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 Sammanfattning 

 

Titel: Har bolånetaket påverkat bostadsmarknaden? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Ylva Gauffin  

 

Handledare: Per-Arne Wikström 

 

Datum: 2011-09-05 

 
Syfte: Intresset kring ämnet som har inspirerat mig till att skriva denna uppsats väcktes under 

förgående år då nya regler infördes för bolånetaket. Jag som studerande på 

Fastighetsmäklarprogrammet började då att funder kring hur detta skulle påverka en marknad 

som jag snart efter avslutad utbildning skulle ut och arbeta på. Jag vill i mitt arbete ta reda på 

hur denna nya regel har kommit att påverka bostadsmarknaden sedan den infördes och vidare 

även om det har påverkat bostadspriserna. 

 

Metod: Den kvantitativa metoden bestod främst av datainsamling utav Internetbaserad data i 

form av artiklar från media samt pressmeddelanden och uttalanden från personer som verkar i 

berörd bransch. Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer med personer på mäklarföretag 

som arbetar huvudsakligen i stor Stockholm. 

 

Resultat och Slutsats: Resultatet av min insamlig av data, sammanställning och analys var 

att bostadsmarknaden inte nämnvärt hade påverkats i någon större utsträckning. På vissa håll 

kunde jag urskilja att de yngre som också ofta är förstagångsköpare som skulle ta sig in på 

marknaden har påverkats negativt och fått det svårare att finansiera och köpa sin bostad. 

Däremot så tycker jag att resultatet blev ”mildare” än jag hade förväntat mig då det är en 

ganska drastisk åtgärd som har förväntats få större effekter än den, i alla fall än har fått. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Något som jag tycker är intressant och som jag berörde mest i 

den senare delen av arbetet, i intervjuerna med mäklarna, var huruvida denna metod med att 
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strama åt lånevillkoren verkligen var det bästa alternativet för att få bukt med den 

ohälsosamma privatekonomin – utan att man istället skulle undersöka hur ett hårdare krav på 

amortering påverkar marknaden. En annan intressant fråga som jag också tog upp vid ett 

senare kapitel är bankerna sätt att hantera denna regel och kringgå den, genom att ge kunderna 

en ännu högre ränta- ansträngare ekonomi, hur påverkar det marknaden egentligen när 

reglerna inte efterföljs? Och vad är det för långsiktiga konsekvenser av det? 

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats kommer kunna ligga till grund för diskussion om 

införandet av bolånetaket är en regel som bör bibehållas eller om det finns anledning att 

angripa problemet på ett annat sätt på grund av negativa effekter och kritik. 

 

Nyckelord: Bolånetak, bostadsmarknad, fastighetsmäklare, finansinspektionen, ränta, banker 
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Abstract 

Title: Has the mortgage ceiling affected the housing market? 

 

Level: Term paper C-level in business economics  

 

Author: Ylva Gauffin  

 

Instructor: Per-Arne Wikström 

 

Date: 2011-09-05 

 

 

Purpose: The interest on the subject that has inspired me to write this essay was awakened 

during the preceding year when new regulations were introduced for the mortgage ceiling. As 

I am a student of the Real Estate Agents program I began to think about how this would affect 

a market that I soon after graduation would work on. In my essay I want to find out how this 

new rule has come to affect the housing market and further even if it has affected house 

prices. 

 

Method: The quantitative method consisted mainly of data collection out of Internet-based 

data in the form of articles from the media and press releases and statements from people who 

are working in related industry to the subject. The qualitative methodology consisted of 

interviews with people on the brokerage firm that works primarily in the major Stockholm. 

 

Results and conclusion: The results of my collection of data, compilation and analysis were 

that the housing market had not significantly affected in any significant way. In some way I 

could make out that the younger and first-time buyers who would enter the market has 

suffered and found it more difficult to finance and buy their homes. However, I think the 

result was "milder" than I have expected because this pretty drastic change of the mortgage 

was expected to have greater impact than that in all cases than has been given. 
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Suggestions for future research: What I found interesting which I wrote about in the later 

part of my essay was whether this method of tightening lending conditions, were indeed the 

best option to get rid of the unhealthy private economy - but instead would examine how a 

stricter requirements on the mortgage on the market. Another interesting question which I 

raised in a later chapter, the banks are coming up with different ways of dealing with this rule 

and to circumvent it, by giving customers an even higher rate-strained finances, how will it 

affect the market much as the rules are not enforced? And what is the long-term consequence 

of that? 

 

Contributions: This paper will provide a basis for discussion on the introduction of the 

mortgage ceiling is a rule that should be retained or whether it is necessary to attack the 

problem in a different way because of adverse effects and criticisms. 

 

Keywords: Mortgage, housing market, realtors, financial services, rate, banking house 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det senaste decenniet har bostadspriserna ökat kraftigt i Sverige, men även internationellt. En 

kombination av att räntan har varit relativt låg under en länge period och att ökat inflytt sker 

till storstäderna gör detta till ett faktum. Enligt statistik så har priset på en svenska villa ökat 

med 72 procent under perioden 2000-2010 och bostadsrätter med 153 procent under samma 

tidsperiod. Enligt en konjunkturrapport gjord av Danske bank under september månad 2010 så 

är bostadsmarknaden i Sverige övervärderad med 20-25 procent vilket säger en hel del. År 

2010 var reporäntan låg vilket ledde till ökade priser på bostadsmarknaden. Under det gångna 

året så ökade bostadsrätter med 7 procent och villor med 3 procent
1
.  

Prisstatistik för BOSTADSRÄTTER, 2000 – 2010  

Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).   

   2000 – pris (kr/m
2
)         2010 – pris (kr/m

2
)         Förändring i procent 

Riket 8 314      21 057      

   

+ 153 procent 

Stockholms kommun 23 794      42 416      

   

+ 78 procent 

Malmö kommun 5 862   18 618   

      

+ 218 procent 

Göteborgs kommun 8 456         26 448      

    

+ 213 procent 

Konsumentprisindex 260,7 302,98 + 16 procent 

Reporäntan 3,9 procent 0,7 procent   

Tabell 1
2
 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.maklarstatistik.se/aktuellt/2011-01-18-(1).aspx /2011-03-20 

2
 http://www.maklarstatistik.se/aktuellt/2011-01-18-(1).aspx /2011-03-20 

http://www.maklarstatistik.se/aktuellt/2011-01-18-(1).aspx
http://www.maklarstatistik.se/aktuellt/2011-01-18-(1).aspx
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Prisstatistik för BOSTADSRÄTTER, helåret 2010  

Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).   

   December 2009 

(kr/m
2
)         

December 2010 

(kr/m
2
)         

Förändring i procent 

Riket 19 555        20 843    

      

+ 7 procent 

Centrala Stockholm 54 386        58 027         + 7 procent 

Centrala Göteborg 35 550        38 356         + 8 procent 

Centrala Malmö 19 501       20 490    

      

+ 5 procent 

Tabell 1
3
 

Bostadsbristen, framförallt i de större städerna är en bidragande orsak till prisutvecklingen 

men enligt Lars Frisell, chefsekonom på Finansinspektionen så är detta ett problem av 

strukturell form vilket enligt honom inte skulle avhjälpas på något sätt genom en högre 

belåningsgrad.
 4

  

Bostadspriserna varierar mycket över tiden, vilket gör den till en riskfylld tillgång. Detta är 

inget nytt fenomen utan något som bostadsägarna fick känna på ordentligt under 

fastighetskrisen i Sverige i 1990-talets början. Fastighetskriserna är den fjärde i raden av 

Sveriges största finansiella kriser; Obligationskrisen 1870-talet, Industrikrisen 1920-talet samt 

Keugerkrisen 1930-talet
5
. Finansiella kriser och bostadskriser kan oftast redovisas med dina 

generella skillnader men i studier så har det påvisas att det är fördelaktigt att jämföras med 

sina likheter
6
. Sveriges fastighetskris 1990 ledde till att priserna sjönk påtagligt under ett 

flertal år och som lägst för en genomsnittsvilla i Sverige betydde det ett minskande värdet 

med hela 80 procent av köpeskillingen. 

Hela fem år med en 10-procentig kapitalinsats tog det innan marknadsvärdet på bostäderna i 

Sverige översteg lånet. Priserna i storstäderna tog det dock ytterligare ett bra tag innan de 

återgick till det mer normala.  

                                                           
3
 http://www.maklarstatistik.se/aktuellt/2011-01-18-(1).aspx /2011-03-20 

4
 http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=210563__ArticlePageProvider /2011-03-20 

5
 Lybeck. Johan  (2009) “Finanskrisen” 

6
 S. Smith, M. Moira & C. Hazel (2006) 

http://www.maklarstatistik.se/aktuellt/2011-01-18-(1).aspx
http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=210563__ArticlePageProvider
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För att kunna finansiera de allt dyrare bostäderna så har följden av detta resulterat i ökad 

utlåning av pengar hos bankerna. Bostadslånen utgör i Sverige hushållets största skuldsättning 

av total belåning
7
. Situationen bli ohållbar i och med att hushållens krediter ökar snabbt i takt 

med att ett välmående land för en befolkning med minskad begränsad likviditet. Studier har 

gjorts där ett samband mellan denna utlåning och detaljhandels kreditutlåning jämförs 

huruvida denna marknad också blir ohållbar av en överstimulering
8
. Det man kan se från 

tidigare studier är att huspriser tillsammans med inkomst och ränta är de faktorer som 

påverkar hur mycket konsumenten lånar
9
. Man menar också på att dessa faktorer snarare 

avslöjare efterfrågan än själva beteendet av utbudet på marknaden
10

. I samband med detta så 

har även bankerna blivit mer generösa vad det gäller villkoren för lån vilket leder till ökad 

belåning hos konsumenterna
11

. Generösa lånevillkor betyder i detta fall också att 

möjligheterna finns att ta ett lån utan att amortera. 

 Det är inte ovanligt att hushållen idag har en belåningsgrad som överstiger 90 procent
12

.  

Finansinspektionen gjorde en undersökning där resultatet visade att vart femte nytt bolån hade 

en belåningsgrad över 85 procent
13

. Man ser också en trend att allt fler bostadsköpare väljer 

rörliga lån framför fasta vilket i sin tur gör att känsligheten inför framtida räntehöjningar ökar. 

Finansinspektionen kom under förra året med förslaget om bolånetaket som senare 

klubbades igenom 1 oktober 2010
14

, just för att denna trend med ökad belåning – högre 

skuldsättning är ett orosmoment sett ur ett konsumentskyddsperspektiv. Spekulationerna 

kring vad följderna blir av att fastighetspriserna sjunker och att då många fastighetsägare 

med hög belåningsgrad tvingas sälja sin bostad, är oroande. Denna sårbarhet som 

konsumenterna får kombinerat med att bankerna utnyttjar allt högre belåningsgrad som ett 

konkurrensmedel är enligt Finansinspektionen en mycket negativ trend. Denna trend menar 

Finansinspektionen på att den utsätter konsumenter för ökad risk och även skadar 

kreditmarknadens tillit.  

 

                                                           
7
 http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bolanetak-pa-85-procent-fran-1-oktober/ / 2011-03-20 

8
 F. Coricelli, F.Mucci & D. Revoltella (2006) 

9
 Calza et al. (2001); Jaffe (1994); Gimeno et al. (2006) 

10
 O D. Brandt, C. Bruneau & W E Amri (2006) 

11
 http://www.ekonomiskt.se/finansinspektionen-spika-bolanetaket/ 2011-03-20 

12
 http://www.alltomspara.se/bolanetaket  /2011-03-20 

13
 http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=210563__ArticlePageProvider /2011-03-20 

14
 http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bolanetak-pa-85-procent-fran-1-oktober/ 2011-03-20 

http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bolanetak-pa-85-procent-fran-1-oktober/
http://www.ekonomiskt.se/finansinspektionen-spika-bolanetaket/
http://www.alltomspara.se/bolanetaket
http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=210563__ArticlePageProvider
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bolanetak-pa-85-procent-fran-1-oktober/
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1.2 Problemformulering 

 

I Stockholm med omnejd har vi kunnat följa en prisökning av bostäder under senare år. Det är 

till de större städerna som många väljer att flytta till – där finns jobben, där finns 

möjligheterna. Att det blir attraktivare i Stockholm och att fler vill bo på inom samma område 

gör att priserna under de senaste åren bara har stigit till att nå upp på en liknande nivå som 

bostadsmarknaden nådde under 2007-2008. Detta var inget enskilt fenomen för Sverige att det 

blev en topp under dessa år utan det var något man även såg i USA
15

. I och med att 

bostäderna blir dyrare så ökar också varje enskilt hushålls belåningsgrad till osunda höjder. I 

USA har man likt sambandet beskrivit ovan i studier kommit fram till att husägarens enskilda 

belåningsgrad i sin tur hör ihop med hur bostadspriserna utvecklas på marknaden. Där visar 

man också på att i städerna där folk är som mest belånade så är huspriserna också mest 

känsliga för övriga faktorer som kan ha en inverkan på priset.
16

 

 

Min tanke med denna forskningsrapport är att undersöka de nya reglerna kring bolånetaket 

som trädde i kraft den 1 oktober 2010, då med en ny procentsats på 85 procent. Bolånetagarna 

är i och med denna höjning tvungna att finansiera sin nya bostad med 15 procent av 

köpeskillingen med egna kontanta medel. Eftersom jag själv har valt att utbilda mig till 

mäklare och också nu har börjat verka på bostadsmarknaden så är detta ett högst intressant 

ämne som kommer beröra mig i mitt dagliga arbete framöver.  

 

Jag kommer först och främst att undersöka om bolånetaket har påverkat bostadsmarknaden i 

stort, och framförallt om det nu har blivit än svårare för t.ex. förstagångsköparna att slå sig in 

på bostadsmarknaden men även för de som avser att köpa en ny bostad och som redan är inne 

på marknaden. Vidare vill jag undersöka om bolånetaket fått några konsekvenser när det 

gäller bostadspriserna. Har priserna sjunkit, eller har bolånetaket inte påverkat 

bostadspriserna?  

 

                                                           
15

 Rosen R. J. (2011) 
16

 Camont O & Stein J.C (1999)  
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1.3 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka kring de nya reglerna för bolånetaket som infördes 

1 oktober 2010. Har det nya bolånetaket påverkat bostadsmarknaden? I så fall, på vilket sett 

har det påverkat bostadsmarknaden och kommer det fortsätta att beröra marknaden? 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas till att i största möjliga mån beröra bostadsmarknaden i Stor-

Stockholm. Men hela riket kommer i vissa fall att behöva nämnas för att få ett rättvist och 

realistiskt jämförbart resultat. Jag har valt denna avgränsning för att få ett mer lätthanterligt 

resultat att arbeta med och analysera vidare på. Hade jag valt att undersöka hela 

bostadsmarknaden i Sverige också så tror jag att resultatet kanske hade blivit mer svårtolkat 

då bostadsmarknader i småorter ofta skiljer sig en del från större orter överlag och att då 

jämföra dessa olika marknader skulle ge ett enligt mig missvisande resultat då grunden jag 

utgått ifrån då inte skulle varit densamma.  

 

1.5 Disposition 

Sammanfattning 

Uppsatsen inleds med en sammanfattning som skall ge läsaren en överblick över arbetet.  

 

Innehållsförteckning. 

Arbetets disposition i presenteras i en innehållsförteckning. 

 

Kapitel 1 

I första kapitlet så introduceras inledningen och här beskrivs själva bakgrunden till arbetet. 

Vidare så presenteras även min problemformulering och syftet med arbetet, vad jag har velat 

uppnå när jag började skriva uppsatsen. Kapitlet avslutas med vilka avgränsningar som jag 

har valt att göra. 

 

Kapitel 2 

I kapitel två så finns metodbeskrivningen dvs. på vilket sätt jag har valt att arbeta med mitt 

arbete och vilka tillväga gångsätt som jag har valt.  
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Kapitel 3 

I kapitel tre så presenteras förutsättningarna för forskningen. Kapitlet delas in i mindre 

rubriker för att läsaren lättare skall kunna följa med i texten. Först introduceras läsaren till de 

olika spekulationerna och den kritiken regelförslaget mötte innan själva införandet, för att 

sedan få en förklaring om hur det gick till när de nya reglerna trädde i kraft. 

 

Kapitel 4 

I kapitel fyra så fortlöper arbetet med en empiri i vilket läsaren får vidare information om 

problemet och här presenteras material från intervjuer.  

 

Kapitel 5 

I kapitel fem summeras arbetet med den analys och diskussion som jag har kommit fram till.  

 

Kapitel 6 

I kapitel sex finns en slutlig slutsats som jag har fattat utav diskussionen och analysen. 

 

Kapitel 7 

Referenserna för arbetet återfinns i kapitel sju. 

 

Kapitel 8 

Bilaga i form av den enkät som användes som underlag i intervjuerna med mäklarföretagen 

finns i arbetets åttonde och sista kapitel. 

 

2. Metodbeskrivning 

I metodavsnittet som följer så kommer jag att beskriva om de främsta vetenskapliga 

förhållningssätten som finns, för att sedan vidare redogöra för vilket som jag beslutat mig för 

att välja. Utifrån de metoder som jag har valt att använda mig utav i arbetet så kommer jag 

att beskriva fördelar och styrkorna samt nackdelarna och svagheterna med de olika 

metoderna jag har valt. 
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2.1 Datainsamling 

För att få svar på min huvudfråga i mitt arbete så valde jag att först samla in data genom att 

söka efter artiklar på Internet. Jag ville ta reda på vad som var historien och bakgrunden till att 

man införde det nya reglerna. I mitt sökande så ville jag också ta reda på vad kritiker ansåg 

sig tycka angående detta och vad det eventuellt fanns för farhågor. Därefter så valde jag att 

själv utföra intervjuer med personer som verkar på några av de största 

fastighetsmäklarföretagen. I dessa intervjuer så utgick jag ifrån en blankett med frågor som i 

vissa fall ställdes över telefon medan i annat fall genomfördes det i en personlig intervju. 

2.2 Val av metod 

När man skall skriva en uppsats så finns det två skilda sätt att göra det på. Jag har valt att 

använda mig utav Rolf Evjevårds förklaringar av metodteorier.
17

Inledningsvis så menar han 

på att man i skrivandet av en uppsats bör ”kvantifiera data”. Med det menas att man på något 

sätt kan göra data som man samlat in mätbar, alltså att det återges i siffror eller andra termer 

som just motsvarar siffror. Han ger ett enkelt och tydligt exempel: ”A springer dubbelt så fort 

som B”
18

. Detta är mätbart då vi kan uttyda att A springer 100 procent snabbare än B – vi kan 

mäta det i siffror. Detta är en kvantifiering. Hade man istället sagt att ”A är snabbare än B” så 

är det inte någon kvantifiering för det går inte att återberätta i siffror. Vidare så kallas denna 

kvantifierade data för hårddata och kan anses som mycket fördelaktig då den just är mätbar 

och kan nyttjas i olika tabeller och diagram, vilket gör att läsaren kan få en djupare förståelse 

och ett sammanhang då man tydligt kan utläsa resultat. Det man dock skall ha i åtanke är att 

trots ambitiös insamlig av data och sammanställning i tabeller så säger dessa ingenting utan 

dessa måste givetvis analyseras för att kunna ha ett värde i detta sammanhang. Men icke att 

förglömma icke kvantitativ data, mjukdata. Dessa data skall inte underskattas då det helt beror 

på vad den vetenskapliga rapporten behandlar för ämne. Ett exempel på detta är att om man 

inom psykologin skall beskriva karaktären hos en person så kan den vara snäll och intelligent, 

vilket väl beskriver karaktären, men det kan inte beskrivas i siffror, vilket inte heller skulle ha 

varit lämpligt i denna typ beskrivning. 

                                                           
17

 Ejvegård, Rolf, (2009)”Vetenskapliga metoder” 
18

 Ejvegård R. 
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Kvantitativ metodteori
19

 är ett samlingsbegrepp för de olika tillvägagångssätten en forskare 

använder vid ett systematiskt informationssökande av empiriska och kvantifierbara data. Data 

som samlats in sammanfattas i statistisk form och utfallet analyseras därefter främst i testbara 

hypoteser. Denna metodteori är främst användbar då studier sker i större omfattning, i stora 

populationer. Jämför man däremot denna metod med kvalitativ metod
20

, så är det en metod 

som då till sin motsats används i mindre populationer. Här är forskaren själv mer ”aktiv” då 

denne befinner sig i den sociala verklighet som inför forskningen skall analyseras. I denna 

metod så sker de olika momenten av datainsamling och analysering under samma tidsperiod, 

samtidigt som forskaren också försöker uppfatta olika människors handlande och dessutom 

vad dessa handlingar innebär. 

I mitt arbete så har jag valt att använda mig utav både kvantitativ metod och kvalitativ metod. 

Detta har jag valt för att genom att använda mig utav båda metoderna så skall deras svagheter 

”täcka upp” för varandra samt att arbetet får en utökad bredd då jag använt mig utav båda 

tillvägagångssätten. Den kvantitativa metoden ansåg jag mest lämplig i början av arbetets 

uppbyggnad för att få statistik och mätbar fakta via artiklar och pressmeddelanden från 

Finansinspektionen och banker samt mäklarfirmor som jag sedan genom den kvalitativa 

metoden ”bekräftade” genom att träffa personerna på mäklarfirmorna. 

2.3 Kvantitativ metod  

Arbetet består till mestadels utav en kvantitativ metodteori, där jag har sökt och samlat in 

information om bakgrunden till den nya regleringen av bolånetaket. Jag har försökt att både ta 

in och beröra data som kommer direkt från källan till Bolånetakets nya regler; 

Finansinspektionen, men också till de närmast berörda parterna och då syftar jag främst på 

stora bankinstitut samt mäklarfirmor. Fördelen med valet av denna metod är att då jag har 

använt mig utav Finansinspektionens uttalanden så är det mycket informativ och trovärdig 

data som har legat till grund i arbetet. Men i denna kvantitativa metod som byggs på en enorm 

databank (internet) så bör man tänka på att verkligen avgränsa sig och fokusera på 

huvudfrågan så att man endast tar in och analyserar data som är relevant för arbetet. Jag har 

även i min kvantitativa del samlat in data från vad olika personer som verkar inom t.ex. 

                                                           
19

 http://www.ne.se/kvantitativ-metod /2011-05-12 
20

 http://www.ne.se/kvalitativ-metod /2011-05-12 

http://www.ne.se/kvantitativ-metod
http://www.ne.se/kvalitativ-metod
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Bankinstitut och mäklarfirmor har uttalat sig till i olika nyhetsmedia, vilket kan i vissa fall 

vara en mer osäker källa och här krävs en mer aktiv och hårdare granskning av data. 

 

2.4 Kvalitativ metod 

Vartefter jag har samlat in data och analyserat den så fortsatte jag mitt arbete genom att 

använda mig utav kvalitativ metodteori. I mitt arbete har det inneburit att jag har genomfört 

djupare intervjuer med personer på som verkar på de större mäklarfirmorna i Stockholm över 

telefon eller i direkt personlig intervju. Denna metod tycker jag var ett självklart val för att 

”knyta ihop påsen” och få svar från de som faktiskt aktivt verkar på bostadsmarknaden i dag. I 

förberedande stadiet av arbetet så hade jag först tänkt intervjua större banker om deras syn på 

bolånetakets påverkan på marknaden. Men vartefter jag kom längre med arbetet så insåg jag 

att en mer realistisk syn skulle fås av mäklarna själva. Först och främst för att de är de som 

verkar på marknaden och dagligen kommer i kontakt med kunder som tar bolån för att 

finansiera sina bostäder. Men också för att mäklarna enligt min uppfattning är opartiska i detta 

avseende då det har visats sig att bankerna i efterhand har konstruerat om sina erbjudanden till 

kunder att ”anpassa” sig efter de nya reglerna, medan mäklarna inte kan påverka 

bolåesituationen utan mer får ta det som det kommer och arbeta utifrån det som beslutas. 

2.5 Utformning av enkät 

I utformning av enkäten försökte jag inte att lägga ner så mycket tid på att formulera frågorna 

på bästa sätt. Detta främst för att intervjuerna skulle ske i personligt möte eller över telefon 

och ej skulle behöva misstolkas av en dåligt formulerad fråga på en enkät. Jag försökte mer 

fokusera på vad jag ville veta och hur jag då genomfrågorna skulle få de intervjuade 

personerna att tala så mycket och så fritt som möjligt. En stor del av arbetet hade redan 

skrivits och jag hade en bra grund till hur min problemformulering besvarades i källor på nätet 

och kunde på så sätt veta ganska klart vad det var som jag ville få ut av intervjuerna. 

 

2.6 Validitet och Reliabilitet 

I en uppsats avses validitet ett mått på huruvida jag som författare har mätt vad som är 

relevant i sammanhanget för min forskning. Reliabilitet avser och andra sidan att det som jag 
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mäter utförs på ett tillförlitligt sätt. En väl utförd forskningsrapport innehåller både hög 

validitet och reliabilitet.  

I min uppsats så har jag verkligen försökt att hitta olika vägar och infallsvinklar för att få ett 

så realistiskt svar som möjligt. Jag har resonerat så att genom att ta reda på informationen från 

flera olika källor så blir det en mer opartisk och ett rättvisare resultat att redovisa. Först var 

min tanke att mer rikta in min på bankinstitut då det är de som direkt berörs och brukar de nya 

reglerna om bolånetaket. Men efter en period av forskning och insamling av fakta så 

uppmärksammade jag att för min forskning så skulle det vara mer relevant att få information 

från mäklarna som är direkt verksamma på bostadsmarknaden, som då också är de som 

känner av vad som händer på marknaden. Med det vill jag konstatera att jag anser att min 

forskningsrapport håller ett högt mått av validitet. 

Reliabiliteten i rapporten kan verka svårare att mäta och att enligt mig i alla fall se över på ett 

opartiskt sett. På ett sätt så tycker jag att rapporten håller hög standard vad det gäller 

reliabiliteten då jag i mina intervjuer med mäklarna har gått direkt på källan av de som arbetar 

på marknaden och då får ett pålitligt svar utifrån deras erfarenheter och uppfattningar. Att jag 

däremot själv arbetar som fastighetsmäklare på bostadsmarknaden, kan göra att mina egna 

åsikter eventuellt förstärker deras ord. Alltså att jag under en intervju med tydliga frågor och 

riktlinjer ”håller med” den intervjuade personen och på så sätt, kanske t.o.m. påverkar dennes 

svar i en riktning.  

I mina enkäter så valde jag att utforma frågorna ganska ”fria” alltså att frågan var ganska 

enkelt ställd, en s.k. öppen fråga som den intervjuade själv måste svara med ett längre svar på. 

Sen så tycker jag bättre om att personen i fråga får prata mer fritt, då jag tycker att det ger ett 

mer personligt svar och då också ett ärligare och realistiskt svar. Detta kan dock tyckas göra 

validiteten lägre då personen kanske kommer in på ett sidospår vilket kan leda till en annan 

fråga, medan i en annan intervju så tolkas frågan på ett annat sätt. 

En synvinkel på reliabiliteten som kan vara negativ är att min huvudfrågeställning är ”hur 

bolånetaket har påverkat bostadsmarknaden?” och att det i frågan inte framgår om det är i i ett 

speciellt område, utan kan antas gälla hela Sveriges bostadsmarknad. Jag har utgått från Stor 

Stockholm, vilket kan ge ett annat resultat än i övriga delar av Sverige. 



    Ylva Gauffin 19870406–0204 

    

18 

 

 

2.7 Litteratur och källor  

Då jag har valt att skriva om bolånetaket som är ett högst aktuellt ämne så finns det ingen 

tryckt litteratur inom området att använda sig utav. Jag har därför valt att använda mig av 

internet som huvudkälla samt de intervjuer som jag har genomfört med de olika 

mäklarföretagen.  

2.8 Källkritik 

Mycket av den statistik som jag har tagit med i arbetet kommer från sidan maklarstatistik.se. 

Jag är medveten om att denna sida inte täcker hela bostadsmarknaden då deras statistik 

baseras på fakta som har tagits fram av Svensk fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån samt 

Mäklarsamfundet och det täcker upp ca 70 % av den mäklande marknadens bostadsaffärer
21

. I 

och med att det är Finansinspektionen som införde bolånetakets nya regler så har vi utgått 

mycket ifrån deras information som har gått ut i pressmeddelanden och media. Det ger endast 

en infallsvinkel på huruvida detta beslut är positivt för bostadsmarknaden och hur det kommer 

påverka hushållens ekonomi, men för att få en bredare vinkel och ett mer trovärdigt resultat 

på detta så har vi försökt att även få med kritik och positiva åsikter från andra källor och 

medier, främst på internet.  

 

Att endast använda sig utav Internet baserade källor innebär som jag nämnt tidigare att en 

större noggrannhet bör beaktas då dessa källor inte alltid är tillförlitliga. Men för att väga upp 

data som jag samlat in från Internet så har jag även i arbetet använt mig utav intervjuer för att 

stärka och bekräfta informationen från Internet. 

3. Förutsättningar 

3.1 Kritik mot införandet  

Innan förslaget gick igenom så har det kritiserat på flera håll, men flera stora remissinstanser 

har haft en genomgående positiv inställning till förslaget där ibland Riksbanken, Statens 

Bostadskreditnämnd och Konsumentverket
22

. När förslaget var under diskussion så fick 42 

remissinstanser kommentera förslaget vilket de då visade sig att ett flertal av dem hade en 

                                                           
21

 http://www.maklarstatistik.se/aktuellt/2011-01-18-(1).aspx /2011-03-20 
22

 http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=210563__ArticlePageProvider / 2011-03-20 

http://www.maklarstatistik.se/aktuellt/2011-01-18-(1).aspx
http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=210563__ArticlePageProvider
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negativ inställning till förslaget
23

. En av motsägarna var Riskgälden som gav kritik där de 

menade på att ”förslaget inte var ändamålsenligt och att de i slutändan skulle komma att 

drabba de mest utsatta konsumenterna”. 

Vidare menar Riksgälden på att det till viss del skulle leda till att konsumenter skulle välja att 

ta mindre lån, men att andra och också de som kanske är mest utsatta, i och med detta tvingas 

att betala mer för lån av given storlek.
24

 Lars Hörngren, chefsekonom på Riksgälden förklarar 

att det är viktigt att skilja på hur stora lån ett hushåll har, och hur pass stor belåningsgraden är 

då det förstnämna är det som är av värde i denna diskussion. Vidare så menar han att det 

gäller att komma ihåg grundproblemet som faktiskt är skuldsättning och inte pantsättning. 

Problemet som är ett faktum är svårt att komma på det rätta med, och Lars Hörngren säger att 

denna reglering inte skulle vara den rätta åtgärden
25

.  

Vidare så fortsatte kritiken då andra menade på att förstagångsköparna får det allt svårare att 

överhuvudtaget ta sig in på bostadsmarknaden. De menar på att unga utan sparkapital och 

föräldrar som har möjlighet att hjälpa till med finansieringen kommer att få det mycket svårt 

att kunna köpa sig en bostad. Detta skulle också kunna leda till en prispress framförallt på 

mindre lägenheter som skulle resultera i att rörligheten på bostadsmarknaden skulle minska.
26

 

 

Trots de nya reglerna så kommer inte denna form av lösning att kunna förhindras då 

regleringen alltså inte hindrar bankerna ifrån att ”söka alternativa lösningar” för att kunna 

hjälpa de kunder som är i behov av att låna mer än de 85 procenten för att kunna finansiera 

sina nya bostäder. Detta kommer då enligt kritikerna att i slutändan tyvärr drabba dem, 

konsumenterna, som det från början egentligen var tänkt att skydda på det sättet att de blir 

tvungna att betala ännu mer för sina lån. 

Chefsekonomen Tomas Pousette som arbetar på SBAB håller med kritikerna om att förslaget 

inte kommer gynna marknaden. Han menar på att detta kommer leda oss till en ”reglerad 

kreditmarknad som på 1980-talet” och vidare menar han på att det skall vara upp till 

kreditgivarna själva att kunna avgöra och ta besluten kring varje enskild kund i vilken grad 

dennes ekonomi klarar av att belåna upp till
27

.  

                                                           
23

 http://www.juridikdirekt.se/veckans-kronikor-nina-okada-3/ /2011-03-20 
24

 http://www.dagensps.se/artiklar/2010/06/17/40874297/index.xml / 2011-03-20 
25

 http://www.va.se/nyheter/2010/07/09/bolanetak-pa-85-procent-i-host/# /2011-03-20 
26

 http://www.juridikdirekt.se/veckans-kronikor-nina-okada-3/ /2011-03-20 
27

 http://www.dn.se/ekonomi/det-nya-bolanetaket-slar-mot-de-unga /2011-03-27 
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Michael Skytt, chef för bolåneprodukter på Nordea ifrågasätter också det nya reglerna. Han 

säger i ett uttalande till dagens Industri att det man egentligen borde ha gjort istället för att 

införa detta är att man ”borde se till att folk amorterar eller i alla fall sparar”
28

. 

3.2 Spekulationer kring införandet 

Det finns många spekulationer kring vad som skulle hända när de nya reglerna hade trätt i 

kraft. Många var oroliga och likt kritiken ovan så fanns det återkommande temat att 

förstagångsköparna skulle få det tuffare, att det bara skulle leda till högre bolånekostnader och 

att konsumenterna som det egentligen skulle skydda, istället blev de utsatta. 

Finansinspektionen själva menade på att enligt deras bedömning så skulle bostadsmarknaden 

inte påverkas något betydande och som följd få prisnivån att förändras
29

. Dock menar 

Finansinspektionen i ett annat uttalande att regleringen kan ha en ”negativ engångseffekt” på 

bostadspriserna, men den beräknas inte ha en i betydande omfattning. Däremot så kan 

påverkan vara något större i storstäderna där belåningsgraden är som högst
30

. 

Även enligt andra bedömare tror man inte att de nya reglerna kommer ha en allt effekt på 

bostadspriserna, i så fall endast en något dämpande effekt. Här menar Hans Lind, professor i 

fastighetsekonomi vid KTH, att det är denna effekt som man vill åt. Han säger själv att man 

vill att folk faktiskt ska börja tänka efter om de verkligen har råd med den bostad som de är i 

stånd att köpa. Just för att räntorna nu under en period har varit så låga så har priserna skjutit i 

höjden för att det har varit så billigt att låna större belopp så är det enligt Hans menar på att 

det är helt rimligt att införa en sådan här åtgärd, men han menar också att visst kan det 

diskuteras i vilken omfattning man skulle ha gjort det
31

.  

 

Det är inte bara mäklarna som spekulerar kring vad bolånetaket kommer att innebära för 

marknaden. Även privatpersoner har fått tycka till och enligt en undersökning så
32

 tror var 

fjärde storstadsbo på att priserna kommer att sjunka på ett års sikt. Däremot så tror fyra av tio 

att priserna inte kommer påverkas. 

                                                           
28

 http://www.dagensps.se/artiklar/2010/07/09/41272501/index.xml /2011-03-27 
29

 http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bolanetak-pa-85-procent-fran-1-oktober/ /2011-03-20 
30

 http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/11_remisser/100505/Bolaneregl_pm_20100505.pdf /2011-03-20 
31

 http://www.dn.se/ekonomi/det-nya-bolanetaket-slar-mot-de-unga /2011-03-27 
32 http://di.se/Default.aspx?pid=222626__ArticlePageProvider&epslanguage=sv /2011-03-25 
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En annan undersökning som Dagens Industri har låtit göras
33

 så visar resultaten att 27 procent 

av storstadsborna tror att priserna kommer påverkas på ett års sikt. Detta resultat stämmer 

ganska bra överens med att ovannämna undersökning. Av gruppen så tror majoriteten på en 

måttlig prisnedgång på mellan 5 till 10 procent. Övriga tillfrågade svar delas upp på 43 

procent som inte tror att priserna kommer påverkas alls och övriga 31 procent har svarat att 

det inte vet huruvida marknaden kommer påverkas eller ej. 

Enligt Dagens Industri så är det inte endast bolånetakets nya regler ska ensamt åtgärda den 

höga bostadsbelåningen. Nordea och SEB:s chefsekonomer samt Swedbanks vd Michel Wolff 

samt FP och KD har framfört krav om att ha amorteringar ska vara obligatoriska. 

Men för att ytterligare åtgärder skall vidtas så behöver man först se vad som händer med det 

nya bolånetaket och Finansinspektionen säger att en granskning av effekterna på 

bostadsmarknaden kommer ske först nästa höst, vilket skulle innebära hösten 2011. 

  

3.3 Införandet  

Nedan visas en tabell från SBAB om hur mäklarna i riket tror att bolånetaket har för inverkan 

på prisutvecklingen på bostäder. 

 

Tabell från SBAB
34

 

Fotnot: Totalt deltog 3 131 respondenter ur 24 av Sveriges största webbpaneler. Av dessa 

bodde 1 109 personer i en ort med mer än 100 000 invånare. Dessa storstadsbor har svarat 

på frågan ovan. Urvalet är representativt för riket för variablerna kön, ålder och region. 
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 http://di.se/Default.aspx?pid=222626__ArticlePageProvider&epslanguage=sv /2011-03-25 
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För att skydda konsumenterna så tog Finansinspektionen beslutet att införa de nya reglerna 

gällande bolånetaket den 1 oktober 2010
35

. Denna regel kommer att beröra samtliga 

kreditinstitut, för närvarande så finns det 148 kreditinstitut i Sverige (36 bankaktiebolag, 2 

medlemsbanker, 53 sparbanker, 56 kreditmarknadsbolag samt 1 

kreditmarknadsförening)
36

Den huvudsakliga motiveringen till införandet var ” att öka 

konsumentskyddet och stävja en osund utveckling på kreditmarknaden”
37

. Finansinspektionen 

betonar i denna bestämmelse näringsidkarens ansvar att försöka reglera så att privatpersoner 

inte tar högre lån och skuldsätter sig mer än deras privatekonomi tillåter
38

. Den ständiga oron 

för en bostadsbubbla vill man minska genom att försöka göra åtaganden som lugnar ner 

marknaden. Som tidigare nämnt så är det en risk att investera på bostadsmarknaden på grund 

av dess ständiga svängningar och att den är så känslig för ett flertal faktorer. 

Bostadsmarknaden är enligt studier känsligare för ”bubblor” än t.ex. värdepappersmarknaden 

då dessa bubblor allt oftare spricker och får större konsekvenser.
39

 

 

De nya reglerna innebär att nya lån som upptas efter införandet inte bör överstiga 85 procent 

av bostadens marknadsvärde. Detta gäller vid upptagandet av nya lån samt utökning av redan 

befintliga lån där det finns en bostad som pant. Reglerna omfattar inte omskrivning av redan 

befintliga krediter eller nya krediter som ersätter gamla
40

. Man vill i och med detta hindra att 

konsumenterna lånar för mycket till sina bostadsinköp för att klara av att ha en stabil 

ekonomi. Genom att införa de nya reglerna där man begränsar belåningsgraden kommer leda 

till att ge initiativ för konsumenterna som låntagare att begränsa och kanske minska sin 

belåning och därmed minska skuldsättningen. Förslaget skulle också förhindra att en ny 

bostadsbubbla skulle inträffa
41

. Liknande reglering som denna har infört på bostadsmarknader 

i andra länder i världen där det också har fått ett mycket gott resultat då de enligt Lars Frisell, 

chefsekonom på Finansinspektionen, har en väl fungerande bostadsmarknad i de länderna 

idag
42

. 

3.3.1 ”Bolånetaket skapar högre topplån” 
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Inför den nya regleringen så finns det ett orosmoment för Finansinspektionen. Bankerna 

ställer i dag högre krav på att amortera av blancolån än på lån med säkerhet. Dessa blancolån 

har mestadel också en betydligt högre ränta än topplån med en bostad som säkerhet. Detta 

förväntas ha stor inverkan då kostnaderna blir högre i och med en allt högre räntekostnad för 

de bostadsköpare som överstiger belåningsgränsen på 85 procent. Denna farhåga har visat sig 

bli verklighet då ett flertal stora banker kringgår regleringen genom att erbjuda lån upp till 

100 procent av köpeskillingen vilket då inkluderar ett privatlån, ett s.k. Blancolån- ett lån utan 

säkerhet i form av tillgångar. SBAB är ett av kreditinstituten som kommer att införa lån enligt 

ovanstående. De har redan idag en möjlighet för låntagarna att lån upp till 95 procent av 

bostadens värde för normala bolåneräntor.
43

 Även andra typer av lånekonstruktioner kan 

hjälpa bostadsköparna att ha möjligheten att finansiera sina bostäder. Peter Boros, 

kommunikationschef för Swedbanks bankrörelse säger att för unga som har föräldrar med en 

bostad kan använda denna som en delpant för att uppta ett lån. Redan nu kan föräldrar gå med 

sina barn och vara medlåntagare
44

.  

4. Empiri 

4.1 Hur har bolånetaket påverkat marknaden?; Efter införandet 

Under sensommaren när bolånetaket infördes så fanns det flera faktorer som i samspel med 

detta skulle kunnat ha betytt stora förändringar på bostadsmarknaden. Förutom bolånetaket så 

stod Sverige inför ett kommande riksdagsval samt räntan skulle komma att höjas. Trots detta 

så såg det under hösten 2010 stabilt ut på bostadsmarknaden med en jämn balans mellan 

utbud och efterfrågan, säger Lars-Erik Nykvist VD på fastighetsbyrån. Han fortsätter och 

säger att den stora prisutvecklingen som vi såg i augusti enbart beror på säsongsvariationer. 

Normalt är att prisnivån ökar i slutet av sommaren, då den oftast har sjunkit något under 

sommarmånaderna.
 45

 

Enligt Mäklarsamfundet så har bolånetaket haft en inverkan och enligt en undersökning som 

de genomfört så har det haft en betydande effekt på marknaden. 1000 mäklare som var 

tillfrågade menar på att bolånetaket har bidragit till att vissa kundgrupper helt har försvunnit 
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från visningarna.
46

 Ekonomiskt svaga grupper som förstagångsköpare är de som är mest 

representativa i den bortfallande delen då de saknar möjlighet att finansiera kontantinsatsen. 

Vidare kan det konstateras att fler också blir nekade av bankerna att ta lån för att köpa bostad. 

Något som mäklarna också har märkt av är att det tar längre tid att få en bostad såld och att 

marknadens rörlighet har minskat. 

Jeanette Gustafsdotter, vd på Mäklarsamfundet håller med resultatet av denna undersökning 

och menar på att det är olyckligt att det skall påverka de unga förstagångsköparna som redan 

innan de nya reglerna hade det tufft att ta sig in på bostadsmarknaden
47

 

Men det är också endast eller nästan bara förstagångsköparna som har påverkas negativt. 

Köpare som har gjort vinst på tidigare affärer har inte påverkats i någon större utsträckning. 

Jeanette Gustafsdotter menar däremot att de som är etablerade på bostadsmarknaden har tagit 

ett större kliv för att få ännu större försprång mot de som ännu ej tagit sig in på marknaden. 

”Bolånetaket har haft en marginell påverkan på marknaden”
48

 

Sverige största mäklarkedja, fastighetsbyrån har själv gjort en undersökning om hur 

bolånetakets reglering kommer att på verka marknaden. I sin undersökning så har de frågat 

olika mäklare (414 st.) runt om i hela landet hur de tror att det kommer på verka marknaden, 

men också vad det hittills har märkt. Från resultatet kan man utläsa att övervägande del av 

mäklarna faktiskt bedömer att det kommer att påverka marknaden. Detta är dock med en 

marginell prispåverkan och gäller främst också som tidigare nämnt förstagångsköparna. 

49
 På frågan ”Upplever du att beslutet att införa ett bolånetak på 85 procent redan har påverkat 

marknaden?” svarade 45 procent av de tillfrågade ”Ja, men marginellt”. Vidare på en fråga 

angående prisutvecklingen så löd svaret av hela 75 procent av mäklarna att bostadspriserna 

inte har påverkats. 

Fortsättningsvis i undersökningen så fanns det även öppna frågor för mäklarna att besvara och 

resultatet där blev att marknaden hittills hade påverkats på två sätt. Man har först och främst 

märkt en ökning av köp av mindre bostäder med tillträde innan den 1 oktober 2010 innan 

beslutet infördes. En annan intressant observation är att det enligt vissa mäklare har blivit 

färre spekulanter på marknaden just pga. att dessa inte bedömer sig ha råd att finansiera sin 

nya bostad efter de nya reglerna. Dessa två skilda händelser har enligt Lars-Erik Nykvist, VD 
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på Fastighetsbyrån, troligen slagit ut varandra vilken resulterar i att prisnivån ändå inte 

påverkats märkbart. 

I undersökningen på frågan vad mäklarna trodde skulle hända framöver så svarade 60 % 

ganska likt som ovan, att marknaden kommer påverkas, men att detta kommer vara 

marginellt. Svaret på frågan angående priserna så svarade hela 44 % att de trodde priserna 

skulle gå neråt, medan de övriga 55 % inte trodde att det skulle påverkas märkbart. 

En sak som är gemensamt för alla mäklarna i undersökningen är att alla är överens om att 

mindre lägenheter där de flesta spekulanter är förstagångsköpare, kommer att få en minskad 

efterfrågan och som följd av det sjunka lite i pris. Men man menar dock att detta nog bara är 

under en ”övergångsperiod” och att det kommer att stabiliseras efter ett tag.  Det kommer att 

ta ett tag för spekulanterna att vänja sig med de nya reglerna och oron och osäkerheten är stor 

menar Lars-Erik Nykvist, som berättar att det är många spekulanter som inte vet om att 

möjligheten finns att låna över 85 % med s.k. Blancolån.
50

 

Resultaten av undersökningen: 

Upplever du att beslutet att införa ett bolånetak på 85 % redan har påverkat marknaden? 

 Ja – 16 % 

 Ja, men marginellt – 45 % 

 Nej – 39 % 

Hur upplever du att beslutet att införa ett bolånetak har påverkat prisutvecklingen? 

 Priserna har påverkats ner – 20 % 

 Priserna har påverkats upp – 4 % 

 Priserna har inte påverkats – 76 % 

Tror du att beslutet om bolånetak kommer att påverka marknaden efter att det införs 1 okt? 

 Ja – 22 % 

 Ja, men marginellt – 60 % 

 Nej – 18 % 

Tror du att bolånetaket kommer att påverka prisutvecklingen på marknaden efter att det införs 1 okt? 

 Bostadspriserna kommer att påverkas nedåt – 44 % 

 Priserna kommer att påverkas uppåt – 1 % 

 Priserna kommer inte påverkas – 55 % 

Undersökningen genomfördes från 10 till 17 september. 

 

  Mäklarforum gör återkommande undersökningar där samtliga Skandiamäklarkontor deltar 

för att ge sin bild av vad som händer på bostadsmarknaden. I en underökning om bolånetakets 
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påverkan blev detta resultatet. Av 141 mäklare som arbetar på Skandia så svara 56 procent att 

budgivningarna har påverkats och man märker det genom att det inte går lika snabbt som det 

brukar. En skillnad syns dock regionalt vart i landet mäklarna arbetar. 63 procent av mäklarna 

som är verksamma i Stockholms län menar på att de inte märker någon större skillnad, medan 

de som märker av folks oro genom en ökad försiktighet i budgivningarna är mäklarna i 

Mälardalen och i Norrland.
51

 

Undersökningen visade också att mäklarna trodde på att det skulle krävas en ökad 

räntehöjning på minst 1 procent för att man skall kunna märka av ett betydande prisfall
52

.  

Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB har liknande uppfattning att vi kommer se en dämpande 

prisutveckling pga. att bolåneräntor stiger, samt andra restriktioner på kreditmarknaden. 

Däremot så säger han att efterfrågan på bostäder ökar i och med ökad sysselsättning vilket 

innebär lägre arbetslöshet och att vi har en bostadsbrist i många regioner
53

. Ett betydande 

prisfall är inget han tror på, då skulle något mer omfattande behöva inträffa för att rubba 

marknaden. 

 

Den statliga aktören SBAB visar i sina undersökningar att bolånetakets effekt har visat sig 

vara mindre än väntat. Enligt SBAB:s Mäklarbarometer (en enkät där 200 mäklare deltar från 

Stor Stockholm, Malmö och Göteborg) har det visat sig att priserna på både bostadsrätter och 

småhus i storstäderna och då framförallt Stor-Stockholm, ökade mer än väntat efter att 

bolånetakets nya regler började gälla samtidigt som de negativa följderna av bolånetaket blev 

mindre än väntat. Man ser en vidareutveckling att priserna kommer fortsätta stiga under 

början av 2011. SBAB:s prognos för inledandet av 2011 är att priserna kommer ha samma 

utveckling som slutet av 2010.
54
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Tabell från SBAB
55

 

Att utläsa från tabellen ovan är att den största ”effekten” av bolånetaket kom först i själva 

övergångsperioden då progrnosen var högre än under senare mätning. 

4.2 Bankerna kringgår bolånetaket 

 

Inte långt efter att bolånetakets regler infördes så kom ”lösningar” från olika banker för 

kunder att kunna kringgå taket. SBAB är en av bankerna. Genom att ge bolånen ett annat 

namn så kan man kringgå Finansinspektionens införda regler. I en artikel skrivs det om SBAB 

som från början som statlig aktör skulle verka för låga räntor, nu istället har ändrat riktning 

och har dyrare räntor än delar av de större bankerna. SBAB har nu istället för att som man 

kanske hade trott att man skulle kunna förvänta sig av en statligt ägd bank mer ärlighet 

tillskillnad från de privatägda, lämnat sin lågränteposition och erbjuder t.o.m. sämre ekonomi 

nu än innan. Det som SBAB kallar ”privatlån” hade i oktober en nivå på 4,5–6,5 procent, 

vilket ungefär motsvarar den dubbla procentsatsen mot bolåneräntan på en 

tremånadersperiod.
56

 

I en intervju
57

 tillfrågade man bolånecheferna på några av de största bankerna vad de har sett 

för effekt av bolånetaket, samt hur deras lösningar ser ut, dvs. huruvida de erbjuder 

”privatlån”- blancolån till sina kunder och så här svarade de enligt följande. Svaren 

publicerades22 november 2010. 
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Handelsbankens bolånechef Bo Engström menar på att det är ett flertal faktorer som spelar in 

vad det gäller bankens utlåning. Vidare så berättar han att deras utlåning var större under 

oktober än i augusti, men däremot mindre i september och kanske att detta även har berott på 

den höjda räntan. På frågan ang. möjligheter för blancolån svarar han att de på Handelsbanken 

inte har infört någon betydande förändring och att deras utlåning utöver 85 procent är väldigt 

liten. 

Nordeas bolånechef Mikael Skytt säger att de på Nordea inte vet än vad bolånetaket har gett 

för effekt och att de inte har påverkats märkvärt då han menar på att det är få som behöver 

låna mer än 85 procent av husets värde. Endast 200 låntagare är det som stigit över gränsen 

och därför är behovet av blancolån inte så stor.  

Danske Banks pressansvarige Carlos Cancino menar på att det är svårt att uttala sig något 

direkt om vilka förändringar som skett. Dock har deras utlåning mellan september till oktober 

ökat med en halv miljard, ett resultat som är något under deras årsgenomsnitt. Precis som 

Nordeas Mikael Skytt så berättar Carlos att ang. blancolån så har de inte sett någon ökning då 

de helt enkelt inte har funnits något ökat behov av deras kunder att låna mer än 85 procent. 

SEB:s chef för kontorsrörelsen Mats Torstendahl har däremot sett en liten förändring på 

marknaden. Rörelsen på marknaden har minskat något, men att uttala sig om de långsiktiga 

följderna säger han är i ett för tidigt skede. Men precis som ovanstående banker så säger han 

att blancolånen inte har ökat märkbart då det enligt honom är en minoritet som är i behov att 

denna lånemöjlighet. 

Swedbanks Sverigechef Catrin Fransson har inte sett någon förändring i bankens utlåning. 

Detta beror nog på att Swedbank redan innan bolånetaket infördes, hade skärpt kraven för 

utlåning av bolån. Och vad det gäller blancolån så är det endast 0,3 procent av deras kunder 

som har varit i behov att belåna högre än det vanliga bolånet. 

4.3 Så säger mäklarna 

För att komma verkligheten ett steg närmare och för att få den senaste uppdateringen om 

bostadsmarknaden så har jag även valt att intervjua personer inom olika mäklarföretag för att 

se vad de har för erfarenhet av bolånetaket. Efter tre intervjuer med VD: na på 

mäklarföretagen Notar, Svenska Mäklarhuset samt Fastighetsbyrån så kände jag att deras svar 

pekade ungefär i samma riktning och att jag utifrån det kände att jag kunde få en bra överblick 

hur faktiskt bolånetaket har påverkat marknaden eller inte. Att deras svar var så lika gjorde 

därför att jag inte valde att genomföra fler intervjuer inom mäklarföretagen då samtliga 
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mäklare i Stor Stockholm verkar på samma marknad och därför påverkas liknande av det som 

händer på marknaden. Mitt mål var att få de intervjuade personerna att tala mer fritt och inte 

ha för många frågor som kanske skulle kännas ledande och påverka deras svar. Inledande i 

intervjuerna så fick de tillfrågade besvara vad de trodde skulle hända på bostadsmarknaden 

när bolånetaket infördes och hur de trodde att de skulle drabba mäklarna och deras eget 

företag för att sedan övergå till det mest väsentliga, kärnfrågan, hur har bolånetaket påverkat 

bostadsmarknaden? I kapitel 11 för bilagor finns enkäten med för att visa på hur den var 

disponerad. För att sammanfatta svaren som jag fick så tänkte jag gå i en sammanfattande text 

förklara vad intervjuerna i stort gav, men där jag också sedan visar på vilka eventuella 

skillnader som mäklarna hade i sina svar.  

 

Den första responsen som jag fick från mäklarna ang. hur de hade reagerat på införandet av 

bolånetaket var att det inte var särskilt överraskande. Och med det sagt så menade de inte att 

de hade förväntat sig att Finansinspektionen skulle kliva in och göra åtgärder för 

privatpersoner utan att diskussionen kring detta införande hade pågått ett bra tag innan. Precis 

som det har framgått i texten innan så fanns det mycket kritik, både för och emot, innan 

förslaget kom att klubbas igenom. Det som däremot förvånade samtliga mäklare var att man 

tog beslutet att just införa denna åtgärd. Man tycker att det är kanske mer upp till bankerna att 

ta mer ansvar och reglera detta för att få bukt på en osund bostadsmarknad. Mäklarna är 

överens om att ett hårdare krav på att låntagarna skall amortera mer skulle vara ett mycket 

bättre alternativ. Speciellt nu när räntan är låg så är det naturligt att kunna amortera av mer, 

och på så vis få marknaden att ”vänja” sig med detta inför eventuella svängningar på 

marknaden. En av mäklarna är positiv till att detta infördes, kanske inte direkt just detta val av 

metod, men att man ändå försöker se över marknaden och göra någonting åt den höga 

belåningen hos hushållen. Här menar mäklaren att detta absolut är ett bra sätt att få en sundare 

ekonomi och det är ett sätt att få folk att vara mer ekonomiska och inte låna mer än deras 

ekonomi faktiskt klarar av.  

 

De andra två mäklarna är däremot direkt kritiska och menar på att det nu ett halvår senare 

fortfarande inte förstår varför man valde just denna åtgärd. Dock håller det med och säger att 

det ändå är ett bra sätt att få folk att förstå att det är en stor sak att ta ett lån och köpa en 

bostad, att det faktiskt är något som man bör tänka igenom då räntan inte alltid kommer att 

vara så pass låg som den är idag. Det vi har sett fram till idag är en ohejdad bostadsutlåning 
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som behöver regleras och de betonar att det är hög tid för folk på bostadsmarknaden att inse 

att ett bolån är ett stort ansvar.  

 

I enkäten så fanns frågan om huruvida mäklarna upplevde oro hos spekulanterna i början 

under perioden för de nya reglerna. Frågan i sig är inte så intressant för det som jag har velat 

få ut av enkäterna, men jag har ändå valt att ta med den då en av mäklarna gav mig ett bra 

svar på den frågan. Samtliga mäklare upplevde en viss oro genom att många frågor dök upp 

under hösten 2010, däremot så säger en av mäklarna att dagens spekulanter är de mest pålästa 

som finns. Han menade på att det är ”inne” att vara uppdaterad på bostadsmarknaden. Bara 

man slår på tv:n så finns ett flertal olika program som handlar om att styla sin bostad, köpa sin 

bostad mm. I Stockholm så kan man se syndromet att man inte köper/säljer sin bostad för att 

man är i ett behov av det rent fysiskt, utan att man köper och säljer för att investera och tjäna 

pengar. Folk som inte ens letar efter bostad eller som inte alls har ambitionen att flytta har 

blivit ”Hemnet-knarkare”. Att det har blivit en trend att vara engagerad i bostadsmarknaden 

kommer jag att återkomma till i min analysdel.  

 

Då kommer vi till frågan huruvida bolånetaket faktiskt har på verkat bostadsmarknaden 

praktiken. Mäklarna är överens om att bolånetaket inte direkt har påverkat bostadsmarknaden 

i en märkbar mening och i deras mått mätt så är det främst bostadspriserna som man kikar på. 

Som tidigare nämnt så har priserna under hela förra året haft en procentuell ökning i Stor-

Stockholm. Sen är bostadsmarknaden alltid föränderlig och går i perioder, som återkommer i 

oftast lika fattning varje år, men totalt sett så har inte marknadens priser på bostäder 

förändrats som följd av bolånetaket.  

 

Det som de däremot har märkt, och som också var en av farhågorna, är att de oftast yngre, 

förstagångsköparna blivit drabbade. Lösningen för många av förstagångsköparna är att ta 

hjälp av föräldrarna som då antingen kan gå in med en kontantinsats eller del av, alternativt att 

de belånar upp sin egen fastighet för att kunna finansiera sina barns köp av bostad. Detta är en 

bra möjlighet – för de som har möjligheten vill säga. Den delen av förstagångsköparna som 

tyvärr inte har föräldrar med den möjligheten blir drabbade och utesluts från marknaden.  

 

Detta leder tyvärr till att vårt samhälle blir ännu mer segregerat och att det helt enkelt blir ett 

allmänt tuffare klimat på bostadsmarknaden. I Stor Stockholm så märks detta inte lika tydligt 
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menar mäklarna på men att man har märkt det hos betydligt fler kunder som är på låg-mellan 

prisorter där man ofta är van att flytta hemifrån mycket tidigare än i storstäderna. 

  

Sista frågan i enkäten så fick mäklarna besvara hur det trodde att bostadsmarknaden skulle se 

ut på kort sikt, ett år vill säga. Givetvis så är det inte endast bolånetaket som enda faktor att 

påverka marknaden, men det är det som jag ville försöka få fram. Samtliga mäklare menar på 

att då inflyttningen mot Stockholm fortfarande ökar så kommer också bostadsmarknaden att 

fortsätta vara stabil. Det är fortfarande till storstäderna som folk söker sig för att få jobb och 

fler bostäder behövs också utav det. Sen påpekar dock mäklarna att räntorna, oljepriset, den 

ekonomiska situationen i Europa mm har stor inflytande och dessa makrokrafter är inget vi 

kan rå över, men att bolånetaket skulle ha någon påverkan på bostadsmarknaden i 

fortsättningen, är inget de ser, om man ser till storstäderna och då främst Stockholm. 

 

 

5. Analys/Diskussion 

I denna forskningsrapport så har jag genom hela processen försökt att få ett bra underlag för 

att kunna dra slutsatser om bolånetaket har påverkat bostadsmarknaden som vi har i dag och i 

så fall på vilket sätt. Följande är det som jag har kommit fram till genom mitt arbete. 

 

5.1 Vilken verkan har en regel som inte efterlevs? 

Det som är av stor vikt och mycket intressant kring detta ämne är att ett flertal eller jag 

skulle t.o.m. vilja sträcka mig och säga att de flesta stora bankinstitut, i och med att denna 

nya regel infördes, har valt att kringgå detta och erbjuda kunderna att låna upp till en högre 

procent än regeln säger. Detta ställer jag mig ytterst frågande till då jag inte kan förstår hur 

Finansinspektionen kan fatta ett sådant stort beslut och införa denna regel efter diskussioner 

fram och tillbaka, för att sedan inse att knappt någon efterlever regeln. Till viss del så 

efterföljs regeln om man ser till att själva bolånet bara får belånas upp till 85 procent av 

bostadens värde, men sedan går bankerna in och ”löser” de sista 15 procenten med 

ytterligare lån, fast då genom att kalla de ”privatlån” eller dylikt och då också ut en mycket 

högre procentsats än på det huvudsakliga bolånet. I denna uppkomna situation så tycker jag 

att det tydligt går att bekräfta att även fast det endast gått ca ett halvår sedan införandet så 
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har det redan spårat ut, eller i alla fall inte fungerat som det borde vara menat från början. 

Finansinspektions från början goda tanke att föra in tydliga regler för bankerna att följa för 

konsumenternas skull, har direkt missbrukats och rent ut sagt utnyttjats mot konsumenterna 

enligt min åsikt. Det som är förvånande är också att bankerna inte är blyga med att de 

erbjuder tjänster för att ”hjälpa” konsumenterna att kringgå de nya reglerna heller. Tidigare i 

arbetet kan det utläsas att de tydligt klargör att kunderna i banken får möjlighet att låna 

högre än det egentligen är tillåtet. Men det svåra tror jag är att komma tillrätta med det nu 

när reglerna redan har trätt i kraft, för bankerna gör egentligen inget regelmässigt fel då de 

följer reglerna om att själva bolånet inte får överstiga 85 procent, men att de sedan utöver 

det bara byter namn på lånet, samt ökar räntesatsen betydligt och så har de ”löst” 

konsumenternas situation. 

Men vad jag inte kan förstå är hur bankerna kan göra på detta sätt och att de också tillåts 

göra så här. För om man ser på lång sikt så tyder det mesta på att det är en ohållbar situation. 

Konsumenterna på bostadsmarknaden kan låna höga belopp på sina bostäder med en 

betydligt dyrare ränta än själva bolånet, och det viktiga här att påpeka är att vi sedan hösten 

2010 och fram tills början av 2011 har haft en mycket låg bolåneränta. I slutet av december 

2011 så höjdes Reporäntan till 1,25 procent och har stigit ytterligare till 1,75 procent i slutet 

av april
58

. För att få en överblick och visa på att prognoser tyder på att räntan kommer att 

fortsätta stiga så syns nedan ett diagram från Riksbanken där man spår Reporäntans 

utveckling med ett visst osäkerhetsintervall. 

                                                           
58

 http://www.e24.se/makro/sverige/rantan-hojs-till-175-procent_2759763.e24 / 2011-04-27 

http://www.e24.se/makro/sverige/rantan-hojs-till-175-procent_2759763.e24%20/
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Reporänta med osäkerhetsintervall59 

Procent, kvartalsmedelvärden  
 

  

Det jag vill säga med denna graf är att de konsumenter som har tagit lån idag på den humana 

ränta som nu faktiskt råder, men som har lånat så att de precis har råd att kunna finansiera 

sitt boende, kommer i och med den stigande räntan att få det tufft. Jag tror att det är många, 

speciellt unga som i det tempot och den upptrissande bostadsmarknad som råder i storstaden 

nu, belånar sig högt då de vet att räntan är låg. Men de kanske inte tänker på att vi inte alltid 

kommer att ha denna förmån, och i och med att räntan stiger så kommer även enligtnormalt 

skede bostadspriserna att avstanna och jämnas ut lite för att kunna följa ränteökningen. Fler 

kanske tvingas att sälja sin bostad just för att de inte har råd med bostaden med ett högre 

ränteläge och kanske också kommer göra förlust då man inte har råd att invänta bättre tider 

på marknaden för att sälja. 

 

5.2 Bolånetaket ”ska skydda konsumenterna”, men gör det verkligen det? 

Om man återgår till vad Finansinspektionen säger när de motiverar varför de har valt att höja 

bolånetaket så menar de på att de vill skydda konsumenterna och främja en sundare 

hushållsekonomi hos privatpersoner. Att välja denna åtgärd framför andra som också 

diskuterats bl.a. ökade amorteringskrav, krav på försäkring mot prisfall hos låntagare samt 

att möjligheterna för skatteavdrag på räntor skulle försämras, är enligt mig svårt att förstå. 

                                                           
59

 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=29548 /2011-04-27 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=29548
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För enligt de fakta som jag har tagit fram från artiklar samt intervjuerna med mäklarna så 

leder bolånetaket till att ytterligare försätta konsumenter i allt svårare situationer 

ekonomiskt.  

Att dra alla konsumenter över en kant är inget jag har mening med att göra, men det jag kan 

urskilja är att de som redan innan bolånetaket infördes hade det svårt, får det betydligt 

tuffare nu. Som ung och ny på marknaden samt förstagångsköparna som skall träda in för 

första gången skapar detta en mycket kluven situation. Nu ser jag främst till Stor Stockholm 

dit många flyttar för att det är där jobben finns. Från att ha studerat i flera år och kanske bott 

hos föräldrarna eller om man har haft tur att få tag i en hyresrätt så skall de unga in på 

bostadsmarknaden. Det är helt orimligt att en förstagångsköpare i unga år skall kunna ha 

sparat ihop till en kontantinsats som bankerna dag kräver. Många unga har turen att ha 

föräldrar som antingen har möjligheten att låna ut pengar till en kontantinsats eller belåna 

upp redan befintliga lån på ev. hus. Med hjälp av föräldrarna så kan dessa förstagångsköpare 

ta sig in på marknaden och köpa sig en bostad. Men vad händer med de som inte har denna 

möjlighet? Precis som kritiken som mötte Finansinspektionens förslag sa att de unga utesluts 

från marknaden så har det enligt mäklarna i mina intervjuer framkommit att det faktiskt 

delvis har fallit bort en kundgrupp från marknaden. Precis som en av mäklarna sa så leder 

detta i ett större perspektiv till att vårt samhälle blir ännu mer segregerat och istället för att 

hjälpa de unga i samhället så ökar klyftan mellan konsumenterna och marknaden växer isär. 

Jag tycker personligen att politikerna i landet bör kliva in i detta steg för att se över 

situationen och se om detta verkligen var den bästa lösningen. 

6. Slutsats 

6.1 Har bolånetaket påverkat marknaden? 

Om man ser direkt till bostadsmarknaden och försöker härleda händelseutvecklingen på den 

så anser jag utifrån min forskningsrapport inte att bolånetakets införande har påverkat 

bostadsmarknaden nämnvärt. Då utgår jag ifrån själva köp- och sälj- förandet på marknaden 

och inte hur det har påverkat konsumenterna på marknaden som jag berörde i tidigare stycke. 

Man har inte kunnat utskilja någon förändring i priserna på bostäderna, utan de har följt den 

”vanliga” kurvan över säsongerna på året. Man spår heller inte att priserna kommer att 

påverkas något av bolånetaket inom den närmsta framtiden, då skulle de redan ha visats sig i 

dag. Konsumenter köper och säljer i liknande utsträckning nu som innan införandet, men som 



    Ylva Gauffin 19870406–0204 

    

35 

 

sagt ovan så ser finansieringen lite annorlunda ut då föräldrar i större utsträckning får gå in 

och hjälpa sina barn. Det som egentligen har skett är som jag också nämnt ovan att vissa 

spekulanter inte har möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden då finansieringen inte räcker 

till och utesluts därför. 

 

6.2 Alternativ till bolånetaket 

Men att bostadsmarknaden i Stor Stockholm har vissa brister, att hushållen är belånade till 

bristningsgränsen och ingen riktigt vet vart detta skall sluta, är inget jag förnekar. Jag håller 

med Finansinspektionen att vi har en osund hushållsekonomi och att det är en osäker 

marknad att ge sig i kast med då ett bra köp under en period på marknaden, i ett senare 

skede kan betyda stora förluster och familjer tvingas att flytta när t.ex. räntan rör sig uppåt.  

Enligt mig och med många andra ex. Svenska Mäklarhusets talesman tidigare i arbetet, 

Niclas Spång, så skulle ett hårdare amorteringskrav på lån vara en betydligt bättre lösning. 

Det skulle innebära att folk fortfarande kan belåna högre än 85 procent av köpeskillingen till 

en och samma bolåneränta, men med kravet att kunna bevisa att de också har ekonomin och 

möjligheten att amortera av sina lån inom rimlig period. Istället för att då egentligen gynna 

bankerna genom att betala hutlösa räntekostnader för att låna och ”slänga pengar i sjön”, 

skulle man med amorteringskrav öka konsumenters medvetenhet och vilja att amortera av 

sina lån, och uppmärksamma de om att genom amortering så spar de pengar åt sig själva 

genom sin investering av bostaden. 

Någonstans så tycker jag att man borde se på samhället som helhet och inte bara försöka 

reglera bostadsmarknaden och tro att de privata hushållens ekonomi genast kommer att bli 

bättre. I dagens Sverige så tycker jag att man kan säga att det är ”trendigt” att köpa och sälja 

bostäder. Som jag nämnde tidigare så finns det en uppsjö av tv-program som handlar om att 

värdera bostäder, sälja bostäder, bygga bostäder, inreda bostäder, avhjälpa fel i bostäder 

mm. Det finns inte något slut på det. Det som verkar bli bortglömt är att ett bostadsköp 

faktiskt för de flesta är den största affär de någonsin kommer att genomföra i livet. Ju mer 

pengar och större affär, desto mer bör man tänka igenom sitt beslut. Men på den rådande 

bostadsmarknaden lämnas inget utrymme för det då en bostad kan visas ena dagen och bli 

såld redan dagen efter, och köparna har endast sett lägenheten eller villan i dryga 

halvtimmen, om ens det. Detta är något som blir extra tydligt på en marknad som råder idag, 
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med en låg ränta. Folk vågar köpa lite dyrare och belåna mer, just tack vare räntan. Men för 

att återkomma till att se helheten så tycker jag att något bör göras (t.ex. amorteringskrav) för 

att få folk att inse att det är ett stort ansvar då det är mycket pengar att investera och det är 

en risk att köpa då marknaden kan svänga om hastigt. Får vi en s.k. ”bostadsbubbla” och 

priserna på bostäder sjunker drastiskt i och med räntans stigning så kommer konsumenternas 

ekonomi att ansträngas ytterligare, och det är just där som jag anser att det största problemet 

finns. För att tro att räntan alltid kommer vara låg är oansvarigt och inte minst så tycker jag 

att bankerna verkligen bör tänka till om de vill ha sina kunder långsiktigt. För jag tror att de 

får fler nöjdare kunder om de är ärliga i bedömningen vid lånemöjligheter och kanske nekar 

eller avråder fler för att just se till framtiden, än att de på kort sikt lånar ut till folks maxnivå, 

för att sedan få kunderna emot sig när de inser i och med att räntan stiger att deras kalkyler 

på privatekonomin inte går ihop. 
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8. Bilagor 

 

Bolånetaket 

 Vad trodde ni skulle hända i och med att det infördes? Vad var det värsta scenariot 

som ni 

förutspådde?......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 Är det positivt för mäklare och den marknad de verkar på med att det 

infördes?............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 Har ni märkt något sen oktober? VAD? HUR? På vilket sätt? 

1.  Har några spekulanter uteslutits från marknaden? 

2. Har priserna sjunkit? (Som i så fall kan härledas till denna faktor) 

3. Fanns det oro hos spekulanterna när det infördes? Finns det idag? 

 Vad tror ni kommer hända med marknaden på sikt? (Försök att bortse från andra 

makrofaktorer som världsekonomin, ränteläget 

mm)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 


