att bolånetaket inte 

haft någon större inverkan på stockholmsregionen än övriga landet. 

8.5 Övrigt 

Det var intressant att Bengt var av en annan uppfattning än Finansinspektionen gällande både 

införandet och utfallet av bolånetaket. Han menar att belåningsgraden har ökat samtidigt som 

Finansinspektionen i sin rapport påstår att den minskat. Den här skillnaden är svår att förklara 

men det skulle kunna bero på tillgång till olika data eller användning av olika metoder vid 

utvärderingen. Dessutom finns en möjlighet att Finansinspektionen, som har ett intresse i att visa 

på bolånetakets framgång, har redovisat siffrorna på ett för dem fördelaktigt sätt. 

 

Bengt delade vår uppfattning om bolånetakets effekt på småhusmarknaden. Han tyckte precis 

som vi att branschorganisationen TMF griper efter halmstrån i sina mediala utspel mot 

bolånetaket, och att förklaringen till branschens nedgång beror på helt andra faktorer. 

 

Bengts tanke om ett amorteringskrav istället för ett bolånetak känns intressant och skulle 

sannerligen kunna fylla en liknande funktion som bolånetaket. Dock så tänker vi inte fördjupa oss 

allt för mycket i detta då det inte riktigt ingår i vår frågeställning. 
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9 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna och en diskussion kring dessa. Som tidigare beskrivits så 

besvaras först de tre delfrågeställningarna för att sedan mynna ut i en slutlig bedömning om 

huruvida bolånetaket har påverkat efterfrågan på hyresrättslägenheter. 

 

Finanskrisen har inte ökat efterfrågan på hyresrättslägenheter i Sverige. Vi kan konstatera att 

bostadsmarknaden i Sverige inte har upplevt stora prisras så som i andra länder som drabbats 

hårt av finanskrisen. Som följd så verkar folk fortfarande ha en stark framtidstro, en tro på att 

priser på bostadsrätter och småhus kommer att fortsätta stiga. Vår initiala tanke om att 

finanskrisen skulle lett till en ökad försiktighet med att köpa bostad och i sin tur en ökad 

efterfrågan på den mer flexibla och riskfria hyresrättslägenheten verkar inte stämma överens med 

verkligheten.  

 

En anledning till att finanskrisen inte haft samma effekt på hyresrättsmarknaden i Sverige som i 

andra länder är antagligen allmänhetens positiva framtidstro. Högst troligt så bygger denna 

framtidstro mycket på att Sverige på många sätt klarat sig bra genom finanskrisen. Allmänhetens 

förväntningar om ständigt stigande bostadspriser kan dock i längden få konsekvenser. Bengt 

Hansson påstår att fastighetsmarknaden redan idag är övervärderad med ca 20 procent, och om 

vi inte redan har en bostadsbubbla så kan detta mycket väl leda till en. Därför tycker vi att en 

åtgärd som ett bolånetak är befogad att införa.  

 

Bolånetaket är inte ett incitament för nybyggnation av nya hyresrättslägenheter. Om bolånetaket hade visat 

sig öka efterfrågan på hyresrättslägenheter så hade det också kunnat vara ett incitament för 

nybyggnation. Dock så har vi under arbetets gång insett att nybyggnation av hyresrättslägenheter 

snarare verkar styras av andra faktorer än efterfrågan. Efterfrågan på hyresrätter är konstant hög i 

hela landet, men problemets kärna ligger i svårigheten med att skapa lönsamhet i nybyggnationen. 

I dagsläget är det mer lönsamt att producera bostadsrätter än hyresrätter, till viss del beror detta 

på de skatteavdrag som den ägda boendeformen kan dra nytta av.  

 

Det missnöje som finns hos företag inom trä- och möbelindustrin över införandet av det nya 

bolånetaket tycker inte vi är särskilt relevant. Deras argument om att bolånetaket är en 

huvudorsak till en fortsatt nedgång av nyproducerade småhus och att 1 200 personer blivit 

uppsagda känns väldigt vaga. Vi tror istället att den bistra situationen främst beror på den 

finansiella oron och skuldproblematiken i Europa samt de orsaker som Bengt Hansson nämnde i 

intervjun ovan. Vi är även av samma åsikt som Finansinspektionen i att lösningen på 

småhustillverkarnas dåliga orderingång inte ligger i att överbelåna hushållen.  

 

Bolånetaket har inte slagit hårdare mot stockholmsregionen än mot övriga landet. Vi tycker oss se att det 

råder en allmän uppfattning om att det är svårt att förlora pengar på bostadsmarknaden i 

Stockholm. Trots högst priser i landet så tror folk att de kommer få tillbaka mer pengar än de 

betalat när de säljer sin bostad. Det verkar som om denna inställning är ännu mer påtaglig i 

Stockholm än i övriga landet. Denna uppfattning tycker vi känns ganska logisk på ett sätt då vi 

inte tror att några enskilda externa faktorer skulle kunna rubba bostadsmarknaden i 

stockholmsregionen på så sätt som det skulle kunna göra i en mindre stad om exempelvis en stor 

arbetsgivare går i konkurs.  
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Det finns självklart en fara i den starka framtidstron även i stockholmsregionen. Ett scenario där 

räntorna stiger kraftigt skulle kunna innebära att folk tvingas att sälja då räntekostnaderna blir för 

höga. Om många hushåll tvingas sälja samtidigt kommer detta antagligen leda till ett prisras. 

Troligt är att detta även skulle leda till att ett antal hushåll får sälja sin bostad till ett pris som inte 

motsvarar bostadslånets storlek och därmed blir sittandes med en restskuld. 

 

Vi tycker att bolånetaket trots en del kritik var en nödvändig åtgärd. Även om det kan ha 

försvårat för unga vid bostadsköp och gjort deras boendesituation ännu sämre så anser vi inte att 

lösningen på bostadsbristen är att överbelåna unga. Det är viktigt att tänka på att bolånetaket är 

meningen som ett skydd för konsumenterna utifall att fastighetsmarknaden skulle börja vackla 

och bostadspriserna falla likt det gjort i andra länder. 
 

 Till sist så ser vi lite oroande på utvecklingen av amorteringsfria lån. Om det är så att dessa 

används för att kompensera för den högre kontantinsatsen på något vis så är det en farlig 

utveckling. Vi tänker på Bengts förslag om att istället för bolånetaket ha infört ett 

amorteringskrav på nya lån med bostad som säkerhet. Om utvecklingen på amorteringsfria lån 

fortsätter i samma takt så kanske det kan vara aktuellt att införa ett krav på amortering. Hur 

denna åtgärd skulle kunna utformas hade vart intressant att titta närmare på om tid hade funnits. 

 

Bolånetaket har inte lett till en ökad efterfrågan på bostadsrättslägenheter i Sverige. Våra resultat är i princip 

entydiga, efterfrågan på hyresrättslägenheter har ökat i hela landet, men ökningen kan inte 

härledas till införandet av bolånetaket. Den tanke som vi från början arbetade efter var att 

bolånetaket skulle minska efterfrågan på ägt boende, och därmed öka efterfrågan på 

hyresrättslägenheter. Det har dock visat sig att bolånetaket inte haft den uppskattade effekten på 

bolånemarknaden, och att sambanden mellan bostads-/småhusmarknaden och 

hyresrättsmarknaden är mer komplexa än vad vi till en början trodde. 

 

De som framförallt kan antas drabbas av det nya bolånetaket är som tidigare nämnts unga 

personer med hög intjäningsförmåga men som saknar kapital för kontantinsats. Våra resultat 

tyder på att dessa personer inte väljer hyresrätt framför ägt boende trots problemen. Vi tror att 

dessa personer istället väljer att bo mindre alternativt i ett sämre läge än vad de annars hade gjort. 

En ytterligare förklaring kan vara att föräldrar eller släktingar väljer att skjuta till det kapital som 

saknas. Det skulle även kunna vara så att dessa personer är alldeles för få för att synas i 

statistiken. 

9.1 Förslag till vidare studier 

Det hade varit intressant att intervjua någon av de svarande på enkätundersökningen lite mer 

ingående. Dels för att få lite mer uttömmande svar på de frågor vi ställde men även för att få en 

uppfattning om bolånetaket införande ens är någonting man diskuterat inom bolaget. Den 

uppfattning vi får efter att ha studerat resultaten från enkätundersökningen är att vissa bolag inte 

reflekterat över vilka konsekvenser bolånetaket skulle kunna få för deras verksamhet. Det hade 

vart intressant att diskutera detta med någon av de svarande, men på grund av geografiska och 

tidsmässiga förhållanden visade det sig svårt att genomföra.  
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Som vi nämnde i analysen så skulle det även vara intressant att vidare studera nödvändigheten i 

att införa ett amorteringskrav på nya bolån och hur detta skulle utformas. På grund av den 

ökande andelen amorteringsfria lån samt en längre genomsnittlig amorteringstid på bolån så tror 

vi att detta någon gång i framtiden eventuellt kan behöva studeras närmare. 
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11 BILAGOR 

11.1 Bilaga 1 – Enkätundersökningen 
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11.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor, Jenny Burman 

 
1. Tror ni att bolånetaket har ökat efterfrågan på hyresrättslägenheter?  

 

2. Har efterfrågan på hyresrätter har ökat mer under perioden 2010-2011 (efter bolånetaket) 

än 2009-2010 (före bolånetaket)?  

 

3. Om efterfrågan har ökat (vilket vi antar) vad tror ni är de enskilt största orsakerna till detta? 

 

4. Vad tror ni är den största anledningen till att det inte byggs tillräckligt med nya 

hyresrättslägenheter?  
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11.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor, Bengt Hansson 

 
1. Är du nöjd med utfallet av bolånetakets införande? 

 

2. Tror du att bolånetaket har ökat efterfrågan på hyresrättslägenheter? Kan du se några 

skillnader i landet? 

 

3. Tror du att bolånetaket är ett indirekt incitament för att bygga nya hyresrättslägenheter? 

 

4. Varför byggs så få hyresrätter? Problem med lönsamhet?  

 

5. Hur har finanskrisen påverkat bostadsmarknaden i allmänhet och hyresrättsmarknaden i 

synnerhet? 

 

6. Har du någon åsikt om missnöjet som branschorganisationen TMF har uttryckt i media 

angående bolånetaket? 

 


