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Sammanfattning 

 

Titel:  Bostadsköp 

- en studie om lånekulturen bland unga hushåll i 

Stockholm 

Författare  Dario Petrovic 
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Examensarbete nummer  223 

Handledare  Hans Lind  

Nyckelord  Bostadsmarknaden, skuldsättning, bostadslån, 

  prisbubbla 

 

Det finansiella systemet är nära sammanlänkat med bolånemarknaden, tillgången till 

finansiering har blivit större och allt fler hushåll väljer att belåna sig. Det medför 

fördelar med även nackdelar då det finansiella systemet är ytterst känsligt för 

störningar på bolånemarknaden. Det är även svårt att konstatera vad som menas med 

en övervärderad bostadsmarknad då olika definitioner ges av olika aktörer. 

Prisutvecklingen ligger idag över sin långsiktiga trend vilket har gett upphov till 

spekulation om en eventuell bostadsbubbla. Enligt aktuella utredningar ser dock 

bostadspriserna ut att ha anpassat sig till nya tillväxtvillkor i form av sjunkande 

räntenivåer, lägre bostadsbyggande samt ökade hushållsinkomster och anses därmed i 

stor utsträckning kunna förklaras av fundamentala faktorer. 

I syfte att förhindra en osund utveckling på kreditmarknaden infördes ett bolånetak 

och sedan införandet har belåningsgraden för nya lån sjunkit, utöver det har även 

andelen bolån med belåningsgrad över 85 procent minskat. Det talas dock om 

huruvida belåningsgraden är hållbar och om säkerhetsmarginalerna är tillräckliga.  

 

 

Sammanfattningsvis redovisar studien att alltfler unga hushåll får hjälp av familj för 

att kunna etablera sig på bostadsmarknaden. Dessa unga hushåll har ofta irrationella 

förväntningar gällande bostadspriserna då de extrapolerar bakåt vid slutsatser om 

framtiden, samtidigt som merparten anser att priserna är övervärderade.  

Men till skillnad från den allmänna debatten där bolånetagare ofta framställs som 

oansvariga, visar studien på det motsatta. Huvudparten amorterar enligt bankens 

rekommendationer och är medvetna om eventuella ränteförändringar vilket tyder på 

en sund belåning.  

Den hårt reglerade hyresmarknaden begränsar dock alternativen för de som egentligen 

inte vill ta sig in på ägarmarknaden och kan därmed innebära riskfyllda bostadsköp. 

Således visar studien på en splittrad inställning avseende bostadsköpet då många 

hellre hade valt att hyra om det fanns ett större utbud av hyresrätter till skäliga priser. 
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The financial system is closely linked to the mortgage market, the availability of 

financing has become greater and increasingly more households choose to own and 

borrow. It brings advantages and disadvantages when the financial system is 

extremely sensitive to disturbances in the mortgage market. It is difficult to determine 

the meaning of an overvalued housing market due to the different definitions given by 

different actors. The price trend is currently above its long-term trend that has given 

rise to speculation about a possible housing bubble. However according to recent 

investigations housing prices appear to have adapted to the new growth conditions in 

the form of falling interest rates, lower housing and increased household incomes and 

is thus largely explained by fundamental factors. 

In order to prevent an unhealthy trend in the credit market, a mortgage limit has been 

introduced and since its introduction the value ratio for new loans has dropped, 

beyond that, the proportion of mortgages with LTV above 85 percent has also 

declined. There is a discussion, however, about whether the leverage is sustainable 

and whether the safety margins are adequate. 

  

In conclusion, the study shows that more and more young households receive help 

from family in order to establish themselves in the housing market. These young 

households tend to have illogical expectations about prices on the housing market 

because they extrapolate backward regarding conclusions about the future, while the 

majority believes that prices are overvalued.  

But unlike the general debate where mortgage holders are often portrayed as 

irresponsible, the study shows the opposite. The majority amortizes according to the 

bank's recommendations and are aware of any changes in interest rates, indicating a 

healthy leverage.  

The highly regulated rental market, however, limits the options for those who don’t 

really want to enter the ownership market and can thus involve risky home purchases. 

Thus, the study shows a fragmented approach regarding home purchases when many 

would rather have chosen to rent if there was a greater range of rental units at 

reasonable prices. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Med den globala finanskrisen i färskt minne samt Sveriges egen finanskris för drygt 

tjugo år sedan är det naturligt att många hyser farhågor om eventuella konsekvenser 

som dagens lånekultur kan medföra. Ett intensivt och omdiskuterat ämne, både bland 

hushållen och i massmedia, är om de kraftiga prisstegringarna på bostadsmarknaden 

har resulterat i en bostadsbubbla. Det talas ofta om övervärderade bostäder och en 

alltför hög aggregerad skuldsättningsgrad. Utöver det finns en allmän uppfattning om 

oansvariga bolånetagare vilka ses som en risk för den finansiella stabiliteten och detta 

har gett upphov till studiens frågeställningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att utifrån teori och aktuell statistik undersöka om 

bostadspriserna och den aggregerade skuldsättningen ligger till grund för en eventuell 

prisbubbla på bostadsmarknaden, med fokus på den rådande belåningskulturen.  

I syfte att klargöra om dagens lånekultur är osund och kan resultera i ett framtida 

prisfall på bostäder har följande frågor valts att besvaras: 

 

- Vilket perspektiv har köpare på bolån och bostadsmarknaden? 

- Är bolånetagarna för lättsinniga?  

- Är det så att folk tvingas in på ägarmarknaden? 

 

1.3 Metod 
 

I fördjupningssyfte gjordes en explorativ undersökning på ämnesområdet i form av 

omfattade rapporter och vetenskapliga artiklar. Dessa har sedan använts som underlag 

i analysen om en eventuell befintlig prisbubbla. 

 

Utöver den teoretiska granskningen utformades en enkätstudie i form av ett antal 

frågor som tilldelades intressenter i samband med några lägenhetsvisningar på olika 

områden i Stockholm, därtill gjordes korta intervjuer med samtliga. Praktiskt innebar 

detta att personligt deltagande vid alla visningar. Med avsikt att förhindra någon 

eventuell snedvridning var den ursprungliga tanken att göra en jämförelse mellan 

innerstad och närförort. Men då det inte erhölls några större avvikelser i de flesta 

svaren sammanställdes all data eftersom det inte kan anses statistiskt signifikant att 

skilja på dem.  

 

Sammanlagt utfördes 30 intervjuer och vid urvalet av respondenter låg fokus på att få 

en tydlig uppfattning om den tillfrågades levnadssituation, finansiella möjligheter, syn 

på ränta och amortering, hur de finansierar sitt köp och deras egna perspektiv på 

bostadsmarknaden.  
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1.4 Avgränsningar 
 

I syfte att förhindra en för bred analys har studien avgränsats till att endast avse yngre 

personer i åldersintervallet 18-30 år, utan vidare hänsyn till deras arbetssituation eller 

andra inkomstbringande sysselsättningar. Vidare omfattar enkätstudien endast köpare 

av bostadsrätter i Stockholm, med inriktning på framförallt ettor men även tvåor 

eftersom intressenter för dessa lägenheter oftast är yngre personer med en lägre 

inkomst, och har troligtvis inga barn eller egen familj. 

 

1.5 Disposition 
 

Den teoretiska bakgrunden är uppdelad i sex kapitel. Kapitel två inleds med att 

redovisa definitionen av en prisbubbla, vidare förklaras olika avgörande 

förutsättningar för att en sådan ska byggas upp, såsom ekonomisk situation, politik, 

strukturförändringar, kreditmarknaden, framtida förväntningar och incitament.  

 

I kapitel tre behandlas övervärdering av bostadsmarknaden och innehåller 

ekonometriska modeller baserade på teoretiska samband. Kapitlet omfattar även de 

teoretiska faktorer som kan anses påverka övervärdering, samt olika uppfattningar om 

en eventuell övervärdering. 

 

Kapitel fyra beskriver hushållens belåning genom närmare förklaring av 

bolånemarknaden samt dess risker, dagens skuldsättning samt vilka faktorer som kan 

ha påverkat den stora skuldtillväxten i form av bostadslån. 

 

I kapitel fem beskrivs rådande initiativ för en minskad skuldsättning bland hushållen 

med fokus på bolånetak och amortering och dess inverkan.  

 

Kapitel sex utvecklar hur hyresregleringarna påverkar trycket på bostadsrätter och 

dess prisstegring. 

 

Den teoretiska bakgrunden är tänkt att användas som en grund till den empiriska 

studien som inleds i kapitel sju. Därefter redogörs i kapitel åtta en analys på materialet 

med utgångspunkt i teori samt empiri. Avslutningsvis dras slutsatser utifrån analysen i 

kapitel nio.  
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2. Prisbubblor 

 

2.1 Definitionen av en prisbubbla 
 

Prisvariationer är en naturlig följd av konjunkturförändringar. Det är dock viktigt att 

skilja på en äkta bubbla och konjunkturellt drivna prisfluktuationer. Den mest 

frekventa definitionen av en bubbla skapade den amerikanske nationalekonomen 

Joseph Stiglitz år 1990. Definitionen syftar på att om priset stiger snabbt och inte kan 

förklaras med inkomst- och ränteförändringar, dvs. fundamentala faktorer, föreligger 

tydliga risker för att en bubbla ska uppstå. Om prisuppgången kan förklaras av att 

fundamentala prispåverkande faktorer också förändrats föreligger alltså ingen bubbla, 

enligt Stiglitz (Evidens, 2013).  

 

Denna definition är bristfällig då den begränsar sig till fundamenta som förklarar 

prisuppgången ur ett historiskt perspektiv, vilket innebär att den inte tar hänsyn till 

orealistiska förväntningar om framtida inkomster och räntor. Utöver det tar den inte 

hänsyn till efterföljande prisfall som vanligtvis utmärker en prisbubbla, utan fokuserar 

endast på själva prisuppgången. Definitionen av en prisbubbla kan bli tydligare med 

fokus på endast den specifika prisutvecklingen istället för orsaken till varför priset 

utvecklats på ett visst sätt. Den generella definitionen kan då vara att en bubbla 

uppstår ur snabba prishöjningar som nästan omedelbart följs av stora prisfall (Lind, 

2008). 

 

Ett sådant scenario hotar den finansiella stabiliteten genom snabb ökning av 

tillgångspriser samtidigt som kreditgivningen expanderar, i samband med en 

överoptimistisk syn på investeringsmöjligheter. När bubblan spricker urholkas 

tillgångars värde som nyttjats som säkerhet för lån, vilket i sin tur kan förstora 

kreditförlusterna för utlåningsinstituten. När det observerade priset på 

bostadsmarknaden avviker från en uppfattning om det fundamentala värdet 

uppkommer bubblor (Dillen & Sellin, 2003).  

 

I grunden bestäms värdet på tillgångar av utbud och efterfrågan, men även andra 

faktorer kan leda till högre tillgångspriser. Aktörer investerar ofta i tillgångar när 

priserna väl har stigit med förväntning om en fortsatt ökning i priserna. Sådana 

företeelser bidrar till spekulation och kan leda till att dessa bubblor uppstår. De 

tenderar också att bli ännu större om de byggs upp med lånade pengar. Den 

ekonomiska nedgången kan alltså enligt Fishers teori förvärras genom negativa 

tillgångs- och efterfrågestörningar i samband med en hög hushållsbelåning (Sveriges 

Riksbank, 2011). 
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2.2 Kritiska förutsättningar 
 

Det är svårt att peka på en enskild faktor som orsakar bostadsbubblor och en 

överdriven skuldsättning hos hushållen. Men regler på bolånemarknaden och 

kreditgivning från banker och bostadsinstitut har spelat en betydande roll vid sidan av 

generellt sätt låga räntor och en överoptimism (BKN, 2011). Undersökning av 

följande förutsättningar kan ge en tydligare bild om huruvida en prisbubbla är på gång 

eller inte.  

 

Makroekonomisk situation och politik 

Bubblor tycks vanligtvis byggas upp under en långvarig och kraftig högkonjunktur i 

samband med att myndigheter och politiker drivit en hållningslös makroekonomisk 

politik (Lind, 2008). En närmare titt på perioden i Sverige sedan 1990-talet visar att 

den inte utgjorts av en oavbruten högkonjunktur, både IT bubblan i början av 2000-

talet och den senaste finanskrisen åren 2007-2009 resulterade i lågkonjunktur och 

svag tillväxt. Den svenska finanspolitiken har sedan 1990-talet inriktats på 

budgetbalans och överskottsmål tillskillnad från många andra länder, vilket strider 

mot en hållningslös stabiliseringspolitik (Evidens, 2013). 

 

Strukturförändringar i ekonomin 

Det har skett väldigt stora förändringar på finansmarknaden under de senaste trettio 

åren, bankerna har successivt börjat bevilja bolån med längre amorteringstider och 

med ett mer generöst förhållande mellan lån och bostadens värde (Sveriges Riksbank, 

2011). Under perioder med snabba förändringar i förutsättningarna för näringslivet 

har bubblor en tendens att skapas. Orsaken till IT bubblan var bl.a. uppblåsta 

värderingar av IT-företag i samband med orimliga föreställningar om genvägar till 

ekonomisk tillväxt genom internet, som vid tidpunkten var en ny banbrytande teknisk 

utveckling (Evidens, 2013). Vågen av avregleringar under 1980-talet är exempel på 

strukturella förändringar som låg bakom fastighetsbubblan i flertal länder under år 

1990 (Lind, 2008). 

 

Kapital- och kreditmarknaden 

Prisökning på tillgångar i form av stigande bostadspriser ställer högre krav på 

konsumenterna, vilket ökar efterfrågan på lån och fordrar tillgång till krediter (Lind, 

2008). Den väsentliga frågan är huruvida kreditgivningen är sund eller ohållbar. 

Kreditmarknadens avreglering antas ha bidragit till alltför höga fastighetspriser under 

slutet av 1980-talet, vilket resulterade i att bubblan på den kommersiella 

fastighetsmarknaden brast år 1990. En sund kreditgivning innebär att bolåneinstituten 

genomför en noggrann kreditprövning genom inhämtning av kreditupplysningar, 

bedömning av återbetalningsförmågan och upprättning av kvar-att-leva-på kalkyler. 

Enligt Finansinspektionen, som kontinuerligt granskar bolåneverksamheten genom 

diverse stresstester, har de flesta hushåll som tagit ett nytt bolån haft en god 

återbetalningsförmåga och även varit motståndskraftiga mot ränteuppgångar 

(Evidens, 2013). 

 

Framtida förväntningar hos aktörerna  

Denna förutsättning handlar om aktörernas tro, förväntningar och planer. Det är 

väsentligt att undersöka hur människor resonerar gällande priser och dess utveckling, 

dvs. i vilken grad utgör tanken att snabbt kunna sälja till ett högre pris en viktig del av 
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köpbeslutet, och även i vilken utsträckning hushållen gör spekulativa och kortsiktiga 

bostadsaffärer (Lind, 2008). 

 

Individernas incitament 

Denna förutsättning bygger på principal-agentproblematiken (Ibid.). En avgörande 

orsak som bidrog till finanskrisen och det omfattande prisfallet på bostadsmarknaden i 

USA, var att hushållen fick möjlighet att slippa betala både amorteringar och räntor 

på sitt bolån genom att avsäga sig äganderätten till bostaden och överlämna den till 

banken (Evidens, 2013). Det står i stark kontrast till situationen i Sverige där 

privatbostäder till skillnad från kommersiella fastigheter endast gett upphov till små 

kreditförluster för den svenska banksektorn, och så var det även under krisen på 1990-

talet. Konsumenten har i Sverige ett mer långtgående ansvar för en eventuell restskuld 

efter att bostaden sålts. Även om det är gynnsamt för bankerna, ger det nödvändigtvis 

inte kreditgivarna tillräckliga incitament att begränsa konsumentens skuldsättning 

(Finansinspektionen, 2010). 
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3. Är svenska bostäder övervärderade? 

 

Då begreppet inte har en entydig definition har det visat sig vara svårt att konstatera 

vad som egentligen menas med en övervärderad bostadsmarknad. Vid analyser är det 

vanligt att använda ekonometriska modeller som är baserade på teoretiska samband. 

Dessa modeller skattas på historiska data, och hoppas förklara prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden med diverse variabler. Man observerar olika mått på hushållens 

inkomster, penningpolitiska förväntningar, variabler som mäter kostnader vid 

nybyggnation, demografi, arbetslöshet, lånekostnader och kredittillväxt. Följande 

förutsättningar kan vara underliggande orsaker till att övervärdering på bostäder sker 

(Sveriges Riksbank, 2011). 

  
Bostadspriser ligger över sin långsiktiga trend 

Studier utförda av Riksbanken (se figur 1) visar att den genomsnittliga ökningstakten 

per år var 1,5 procent mellan år 1952 till 2010, vilket kan jämföras med de 6 procent 

som varit den genomsnittliga tillväxttakten de senaste 15 åren. Därmed kan slutsatsen 

dras att den kraftiga tillväxten i bostadspriserna från 1996 och framåt varit 

enastående. Ur detta perspektiv tyder mycket på att bostadspriserna ligger över sin 

långsiktiga trend och att de därmed skulle vara övervärderade. Det behöver dock inte 

innebära att priserna kommer att falla framöver, den mest sannolika utvecklingen är 

enligt studien en långsammare ökningstakt (Ibid.). 

 

 
Figur 1, reala bostadspriser 1952-2010 (Sveriges Riksbank, 2011). 

 

Kan bostadspriserna förklaras med fundamentala faktorer? 

Kombinationen av realt stigande hushållsinkomster, finansiella förmögenheter och 

fallande räntenivå leder till stigande priser. Bostadsprisernas utveckling, inklusive den 

kraftiga ökningen efter 1996 kan enligt Riksbankens utredning förklaras med 

utvecklingen i hushållens reala disponibla inkomst, ovanligt låga realräntor samt att 

hushållens finansiella förmögenhet har ökat. Enligt denna förutsättning är bostäderna 

inte övervärderade (Ibid.). 
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Prognoser från modellskattningar indikerar sjunkande bostadspriser 

Den ekonometriska modellen visade på att det krävs en orealistiskt hög ränta och en 

mycket låg inkomsttillväxt framöver för att priserna skulle falla. Det framgår att 

bostadspriserna enligt detta kriterium är rimligt värderade, givet att Riksbankens 

makroscenarier för de kommande åren stämmer bra. En god och rimlig bedömning är 

dock svårt att komma fram till och slutsatserna beror i stor utsträckning på vilken 

metod, definition och tidsperiod man utgår ifrån (Ibid.). 

 

Resultaten visar att två av tre kriterier inte stödjer idén om att det föreligger en bubbla 

på Sveriges bostadsmarknad. Bostadspriserna långsiktiga trend stödjer däremot 

föreställningen om att bostäderna är övervärderade, vilket alltså motiverar en 

bostadsbubbla. Tillväxten mätt som bostadsbyggande, hushållsinkomster, BNP samt 

räntenivåer har varit mer gynnsam under de senaste femton åren. De långsiktiga 

tillväxtvillkoren verkar därmed till synes ge skäl för att prisutvecklingen varit 

snabbare under den senaste perioden i jämförelse med den förra. Bostadspriserna 

verkar istället vara en anpassning till nya tillväxtvillkor i form av sjunkande 

räntenivåer, lägre bostadsbyggande och ökande inkomster. Utifrån ett sådant 

perspektiv behöver prisernas avvikelse från sin långsiktiga trend inte betecknas som 

särskilt anmärkningsvärd (Evidens, 2013).  

 

Huruvida det finns en prisbubbla på bostadsmarknaden eller om prisutvecklingen 

faktiskt bygger på fundamentala faktorer har under de senaste åren ofta debatterats 

(SOU 2013:78, 2013). Bostadskreditnämnden varnade redan 2008 för att 

bostadspriserna var högre än vad som är långsiktigt fundamentalt motiverat, och 

menade att ett prisfall under de kommande åren är högst troligt. Vidare ansåg de att 

en övertro på bostadsmarknaden har medfört en felaktig prissättning på närmare 20 

procent (BKN, 2008). Till och med under 2009 steg bostadspriserna i Sverige med 8 

procent, trots att västvärlden drabbades av den värsta lågkonjunkturen sedan 

efterkrigstiden (Riksbanken, 2010). Utländska analytiker som exempelvis tidskriften 

The Economist har jämfört priserna med inkomster och hyresnivåer och redovisar en 

övervärdering med 23-29 procent (DN, 2012). Frisell som är chefsekonom på 

Finansinspektionen, och bankanalytikern Yazdi menar dock att bedömare som jämför 

bostadspriser med hyresnivåer och andra tillgångspriser negligerar betydande 

strukturella förändringar som skett på kreditmarknaden under det senaste decenniet, 

både när det gäller tillgång till finansiering men också kostnaden för 

bostadsfinansiering. Deras slutsats var att bedömare som anser att svenska bostäder är 

kraftigt övervärderade använder sig av felaktiga metoder (Riksbanken, 2010). Kvoten 

pris-genom-hyra kan överskatta värderingsgap i Sverige då hyrorna är starkt reglerade 

och i genomsnitt lägre än marknadspriserna, och långsiktiga trender kan enligt 

historiska genomsnitt inte fånga in struktur- eller fundamenta förändringar som 

eventuellt kan motivera högre priser än de historiska normerna (Europeiska 

kommissionen, 2014). Riksbankens utredning om riskerna på den svenska 

bostadsmarknaden visar också att de höga priserna i stor utsträckning kan förklaras av 

fundamentala faktorer, dvs. att realräntan sjunkit, utbudet av bostäder ökat långsamt 

och att hushållens inkomstutveckling har varit god (SOU 2013:78, 2013). 

 

En ekonometrisk modell som kommissionen utvecklat (se figur 2) visar att 

bostadsprisnivåerna följer en korrigeringscykel i linje med tidigare cykler, enligt 

modellen korrigeras bostadspriserna mot fundamenta för utbud och efterfrågan sedan 

kulmen år 2007, där priserna åter konvergerar mot sina fundamentanivåer. Vidare 



 13 

redovisar modellen att bostadspriserna i Sverige genomgick en lång och intensiv 

prisstegring mellan 1996 och 2007 i förhållande till fundamenta för utbud och 

efterfrågan (Europeiska kommissionen, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2, övervärderingsgap relativt fundamenta för utbud och efterfrågan i Sverige 
(Europeiska kommissionen, 2014). 

 

Bostadspriserna i förhållande till sina ekonomiska fundamenta verkar därmed enligt 

kommissionens beräkningar korrigeras och stabiliseras måttligt. Grundindikationerna 

tyder således inte på en överhettad bostadsmarknad och ökande obalanser. En fortsatt 

stabilisering anses dock väsentlig mot bakgrund av den väldigt höga privata 

skuldsättningsnivån (Ibid.). 

  

Resultat från diverse modeller är dock alltid förenade med osäkerhet i och med att de 

alltid bygger på en rad förenklade antaganden om verkligheten, samt att resultat 

förutsätter att modellsambanden över tiden är stabila. Det finns även en statistisk 

osäkerhet beroende på huruvida den tidsperiod man studerar är representativ eller inte 

(Sveriges Riksbank, 2011). Slutsatser om en eventuell övervärdering som grundas på 

diverse indikatorer bör således användas med försiktighet (Europeiska kommissionen, 

2014). 
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4. Hushållens belåning  

 

4.1 Bolånemarknaden 
 

Definition av bolånemarknaden 

Det är marknaden där de hushåll som efterfrågar bolån möter diverse aktörer, 

vanligtvis banker, som erbjuder dessa lån. Lånet används för att finansiera ett 

bostadsköp och skiljer sig från andra lån genom att bostaden står som säkerhet för 

lånet (Sveriges Riksbank, 2014). 

I Sverige råder en tradition av att ta lån för att finansiera sin bostad då 70 procent av 

hushållen äger sin bostad och 95 procent av dessa hushåll innehar ett bostadslån, 

vilket visar på en mogen bolånemarknad (Svenska Bankföreningen, 2013). Inte minst 

ser vi det genom att bolånen utgjorde 47 procent av de svenska bankernas totala 

utlåning vid utgången av år 2013. Det finansiella systemet är nära sammanlänkat med 

bolånemarknaden. Tillgången till finansiering har blivit större och allt fler hushåll 

väljer att belåna sig, vilket har medfört stora välfärdsvinster. Det uppfattas i allmänhet 

som styrkor i det finansiella systemet, dock finns även svagheter. Bolånemarknadens 

stora tillväxt har medfört att det svenska bankväsendet idag är beroende av att den 

fungerar väl och att investerarna bedömer riskerna som låga. Därmed är det svenska 

finansiella systemet ytterst känsligt för störningar på bolånemarknaden (Sveriges 

Riksbank, 2014). Ur ett internationellt perspektiv har den svenska bolånemarknaden 

ett högt anseende, kreditförlusterna har varit relativt små till följd av en bra 

infrastruktur, strikt reglering och en ansvarsfull kreditgivning. Det finns ett 

ömsesidigt intresse för alla aktörer att säkerställa att marknaden fungerar väl och att 

långivare och låntagare inte drabbas av förluster (Svenska Bankföreningen, 2013) 

 

Hushållens risker  

En förutsättning för att hushåll med låg förmögenhet ska kunna köpa en bostad är att 

det finns en väl fungerande kreditmarknad. I och med belåningen tar hushållet på sig 

en ränterisk eftersom kostnaderna för lånet kan öka om räntorna stiger, och eftersom 

hushållet tar på sig en kostnad för lång tid framöver blir de därmed mer sårbara för 

minskningar av inkomsten (Finansinspektionen, 2014). Förändringar i bostadspriser 

påverkar i sin tur hushållens konsumtion på olika sätt. När bostadspriserna stiger ökar 

hushållens förmögenhet och de upplever att utrymmet att konsumera ökar. Det blir 

också lättare för hushållen att låna till bättre villkor om värdet på bostaden stiger. När 

förmögenheten däremot minskar blir det också svårare att ta lån och till försämrade 

villkor (Mäklarsamfundet, 2013). Det finns alltid en risk att värdet på bostaden 

minskar. Realiseras några av dessa risker tvingas hushåll in i en ansträngande 

ekonomisk situation, vilket kan leda till minskande konsumtion i syfte att klara 

kostnader för lånen (Finansinspektionen, 2014).  

Hushållens skulder i relation till de disponibla inkomsterna, dvs. skuldkvoten, anses 

vara ett bra mått på hushållen skuldsättning. Det är rimligt då de flesta hushåll betalar 

sina lånekostnader med de löpande inkomsterna och skuldkvoten beskriver även den 

potentiella ränteutgiften som andel av disponibla inkomster. Förändringar i räntor och 

inkomster kan resultera i att ränteutgifterna blir en alltför stor belastning om 

skuldkvoten är hög, och hushållen kan i ett sådant scenario tvingas dra ner på annan 

konsumtion eller använda andra medel för att klara ränteutgifterna. Hushållen blir 

således i relation till högre skuldkvoter allt mer sårbara för ränteökningar och 

minskade inkomster (Sveriges Riksbank, 2014). 
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Bankens risker  

Då en betydande del av bankernas tillgångar utgörs av bostäder i och med att 

bolånetagare lånar pengar med bostaden som säkerhet, innebär det att om 

bostadspriserna sjunker minskar också värdet på bankens tillgångar. Det kan i 

slutändan påverka riskpremien för exempelvis utländska investerare som då sannolikt 

kommer att kräva högre avkastning för att stanna kvar på den svenska marknaden om 

bostadsmarknaden skulle försvagas. Skulle den svenska marknaden anses som ostabil 

påverkar det i längden både banker och bolånetagare, eftersom högre riskpremier 

medför att bostadsfinansieringen blir dyrare för banker såväl som privatpersoner 

(Boverket, 2012). Vidare finns risk för minskad efterfrågan samt potentiellt stora 

kreditförluster i bankernas utlåning till företag, då den ekonomiska osäkerheten 

resulterar i minskad konsumtion. Även om sådana kreditförluster eventuellt inte 

väntas utgöra ett direkt hot mot den finansiella stabiliteten kan andra negativa effekter 

rörande bankernas finansiering uppkomma (Sveriges Riksbank, 2011). 

 

4.2 Skuldsättning  
 

Liksom i många andra länder har hushållens skuldkvot i Sverige ökat under det 

senaste decenniet, det gäller både skulder i förhållande till den disponibla inkomsten 

och skulder i förhållande till BNP. Utlåning till hushåll ökar kraftigt trots högre 

arbetslöshet och lågkonjunktur efter den finansiella krisen, vilket till stor det beror på 

de stigande bostadspriserna. Av hushållens skulder står bolånen för över 90 procent, 

vilket visar på att hushållets tillgångar i allt större utsträckning domineras av 

bostadstillgången som i högsta grad finansieras genom lån (Finansinspektionen, 

2010). Tillväxten i bostadskrediter är därmed den största orsaken till den ökande 

skuldsättningen. De reala bostadspriserna i Sverige föll en aning under den senaste 

finansiella krisen men har börjat stiga igen (Europeiska kommissionen, 2014), medan 

flertal andra länder ännu inte har kunnat återhämta sig helt efter det kraftiga prisfallet 

på bostadsmarknaden. I Sverige är bostadspriserna i dagsläget högre än någonsin 

tidigare, vilket har fått många bedömare att uttrycka bekymmer för att ett kraftigt 

prisfall skulle få svåra makroekonomiska konsekvenser (Konjunkturinstitutet, 2013)  

Strukturutvecklingen under de senaste 20 åren kombinerar högre belåningsgrad, högre 

hushållsskuldsättning och större andel rörliga bolåneräntor (Europeiska 

kommissionen, 2014). 

 

De svenska hushållen hade år 2012 en belåning motsvarande 237 procent av BNP, 

vilket redovisar att skuldnivån ligger bland de fem högsta i EU (DN, 2012). Den 

belånade hushållens genomsnittliga skuldsättning uppgår till drygt två gånger deras 

årliga inkomst före skatt men variationen är dock stor, unga hushåll i belånade 

bostadsrätter i exempelvis Stockholm har i genomsnitt ett bolån som motsvarar fyra 

gånger deras disponibla årsinkomst (Boverket, 2013). Unga hushåll samt 

storstadshushåll har således en väsentligt högre skuldsättning än genomsnittet. 

Lånebeteendet har ur ett långsiktigt perspektiv förändrats både genom att 

räntebindningstiden har blivit kortare men också genom att amorteringsfria lån har 

blivit vanligare (Svenska Bankföreningen, 2013). Nivån är i dagsläget är alltså hög 

både i förhållande till andra länder och i ett historiskt perspektiv. Riksbanken 

förutsäger dessutom att skulderna under de närmaste åren kommer att öka ytterligare 

några procentenheter. I samband med att skulderna har ökat ser vi också att 

hushållens förmögenheter har ökat (se figur 3). Tillgångarna har mer än fördubblats 

sedan 90-talskrisen. Stigande bostadspriser är således en stor orsak till den höga 
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bruttoskuldsättningen men det innebär även att hushållens reala förmögenheter har 

ökat (SOU 2013:78, 2013). Hushållens räntekvot, dvs. ränteutgifter i förhållande till 

disponibel inkomst, är historiskt sett mycket låg medan den aggregerade 

skuldsättningsgraden är på en väldigt hög nivå (Mäklarsamfundet, 2013). Det fjärde 

kvartalet år 2013 var den aggregerade skuldkvoten (se figur 4) för hela svenska 

hushållssektorn 174 procent (Sveriges Riksbank, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3, hushållens skulder och tillgångar, 
tusental kronor (Konjunkturinstitutet, 

2013) 

Figur 4, skuldkvot, andel av disponibel 
inkomst, procent (Finansinspektionen, 

2014) 

 

De starkaste argumenten mot en hög skuldsättning handlar om konsekvenserna av 

kraftigt fallande bostadspriser. Det skulle resultera i att högt belånade hushåll tvingas 

amortera ned sina bostadslån som i sin tur leder till mindre konsumtion, vilket skulle 

påverka tillväxten kraftigt. Detta scenario är farligt då det kan medföra instabilitet i 

banksektorn med svåra spridningseffekter (Evidens, 2013) 

 

4.3 Skuldtillväxt 
 

Kombinationen av stigande finansiella förmögenheter, sjunkande räntor och ökande 

inkomster har lett till att bostadspriserna har ökat. Faktorer som påverkar priserna ser 

ut att också påverka skulderna, men den stora skuldtillväxten i form av bolån kan 

även vara en konsekvens av följande omständigheter som beskrivs nedan (Evidens, 

2013). 

 

Demografi 

Stigande bostadspriser leder till ökande skulder och för att hushåll ska kunna etablera 

sig på marknaden för ägande- eller bostadsrätt behöver de finansiera dessa stigande 

bostadspriser, därmed ökar lånebehoven. Unga hushåll är starkt representerade bland 

debutanterna på bostadsmarknaden under perioder med stigande priser. De efterfrågar 

höga belåningsgrader och ökar på så sätt efterfrågan på bolån ytterligare, vilket är en 

bidragande förklaring till varför de totala skulderna stiger. Även den reglerande 
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hyresmarknaden har en stor påverkan då unga hushåll har svårt att konkurrera med 

långa kötider. En annan grupp, som under perioder med stigande priser efterfrågar 

större bolån, tillhör redan etablerade hushåll. Anledningen är att dessa hushåll får 

möjlighet att göra en bostadskarriär i och med att pristillväxten på bostaden övergår 

till hushållens egna kapital, på så sätt kan dessa hushåll förvärva en större bostad utan 

att belåningsgraden behöver öka speciellt mycket (Evidens, 2013). Detta kan också 

leda till att bostadspriserna stiger ytterligare i takt med att fler hushåll tack vare 

realisationsvinsterna kommer att ha råd med dyrare bostäder (Sveriges Riksbank, 

2011). 

 

Bostadspolitik  

En annan förklaring till varför skulderna ökat snabbt under de senaste 15 åren är 

processer som har drivit efterfrågan på nya bolån utan att direkt varit kopplade till 

prisutvecklingen. Det tidigare bostadsfinansieringssystemet gynnade nyproduktion av 

hyresrätt, men sedan systemet avskaffades utgjorde ägande- och bostadsrätt den större 

delen av all nyproduktion. Finansieringen sker idag mest via hushållen istället för 

genom bostadsföretagen. Skulderna i hushållssektorn växer därför snabbare idag än 

vad de gjorde under perioder där bostadsfinansieringen skedde med statliga medel 

eller genom bostadsföretag (Evidens, 2013). 

 

Avdragsrätten är också en faktor som uppmuntrar till ökad skuldsättning. Låntagare i 

Sverige kan dra av räntekostnader på sin inkomst eller beskattningsbara 

kapitalvinster, och unikt för Sverige är att det inte finns en begränsning på 

ränteavdraget tillskillnad från ett flertal andra länder. På så sätt kan låntagare få en 

skattesubvention oavsett storleken på sina räntekostnader, vilket ökar incitamenten till 

ökad skuldsättning (Boverket, 2012). 

 

Urbanisering  

Även urbaniseringen bidrar till högre skulduppbyggnad eftersom tillväxten ökar i de 

största tillväxtregionerna med högst bostadspriser, vilket i sin tur ökar 

koncentrationen av bostadsbyggande till högprismarknader. Skulduppbyggnaden hade 

troligtvis varit lägre om tillväxten varit mer utspridd över hela landet (Evidens, 2013). 

Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer med en årlig tillväxt på 

närmare 40 000 invånare, och enligt prognoser väntas befolkningen öka med en större 

ökningstakt än städer som London, Amsterdam och Frankfurt inom de närmaste tio 

åren (Märklarsamfundet, 2013). 

 

Ombildning 

Det senaste decenniet har präglats av en omfattande ombildning från hyresrätter till 

bostadsrätter. Det innebär att hushåll som tidigare överhuvudtaget inte hade några 

bostadslån plötsligt fick låna relativt stora belopp, eftersom säkerhetsmarginalen varit 

god för bankerna. Ombildning medför även indirekta effekter på hushållens 

skuldsättning, nämligen att hushållen över en natt får en betydande andel eget kapital 

i sin bostad. Detta nya egna kapital kan sedan genom ett utökat bostadslån medge 

förärv av en bättre bostad på marknaden och på så sätt förbättra hushållets 

boendesituation, utan att belåningsgraden blir för hög. På detta sätt är ombildning en 

bidragande faktor till att hushållens totala skuldsättning stiger ytterligare (Evidens, 

2013). 
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5. Initiativ för minskad skuldtillväxt  

 

5.1 Bolånetaket 
 

Finansinspektionen införde år 2010 ett bolånetak, vilken medför att den som vill köpa 

bostadsrätt eller hus enbart får låna upp till 85 procent av marknadsvärdet på 

bostaden. Avsikten med införandet är att förhindra en osund utveckling på 

kreditmarknaden men också att öka konsumentskyddet. Meningen är att reglerna ska 

öka incitamenten för hushåll att begränsa sina skulder, och motverka diverse 

kreditinstitut från att använda högre belåningsgrader som konkurrensmedel 

(Finansinspektionen, 2010). 

 

Den som inte har kontantinsats till 15 procent av bostadspriset har dock fortfarande 

möjlighet att låna av banken, men då till en betydligt högre ränta och en kortare 

amorteringstid. Den del som överstiger 85 procent utgörs ofta av ett lån utan säkerhet, 

ett så kallat blanco lån (Mäklarsamfundet, 2013). Enligt Finansinspektionens analyser 

av nya lån utgör den sammanlagda volymen blancolån cirka en procent av total 

utlånad volym, därmed påverkar inte blancolånen den genomsnittliga belåningsgraden 

avsevärt mycket (Finansinspektionen, 2014). Många aktörer framförde kritik mot 

införandet av bolånetaket och menade att problemet är skuldsättningen snarare än 

pantsättningen. Bolånetaket fick senare ett tillägg som innebar att bolån över 75 

procent ska amorteras på den överskjutande delen. Kompletteringen är en frivillig 

överenskommelse mellan Sveriges storbanker. Finansinspektionen presenterade år 

2012 en utvärdering av bolånemarknaden efter införandet som visade att 

belåningsgraden 2011 för nya lån hade minskat för första gången sedan 2002 

(Mäklarsamfundet, 2013). 

 

Belåningsgraden för nya lån (se figur 5) nådde sin höjdpunkt 2010 och därefter sjönk 

till under 70 procent (Europeiska kommissionen, 2014). Denna utveckling anses 

positiv då en alltför hög belåningsgrad innebär större sårbarhet bland låntagarna, om 

de skulle tvingas sälja sin bostad vid ett prisfall. Nu har hushåll som tagit nya lån i 

genomsnitt en säkerhetsmarginal på cirka 30 procent. Även andelen bolån med en 

belåningsgrad över 85 procent (se figur 6) har minskat de senaste två åren, resultatet 

tyder på att bolånetaket har en dämpande effekt på skuldsättningen bland hushållen 

(Finansinspektionen, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5, belåningsgraden för nya bolån 
(Europeiska kommissionen, 2014). 

Figur 6, belåningsgraden i bolånestocken 
(Europeiska kommissionen, 2014). 
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Bolånetaket har hittills haft stor påverkan och fått konsekvenser för konsumenterna 

och bostadsmarknaden. Analyser visar att bolånetaket på aggregerad nivå har 

resulterat i längre förmedlingstider, mer restriktiva banker, fler avslag på 

låneansökningar och en ökning av dyrare lån. Förstagångsköpare och ekonomiskt 

svaga grupper hamnar i underläge och minskar på marknaden. Kontantinsatsen på 15 

procent av köpeskillingen finansieras i stor grad av försäljningsvinsten av en annan 

bostad. Det har också blivit vanligare att kontantinsatsen finansieras genom att 

köparens förälder eller annan närstående väljer att gå in med pant i en annan säkerhet, 

såsom annan bostadsrätt, ett hus eller ett lån (Mäklarsamfundet, 2013).  

 

Sedan införandet av bolånetaket med avsikten att bromsa tillväxten i hushållens 

skulder, har även andra medel som exempelvis utökat lånetak, avskaffade ränteavdrag 

och amorteringskrav diskuterats i syfte att minska skuldutvecklingen. En högre 

reporänta har också använts som argument för att förhindra ytterligare tillväxt. Men 

enligt analyser utförda av Riksbanken skulle en högre räntenivå påverka inflationen 

och sysselsättningen negativt och anses därmed vara ett väldigt kostsamt sätt att 

motverka lånetillväxten (Evidens, 2013).  

 

5.2 Amortering 
 

En av orsakerna till den internationella finanskrisen har varit amorteringsfria lån, och 

i länder där det tillåts har skulderna ökat snabbt. Den svenska bankföreningen 

rekommenderar att amortera om bolånen överstiger 75 procent vilket innebär att 

bolånekunderna endast behöver amortera tills belåningsgraden uppnår till denna 

procentandel. Bolånestocken har mer än tredubblats under det senaste decenniet och 

Boverket har visat oro över huruvida en belåningsgrad på 75 procent verkligen är 

hållbar. De menar att det kan komma att bli problematiskt om vi ser ett prisfall på 

bostadsmarknaden och räntorna stiger (Boverket, 2012). 

 

Om skulder skulle överstiga värdet kan det resultera i att hushållen blir inlåsta i sina 

hus eftersom de då tvingas realisera en förlust på sin bostad om de önskar flytta. 

Hushållen belånar sig i en högre takt än de betalar tillbaka dem och så länge 

skuldökningen sker snabbare än amorteringarna, är de verkliga amorteringarna 

negativa. Skuldutvecklingen är därmed positiv vilket innebär att hushållen fortsätter 

att bygga upp sina skulder. Amorteringarna har sedan 1995 inte överstigit uttaget av 

nya lån, således har bolånestocken ökat konstant sedan dess (Ibid.). Den årliga 

amorteringsnivån ligger för nuvarande på cirka 1,2 – 1,3 procent av bolånestocken per 

år (Boverket, 2013). En amorteringstakt som syftar till att behålla 

bostadsförmögenheten oförändrad och långsiktigt inte öka skuldsättningen, bör dock 

uppgå realt till 2 – 4 procent per år. Den nuvarande situationen är därmed inte hållbar 

enligt Boverket (Boverket, 2012). 

 

 
Figur 7, amorteringstider (år) för bostadslån (Finansinspektionen 2013) 
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De flesta hushåll, sedan införandet av bolånetaket, amorterar ner sina bolån till 75 

procent av bostadens värde (se figur 7), samtidigt som väldigt få hushåll amorterar på 

lån med belåningsgrader under 75 procent (Finansinspektionen, 2013). Riksbanken 

tillsammans med andra analytiker visar dock en oro över den låga amorteringsviljan. 

Den internationella valuta fonden, IMF, anser dessutom att det kan bli nödvändigt för 

Sverige att på nya lån införa ett amorteringskrav och vill gärna se en sänkning av 

bolånetaket med tio procent (Märklarsamfundet, 2013).  

 

Det finns däremot de analytiker som menar att den grundliga frågan istället avser 

storleken på hushållens säkerhetsmarginal mot prisfall och högre räntor, och menar att 

de stresstester som Finansinspektionen utför visar att hushållen har en god 

betalningsförmåga och motståndskraft mot störningar. Med detta som grund hävdar 

de att dagens säkerhetsmarginaler är relativt goda. En snabb och påtvingad 

amorteringstakt på bolånen skulle innebära att hushållen inte kan sprida sitt sparande 

och riskerar då att en stor andel av hushållets samlade tillgångar exponeras för risker 

på endast en marknad. Enligt ett sådant resonemang brister argumenten om att 

hushållen i högre grad än i dag ska koncentrera sitt sparande till bostadssektorn 

(Evidens, 2013). 
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6. En ineffektiv hyresmarknad 

 

Det reglerade hyressystemet är en betydande faktor bakom den ineffektiva 

bostadsmarknaden i Sverige, systemet begränsar utbudet och driver upp 

bostadspriserna i och med att konsumenterna inte har många alternativ. Hyrorna har i 

många år fastställts enligt bruksvärdesystemet, den återspeglar dock inte hushållens 

verkliga betalningsvilja utan subventionerar hyran för hyresbostäder i attraktiva 

områden vilket i sin tur begränsar lönsamheten i att öka utbudet. I de flesta 

tätortskommuner råder brist på hyreslägenheter, med kösystem för tilldelning av 

hyreskontrakt. Hyresbostäderna verkar snarare minska än närma sig efterfrågan, det 

kan tydligt observeras genom att antalet hyresbostäder minskar mest där efterfrågan är 

som störst (Europeiska kommissionen, 2014). 

 

Däremot har hyresmarknaden i en viss utsträckning, dock begränsad, reformerats 

under senare år. Sedan februari 2013 har begränsningar för privat uthyrning av 

bostadsrättslägenheter minskats, vilket delvis har hjälpt till att ökat utbudet. Även 

andra statliga initiativ har tagits i syfte att visa att hyresregleringens negativa effekter 

borde minskas. Men trots diverse initiativ har hittills inga avgörande lagförslag lagts 

fram. För att skapa ett optimalt utbud av hyresrätter till skäliga priser kan åtgärder tas 

som omfattar avreglering av hyressättningen. På så sätt kan enskilda hyresvärdar och 

hyresgäster enas om nivåer på hyrorna, vilket därmed skulle öka avtalsfriheten (Ibid.).  

 

En välutvecklad och effektiv hyresmarknad kan genom att minska pristrycket på 

bostäder och utjämna dynamiken på bostadsmarknaden per definition inneha en 

balanserande roll. Särskilt när det gäller att förse unga och låginkomsttagare med ett 

hållbart alternativ till ett förhastat steg in på ägandemarknaden. Bristen på 

hyresmarknaden skapar istället ett tryck på framförallt bostadsrätter, vilket ytterligare 

driver prisstegringarna (Ibid.). 

 

Ett intressant iakttagande är Tysklands stabila marknad för hyresrätter. En stor och väl 

fungerande hyresmarknad gör det möjligt för hushåll, som bedömer att 

bostadspriserna inte är fundamentalt motiverade, att sälja och hyra istället för att äga 

sin bostad. Ägarandelen på bostadsmarknaden är endast 40 procent vilket kan 

jämföras med högt skuldsatta länder som Irland, Storbritannien och Spanien där den 

uppnår över 70 procent. Dessa länder har också haft de största prisfallen på bostäder 

(BKN, 2011). 
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7. Resultat av den empiriska studien   

 

I syfte att undersöka hur köpare tänker kring amortering, ränta, bolån och erhålla 

deras perspektiv på bostadsmarknaden har denna enkätstudie utformats. Studien har 

gjorts i samband med några lägenhetsvisningar i utkanten av Stockholm eller 

närförort, samt innerstaden. Utifall en märkbar skillnad har uppkommit mellan 

områdena vid en jämförelse av respondenternas svar på frågorna, hur de resonerar 

eller deras perspektiv, har det framkommit i texten nedanför gällande fråga. I annat 

fall tas det inte upp några jämförelser då det inte fanns några signifikanta avvikelser i 

svaren. Samtliga respondenter var i åldersintervallet 18 – 30 år, och sammanlagt 

intervjuades 30 personer vid de olika visningarna. Deras svar har sedan sammanställts 

och all data har slutligen presenterats i diagramform eftersom det då blir enklare att se 

stora som små avvikelser. Den valda presentationen ger således en tydligare 

helhetsbild över respondenternas blandade svar. Nedan följer enkätstudiens frågor 

samt en kort sammanfattning. 

 

1. Är detta ditt första bostadsköp? Hur bor du nu? 
 

Den övervägande delen av samtliga respondenter är förstagångsköpare, vilket kan 

uttydas ur diagram 1. Det är inte förvånande då samtliga respondenter är unga. De 

flesta bor för tillfället hemma hos sina föräldrar vilket diagram 2 redovisar. Därefter 

är boende i andrahand det vanligast förekommande, som sedan följs av boende 

studentlägenhet. Ett intressant iakttagande är att de respondenter som i dagsläget bor i 

en hyresrätt är personer som flyttar till Stockholm på grund av nytt arbete, och 

ursprungligen bor i en annan stad. Av de tillfrågade som i dagsläget bor i en 

bostadsrätt har samtliga svarat att de bott i bostadsrätter även tidigare, vilket tyder på 

en bostadskarriär. Inneboende visade sig vara lika vanligt som boende i bostads- och 

hyresrätt. I övrigt bor minoriteten av respondenterna i en företagslägenhet. 

 
 
 

 
 

 

Hemma

Andrahand

Hyresrätt

Bostadsrätt

Företagslägenhet 

Studentlägenhet

Inneboende

Diagram 2

Ja 

Nej 

Diagram 1
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2. Förväntar du dig göra en vinst på ditt bostadsköp? 
 

Majoriteten förväntar sig en framtida vinst vid en försäljning av bostaden enligt 

diagram 3. Några av respondenterna beskrev att det är den största anledningen till 

varför de köper en lägenhet. Bland de som svarade nej eller var osäkra i sitt svar, 

framgick att de ansåg priserna vara för höga och att de finns risk för en prisstagnation.  

 

 

 
 

3. Upplever du att priser på bostadsrätter är rimliga eller övervärderade? 
 

Närmare 80 % av respondenterna ansåg att priserna på bostadsrätter i Stockholm är 

övervärderade, vilket kan uttydas ur diagram 4. Några av de menade även att bostäder 

är övervärderade endast på vissa områden men inte i hela Stockholm. De som svarade 

att priserna är rimliga resonerade kring utbud och efterfrågan, och menade att 

marknaden fortfarande är villig att betala. 

 

 

 
 
 
 

Ja 

Nej 
Osäker

Diagram 3

Övervärderade

Rimliga

Vet inte 

Diagram 4
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4. Hur finansierar du ditt bostadsköp? Hur mycket är du villig att belåna?  
 

Majoriteten finansierar sitt köp med ett banklån, endast en av de tillfrågade svarade 

att denne hade en privat finansiär som betalade hela beloppet. Den övervägande 

andelen respondenter belånar 85 % av köpeskillingen enligt diagram 5. De som 

svarade att de lånar mer än så belånade runt 92-100 % medan de respondenter som 

svarade att de lånar mindre, tog ett lån på mellan 75 – 80 %. 
 

 

 
 

5. Belånar du kontantinsatsen på 15 % eller har du sparat ihop pengarna, 

eller har du fått hjälp av familj? 
 

Familjen har en betydande roll när det gäller kontantinsatsen för bostadsköpet vilket 

diagram 6 redovisar. Hälften av de tillfrågade fick faktiskt ekonomiskt bistånd med 

hela kontantinsatsen av familjen. Men diagrammet uppvisar även att de flesta fick 

hjälp av familj, antigen genom att de betalade hela kontantinsatsen eller att de bistod 

med finansiellt stöd och betalade en andel. 

Många av de tillfrågade hade dock ett eget kapital, som de sparade ihop i syfte att 

köpa en lägenhet. Den enda skillnaden mellan respondenter i utkanten av Stockholm 

eller närförort respektive innerstaden, var att ingen i den senare belånade 

kontantinsatsen. Det var dock familjen till de få köpare i utkanten som belånade hela 

kontantinsatsen, därmed kan dessa respondenter också hamna i kategorin ”får hjälp av 

familj”. 

 

85%
x < 85%

85% < x

Diagram 5 
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6. Hur ser du på amortering, är det viktigt? (amortera 

mycket/lite/nu/senare?) 
 

Amortering ansåg de flesta respondenter vara viktigt överlag, enligt diagram 7. 63 % 

ska börja amortera direkt, och av dem ska de flesta amortera så mycket de kan i 

förhållande till deras utgifter. Många ansåg det angeläget att åtminstone få bort 

topplånet. Några av de respondenter som väljer att inte amortera delade dock åsikten 

att amortering är viktigt. 

 

 
 

Familj

Egna pengar

Lån

Familj/Egna 
pengar

Diagram 6

Viktigt 

Ej viktigt 

Vet ej 

Diagram 7



 26 

 

7. Väljer du att ha bunden eller rörlig ränta? Varför? 
 

Diagram 8 redovisar att nästan dubbelt så många respondenter väljer rörlig ränta 

framför en bunden. De som väljer att binda sin ränta var alla överens om att det var ett 

säkrare alternativ, medan de som väljer rörlig ränta ansåg det vara billigare för 

nuvarande. Några av de sistnämnda blev tipsade av bank eller vänner om att ha en 

rörlig ränta och andra litade själva på att räntan kommer att förbli låg.  

En följdfråga ställdes till respondenterna med rörlig ränta om huruvida de i sina 

utgifter räknar med en eventuell räntehöjning i framtiden, och alla verkade medvetna 

om att de kan behöva betala mer så småningom ifall räntan höjs. Väldigt många 

tillfrågade var dock osäkra och hade ännu inte bestämt sig, somliga hade 

överhuvudtaget inte tänkt på det. En del respondenter väljer både, men de var i 

minoritet.  
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8. Om du skulle hamna i ekonomiska problem, har du då möjlighet att få 

hjälp av familj? 
 

Enligt diagram 9 hade nästan samtliga respondenter någon form av finansiellt stöd 

från sin familj vid problem med att betala boende eller andra utgifter. Många av de 

tillfrågade menade att det dock inte skulle hålla i längden och att det är inte är något 

de räknar med, men att hjälpen dock finns i händelse av ekonomiska problem. 

 

 
 

9. Varför vill du äga en bostad? 
 

Den övervägande delen av samtliga respondenter vill, se diagram 10, äga en bostad 

för att de ansåg det vara en investering. En del dem var övertygade om att priserna 

kommer att gå upp och hoppas därmed på en vinst medan andra såg det som en 

frihetskänsla och personlig utveckling, möjligheten till renovering efter eget tycke var 

också en avgörande faktor får några.  

Hela 46 % ville dock helst inte äga en bostad, utan ansåg att det inte fanns något annat 

alternativ. Många ansåg det vara svårt att få tag i en hyreslägenhet, men också att 

hyrorna var alldeles för höga, långa köer och en motvilja i allmänhet gällande att hyra 

i andrahand. Skillnaden mellan utkanten och innerstaden var att flera av de tillfrågade 

i innerstaden ansåg bostadsköpet vara en investering, nämligen sju respondenter. 

Endast två respondenter i utkanten betraktade bostadsköpet som en investering. 

Ja 

Nej

Diagram 9
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10. Om det fanns ett större utbud av hyreslägenheter, skulle du då välja att 

hyra? 
 

Resultatet speglade i princip föregående fråga vilket diagram 11 redovisar. För de 

som hellre vill hyra är den avgörande faktorn själva hyran, dessa respondenter är 

endast villiga att hyra om månadshyran inte är orimlig enligt deras uppfattning. Denna 

uppfattning baserar de främst på en jämförelse med jämnstora bostadsrätter, om hyran 

är lika hög eller högre vill de hellre köpa en lägenhet eftersom de då tjänar på att bo i 

lägenheten.  

 

 

Egen vilja

Inga andra 
alternativ 

Diagram 10

Nej

Ja
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8. Analys  

 

Huruvida det föreligger en prisbubbla på bostadsmarknaden är svårt att avgöra genom 

att endast peka på en enskild faktor, ett svar på olika hypoteser beror i hösta grad på 

vilken metod man använder sig av i sin beräkning och spekulation. 

 

Inledningsvis togs definitionen av en prisbubbla upp med en betoning på den 

generella definitionen att en prisbubbla uppstår ur snabba prisstegringar som följs av 

dramatiska prisfall. Enligt studien tycks en prisstagnation vara det mest sannolika 

utfallet då priserna sakta börjat avta snarare än tvärtom. Resulterar stagnationen i en 

prisstabilisering som med tiden följs av ett stort prisfall kan det per definition inte 

anses vara en äkta prisbubbla då det mer troligt verkar vara en konjunkturellt driven 

prisfluktuation. Definitionen av en prisbubbla dikterar att stora prisfall uppkommer 

nästa omedelbart efter snabba prisstegringar. 

 

Man har kunnat identifiera olika förutsättningar som kan leda till att prisbubblor 

uppstår. En utav dessa berör den makroekonomiska situationen och dithörande politik 

som menar att bubblor byggs upp under en långvarig högkonjunktur i samband med 

svag politik. Med tanke på den senaste finanskrisen, IT bubblan samt fastighetskrisen 

i början på 90-talet är det svårt att påstå att Sverige har haft en långvarig 

högkonjunktur. I förhållande till andra EU länder har Sverige dock klarat sig relativt 

bra sedan föregående finanskris, men har till synes ändå haft en lågkonjunktur och 

svag BNP.  

 

Förekomsten av strukturförändringar i ekonomin har också identifierats som 

avgörande orsaker till att bubblor byggs upp. Det har skett väldigt stora förändringar 

på finansmarknaden under de senaste decennierna, banker beviljar bolån med allt 

längre amorteringstider och med generösa utlåningsvillkor. Bubblor har enligt teorin 

tendens att skapas under perioder med snabba förändringar i förutsättningarna för 

näringslivet. Dessa förändringar påverkar självklart priserna och ekonomin i stort men 

huruvida förändringarna kan klassificeras som ”snabba förändringar” kan diskuteras, 

perioden sträcker sig trots allt över en period på 30 år.  

 

Den senaste globala finanskrisen beror i viss grad på en principal-agentproblematik, 

vilket benämns som förutsättningen gällande individernas incitament i uppsatsen. Den 

stora överbelåningen på bostadsmarknaden i USA i samband med de ökända 

subprimelånen ledde till en spridningseffekt på den globala marknaden, med fortsatta 

efterverkningar även idag. Hushåll överlämnade bostaden till banken och behövde 

således inte betala räntor och amorteringar medan banken litade på att värdet på 

bostäderna skulle skapa en säkerhet, vilket blev en förutsättning för principal-

agentproblemet. I Sverige verkar dock incitamenten att ansvara för sitt bolån vara 

vanligare. 
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Vilket perspektiv har köpare på bolån och bostadsmarknaden? 

Den kraftiga prisutvecklingen har lett till att vissa analytiker anser den svenska 

bostadsmarknaden vara övervärderad. Den genomsnittliga tillväxttakten har under de 

senaste 15 åren varit betydligt högre än tidigare vilket har resulterat i att priserna på 

bostadsmarknaden har ökat markant, och att de i dagsläget ligger över den långsiktiga 

trenden. Det är enligt den empiriska studien märkbart att folk i allmänhet har 

misstankar om en övervärdering. 80 procent av respondenterna ansåg sig nämligen tro 

på en övervärdering av priserna medan ett fåtal hade åsikter som: 

 

- ”tror de är övervärderade men marknaden är villig att betala så det är väl 

antagligen rimliga priser”.  

- ”svårt att svara på, men då folk betalar tror jag de är rimliga” 

- ”verkar möta efterfrågan” 

 

Det visar på att personerna inser att marknaden styrs av utbud och efterfrågan vilket 

då innebär att priserna vid en övervärdering så småningom korrigeras nedåt, men trots 

det upplever de flesta att priserna är på en för hög nivå vilket kan anses naturligt med 

tanke på att priserna ur historiska perspektiv inte varit så höga tidigare.  Samtidigt tror 

de flesta i studien att de kommer att göra en vinst vid en framtida försäljning av den 

bostad de köper, vissa av respondenterna ansåg dessutom att det var själva syftet med 

bostadsköpet vilket kan anses oroande.  

 

- ”ja, priserna går alltid upp i Stockholm!” 

- ”att gå med vinst är målet” 

- ”bostadsrätt är en investering, priserna går ju uppåt” 

 

En frekvent attityd bland vissa respondenter rörande bostadsköpet var just att man 

betraktade det som en investering eller tillgång, vilket i sig är bekymmersamt och kan 

leda till spekulationsköp av bostadsrätter.  

 

En anledning kan antas vara att respondenterna ser att utbudet av bostäder inte möter 

efterfrågan, vilket troligtvis kommer hålla priserna uppe tack vare urbaniseringen. Här 

visar studien på en liten men ändå märkbar skillnad i köparnas allmänna inställning. 

Fler respondenter i innerstaden såg sitt bostadsköp som en investering i förhållande 

till respondenterna i utkanten respektive närförort. Utbudet av bostäder i Stockholm 

kommer rimligen inte att öka markant då det inte finns tillräcklig yta, staden 

expanderar dock i takt med urbaniseringen och efterfrågan på bostäder i innerstaden 

bör således bestå, vilket förklarar innerstad-köpares investeringsattityd. 

 

Inte helt orimligt tycks människor extrapolera bakåt när man ska dra slutsatser om 

framtiden, i samband med att prisutvecklingen ökat kraftigt under en lång tid är det 

dock någorlunda förståeligt att människor kan antas ha bakåtblickande förväntningar 

om framtiden. Det kan däremot bidra till att en prisbubbla uppstår då man 

”investerar” när priserna stigit, och dessutom har förväntningar om en fortsatt ökning 

i priserna. Enligt Fishers teori tenderar bubblorna att bli större när de byggs med 

belånat kapital. En del respondenter var dock försiktiga i antagandet om en framtida 

vinst. 

 

- ”förväntar mig en vinst men inte i samma nivå som fram till idag, priserna måste 

stagnera så småningom, folk kommer inte kunna betala hur mycket som helst”  
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Enligt tidigare utredningar, från bl.a. Riksbanken, om övervärdering verkar de 

stigande bostadspriserna kunna förklaras med fundamentala faktorer så som realt 

stigande hushållsinkomster i kombination med låga räntor, lågt utbud av bostäder och 

finansiella förmögenheter. Bostadspriserna tycks alltså rimligen anpassa sig till de nya 

tillväxtvillkoren. Faktumet att priserna ligger över sin långsiktiga trend behöver 

således inte innebära att en prisbubbla föreligger med tanke på att långsiktiga trender 

enligt historiska genomsnitt har svårt att fånga in strukturella- och fundamentala 

förändringar, som faktiskt ger skäl för en prisstegring. Det mest sannolika verkar i 

dagsläget vara att en försiktig priskorrigering sker och att priserna följaktligen 

stabiliseras. Trots att den övervägande andelen respondenter ser marknaden som 

övervärderad förväntar man sig dock en vinst, även om den inte förmodas bli lika stor 

som fram till idag vilket många verkar medvetna om.  

 

En välfungerande kreditmarknad är en förutsättning för att hushåll ska kunna köpa en 

bostad men tillväxten i bostadskrediter är också den största orsaken till den stora 

skuldsättningen. Idag är det billigt att låna pengar tack vare de låga räntorna och det 

bidrar i sin tur till att den totala utlåningen ökar, vilket resulterar i att folk ges 

möjlighet att betala högre priser på bostadsmarknaden. 

 

Samtliga respondenter i studien är unga vuxna personer och de flesta är 

huvudsakligen förstagångsköpare. Med tanke på åldersintervallet för målgruppen i 

studien har de högst troligt inte hunnit spara ihop till någon betydande kontantinsats, 

vilket tydligt kan observeras utifrån studien då de allra flesta respondenter har fått 

någon form av finansiellt stöd från familjen. Det innebär att de hamnar i ett sämre 

utgångsläge när det gäller att etablera sig på bostadsmarknaden och behöver därmed 

oftast ta ett större lån, vilket även resultatet konstaterar.  I och med att unga hushåll 

efterfrågar högre belåningsgrader ökar efterfrågan på bolån, framför allt i de största 

tillväxtregionerna, och är en orsak till den totala ökade skuldsättningen. Den 

genomsnittliga skuldsättningen för unga belånade hushåll i Stockholm kan som 

nämnts motsvara uppemot fyra gånger den disponibla årsinkomsten. Mer än hälften 

av de tillfrågade i studien lånar upp till 85 procent av marknadsvärdet på bostaden, 

vilket också är den gräns som Finansinspektionen vilken visar på en mindre belåning 

än tidigare då många får hjälp av familjen med kontantinsatsen. 

 

Är bolånetagarna för lättsinniga?  

Det går att observera bolånetakets inverkan vid analys av den egna studien. 

Kontantinsatsen på 15 procent betalas alltmer med hjälp köparens föräldrar, vilket 

tydligt framkommer i resultatet då sammantaget cirka 73 procent av respondenterna 

får finansiellt stöd. Det visar på att införandet har fått konsekvenser för konsumenter 

på bostadsmarknaden, särskilt för förstagångsköpare som behöver hjälp om de ska 

etablera sig på marknaden. De som istället själva betalar kontantinsatsen har sannolikt 

sparat ihop pengarna under en lång tid, vanligt förekommande är också att insatsen 

finansieras av försäljningsvinsten av en annan bostad, vilket studien även redovisar då 

några av respondenterna med all sannolikhet verkar göra en bostadskarriär. 

 

- ”det här är mitt tredje bostadsköp, bor i annan bostadsrätt nu” 

- ”inte mitt första köp, bor i en bostadsrätt” 
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Belåningsgraden för nya lån har enligt statistik från Finansinspektionen sjunkit sedan 

införandet av bolånetaket och studiens resultat på frågan tycks i högsta grad 

överensstämma med statistiken. Den övervägande andelen respondenter belånar 85 

procent av marknadsvärdet, vilket verkar instämma med att belåningsgrader över 

lånetaket har minskat på senare år och vidare stärker föreställningen om bolånetakets 

dämpande effekt. Den genomsnittliga säkerhetsmarginalen ökar följaktligen. Studien 

redovisar också en någorlunda jämn fördelning avseende högre eller lägre belåning än 

bolånetaket varav den senare var näst vanligast förekommande.  

Utvecklingen tycks således varar positiv sedan införandet då en försvagning avseende 

belåningsgraden innebär mindre sårbarhet bland hushållen, vilket också den egna 

studien också påvisar. 

 

Amorteringsfria lån har varit en av bovarna i den internationella finanskrisen och 

diverse analytiker visar en oro över en låg amorteringsvilja. Ett senare tillägg på 

bolånetaket, som är en tvångsfri överenskommelse mellan storbankerna, har till synes 

gett verkan. Bankerna rekommenderar att man amorterar på bolån som överstiger 75 

procent av bostadens markvärde vilket innebär att bolånetagare har marginal för en 

25-procentig nedgång av bostadspriset. Som nämnts i uppsatsen amorterar de flesta 

hushåll ner sina bolån till 75 procent sedan införandet av bolånetaket. Däremot är det 

väldigt få hushåll med lägre belåningsgrader som väljer att amortera. Den väsentliga 

frågan avser dock snarare själva storleken på säkerhetsmarginalerna mot höjda räntor 

samt sjunkande priser. 

 

Ett kraftigt prisfall kan resultera i att skulderna överstiger värdet på bostaden, vilket 

skulle leda till en ansträngande situation för bolånetagaren då denne får svårt att 

betala tillbaka lånet, därför behövs marginaler och en kontinuerlig amortering. Ju mer 

man amorterar desto mindre känslig blir man vid eventuellt prisfall och möjliga 

ränteförändringar. Räknar man däremot endast med räntebetalningar i sina utgifter 

riskerar man att bli inlåst i bostaden eftersom man tvingas gå i förlust vid försäljning, 

vilket om vanligt förkommande bidrar till finansiell instabilitet. Den empiriska 

studien visar att de flesta respondenter kommer att amortera direkt och så mycket de 

kan i förhållande till utgifterna vilket kan verka förvånande då hushåll via media och 

den allmänna debatten ofta framstår som dåliga på att amortera. Även bland de 

respondenter som inte väljer att amortera direkt framgick en kännedom om 

amorteringens signifikans.  

 

- ”Tror det är viktigt överlag, men inte för min del i första hand” 

- ”Är väl viktigt, inte nu men senare kanske” 

 

Utredningar visar på att svenskar i allt högre grad har en större andel rörliga 

bolåneräntor än bundna, vilket även den egna studien redovisar. Många respondenter 

som föredrar rörlig ränta känner sig övertygade om att räntorna kommer att förbli låga 

ett tag framöver. Det kan mycket väl stämma då ett amorteringskrav verkar vara ett 

troligare alternativ då det ofta diskuteras som ett medel i syfte att minska 

skuldtillväxten. En högre räntenivå skulle enligt Riksbanken ha en negativ påverkan 

på inflation och sysselsättning och anses därmed inte vara den prioriterade åtgärden 

för tillfället, men om den implementeras kommer det troligtvis ske försiktigt så att 

den inte drar ner på hushållens konsumtion. Reporäntan tycks alltså förbli låg även 

framöver men kan förstås stiga så småningom, om exempelvis det ekonomiska 

klimatet förbättras i omvärlden. I syfte att bli mer okänslig för ränteförändringar bör 
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därmed bolånetagare räkna med en eventuell framtida räntehöjning med några 

procentenheter, eftersom höjda bolåneräntor innebär en ökad räntebörda och större 

utgifter. De flesta respondenter var också medvetna om att räntan eventuellt kan höjas 

och hur det kan komma att påverka deras utgifter vilket tyder på en sund belåning. 

Amortering spelar också en betydande roll då ju mer man amorterar i dag desto 

mindre verkan har en ränteförändring framöver.  

 

Är det så att folk tvingas in på ägarmarknaden? 

En väsentlig orsak till prisstegringen på bostadsrätter är avsaknaden av en 

välfungerande hyresmarknad. Till skillnad från många andra länder i EU flyttar man 

tidigt ut från sina föräldrars hem i Sverige, om det då inte finns en tillgänglig och 

effektiv hyresmarknad blir bostadsköpet det naturliga alternativet. Frågan är då om 

man genom den rådande strukturen tvingas in på ägarmarknaden eller om det sker 

med egen vilja. Enligt den utförda studien verkar läget vara splittrat och på frågan om 

varför man vill äga en bostad lyder svaren bland andra:  

 

- ”får inte tag på hyresrätt, sker mycket ombildning” 

- ”vill egentligen inte äga!” 

- ”långa köer, otroligt dyrt i andra hand, finns inga andra alternativ” 

- ”det går inte att få tag i en hyresrätt” 

- ”svårt att få ett förstahands kontrakt, dyrt att bo i andrahand” 

 

Närmare hälften av samtliga respondenter verkar utifrån svaren mena att det inte finns 

några andra alternativ än att skuldsätta sig genom ett bostadsköp.  

Hyresbostäder verkar således inte finnas tillgängliga trots den stora efterfrågan och de 

stränga hyresregleringarna bidrar till att begränsa utbudet vilket också verkar 

begränsa respondenternas alternativ. 

Studien har som nämnts avgränsats till unga vuxna på bostadsmarknaden, som också 

oftast innebär att de är mer flexibla och inte planerar att bo kvar i bostaden i många 

år. Därmed finns en fara för riskfyllda bostadsköp genom ett förhastat steg in på 

ägarmarknaden, om ett alternativ till hyresrätt inte existerar. 

Alldeles för långa kötider, framförallt i tillväxtregionerna och särskilt i Stockholm, är 

en biprodukt av den kraftiga hyresregleringen som till synes verkar i obalans mellan 

utbud och efterfrågan. 

Sammanfattningsvis visar resultatet dock att aningen fler respondenter godvilligt vill 

äga en bostadsrätt, och tvingas därmed inte in på ägarmarknaden. Det som anses vara 

fördelen, förutom en eventuell vinst vid försäljning, är frihetskänslan att kunna få 

utforma bostaden hur man vill och att en renovering dessutom kan medföra en 

värdeökning i bostaden. Bor man däremot i en hyresrätt har man inte samma frihet att 

utforma lägenheten. Ännu en fördel är att bostadsköp även ger möjligheten att själv 

kunna välja i vilket område man vill bosätta sig.  

 

En intressant frågeställning är huruvida folk skulle hyra en bostad om det faktiskt 

fanns ett större utbud av hyreslägenheter. Resultatet i studien visar även här en 

splittrad inställning. De respondenter som med egen vilja köper en bostadsrätt vill 

rimligen inte hyra oavsett omständigheterna, däremot går det att uttyda en gemensam 

nämnare bland de respondenter som hellre vill hyra en bostad.  

 

- ”ja, men endast om det är en rimlig hyra, det är ju dyrt med hyresrätter också” 

- ”absolut, om hyran är rimlig” 
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- ”beroende på hyran” 

- ”dyrt med hyresrätt” 

 

Denna typ av svar var frekvent bland i princip alla som svarade att de hellre vill hyra 

en lägenhet men att det inte finns några alternativ. Man kan tolka det som att de flesta 

hellre belånar sig högt genom ett bostadsköp än att bo i en hyresrätt där hyran ändå 

ligger på ungefär samma nivå. Det innebär rimligtvis att även om ett större utbud av 

hyresrätter fanns tillgängliga hade de flesta respondenter i den egna studien ändå 

försökt ta sig in på ägarmarknaden. Om det däremot fanns ett större utbud av 

hyresrätter till skäliga priser hade svaren troligtvis sett annorlunda ut, då den 

avgörande faktorn är själva hyran för många av de tillfrågade. Det kan även tilläggas 

att många unga vuxna personer inte har möjlighet till bostadsköp och i och med det 

hamnar i större underläge, men i den här studien ligger fokus på lånekulturen och 

därmed även de som har möjlighet att komma in på bostadsmarknaden via ett bolån. 
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9. Slutsats  

 

Dagens lånekultur är en biprodukt av bankernas generösa utlåningsvillkor i 

kombination med låga räntor vilket också tillsammans med politik, urbanisering och 

ombildning till bostadsrätter har resulterat i den höga aggregerade 

skuldsättningsgraden bland svenska hushåll. Prisutvecklingen har ökat markant och 

ligger för nuvarande över sin långsiktiga trend, många analytiker är därmed snabba 

med att uttrycka rädslor för en övervärdering. Även köparna tror på en övervärdering 

av priserna vilket inte är förvånande men det som kan anses oroande är att folk 

extrapolerar bakåt vid slutsatser om framtiden. Det kan leda till spekulationsköp och 

även en eventuell prisbubbla. 

 

Mycket tyder dock på att de höga priserna kan förklaras med strukturella och 

fundamentala förändringar som motiverar en ökad pristillväxt, så som ökade 

hushållsinkomster, lågt utbud av bostäder samt sjunkande räntor. Utredningar visar att 

priserna stabiliseras måttligt och många köpare är, trots sina förväntningar om vinst 

vid framtida försäljning, medvetna om att priserna stagnerar så småningom. Ett 

dramatiskt fall i priserna är mindre troligt då stabiliseringspolitiken är aktiv och olika 

medel i förebyggande syfte som exempelvis amorteringskrav och en försiktig 

räntehöjning övervägs. 

 

Nya bolånetagare lånar mindre sedan införandet av bolånetaket då belåningsgraden 

för nya lån har sjunkit, det gynnar även hushållen eftersom de blir mindre sårbara. Till 

skillnad från den allmänna föreställningen om oansvariga bolånetagare visar studien 

på att de flesta ser noggrant på amortering vilket bidrar till att den genomsnittliga 

säkerhetsmarginalen mot ett eventuellt prisfall har växt till en för nuvarande relativt 

god nivå. Många väljer rörliga räntor framför bundna vilket också gör de mer 

exponerade mot ränteförändringar men verkar överlag vara medvetna om att 

förändringar kan ske och räknar med det i sina kalkyler vilket också tyder på en sund 

belåning bland dessa hushåll. Utöver det har de flesta tillgång till finansiellt stöd från 

familj om det skulle behövas vid en ekonomiskt svårare situation. 

 

Den strängt reglerade hyresmarknaden med orimligt långa bostadsköer i kombination 

med en allmän motvilja hos folk avseende andrahandskontrakt har också bidragit till 

att driva upp priserna på bostadsrätter, då många hellre belånar sig högt genom ett 

bostadsköp än att bo i en hyresrätt. 

Det tycks föreligga en ägarkultur i Stockholm i vilken många upplever att om 

boendeutgifterna är någorlunda jämlika oavsett upplåtelseform, väljer de hellre att 

belåna sig högt genom ett bostadsköp snarare än att bo i en hyresrätt. Det kan anses 

rimligt med tanke på de fördelar som ett bostadsköp medför köparen då denne får 

möjlighet att utforma sitt boende efter eget tycke men även friheten att få välja i vilket 

bostadsområde köparen vill bosätta sig i. Ett större utbud av hyresrätter skulle 

troligtvis inte förändra den inställningen, men å andra sidan visar studien på att många 

hellre hade valt att hyra om ett större utbud av hyresrätter till skäliga priser varit 

tillgängliga. En avreglering av hyressättningen skulle kunna gynna utbudet av sådana, 

vilket i sin tur också hade gynnat lånekulturen genom att minska riskfyllda 

bostadsköp.  
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