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Sammanfattning 

Titel: Bolånetaket och dess påverkan på bolånemarknaden 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Mattias Arnkvist och Magnus Vitasp Persson 

Handledare: Lars Steiner 

Datum: 2012 – Maj 

Syfte: Vi har genomfört denna studie för att ta reda på vilken effekt bolånetaket har haft på 

bolånemarknaden sedan införandet hösten 2010. Bolånetaket har både före och efter 

införandet varit ett diskussionsämne då den berör många och framförallt försvårar för vissa 

kundgrupper. 

Metod: Denna rapport är skriven med en kvalitativ metod. Rapporten använder kvalitativ och 

kvantitativ data. De sekundärdata vi har i rapporten är tryckt litteratur i böcker, artiklar och 

tidsskrifter men även data hämtat från Internet. Vår kvalitativa del är byggd på intervjuer med 

fyra av Sveriges största banker samt Finansinspektionen, som är den statliga 

förvaltningsmyndighet som tagit beslutet om att införa bolånetaket.  

Slutsats: Resultatet av den insamlade data vi har är att bolånetaket rent statistiskt har 

resulterat i form av en brytande trend där belåningsgraderna nu sjunker. Finansinspektionens 

mål med regleringen var att få ner belåningsgraderna och skapa en sundare kreditmarknad. 

Enligt våra egna åsikter, åsikterna hos de banker vi intervjuat samt Finansinspektionen, så har 

bolånetaket varit nyttigt för marknaden och samtliga parter tror regleringen kommer stå fast. 

Förslag till fortsatt forskning: Då vår rapport utgår från ett bankperspektiv, så vore det 

intressant att se en studie inom ämnet med en annan infallsvinkel, exempelvis med en 

konsumentsyn.  

Uppsatsens bidrag: Bidraget med denna rapport är vårt unika sätt att redovisa och diskutera 

kring data, genom en sammanbindande diskussionsmetod av en kategorianalys. Rapporten ses 

värdefull för såväl aktörer som konsumenter på bolånemarknaden.  
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Abstract 

Title: The mortgage limitation and its impact on the mortgage market 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Mattias Arnkvist and Magnus Vitasp Persson 

Supervisor: Lars Steiner 

Date: 2011 – May 

Aim: We have conducted this report to find out what effect the mortgage limitation has had 

on the mortgage market since its introduction in autumn 2010. The mortgage limitation has 

both before and after the introduction been a topic of discussion as it affects many and above 

all makes it diffucult for certain customer groups. 

Method: This report was written by a qualitative method. The report uses qualitative and 

quantitative data. The quantitative data we have in the report are printed literature in books, 

articles and journals as well as data taken from Internet. Our qualitative part is based on the 

interviews with four of the largest banks in Sweden and the Financial Supervisory Authority, 

which is the state administrative authority that took the decision to introduce the mortgage 

limitation. 

Conclusions: The results of the collected data are that the mortgage limitation from a 

statistical point has resulted in the form of a breaking trend in which mortgage levels are now 

falling. The targets that the Financial Supervisory Authority had with the regulation were to 

reduce the mortgage levels and create a healthier credit market. According to our own 

personal opinions, the opinions of the banks we interviewed and the Financial Supervisory 

Authority, the mortgage limitation have been helpful to the market and all parties believe the 

regulation will stand firm. 

Suggestions for future research: When our report i based on a bank's perspective, it would 

be interesting to see a study on the subject with a different approach, for example with a 

consumer view. 

Contribution of the thesis: The contribution of this report is our unique way to present and 

discuss the data, through a unifying discussion method of a category analysis. This report is 



 
 

valued for both operators and consumers in the mortgage market. 

Key words: Mortgage limitation, mortgage market, Financial Supervisory Authority, banks, 

amortization.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I oktober år 2010 reglerade Finansinspektionen reglerna för kreditutlåning med bostaden som 

säkerhet till att den maximalt inte får överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. Detta 

efter att bostadspriserna under de senaste 15 åren ökat kraftigt medan belåningsgraden på 

bostäder har stigit. Hushållens höga skuldsättning i förhållande till disponibla inkomst innebär 

en stor risk för låntagaren som blir väldigt sårbar vid en situation då fastighetspriserna sjunker 

och låntagaren inte kan sälja bostaden utan att få en restskuld. Finansinspektionen anser sig 

vara tvungna att göra denna typ av reglering för att motverka den skadliga utvecklingen på 

kreditmarknaden med kreditinstitut som använder belåningsgrader som konkurrensmedel vid 

kreditgivning gällande bolån. En sådan utveckling ökar konsumenternas totala skuldsättning 

och innebär en oacceptabel risk.
1
 

 

Figur 1.1 Total utlåning till småhus och bostadsrätter 2 

Trots att det har varit lågkonjunktur med dålig tillväxt och hög arbetslöshet i Sverige under år 

2008 och 2009 så ökade utlåningen till hushållen kraftigt. Detta mycket tack vare att 

                                                             
1
 Finansinspektionen (2010a) 

2 Finansinspektionen (2010d) 
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bostadspriserna ökat med över 7 procent per år sedan början av 2000-talet.
3
 Under 2010 var 

reporäntan dessutom låg vilket ledde till ännu högre bostadspriser och i synnerhet i 

Stockholm.
4
 En utveckling som till stor del har finansierats med lån.  

En annan del i det faktum att bostadspriserna har stigit så pass mycket i Stockholm är att det 

är akut brist på bostäder. Sedan 2003 fram till 2010 har kön till Stockholms stads bostadskö 

tredubblats till 290 000 personer. Vid bristen på hyresrätter tvingas dem in på 

bostadsmarknaden i form av att köpa bostadsrätt och det leder till att priserna stiger. Det är 

främst ungdomar och hushåll med låg inkomst som har problemet att flytta till Stockholm 

eller inom regionen, men också kvalificerade och nyutbildade akademiker, vilket påverkar 

rekryteringen för företagen som behöver unga medarbetare eller en särskild spetskompetens.
5
 

Samtidigt som inflyttningen till Stockholm ökar så ökar även utflyttningen bland unga. Upp 

emot 15 000 personer varje år mellan 20-30 år flyttar från Stockholmsregionen. Eftersom det 

anses vara bostadsbrist på mindre lägenheter i samtliga kommuner i Stockholms län, har 

priset på att köpa bostadsrätt stigit och i och med bolånetaket har det medfört ett stort problem 

för många unga. Att utflyttningen bland unga ökar för varje år kan vara en konsekvens på 

detta problem.
6
 

Vid ett fastighetsköp idag belånar sig nästan alla i samband med köpet eftersom det är väldigt 

få som har tillräckligt med pengar för att finansiera en bostad utan att ta ett lån. Detta kallas 

bolån och det går ut på att personen tar ett lån hos banken med bostaden, alltså tillgången som 

pant. Att bostaden står som pant hos banken betyder egentligen att det är banken som äger en 

del av din bostad. Om personen i fråga köper en lägenhet för 1 000 000 kr och belånar den till 

90 procent, vilket motsvarar 900 000 kr av lägenheten. Sedan säljer personen lägenheten för 

950 000 kr. Då får banken tillbaka sina 900 000 kr och låntagaren själv går då 50 000 kr back 

på försäljningen.
7
 Bostadspriserna varierar väldigt mycket över tiden, vilket innebär att en 

bostad är en mer riskfylld tillgång än många tror. Faktum är att fastighetskrisen i början på 

1990-talet är den största finansiella kris vi haft sedan 1930-talet.
8
 Om man leker med tanken 

att det skulle komma en ny finansiell kris som leder till högre arbetslöshet och fallande priser 

på bostadsmarknaden, vilket inte skulle vara något nytt i sådana fall. Är då vissa belånade till 

                                                             
3 Finansinspektionen (2010a) 
4 Riksbanken (2012) 
5 Svenska Dagbladet (23 juli 2010) 
6
 Dagens Nyheter (26 juni 2011) 

7
 Boupplysningen (2009) 

8 Lybeck (2009) 
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exempelvis 90 procent, eller i värsta fall ännu mer, av sin bostad och förlorar sitt jobb har 

många inte råd att bo kvar i sin bostad och blir tvungen att sälja till 80 procent av det bostaden 

köptes för. Alltså en nedgång på 20 procent. Då står många helt utan bostad och en restskuld 

till banken på 100 000 kr. Notera då att under fastighetskrisen på 1990-talet sjönk som mest 

genomsnittsvillan i Sverige med 80 procent.
9
 

1.2 Problemformulering 

Efterfrågan på bostäder i Stockholmsområdet har sedan lång tid varit hög, då fler och fler 

söker sig dit bland annat för att det är där jobben finns. Stockholmsregionens fortsatta 

tillväxttakt hindras på grund av den bostadsbrist som råder och enligt uppgifter från 

Stockholms Handelskammare, så växer regionen med nya invånare som uppgår till ungefär 

två fullsatta kommunalbussar, varje dag.
10

 

I och med attraktiviteten att bosätta sig i Stockholm så har bostadspriserna följaktligen stegrat 

i takt med efterfrågan. Liknande tendenser går att följa i andra länder under perioder där det 

ses en boom i bostadspriser, exempelvis i USA under 1995 – 2007 så kunde man följa 

stigande priser på bostadsmarknaden då också köpaktiviteten var väldigt hög.
11

 Den 1:a 

oktober 2010 införde Finansinspektionen det så kallade bolånetaket, vilket innebar en 

begränsning av belåningsgraden till maximalt 85 procent av bostädernas marknadsvärde. Inför 

beslutet möttes denna reglering av både positiv och viss negativ kritik. Det spåddes bland 

annat att i synnerhet ungdomar, men även personer i allmänhet som inte gjort tidigare 

bostadskarriär, skulle ha väldigt svårt att köpa bostad och på så vis komma in på 

bostadsmarknaden. I och med Finansinspektionens beslut så innebär det att vid finansieringen 

av en bostad behöver lägga en kontantinsats på 15 procent av köpeskillingen. Sätts det här i 

relation till ett lägenhetsköp på 2 000 000 så blir det 300 000 som du behöver skjuta in i egna 

kontanta medel. Att komma som nyexaminerad student och ha de här pengarna att lägga 

utöver lånet är något som givetvis inte är en självklarhet, utan i de flesta fall behöver man 

jobba en längre period eller få hjälp från exempelvis föräldrarna till finansieringen.  

Ett annat problem som sägs är att svenska hushåll generellt är överbelånade samt att 

belåningsgraderna under de senaste åren har stigit i stadig takt. Ser man till ett finanspolitiskt 

perspektiv så kan det anses som en ytterligare en aspekt som till viss del låg till grund för 

Finansinspektionens införande av bolånetaket. Det faktum att det innan perioden för 

                                                             
9
 Svenska Dagbladet (18 juni 2010) 

10
 Handelskammartidningen (30 mars 2012) 

11 Rosen (2011, s. 2-18) 
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införandet rådde viss ekonomisk osäkerhet i omvärlden, bör även det ha påverkat till viss del 

inför beslutet, då bolånemarknaden är känslig mot vad som händer i makroekonomin överlag. 

Då den skärpta belåningsgraden alltså leder till ett ökat krav på kontantinsats, så är det 

intressant att se hur det påverkar bolånemarknaden ur bankernas perspektiv och även 

bostadsmarknaden som stort. Av intresse i vår forskning är också på vilket sätt bankerna och 

deras arbetssätt har påverkats i och med Finansinspektionens reglering.  

De frågorna som vi vill besvara i denna forskningsrapport är alltså varför Finansinspektionen 

införde regleringen av bolånetaket hösten 2010, vad det finns för risk med att vara 

överbelånad, på vilket sätt bolånetaket har påverkat bolånemarknaden i sin helhet, samt hur 

bankerna har påverkats av införandet.  

1.3 Syfte 

Denna rapports syfte är att beskriva och analysera vad det nyligen införda bolånetakets 

effekter varit på bolånemarknaden i Stockholmsregionen. Vi ska ta reda på konsekvenserna av 

bolånetaket och vad det resulterat i. Varför har bolånetaket införts och vad har hänt sedan 

införandet av denna reglering? 

1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsar detta arbete så det i största möjliga mån berör bolånemarknaden i Stockholms 

län, även om riket i vissa fall nämns. Vi avgränsar oss till Stockholmsregionen eftersom det är 

Stockholm som berörs mest av detta bolånetak, samt också då vi båda har anknytning i form 

av framtida arbete som fastighetsmäklare i Stockholm. Det hade även varit svårt att tolka 

material vi samlat in som berört hela riket då marknaden kan skilja sig enormt mycket från 

småstäderna till storstäderna och resultatet skulle inte ge en rättvis bild på grund av 

marknadsskillnaderna som blir geografiskt sett. 

De intervjuer vi genomför är med representanter från fyra storbanker i Sverige vilka samtliga 

är verksamma i Stockholms län och arbetar på den marknad vi studerar i vår rapport, samt 

Finansinspektionen som är den statliga förvaltningsmyndighet som beslutat om bolånetaket. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Vi har valt att skriva denna uppsats med en kvantitativ och kvalitativ metod. Detta för att 

studera ämnet ur flera infallsvinklar och ge kvalitet till rapporten. Den kvantitativa metoden 

använder vi oss av genom att samla in och studera sekundärdata, vilket ger oss de 

förkunskaper vi behöver inom området för att förstå och förklara det bakomliggande 

problemet med belåningen i dagens läge och varför bolånetaket infördes. 

Den kvalitativa metoddelen grundar sig på primärdata som vi insamlar genom intervjuer med 

representanter från fyra av Sveriges ledande banker, samt en intervju med två personer som 

arbetar på Finansinspektionen, som är den statliga förvaltningsmyndighet som infört 

regleringen om ett bolånetak. Denna metod hjälper oss ta reda på hur bostadsmarknadens 

aktörer, i form av konsumenter och banker, påverkas av bolånetaket. 

Genom att kombinera dessa två metodansatser bygger vi upp kunskap i ämnet för att besvara 

de frågeställningar vi tar upp i problemformuleringen och för att uppfylla syftet med 

rapporten. 

2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är uppgifter som redan finns insamlade
12

 och där har vi lagt stor vikt på att söka 

efter artiklar och litteratur som skrivits och berör ämnet direkt samt indirekt. Med det menar 

vi data som tidigare publicerats och skrivits som direkt handlar om bolånetaket, samt data runt 

omkring som är relevant och berör ämnet. Detta för att hitta bakgrundsfakta och bygga upp en 

grund av information vilket är viktigt för bredden på rapporten. Vi har tagit del av publicerad 

statistik för att förklara och illustrera de faktorer som varit av huvudsaklig betydelse kring 

Finansinspektionens beslut om införandet av bolånetaket. De data vi fått fram har vi granskat 

och testat genom att ställa den i relation till andra data, för att säkerställa att datakällan är 

pålitlig. 

2.3 Primärdata 

Primärdata är data vi samlat in själva
13

 och den har vi fått fram genom att ha utfört totalt fem 

                                                             
12

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 88) 
13 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 88) 
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”elitintervjuer”. Fyra av dessa var med personer verksamma inom bank i form av 

kontorschefer respektive produktchefer på Handelsbanken, Swedbank, Nordea och 

Skandiabanken. Den femte intervjun genomförde vi med två personer från Finansinspektionen 

som arbetar med ekonomisk analys och är väl insatta i bolånetaket samt vilka effekter det 

givit. Av respekt för anonymitet, har vi av etiska skäl i rapporten redovisat samtliga 

respondenter som anonyma och benämnt dem som representanter för respektive bank eller 

myndighet. 

Frågorna i de fyra intervjuer vi utfört med bankerna riktar sig till vilken effekt bolånetaket fått 

på bankerna och deras kunder, alltså låntagarna. Intervjufrågorna med Finansinspektionen 

skiljer sig eftersom vårt syfte med den intervjun var annorlunda. Där ville vi ta reda på varför 

bolånetaket var nödvändigt att införa sett från Finansinspektionens perspektiv, samt om de var 

nöjda med effekten av regleringen, om det var den effekt de eftersträvade eller om de tänkt 

justera något med bolånetaket. Vi valde att genomföra personliga intervjuer med 

Finansinspektionen för att de har format regleringen, och med banker för att de arbetar med 

bolånefrågor dagligen. Detta för att få med parter från olika sidor för att kunna jämföra dessa i 

diskussionen och få bredd på våra primärdata. 

2.3.1 Val av intervjumetod 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad metod på intervjuerna för vi ville få ut så 

mycket information som möjligt genom att ha en mall frågor och under intervjuns gång ställa 

sonderande frågor för att få respondenten att förklara vidare och utveckla sitt svar. En 

semistrukturerad intervju ger chans för respondenterna att uttrycka olika åsikter om samma 

fråga, då samma frågor ställs till alla respondenter men med öppnare svarsmöjlighet.
14

 

Eftersom alla intervjuerna var med kontors- och produktchefer inom respektive företag såg vi 

dem som goda källor och ville få ut så mycket information som möjligt. Samtidigt ville vi inte 

använda oss av en ostrukturerad metod eftersom vi hade en del frågor vi sökte svar på och 

ville hålla oss inom en någorlunda begränsad ram. Skulle intervjuerna vara ostrukturerade och 

alltför olika varandra skulle de fyra intervjuer med bankerna bli svåra att jämföra med 

varandra. 

                                                             
14 Cohen & Crabtree (2006) 
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2.4 Sammanbindande diskussionsmetod av kategorianalys 

Kategorianalysen som redovisas i resultatdelen tar upp sex viktiga ämnen som sammanfattar 

intervjuerna i vår empiriska del. Dessa ämnen kopplar vi löpande i rapporten in genom 

teoriavsnittet och empirin, genom att sätta ut beteckningsförkortningar inom parentes i texten 

där de olika ämnena i kategorianalysen berörs. Förkortningarna anges i rapporten med 

numrering efter vilken ordning de följer. Detta gör vi för att slutligen återkoppla, analysera 

och diskutera kring ämnena samt i vilka sammanhang och av vilka parter de togs upp, för att 

dra paralleller mellan avsnitten i rapportens diskussionsdel. De sex olika ämneskategorierna 

med förkortning är: 

 Åsikt om bolånetaket = (B) 

 Kundernas reaktioner = (K) 

 Nya krav på kunderna = (NK) 

 Påverkan på arbetssättet = (P) 

 Bolånetakets framtid = (F) 

 Alternativ till bolånetaket = (A) 

2.5 Studiens tillförlitlighet 

2.5.1 Validitet 

Definitionen av validitet är förmågan att mäta det som avses att mäta. Om validiteten är låg 

spelar det ingen roll om mätningen i sig är bra, eftersom mätningen inte har mätt det som 

avsågs att mäta
15

. För att få ut hög validitet i våra intervjuer så håller vi frågorna inom ramen 

för det vi vill ta reda på som har anknytning till vår frågeställning. Samtidigt vet vi att den 

strängen av frågor kan bli väldigt smal och intervjuerna riskerar att bli korta och 

innehållsfattiga. Därför tar vi med frågor som inte är direkt anknutna till frågeställningen men 

som ändå berör ämnet, för att på så vis försöka mana respondenten att på egen hand komma in 

mer direkt på vårt ämne. Förutom detta så uppmanar vi respondenten att inte vara rädd för att 

sväva ut kring frågorna, allt för att få ut så mycket information som möjligt då dessa experter 

                                                             
15 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 58-60) 
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inom området eller chefer på respektive bank samt myndighet, har nyttig information och är 

bra källor.  

I delen med sekundärdata har vi hämtat data från Finansinspektionens rapporter och 

beslutspromemorior vilket är av högsta validitet sett till det denna uppsats handlar om. I det 

stora hela är validiteten i källorna hög.  

Vi använder oss av en sammanbindande diskussionsmetod med kategoriområden som löpande 

i rapporten märks ut med tillhörande förkortning. Vi ser då hur tätt kategoriämnena tas upp 

och hur hög validiteten är. 

2.5.2 Reliabilitet 

Medan validiteten är ett mätinstrument som mäter det som avses att mäta så är reliabilitet ett 

mätinstrument som anger tillförlitligheten i mätningen. Vid god reliabilitet får en studie 

liknande resultat om någon gör den om igen.
16

 I våra intervjuer, den så kallade primärdatan, 

har vi eftersträvat att boka upp bankchefer inom respektive bank för att få ett kvitto på att 

personen troligtvis har en framgångsrik karriär bakom sig med erfarenhet och kunskap. Detta 

för att få så hög reliabilitet som möjligt. Problematiken med reliabiliteten i vårt fall kan vara 

vid tolkningen av svaren på intervjufrågorna, risken finns att vi tolkar något fel eller att det 

uppstår minnesluckor kring vad som sagts. Men eftersom vi spelade in de flesta intervjuerna 

så gör vi oss av med det dilemmat. 

I de sekundärdata har vi hittat så mycket som möjligt som står skrivet om bolånetaket och från 

olika perspektiv. Vi har även hittat källor skrivna om andra länder för att göra jämförelser 

eller dra paralleller. Den mesta informationen i sekundärdata har vi hittat hos 

Finansinspektionen.  Vi använder oss också av inte lika vinklade källor som är neutrala i 

frågan om ett bolånetak. Tyvärr har det varit svårt att hitta så mycket seriöst som står skriver 

om bolånetaket som inte grundar sig på Finansinspektionens material. Antagligen eftersom 

regleringen är så pass ny.  

2.6 Källkritik 

En källa är ursprunget till vår kunskap, vilket innebär en skriftlig eller en muntlig utsaga som 

information direkt eller indirekt kommer från.
17

 När en studie genomförs är det mycket viktigt 
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 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 58-61) 
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att granska sina källor och vara kritisk när det görs. Målet är framförallt att genom kritisk 

granskning av källorna försöka fastställa om informationen från källan är sant eller falskt, 

brukbart eller oanvändbart för de frågor det söks svar på, alltså om källan är trovärdig.
18

 

De primära källorna i denna studie är intervjuerna. Samtliga intervjupersoner kommer från 

olika företag och risken att de skulle ha påverkan på varandra är väldigt liten. Däremot får 

man ha i åtanke att svaren kan vara vinklade och representativa för källans företags fördel. 

Ytterligare ett problem som kan uppstå är att intervjupersonen av konkurrensskäl till andra 

företag inte vill ge ut all information. Andra risker med intervjuerna är att resultatet kan 

påverkas av respondentens personliga åsikter och att vi som intervjuare inte är tillräckligt 

källkritiska på grund av att respondenten har en hög titel. 

De sekundära källorna i denna studie är statistisk data, litteratur, tidigare forskning och 

elektroniska källor. Mycket av de sekundära källorna har hämtats från Finansinspektionens 

rapporter vilket givetvis ger hög trovärdighet. Dock måste man tänka på att den kan vara 

vinklad för att skydda sig mot den kritik som bolånetaket fick. Även andra myndigheter 

såsom Riksbanken som vi hämtat information från anser vi trovärdiga. Litteratur som vi 

använt är vetenskapliga artiklar, referensgranskade studier samt väletablerad teori som 

används inom referensramen. Eftersom bolånetaket är relativt nytt finns det inte så mycket 

skrivet om dess påverkan ännu, förutom det från Finansinspektionen vilket endast är en 

infallsvinkel på huruvida införandet av bolånetaket är positivt för bostadsmarknaden och ur 

ett konsumentskyddsperspektiv. 

  

                                                             
18 Nationalencyklopedin (2012b) 
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3. Bolånetakets effekter på bolånemarknaden 

3.1 Rädslan för en bostadsbubbla som spricker 

Sedan mitten av 1990-talet har de svenska hushållens skuldkvot ökat för varje år, med några 

få år av undantag. Då bolånen står för över 90 procent av hushållens krediter är det ingen 

tvekan om vad det är som orsakat denna spiral. Mycket riktigt har också bolånens storlek ökat 

i förhållande till bostadens marknadsvärde under större delen av 2000-talet. Hela två 

tredjedelar av Sveriges befolkning bor i eget hus eller en bostadsrätt, vilket betyder att det är 

väldigt många det rör sig om.
19

 För många sägs det att en fastighetsaffär är en väldigt bra och 

stabil investering, men tidigare finansiella kriser har visat motsatsen. Under fastighetskrisen i 

början av 1990-talet sjönk priserna otroligt mycket under en period av några år. 

Genomsnittsvillan i Sverige sjönk som lägst 80 procent av köpesumman och Sveriges BNP 

föll med hela fem procent under de första tre åren av 1990-talet.
20

 Fastighetsmarknadens 

kollaps då orsakades delvis pga. den skattereform som genomfördes år 1990/91 som 

begränsade ränteavdraget och dubblerade räntekostnaderna på lånade pengar. Detta alldeles 

efter att utlåningen på kreditmarknaden hade ökat markant under mitten av 1980-talet med 8-

10 procent årligen upp till 50 procent. Utlåningen hade ökat eftersom Riksbanken beslutat att 

släppa efter på de kreditmarknadsregleringar dem hade vid utlåning.
21

 Kommersiella 

fastighetsmarknaden var den som påverkades mest, då den också ansågs övervärderad, och 

föll med 70-80 procent i Stockholm. Men även den privata fastighetsmarknaden påverkades 

och även där hårdast i Stockholm.  

                                                             
19

 Finansinspektionen (2010b) 
20

 Svenska Dagbladet (18 juni 2010) 
21 Perbo (1999) 



11 
 

 

 

Figur 3.1 Fastighetsprisindex. Årsvärden med konsumentprisutvecklingen som jämförelse
22

 

En så kallad ”bubbla” på bostadsmarknaden är enligt tidigare studier känsligare då dessa 

bubblor oftare spricker och ger högre konsekvenser än på jämförelsevis 

värdepappersmarknaden.
23

 En bubbla är något som kännetecknas av en generell 

kreditexpansion. På exempelvis småhusmarknaden är kredittillväxten stark och priserna på 

tillgången stiger väldigt snabbt. Eftersom krediternas säkerhet till denna tillgång allt som 

oftast ligger i själva tillgången betyder det att utrymmet för ännu mer krediter ökar. Och ifall 

det utrymmet tas i anspråk skapas en självförstärkande process och kreditexpansionen tar 

ännu mer fart. Hela denna process går så pass snabbt att det är svårt för kreditgivare att riktigt 

förstå eller inse den ökade risken som håller på att byggas upp i den egna balansräkningen. 

När plötsligt något sedan händer som skapar osäkerhet är följderna omedelbara. Priserna på 

tillgången vänder då nedåt, om inte faller. I det läget får den mest riskbenägna kreditgivaren 

fruktansvärda bekymmer. I denna kris på 1990-talet var det finansbolagen med högt liggande 

krediter som drabbades först och då gick i konkurs.
24

 

De vanligaste orsakerna till att en bubbla spricker är: 

 Riskabla lån med hög belåningsgrad och otillräckliga garantier 

 Ett otillräckligt regelverk 

 Hastiga ekonomiska tillväxter 
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 Ohållbart låga låneräntor och kraftig skuldtillväxt
25

 

Konsekvenserna av denna kollaps var kraftigt fallande konsumtion, arbetslöshet och till slut 

även en så kallad sparchock, som innebar att konsumtionen minskade pga. att sparandet ökade 

så kraftigt. Fastighetskrisen pågick mellan 1990-1993 och ansågs vara över 1994, men det tog 

flera år till innan priserna hade återhämtat sig. I storstäderna tog det över fyra år innan det 

genomsnittliga marknadsvärdet översteg lånet trots tidigare kapitaltinsats på 20 procent. Det 

var ett antal hushåll som sålde sin bostad under dessa år och blev sittande med en stor 

restskuld.
26

 

Under 2000-talet har volymutvecklingen på den totala utlåningen bara ökat för varje år. År 

2009 gjorde därför Finansinspektionen en mycket omfattande undersökning av 

kreditgivningen för bostadsändamål i Sverige. Undersökningen bestod av ungefär 6 800 

nytagna bolån som tecknades mellan den 28-30 september 2009. I undersökningen 

medverkade ett antal banker och kreditinstitut som tillsammans hade över 90 procent i 

marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden. Undersökningen innehöll information om 

låntagarnas skulder och disponibla inkomst, bostädernas marknadsvärde och bankernas egna 

”kvar att leva på kalkyler”.  

 

Figur 3.2 Volymutveckling för belåningsgrader
27
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 Verblane, Jüriado & Lukason (2009, s. 373-386) 
26

 Finansinspektionen (2010b) 
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I denna undersökning bedömde Finansinspektionen att betalningsförmågan hos låntagarna 

överlag var god. Finansinspektionen ansåg att bankerna var konservativa i sina bedömningar 

och använder tillräckligt höga räntelägen i den ”kvar att leva på kalkyler” som de räknar på. 

Finansinspektionen såg även i undersökningen att bankerna tar tillräckligt ansvar i de 

schablonerna för levnadskostnader som räknades på. Men däremot såg dem också en tydlig 

bild av allt högre belåningsgrader. I undersökningen mellan 28-30 september 2009 hade 

närmare 12 procent av låntagarna en belåningsgrad på över 90 procent, cirka 20 procent hade 

över 85 procent och en tredjedel av låntagarna hade nått en belåningsgrad på över 80 procent 

av bostadens värde. Reglerna för hur mycket ett bostadsobjekt får belånas beror på företaget 

och varierar mellan 75 och 95 procent av det bedömda marknadsvärdet.
28

 

3.2 Finansinspektionens mål med regleringen 

”Målet med den föreslagna regleringen i form av allmänna råd är att motverka en osund 

kreditgivning på bolånemarknaden och därigenom stärka konsumentskyddet och bibehålla 

förtroendet för bankmarknaden” (B1) – Finansinspektionen, 2010-05-05. 

Sådär skriver finansinspektionen i den remisspromemoria från våren 2010 där de ger förslag 

till att denna reglering ska träda i kraft. Finansinspektionen är också rädd för att det finns en 

fara med att företagen som ger ut lån kan använda höga belåningsgrader som ett 

konkurrensmedel. En sådan sak skulle på längre sikt kunna leda till oacceptabelt höga risker 

för konsumenter och försämra förtroendet för kreditmarknaden.  

Om dem istället rekommenderar en begränsning på belåningsutrymmet med bostaden som 

säkerhet antas hushåll med väldigt hög skuldsättning minska eftersom ett lån utan säkerhet 

innebär en högre ränta. Detta skulle stimulera en bolåntagare att undvika sådana lån eller 

snabbt amortera bort dessa.
29

 Finansinspektionen menar att denna typ av begränsning på 

belåningsgraden är det bästa sättet för en myndighet att kunna uppnå det syftet eller det mål 

dem strävar efter i frågan. Alltså ett bättre konsumentskydd.
30

 

3.2.1 Kritik mot förslaget 

Det finns även dem som väckt stark kritik mot införandet av bolånetaket och ett flertal 

remissinstanser har yttrat sig kritiskt. Bland andra har statliga Riksgälden öppnat kritik och 
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menar att det viktiga är hur stora hushållens lån är och inte hur stor belåningsgraden är. Det är 

skuldsättningen som enligt dem är grundproblemet och inte pantsättningen som i det här fallet 

åtgärdas via regleringen (B2). Flera andra menar också att de unga hushållen stängs ute från 

bostadsmarknaden vid införandet av ett bolånetak, allra mest i storstäderna. Den kritiken 

svarar Finansinspektionen med att delvis erkänna att de unga hushållen visserligen påverkas 

mest, men också med att det är de unga konsumenterna som framförallt ska skyddas. Det var 

även ett flertal banker som såg kritiskt på förslaget och däribland SEB som visserligen förstår 

Finansinspektionens syfte med bolånetaket är; att marknaden inte ska bli överbelånad och att 

det på så vis ska uppstå en bubbla i systemet, och sympatiserar med detta. Trots det så 

hävdade SEB att det finns andra vägar att gå, som att exempelvis införa ett amorteringskrav 

på bottenlån (B3, A1).
31

 

3.3 Alternativ till bolånetak 

Innan denna reglering med bolånetak fastslogs utredde Finansinspektionen andra åtgärder 

som hade kunnat uppfylla det syfte med sundare kreditgivning och ett starkare 

konsumentskydd. De alternativ som utreddes var främst amorteringskrav och 

prisfallsförsäkring (NK1, A2).
32

 

3.3.1 Amorteringskrav 

När ett lån tas ska det förr eller senare betalas tillbaka till de pengarna lånats av. Med 

ekonomiska termer kallas det att amortera. Genom att lägga upp en avbetalningsplan på 

exempelvis ett bostadslån så kan det amorteras en summa pengar varje månad för att så 

småningom ha betalat tillbaka hela skulden. Oftast är det kreditgivaren som bestämmer 

lägstanivån på hur snabbt lånet ska ha amorterats. Ofta kan banker locka konsumenter med en 

amorteringsfri period i början för att få kunder. Konsekvenser på att ha en amorteringsfri 

period i början är att räntan kommer att vara högre under en längre period eftersom den 

baseras på en högre summa pengar.
33

 

I det här fallet skulle detta kunna ske genom att Finansinspektionen bestämmer en maximal 

tid för under hur lång tid lånen får löpa (A3). Det är väldigt angeläget att det amorteras från 

låntagarna och speciellt på krediter där belåningsgraderna är höga anser Finansinspektionen. 
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Dock så anser Finansinspektionen också att det finns svårigheter i att reglera amorteringstiden 

av flera olika skäl.
34

 

En sak är att en sådan reglering skulle missa en del av sitt huvudsakliga syfte att minska de 

högsta belåningsgraderna. Dessutom anser Finansinspektionen att det är omöjligt ur ett 

stabilitets- eller konsumentskyddsperspektiv att kunna motivera varför en kund med låg 

belåningsgrad ska tvingas amortera (A4). Men krav på amortering på topplånet skulle också 

kunna motverka sitt syfte. Det av den enkla anledningen att vid de lägen ett hushåll har 

likvida problem är det vanligt att banker ger uppskov med amortering av bostadslånet, 

eftersom det finns en risk att konsumenten har andra krediter som har mycket högre ränta än 

bostadskrediterna. Därför ligger det i både konsumentens och bankens intresse att amortera 

dessa först.
35

 

3.3.2 Prisfallsförsäkring 

Det finns redan idag länder som har gjort försök med att införa prisfallsförsäkring som skydd 

för högt belånade konsumenter och det vore inte ett orimligt alternativ även i Sverige (A5). 

Främst i USA har det gjorts primitiva försök som dock inte fått den spridning som de 

hoppats.
36

 Vi kan ju exempelvis skydda oss genom försäkring mot en bostadsbrand, som det 

är betydligt lägre risk för ska ske än en värdeminskning på bostaden på grund av 

marknadsförhållanden. Trots detta anser Finansinspektionen att en sådan reglering i nuläget 

inte skulle vara hållbart sett till förhållandet hur bankernas kreditgivning går till på och att det 

skulle bli en alltför ingripande förändring. Även om dem ser fördelar med en fungerande 

försäkringsprodukt som försäkrar konsumenten mot prisfall och förluster på lån i bostad 

utöver en viss belåningsgrad. Det skulle kunna uppfylla syftet Finansinspektionen eftersträvar 

med krav på sundhet (A6). 

3.4 Internationell utblick 

Det är inte bara i Sverige som bostadspriserna har ökat så mycket senaste 15 åren och 

belåningsgraderna stigit. Detta är ett problem som har varit omfattande i princip hela 

västvärlden, se diagrammet nedan. Under senaste finanskrisen skedde kraftiga fall på många 

länders bostadspriser. Våra nordiska grannar Norge, Danmark och Finland har alla tre haft 
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liknande trender med stigande skuldsättning i hushållen sedan bankkrisen 1992-1993
37

. I både 

Norge och Finland har respektive tillsynsmyndighet presenterat rekommendationer för hur 

bankernas kreditgivning till bolånekunder ska se ut. I Norge rekommenderar det norska 

Finanstilsynets råd att ett bolån inte bör överstiga 90 procent av bostadens marknadsvärde. 

Utifall lånet skulle överstiga rekommenderad maximal belåningsgrad så bör banken antingen 

se till att det finns en borgen, tilläggssäkerhet eller på annat sätt kunna motivera övertrampet. 

I början på 2010 gick den finska finansinspektionen ut med uppmaning till bankerna om att ta 

höjd för minst 6 procents boränta och undvika en belåningsgrad på över 90 procent av 

marknadsvärdet, med undantag av mycket sällsynta fall. Vissa länder ställer hårdare krav på 

rådgivningsansvar hos bankerna och även större ansvar vid en konsuments konkurs. Hårdare 

krav om amortering är inte heller ovanligt (A7).
38

 

 

Figur 3.3 Hushållens skuldsättning i procent av den disponibla inkomsten
39

 

3.4.1 Bolånetak i Kanada och Hong Kong 

Även bolånetak i form av begränsade belåningsgrader är något som existerar i andra länder. 

Kanada och Hong Kong. Kanada har ett bolånetak med begränsad belåningsgrad på upp till 

75 procent av fastighetens värde. Dock går det att teckna en försäkring och få ett beviljat lån 

                                                             
37
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38
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på upp till 95 procent. Då täcker försäkringen hela lånebeloppet om det statliga 

försäkringsbolaget garanterar försäkringen. 

Sedan mitten av 1990-talet har Hong Kong haft en reglerad belåning som också skärptes år 

2009 på upp bolånetak på 70 procent av fastighetens värde. Men liksom i Kanada kan 

låntagaren få beviljat ett högre lån under förutsättningarna att de tecknar en försäkring hos ett 

av Hong Kongs statliga försäkringsbolag och på så sätt låna upp till 90 procent. Försäkringen 

täcker då beloppet över 70 procent ända upp till 90 procent.
40
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4. Redovisning av sekundärdata 

Bolånens storlek satt i perspektiv till bostädernas marknadsvärde hade stigit under de senaste 

åren och bolånen motsvarade i dagsläget ungefär 90 procent av hushållens totala 

skuldsättningsgrad. Inkomst och ränta tillsammans med priser på bostadsmarknaden är direkta 

faktorer i omvärlden som påverkar den volym som konsumenterna belånar sig till, detta enligt 

tidigare studier.
41

 Till följd av att hushållens skuldsättning stigit kraftigt i takt med 

bostadspriserna från mitten av 90-talet, så ökade också hushållens belåningsgrader under 

nästan hela 2000-talet och mot den bakgrunden tog Finansinspektionen beslut om att införa 

allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad. Med belåningsgrader menas 

bolånens totala storlek beskrivet i en procentsats, satt i förhållande till bostädernas 

marknadsvärde.  

4.1 Bankernas åsikter om bolånetaket 

Ungefär ett halvår efter Finansinspektionens införande av bolånetaket gjordes en första 

undersökning kring vad effekterna hade blivit. Undersökningen baserades på en granskning 

hos sju svenska banker där respektive banks kreditchef fick besvara ett antal frågor berörande 

bankernas och konsumenternas respons såhär långt efter införandet av den nya regeln. 

Följande del är grundat på en delrapport från Finansinspektionen som publicerades den 6:e 

april 2011.
42

 Företagen som ingick i undersökningen är Swedbank, SEB, Handelsbanken, 

Nordea, Länsförsäkringar Bank, SBAB och Skandiabanken. 

I denna första utvärdering sedan införandet gavs en indikation på att bolånetaket haft 

önskvärd effekt från Finansinspektionens håll. Samtliga kreditchefer som ingick i 

undersökningen uppgav att de riktigt höga belåningsgraderna minskat och att bankerna i 

allmänhet blivit hårdare när det gällde att bevilja höga lån (B4, P1).
43

 Det bör dock tilläggas 

att det vid tidpunkten var flera faktorer som kan ha lett till den minskade efterfrågan på riktigt 

höga belåningsgrader, såsom exempelvis Riksbankens reporäntehöjningar och den rådande 

osäkerheten i världsekonomin.  

4.1.1Rekommendation om amortering 

Den svenska bankföreningen gjorde ett uttalande efter bolånetakets införande med en 

rekommendation till bankerna om att införa någon form av amorteringskrav på 
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belåningsgrader som överstiger 75 procent av bostadens marknadsvärde (NK2, A8).
44

 Såhär 

långt hade de allra flesta banker inte uppfattat någon ökad vilja från konsumenternas håll att 

amortera, men att just denna amorteringsfråga mera drivs från bankernas håll där de är tydliga 

med att påtala vikten av att amortera för kunderna (P2). Dock hade ett fåtal banker uppfattat 

att deras kunder i viss grad ökat sin amorteringsvilja (K1). Generellt kände också bankerna att 

det implementerat sig en starkare medvetenhet hos konsumenterna vad gäller amortering och 

boendekostnader (K2). Vidare så svarade de flesta av bankerna ja på frågan om de hade 

ändrat sin inställning på något vis till höga belåningsgrader och amortering (P3). Exempel på 

det kunde vara att någon sorts extra villkor infördes vid belåning som överskred 75 procent av 

bostadsvärdet, och kunde exempelvis vara i form av ett krav på en extra buffert. Somliga 

banker fattade även beslut om att införa amorteringskrav på alla nya lån vars belåningsgrad 

sträckte sig över 75 procent (NK3, P4).  

En fråga där svaren varierade i undersökningen, var gällande hur mycket högre ränta de olika 

bankerna i allmänhet tar ut på topplån över 85 procent utan annan säkerhet, i jämförelse med 

bottenlån. Många av svaren antydde att dessa nya topplån blivit avsevärt dyrare än 

bottenlånen och påslaget på dessa kunde sträcka sig ända upp till sju procentenheter, jämfört 

med ett bottenlån.  

4.1.2 Indikationer på avsedd effekt 

Denna första utvärdering som genomfördes ganska exakt sex månader efter 

Finansinspektionens införande av bolånetaket, gav alltså indikationer på att regleringen hade 

fått avsedd effekt. De tillfrågade kreditcheferna noterade sammanfattningsvis en minskning av 

riktigt höga belåningsgrader (B5). De kunde även bekräfta att bankerna mer tydligt poängterar 

vikten av att amortera för sina kunder, dock tycktes de vid tillfället inte ha känt av någon ökad 

benägenhet från konsumenternas håll att amortera på sina lån (K3, P5). 

Som tidigare nämnt så bör det poängteras att vid detta tillfälle så hade bolånetaket endast 

funnits under en relativt kort tid, samt att flera andra faktorer såsom osäkerhet i 

världsekonomin och höjda räntor också kan tänkas haft en påverkande effekt på 

bolånemarknaden och hushållens beteenden. Finansinspektionen beslutade därför att följa upp 

denna första utvärdering efter ytterligare en tid, genom att utföra ännu en undersökning som 

mer på djupet skulle gå in och se vilka bolånetakets effekter blivit.  
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4.2 Sveriges bolånemarknad 

Denna del av rapporten bygger på Finansinspektionens rapport ”Den svenska 

bolånemarknaden” som publicerades 2012-03-13.
45

 

Cirka ett år efter den första utvärderingen av bolånetaket, så genomförde Finansinspektionen 

en mer bred undersökning i syfte att följa upp effekterna av regleringen sett till bostads- och 

bolånemarknaden, samt även göra en bedömning av eventuella risker som medföljer 

skuldsättningen för hushåll som har tagit nya bolån efter bolånetaksinförandet. 

Undersökningen grundar sig på insamlat material från följande banker; Handelsbanken, 

Swedbank, Nordea, SEB, SBAB, Länsförsäkringar Bank, Skandiabanken och Danske Bank. 

Materialet består i stora drag av tre huvuddelar som bankerna har besvarat; ett stickprov av 

nya lån som omfattar samtliga nya bolåneavtal som ingicks mellan 26:e september och 6:e 

oktober 2011 då urvalet av lån uppgick under perioden till drygt 12 600 i antal, ett formulär 

med insamlad information från bankerna på aggregerad nivå och kvalitativa frågor. I 

undersökningen är det nämnvärt att beräkningen av belåningsgraden skiljer sig något mellan 

stickprovet och data på aggregerad nivå. Sett till data på aggregerad nivå så är 

belåningsgraden framräknad utifrån bottenlån och topplån, alltså de lån som tagits med 

bostaden som pant. Dessa data har Finansinspektionen samlat in från bankerna angående 

deras utlåning för bostadsändamål sedan 2006. Skillnaden om man kollar på stickprovet är att 

där har dessutom eventuella lån utan säkerhet, så kallade blancolån som kan relateras till 

bostadsfinansieringen, inkluderats. Skillnaden mellan stickprovet och data på aggregerad nivå 

blir dock marginell, eftersom att blancolån utgör en så pass liten del av nya bolån.  

4.2.1 Utlåningstillväxt och belåningsgrad 

Utlåningstillväxten som låg på runt 10 procent under åren 2009 och 2010, sjönk 

anmärkningsvärt under 2011 ner till 7 procent.  
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Figur 4.1 Utlåningstillväxten för bolån perioden oktober 2007 – oktober 2011(årstakt)
46

 

Belåningsgraderna hade ökat stadigt från 2002 och fram till och med 2010, då bolånetaket 

infördes, men under 2011 så minskade belåningsgraden för nya lån på aggregerad nivå för 

första gången på många år.  

Figur 4.2 Belåningsgrad för nya lån. Mellan åren 2002 – 2011. 
47
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Den genomsnittliga belåningsgraden för nya lån sett till aggregerade datauppgifter ligger 

alltså runt cirka 70 procent, vilket stämmer väl överens sett till belåningsgraden i genomsnitt 

för nya lån i stickprovet, som också där hamnar på 70 procent.  

Även i undersökningens kvalitativa del bekräftas den sjunkande belåningsgraden för nya lån 

av bankerna, då de uppger en minskning av andelen bolån med en större belåningsgrad än 85 

procent sedan bolånetakets införande. Bankerna anger också att de har anpassat sina 

kreditinstruktioner till bolånetaket och att efterfrågan på de höga belåningsgraderna har 

minskat (P6).  

4.2.2 Påverkan på förstagångsköpare 

En iakttagelse i undersökningen är att unga låntagare, vilket innebär 16-25 åringar, utgör åtta 

procent av nya bolån enligt stickprovet 2011, jämfört med två procent 2009. Enligt 

Finansinspektionen så ser man det här som en indikation om att bolånetaket inte har lett till att 

de yngre låntagarna stängs ute från bolånemarknaden (B6). Hälften av bankerna svarar dock 

att det har blivit aningen vanligare att kunderna, och då framför allt förstagångsköpare, får 

avslag på sin låneansökan. Somliga av bankerna har svarat att avslagen inte ökat, men att 

kundernas kännedom om regleringen till stor del har implementerat sig och att det är 

anledningen till att de avstår från att söka lån till ett bostadsköp (K4). 

4.2.3 Bolånestocken minskar 

Den totala utestående volymen bostadslån kallas ”bolånestocken”, och även sett till 

belåningsraden i den så har den minskat sedan den senaste undersökningen. 2009 värderades 

belåningsgraden i bolånestocken till 63 procent och nu vid den senaste värderingen låg den på 

drygt 60 procent. Även den andel av bankernas utestående stock med de allra högsta 

belåningsraderna, det vill säga de som överstiger 90 procent, har minskat och låg vid denna 

senaste värdering på runt 5 procentenheter. 
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Figur 4.3 Belåningsgrader i bolånestocken
 48

 

Ser man till hela landet kontra storstadsregionerna, så är belåningsraden likvärdig, dock är 

andelen hushåll vars belåningsgrad överstiger 85 procent större i övriga landet än i 

storstäderna. Av hushållen i stickprovet av nya bolån så har hela 14 procent en belåningsgrad 

på exakt 85 procent, vilket enligt Finansinspektionen är ett tydligt tecken på att bolånetaket 

haft en stark verkande effekt.  

4.2.4 Bottenlån, topplån och blancolån 

Det vanligaste för majoriteten av bankerna är att de delar upp bolånen de ger ut i bottenlån 

respektive topplån. Bottenlånet är den del av bostadslånet som har pant med bästa säkerhet i 

bostaden och vanligast är att det innefattar runt 75-85 procent av marknadsvärdet. 

Sannolikheten är alltså stor att banken får tillbaka det belopp som bottenlånet omfattar, även 

om bostaden av någon anledning tvingas säljas till ett värde som är lägre än det ursprungliga 

marknadsvärdet. Topplånet är istället den överstigande delen av bostadslånet ovan 

bottenlånet, och denna belåningsdel har därför sämre säkerhet i bostaden. Vilket betyder att 

det finns en större risk för banken att de inte får tillbaka de utlånade pengarna i topplånet vid 

en försäljning efter ett prisfall på bostaden, än vad risken är i bottenlånet. Följaktligen tar 

också bankerna oftast ut en högre ränta för topplånet. I de fall då bottenlånet uppgår till 75-80 

procent av bostadsvärdet, så blir det aktuellt med topplån på resterande del upp till 85 procent.  

Många av bankerna, men inte alla, kan också erbjuda sina kunder blancolån för lån som 

sträcker sig över 85 procents belåningsgrad, men ett relativt vanligt sätt att finansiera den 
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lånedel utöver 85 procent är också genom pant i någon närståendes bostad. För att bankerna 

ska bevilja belåningsgrader över 85 procent så ställs det höga krav på låntagaren anger de i 

undersökningen, samt även att den maximalt beviljade utlåningsgraden också har gått ned på 

sistone (NK4). En övervägande del av bankerna som kan erbjuda denna form av 

blancofinansiering uppger att det de facto blivit något vanligare med blancolån idag jämfört 

med före bolånetakets införande, vilket också bekräftas av det data på aggregerade nivån (P7). 

Men blancolånen är fortfarande små vilket även stämmer överens med offentlig statistik.
49

 

4.2.5 Belåningsgrader över 85 procent 

I den undersökning som genomfördes 2009 så hade runt 20 procent av hushållen en 

belåningsgrad som översteg 85 procent. Sätter man det i jämförelse med denna senaste 

undersökning och stickprovet av nya bolån som statistiken är grundad på, så ser man där att 

det nu ligger på knappt nio procent.  

Figur 4.4 Belåningsgrad
50  
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I stickprovet delades de nya bolånetagarna in i olika ålderskategorier, vilka var; 16-25, 26-35, 

36-50, 51-65 samt äldre än 65 år. Ser man till det yngsta åldersspannet, alltså 16-25 år, så har 

där 11 procent en belåningsgrad som stiger över 85 procent.  

Figur 4.5 Belåningsgrad över 85 procent per ålderskategori
51

 

I det tidigare stickprovet av nya bolån som utfördes 2009 så uppgick siffran till hela 51 

procent för den yngsta ålderskategorin som hade belånat för sin bostad över 85 procent. 

Intressant här är också att se att 35 procent har en belåningsgrad som är exakt lika med 85 

procent, vilket ses som en tydlig indikation på att det införda bolånetaket haft en stark 

planenlig effekt (B7).  

Om man jämför den ränta som bankerna tar ut för blancolånen med räntan på ett bottenlån, så 

ligger det mellan 2 – 2,6 procentenheter högre för blancolånen, enligt bankerna. 

Figur 4.6 Genomsnittliga räntenivåer i stickprovet
52
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Enligt stickprovet, som bygger på lån som är utbetalade under perioden 26:e september till 

den 6:e oktober, så är dock den genomsnittliga skillnaden på räntan mellan de olika typerna 

av lån 1,8 procentenheter, vilket alltså är något lägre. 

4.2.6 Amortering 

Sett till amorteringsfrågan genom de senaste åren, så har andelen nya bolån med fullständig 

amorteringsfrihet ökat med runt 6 procentenheter sedan 2009. Även den genomsnittliga tiden 

för amortering för nya bolån har ökat med cirka 4 år sedan 2009. 

Figur 4.7 Amorteringstid och amorteringsfrihet, nya bolån 
53

 

Finansinspektionen spekulerar i rapporten kring att förklaringen till detta kan vara 

förändringen i räntenivån de senaste åren. År 2009 präglades av rekordlåga utlåningsräntor på 

just bostadslån och en period med låga räntor ger följaktligen hushållen större utrymme att 

amortera av sina lån. Anmärkningsvärt är här att hälften av bankerna i undersökningens 

kvalitativa del uppger att de ser en ökad vilja från kundernas håll att amortera, vilket alltså 

sätter sig i motsats till statistiken (K5). Något som hälften av bankerna också uppger är att de 

nu säger sig ha en mer restriktiv inställning till de riktigt långa amorteringstiderna, jämfört 

med ungefär ett år sedan (NK5, P8).  

Vad gäller bankernas krav på amortering så varierar det något sett till deras olika 

kreditinstruktioner. Beroende på bank så sträcker sig amorteringskravet för bottenlån mellan 

40 – 60 år och några banker kräver också att den del av bottenlånet som överstiger 75 procent 

ska amorteras bort på 10 år (NK6). I princip samtliga banker är överens i undersökningen om 

att de kräver en amorteringstid på 10 år för topplån, dock svarar två banker att de tillåter en 

amorteringstid på upp till 30 år för topplån. Ser man till blancolån så finns även här lite 

spridda direktiv bankerna sinsemellan. Majoriteten av bankerna har krav på att blancolån ska 

amorteras på 10 år, dock har en bank ett striktare krav på 5 år och en annan bank tillåter en 
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längre amorteringstid på uppåt 15 år (NK7). Samtliga banker har gemensamt att de tillåter 

amorteringsfrihet på sina bottenlån, men ingen gör det för sina topplån eller blancolån. 

Genomsnittlig amorteringstid i stickprovet av nya bolån för de som amorterar på sitt topp- och 

blancolån är 11 respektive 12 år.  

Figur 4.8 Amorteringstider
54

 

Enligt stickprovet av nya bolån så amorterar 98 procent av hushållen som har en 

belåningsgrad över 85 procent. Vilket alltså utelämnar endast 2 procent som varken amorterar 

på sitt botten-, topp- eller blancolån av de hushåll som har en mycket hög belåningsgrad. Här 

anser Finansinspektionen att det indikerar på att bolånetakets införande medfört hårda krav på 

att amortera på de riktigt höga belåningsgraderna (B8).  
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5. Empiri – Redovisning av primärdata 

5.1 Intervju med Finansinspektionen 

För att få en djupare inblick i införandet av bolånetaket, samt vad utfallet har blivit på 

bolånemaknaden såhär långt, genomförde vi en kvalitativ intervju med två utvalda personer 

som arbetar på Finansinspektionen med ekonomisk analys och har varit med och drivit 

projektet för bolåneundersökningen.  

(FI = Finansinspektionen) 

5.1.1 Varför införde Finansinspektionen ett bolånetak? 

Redan från någon gång i början av 2000-talet så började det här problemet byggas upp. ”Vi 

har sett en trend som gått åt fel håll, belåningsgraderna ökade, tillväxttakten i utlåningen har 

varit på uppemot 10-15 procent vilket är en hög nivå”, inleder FI. Vi fick ställa oss frågan om 

det här var långsiktigt hållbart. En fördjupad bolåneundersökningen genomfördes 2009
55

 då 

man tog ut ett stickprov under en viss period på utbetalade krediter, och vad man såg då var 

att det fanns en del hushåll som låg inom en viss riskkategori sett till bland annat 

belåningsgrad och skuldsättning. ”Detta tillsammans med att vi har sett att det har byggts upp 

stigande belåningsgrader och hög tillväxttakt i utlåningen, var inte långsiktigt hållbart och 

därmed ledde det fram till beslutet om att införa bolånetaket i oktober 2010”, fortsätter FI. 

Beslutet togs alltså framför allt sett till ett konsumentperspektiv då man vill skydda de svaga 

konsumenterna från att överskuldsätta sig.  

Frågan dyker upp om det fanns några internationella faktorer bakom beslutet om bolånetaket, 

men där får vi svaret att det var det svenska förhållandet som låg i fokus. Sedan förklarar FI 

att det är klart att man kan dra lärdom av vad som har hänt i andra länder tidigare, exempelvis 

Danmark som under perioder har haft kraftig överbelåning i landet. Dem fortsätter och säger 

att vi också hade den svenska 90-talskrisen där det tog 7-8 år innan bostadspriserna var 

tillbaka på den nivån som det var innan och att det är klart att sådana aspekter tas med, men 

inte direkt sett till själva beslutet. ”Att en överbelåning i sig kan leda till stora konsekvenser 

har man ju sett i olika scenarion tidigare; vår egen 90-talskris som sagt, men också sett till 

liknande händelser i Spanien, Irland och USA bland annat, men det var i synnerhet hur det såg 

ut här som var det viktiga”, säger FI. 
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5.1.2 Hur reagerade aktörer på marknaden? 

Intressant var att se vilka reaktioner som Finansinspektionen uppfattade i samband med 

införandet och där får vi svaret att det i början bemöttes av motstånd från flera olika parter, 

däribland banker, fastighetsmäklare, samt mäklarsamfundet, vilka samtliga ansåg att det inte 

skulle behövas.”I efterhand har det dock blivit mer positivt och nu känns det som att det finns 

en allmän acceptans emot bolånetaket”, menar FI (NK8). ”Mycket av den kritik som riktats 

mot införandet har handlat om att de unga stängs ute från bolånemarknaden, men det ser vi 

också i undersökningen senast att andelen unga som tar nya bolån inte har minskat, om vi 

jämför med den undersökning som gjordes 2009”, säger FI. Sedan fortsätter dem och förklarar 

att de enbart har statistik från de som har tagit lån, så på så vis är det ju svårt att få en siffra på 

de som stängts ute. 

Mäklarsamfundet var som ovan berört besvikna på FI’s beslut om att införa bolånetaket. De 

menade att ett införande av ett amorteringskrav hade varit ett lämpligare alternativ än ett 

lånetak (B9, A9).
56

 Till det säger FI att dem tror att det är svårt att rent juridiskt få till ett 

sådant amorteringskrav, som Finansinspektionen de facto skulle kunna kontrollera och se att 

det efterlevs, men det var helt klart ett av de två alternativen som framförallt diskuterades 

(NK9). ”Bankföreningen har gått ut med en amorteringsrekommendation, men problemet är 

att enligt det vi har sett så efterlevs inte rekommendationen”, säger FI. Dem fortsätter; ”Det 

svåra med ett amorteringskrav om vi skulle införa det, är hur man ska kunna hindra att man 

går och tar ett lån i en annan bank för att sköta sin amortering. Hur ska det kunna kontrolleras 

om man ska ha den typen av krav? Det var i synnerhet det som satte käppar i hjulet för den 

typen av reglering” (NK10, A10). 

5.1.3 Hur har bolånetaket fungerat? 

På frågan angående hur de har uppfattat att hushållen sköter bolånen idag, så svarar FI att de 

riktigt höga belåningsgraderna har minskat och att det har skapats en typ av norm att fler och 

fler ligger runt just 85 procent i belåning på sina bostäder. ”Bolånetaket har fått en effekt, det 

tycker vi att vi kan klargöra i rapporten med det underlaget vi hade där vi tog ett ganska 

gediget stickprov från hushållen, lån för lån. Belåningsgraderna är på väg nedåt på första 

gången sedan länge”, säger FI. Med det menar de att i rapporten
57

 tyder det på att bolånetaket 

har givit en effekt, att hushållen inte lånar riktigt lika mycket (B10).  
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Vi har förstått att ett av de klara syftena med bolånetakets införande var att stärka 

konsumentskyddet på så vis att man motverkar att banker samt andra kreditinstitut använder 

bland annat högre belåningsgrader som konkurrensmedel
58

 och detta kan förstås påverka 

hushållen negativt.
59

 Därmed var det intressant att höra vilken påverkan de på FI ansåg att just 

den aspekten hade haft sett till den här trenden med att tillväxttakten och belåningsgraderna 

ökat stadigt den senaste perioden. FI inleder med att svara att några år innan finanskrisen 

2008 så såg man i synnerhet SBAB som prispressare och att de också lånade ut till väldigt 

höga belåningsgrader. ”Eftersom att vi pratar om bolån, som är en ganska likartad och 

homogen produkt som inte skiljer sig särskilt mycket från vem man tar dem av, så är det ett av 

de medel som bankerna kan använda sig av för att få tag på fler kunder på en sådan marknad”, 

påpekar FI. Andra metoder bankerna kan använda sig av är att ha lägre räntor och låga 

amorteringskrav. ”Vi tror att alla de faktorerna spelar in om man ser det historiskt sett till vad 

som har drivit utlåningen. Sen är det klart att det finns incitament från hushållen också, 

eftersom det trots allt är de som har tagit på sig de här skulderna, så det är också en aspekt att 

tänka på. Så att vi tror att samtliga faktorer spelar in, medan vi på Finansinspektionen ser mer 

på vad det är som faktiskt har hänt, det faktum att utvecklingen varit osund så att säga”, säger 

FI.  

5.1.4 Finns problem med andra lösningar? 

Som ett alternativ till att på sätt och vis ersätta de riktigt höga belåningsgraderna, alltså över 

85 procent, så kan bankerna i viss mån erbjuda blancolån. Räntan på denna form av lån blir 

dock högre och då kan man ställa sig frågan om det hela inte resulterar i en högre slutkostnad 

för låntagaren.
60

 På frågan svarar FI; ”Det kan det göra, men det finns två sidor att se på 

blancolån, där den ena är den officiella statistiken och tillväxttakten för blancolån som stort 

som inkluderar alla former av blancobelåning och inte enbart bostadsrelaterade sådana. 

Noterbart där är att den inte har stigit i snabbare takt än vad bostadsutlåningen har gjort, så att 

vi kan inte se där att blancolån relaterade till bostäder skulle ha varit i stor omfattning. Den 

andra är att i och med det stickprov vi tog in under den senaste undersökningen så var det 

väldigt liten andel blancolån.” FI fortsätter och säger att den lösningen visst resulterar i en 

dyrare kostnad för låntagaren, men att det viktiga där ändå är att man återigen ser det ur ett 

konsumentskyddsperspektiv. Tidigare kunde man belåna sig upp till 95 procent i bottenlån 

och så hade man en amorteringstid på 50-70 år, eller i allra värsta fall var det amorteringsfritt. 
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”Blancolånen som tas idag mellan exempelvis 85-90 procent kräver bankerna en ganska hård 

amortering på, vilket kan vara att det ska amorteras ned på 5 år. Då har vi ändå vunnit 

någonting, att om man ska ha de verkligt höga belåningsgraderna så krävs det en 

motprestation av dig som konsument, så att i och med det så har vi fått en amorteringstakt 

som är betydligt högre än vad den var förut, och konsumentskyddet kanske har fått en effekt 

även där”, menar FI.  

I andra länder så kan man se en stor skillnad i amorteringstider sett till hur vi har det i 

Sverige. Om man tar ett land som Finland som exempel, där ligger deras amorteringstider på 

runt 25-30 år
61

, och vi ställde oss undrande till om det här är något som är reglerat eller om 

det kan ha med länders kultur att göra. FI börjar med att säga att det kan ha med kulturen att 

göra, och om man ser till hur vi hade det här i Sverige för 10-15 år sedan så var det även här 

en helt annan amorteringskultur. I och med konkurrensen mellan bankerna och hur de skulle 

gå tillväga för att få in fler kunder, så tror FI att bankerna släppte aningen på just det här med 

kraven på amortering och amorteringstider, och därmed försvann också lite det här med 

amorteringskulturen här. ”Ser man hit till Sverige så har vi en ungefärlig genomsnittlig 

amorteringstid på runt 60-70 år. Det tror jag inte finns i så många andra länder, utan då är ett 

lån på 30-40 år, eller kanske ned mot 20 år, och då ska det amorteras på den tiden också”, 

säger FI. 

5.1.5 Utfall såhär långt och framtidstankar? 

När vi frågar hur de tycker att utfallet har blivit efter införandet av bolånetaket hösten 2010, 

och om det har varit i enlighet med hur FI hade tänkt sig, så får vi svaret att det är svårt att 

svara på och också lite för tidigt för att göra de stora utvärderingarna. Dock säger FI att det 

viktigaste målet egentligen var att belåningsgraden skulle vända nedåt, vilket den alltså har 

gjort och den förändringen kan man som sagt se. FI berättar vidare att de gjorde den så 

kallade ”bolån light” där de frågade kreditchefer på respektive storbank angående hur de 

upplevde situationen efter bolånetaksinförandet, och hur känslan var. Detta gav en bild som sa 

att efterfrågan nu är lägre på riktigt höga belåningsgrader och att de generellt har lite striktare 

regler (P9). ”Sedan gjordes också den här undersökningen
62

, som indikerade på att det som 

sagt gett en norm kring 85 procent i belåningsgrad, samt att belåningsgraden har vänt nedåt på 

aggregatet är också ett av de positiva tecknen som vi sett, vilket ändå måste ses som ett steg åt 

rätt håll”, avslutar FI svaret på frågan med (B11).  
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Vi avslutar intervjun med att fråga hur tankarna går kring framtiden och om de tror att det 

krävs någon ytterligare förändring sett till bolånetaket, eller om de är nöjda med de nuvarande 

allmänna råden som lånetaket medför. FI replikerar att det fortfarande är väldigt tidigt att säga 

(F1). Enligt dem är tanken att ta in ett stickprov varje år och stämma av hur det ser ut, vilket 

de började med 2009 i den undersökningen, och detta som redovisas i samband med rapporten 

i mars 2012 var det andra stickprovet. ”Den här gången tog vi in alla nytagna bolån från 8 

institut landet över som togs under 9 dagar, från slutet av september till början av oktober. Det 

är som sagt något som vi tänkt göra nu en gång om året framöver och följa utvecklingen för 

att se vad som händer med belåningsgraden och amorteringen, sen får man väl se framöver 

om det är något med bolånetaket som behöver justeras”, säger FI avslutningsvis (P10, F2).  

5.1.6 Sammanfattning och tolkning av intervju 

Då vi läst ett antal av Finansinspektionens rapporter inför intervjun så hade vi god inblick 

kring de bakomliggande faktorerna för bolånetakets införande, och via granskning av befintlig 

sekundärdata hade vi även en bild av vilken effekt det givit såhär långt. Men i och med 

intervjun så fick vi möjligheten att vidareutveckla samt även bilda ny kunskap gällande 

bolånetaket, som vi på så vis kunde redovisa i denna empiriska del av rapporten. Den 

information vi fick via denna kvalitativa intervju med FI är väldigt lik data som vi har 

redovisat i tidigare avsnitt av studien. Detta är positivt då det bekräftar den data via en 

tillförlitlig referens och stärker reliabiliteten.  

De flesta av svaren vi fick under intervjun var som förväntade. Det faktum att själva 

grundtanken med bolånetakets införande byggde på att få ned de kraftigt växande 

belåningsgraderna samt att det främst var sett till ett konsumentskyddsperspektiv, för att 

Finansinspektionen vill förhindra och skydda konsumenterna från att överskuldsätta sig, var 

för oss redan känt. Det var intressant att höra vad de hade att säga kring den kritik som 

införandet faktiskt bemöttes från en början, och det faktum att kritikerna påpekade att de unga 

stängs ute från bostadsmarknaden. FI belyser istället att om man ser till den nyaste 

undersökningen så har andelen unga som tagit nya bolån inte minskat, jämfört med 

undersökningen 2009. Flera gånger under intervjun tar de upp just detta att man inte kan se i 

undersökningarna som gjorts att den yngre ålderskategorin har påverkats negativt av detta 

införande, och skjuter alltså på sätt och vis från sig den kritiken som stundtals varit ganska 

hård, från bland annat Mäklarsamfundet.  
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Trots att de påpekar att det är för tidigt att dra några stora slutsatser, så kan man 

sammanfattningsvis säga att det framgår väldigt klart att FI känner att införandet av 

bolånetaket har gett med sig många av de positiva inslag som de från början hade hoppats på 

(B12). 

5.2 Intervju med banker om bolånetaket 

För att få en mer verklighetsinsatt bild av hur bolånetaket har påverkat kreditinstituten och 

bankerna ute på marknaden, så såg vi det kvalitativt effektivt att göra ett antal elitintervjuer 

med några av storbankerna i landet. Eftersom vi inriktat vår studie på hur det ser ut i 

Stockholmsområdet, så valde vi aktörer som verkar i Stockholms län i form av kontorschefer 

eller produktchefer på respektive bank. I de semistrukturerade intervjuerna riktar vi frågor 

emot respondenterna för att få fram så mycket som möjligt angående hur de anser att 

bolånetaket har påverkat bankerna direkt och indirekt ur flera aspekter. 

5.2.1 Intervju med kontorschef på Handelsbanken, Stockholm 

(SHB = Handelsbanken) 

SHB inleder med att säga att dem anser att införandet av bolånetaket varit nyttigt för 

marknaden; ”Att undvika att vara uppemot 100 procent belånad, som det faktiskt var under en 

viss tid, är en sund inställning.” Det är också bra i och med att det minskar risken att man som 

privatperson blir överbelånad, vilket blir ett möjligt scenario om marknaden svänger hastigt 

och man plötsligt sitter där med dryga lån. Då kan det bli väldigt tufft, påpekar SHB (B13).  

SHB förklarar att kunderna till en början reagerade väldigt starkt på Finansinspektionens 

införande av bolånetaket, de uppfattade att det var en stor skillnad från tidigare sett till 

kontantinsatsen som krävdes (K6). ”Starkast reagerade givetvis de som inte har de här 15 

procenten till kontantinsatsen, den skara som fortfarande levde i tron om att man enbart 

behövde 10 eller i vissa fall 5 procent. Det tog ungefär ett halvår innan kunderna anpassade 

sig efter bolånetaksinförandet, eftersom att kunderna insåg ganska snabbt att verkligen 

samtliga banker arbetade på detta sätt och då var det bara att acceptera”, säger SHB (K7). 

Dem berättar vidare att det i synnerhet är de unga som ska in på bostadsmarknaden som har 

påverkats mest och fått det betydligt tuffare. ”Vi ser en ökning av lån där föräldrarna går in 

och belånar sina bostäder i den mån de kan för att hjälpa sina barn att ta sig in på marknaden. 

Sen är det också den gruppen som redan är inne på bostadsmarknaden som kanske vill flytta 

till större, men som inte har det övervärdet som krävs i sina nuvarande boenden”, säger SHB.  
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På frågan om vilka krav som ställs på kunderna vid ett bolån idag, och om de kraven har 

ändrats något sedan hösten 2010, svarar SHB att det i viss mån har blivit tuffare. Detta 

eftersom att man nu kan belåna en bostadsrätt med 75 procent i bottenlån samt resterande del 

upp till 85 procent i topplån, och den delen ska amorteras bort på 10 år (NK11). Därmed tittar 

man hela tiden på återbetalningsförmågan, att den måste finnas där i form av inkomster så att 

man kan klara av den här amorteringstakten på topplånet (P11). ”Kostnaderna blir ju lite 

högre för konsumenterna nu jämfört mot när man kunde belåna 85 procent som bottenlån, 

eftersom topplånet är belastat med högre ränta än ett bottenlån”, förklarar SHB. ”Dock räknar 

vi egentligen på samma räntor när vi beviljar lån idag som vi har gjort tidigare. Vi räknar på 

att man ska klara av 7,5 procent i våra kalkyler, vilket man kan tycka är rätt så tufft, med 

tanke på att man kanske kan få räntor till ungefär hälften av det idag”, fortsätter SHB. Dem 

påpekar att det i vissa fall kan krävas ytterligare en säkerhet vid bolånetagande, och syftar då 

bland annat på en så kallad medlåntagare som vanligtvis är i form av föräldrar (NK12, P12). 

Detta är relativt vanligt om man eventuellt fortfarande pluggar eller i övrigt har en svagare 

inkomst men ändå kan ta sig in på marknaden och har den här kontantinsatsen som krävs, så 

blir ju den totala ekonomin starkare om man är två personer som söker lånet tillsammans. 

I en artikel publicerad Dagens Nyheter i november 2011 framgår det att svenskarna har haft 

hela Europas högsta tillväxttakt på bostadslån de senaste fem åren
63

, och när vi frågar om de 

som bank upplevde en trend att vi svenskar belånade oss mer och mer i samband med 

bostadsköp, så instämmer SHB. Att vi satt på en högre belåning än vad de gör i övriga Europa 

och att våra återbetalningskrav inte var likadana som de har i till exempel Finland och 

Tyskland, var ett faktum. SHB fortsätter och berättar att vi haft en historik de senaste åren där 

vi stadigvarande haft stigande värden på bostäder, och att det ett tag nästan var sjukt mycket; 

”Det räckte med att man gick in och köpte en lägenhet, målade upp ytskikten och slipade 

golven, för att sedan sälja för en halv miljon dyrare, det var nästan galet så som det fungerade 

ett tag.” Om marknaden sviktar samt värdet på bostäderna skulle sjunka och man då har 

belånat sig till nästan 100 procent och i det läget skulle tvingas sälja till ett pris som 

understiger bolånet i värsta fall, så blir det såklart tufft. SHB konstaterar att vi absolut har haft 

en hög belåning, men att folk samtidigt har haft råd; ”Det är inte så att vi har gett ut lån till 

kunder utan att de haft återbetalningsförmåga, utan vi har verkligen tittat på det även tidigare 

lika hårt som vi gör idag. Det är mer synen på belåningen som har förändrats och att vi nu ska 

ha de här kontantinsatserna (P13).” 
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Vi frågade om vilken möjlighet man som konsument har att få ett blancolån förknippat till ett 

bostadsköp utöver botten- och topplån, och då svarar SHB att det beror mycket på hur pass 

bra kund man är, sett till aspekter som bland annat besparande. Dem understryker att 

Handelsbanken kanske skiljer sig aningen från andra banker där, i och med just det att de tittar 

väldigt individuellt och att det egentligen inte finns några bestämda mallar att utgå från, 

förutom att de kör med 7,5 procent i kalkylerna. SHB fortsätter och förklarar att det är väldigt 

viktigt att se till helheten när de ska bevilja ett lån, att de tittar mer ur ett helkundsperspektiv 

nu (P14). ”Alltså att om man ska ta lån i banken så vill vi ha in hela engagemanget. Det är ett 

sorts krav vi har idag, vi vill ha in sparande, betalningar, pensioner, rubbet. Det är klart att den 

bilden leder till att det blir en annan bankrelation också, jämfört mot att bara ha sitt bolån här, 

vilket också påverkar kundernas möjlighet att få rabatter på lån och så vidare”, säger SHB. 

Som tidigare nämnt så finns det en risk som medföljer i och med att man belånar för mycket, 

det var också därför som man inom Handelsbanken sänkte bottenbelåningsgraderna, även ett 

tag innan bolånetakets införande. Detta gjorde de för att man kände att en del av den pantsatta 

bostaden måste de verkligen vara säkra på att få igen pengarna på, och då blir det topplånen 

som ligger högst upp som blir belastade, i form av högre ränta och striktare amorteringstid. 

SHB fortsätter och berättar om att de vet att diskussionerna innan bolånetakets införande 

också gick angående att införa ett eventuellt amorteringskrav, men det man i princip kom 

fram till var att man då skulle dumpa hela marknaden (A11). Detta eftersom att det skulle bli 

ohållbart för folk att både ha de här 15 procenten och sen också betala tillbaka samtliga 

bostadslån på 20 år. ”En grundtanke har vi att man ska uppmana kunderna i en viss mån att 

amortera, eftersom den delen också är en form av sparande i sig, en sorts investering i att 

amortera, likt som man sparar en buffert till något eller ett pensionssparande exempelvis”, 

säger SHB. Dem fortsätter med att berätta om hur bolånetaksinförandet har påverkat bankens 

sätt att jobba med just bolånefrågor, och säger då bland annat att fokus har ändrats en del så 

till vida att de på banken nu tittar mer på behovet att just spara än förut (P15). ”Det kan till 

och med vara så att man i kalkylerna inför att bevilja ett bolån, även lägger in ett krav på 

sparande”, säger SHB. Om man ser till vad bolånetaket har givit för direkt effekt på 

Handelsbanken Stockholm, så berättar dem att de nu har en större del som ligger osäkert, i 

och med att de har sänkt bottenbelåningsgraden. ”Vi vet egentligen inte vem det är som 

påverkar vem, om det är vi som påverkar prissättningen av bostäder, eller om det är tvärtom”, 

säger SHB.  
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SHB tror att bolånetaket och dess allmänna råd kommer stå fast. Dem har svårt att se att man 

ska kunna göra någon särskild reglering som skulle komma att gälla för mindre lägenheter, för 

att göra det enklare för exempelvis unga att ta sig in på bostadsmarknaden (F3). Dem påpekar 

också att det blir mer och mer viktigt att titta noggrannare på själva läget på bostäderna. 

”Tidigare gick man egentligen enbart in och kollade grundligt, lite kring föreningen och om 

allt såg okej ut så beviljade man ett bolån. Nu ser man alltså mer till var i huset lägenheten 

ligger och har mer sådana detaljer i åtanke”, förklarar SHB (P16). Detta innebär alltså indirekt 

att personalen måste bli mer insatta och kunniga än tidigare, då man gick mer på medelvärden 

grundat på statistisk. 

5.2.2 Intervju med kontorschef på Nordea, Stockholm 

Nordea inleder intervjun med att säga att Finansinspektionens införande av bolånetaket inte 

var särskilt chockerande, utan att det har varit väntat under en längre period med tanke på hur 

marknadsekonomin i världen har sett ut (B14). Det huvudsakliga syftet med införandet är helt 

enkelt att se till att folk inte belånar sig för mycket. Dem förklarar också att det är stor 

skillnad på ett bolån och ett lån utan säkerhet, och att det egentligen var en sådan bubbla man 

upplevde i USA runt 2008, där folk hade kreditkort i mängder utan någon egentlig grund eller 

säkerhet. Nordea fortsätter och säger att det egentligen inte var någon stor grej bankmässigt 

sett. ”Sedan väljer bankerna att tackla det lite olika, vi kan till exempel låna ut till 90 procent, 

men då har vi 5 procent utan säkerhet. Däremot så blir ju den lånekalkylen strängare eftersom 

lånet är dyrare, och då måste konsumenten ha tryggat för det”, säger Nordea. På deras kontor 

jobbar de med en kravkalkyl där kunden testas så att denne ska kunna klara av en ränta på 8 

procent, vilket är bankens 5-åriga ränta plus 3 procent. Dem berättar att vi här i Sverige har en 

ganska stark reglering på bankerna överlag sedan bankkrisen 1991, så att egentligen var 

införandet av bolånetaket inte direkt nödvändigt här i Sverige (B15). Däremot påpekar Nordea 

att bolånetaket var nödvändigt sett till ett nationalekonomiskt perspektiv, för att Sverige ska 

klara av påtryckningar från andra ekonomier (B16).  

Vi fortsätter intervjun och Nordea berättar att det är de unga förstagångsköparna som 

påverkats mest och man kan se en ökad tendens att föräldrar belånar sina nuvarande boenden 

ytterligare för att gå in och hjälpa sina barn vid finansieringen (K8). Frågan dyker upp om 

Nordea tror att det är möjligt att införa eller justera någon reglering som skulle göra det 

möjligt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden, men dem har väldigt svårt att se hur man 

skulle kunna göra något sådant. Dem säger att man inte kan göra en ficka för en viss kategori 

människor och att man inte kan ta sig runt bolånetaket på så vis. ”Vi tror helt enkelt att det är 
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så svart eller vitt, vissa människor lider mer än andra av sådant här och tyvärr är det gruppen 

unga som lider mest, precis som pensionärer lider mest av skattekonsekvenser”, förklarar 

dem.  

När det gäller kraven som banken ställer på kunderna vid ett bolån, så menar Nordea att de 

har ändrats en del sedan införandet av bolånetaket. ”I den bemärkelsen att vi kan belåna 90 

procent men att vi då har 5 procent som ett blancolån, vilket kostar mycket, mycket mer än ett 

vanligt bolån. Detta kräver en bättre betalningsförmåga från konsumenterna”, förklarar 

Nordea (NK13). Den diskussionen emot kunden inför ett bolån är egentligen att det har två 

sidor. ”Dels att du ska ha en återbetalningsförmåga, vilket inkluderar en fast tjänst med en 

inkomst så att du ska klara av att låna den aktuella summan. Sedan ska du också ha insatsen, 

vilken är minimun 10 procent, däremot pratar vi ofta med kunderna om att den bör vara 15 

procent för att du ska slippa blancolånet, som överlag är minst 2 procent dyrare”, säger 

Nordea (P17).  

På frågan om Nordea har upplevt att det på senare tid funnits en trend där vi svenskar belånat 

oss mer och mer vid bostadsköp och om det fanns en risk förknippat till det, så instämmer 

dem i sitt svar. Nordea påpekar att vi tillhör den generationen som aldrig kommer ha en 

fullständigt obelånad bostad, medan det är betydligt vanligare bland våra mor- och 

farföräldrar. ”Det finns alltid en risk med att vara för högt belånad, däremot måste man se till 

vad som egentligen är för högt. Somliga resonerar att om man är belånad till 50 procent så är 

det högt, vilket jag inte håller med om på en lägenhet inne i stan exempelvis, det får du igen 

utan konstigheter”, förklarar Nordea. Dem fortsätter och berättar att om man däremot tittar på 

trenden och ser till hur konsumentens beteende är, så är de unga mer benägna att låna och 

försöker att så långt som möjligt undvika att amortera, medan den äldre generationen ser en 

amortering som ett sätt att spara. Det är också där rådgivningen från bankens håll kommer in, 

då de måste ha en vettig dialog med en ung människa och förklara att det kan vara väldigt 

vettigt att ha en viss amortering på lånet, understryker Nordea. ”På topplån har vi 

amorteringskrav, vilket vi har förstått att vi är lite halvt ensamma om”, säger Nordea och 

fortsätter; ”Vi har så att 75 procent av bostadens värde kan ligga i ett bottenlån, där vi ej har 

krav på någon amortering, men resterande del har vi ett amorteringskrav på och det blir 

hårdare desto högre belåningsgrad (NK14).” Nordea avslutar frågan med att säga att de 

försöker se till att kunden blir av med blancolånen så fort som möjligt, och att den psykologin 

är väldigt lätt att prata om eftersom det lånet är så himla dyrt. 
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Nordea pratar vidare om hur bolånetaket har påverkat bankens sätt att jobba med bolånefrågor 

och säger att man nu lägger större tyngd på rådgivningen och hur man ska tänka taktiskt kring 

sitt bolån, sett till bland annat upplägg och månadskostnader för konsumenten (P18). ”Vi kan 

också känna att kunderna idag har större förståelse kring vad ett bottenlån och ett topplån är, 

numera är man också väldigt tydligt med det i dialogen med kunden. Vi försöker så gott vi 

kan också att inte ha 90 procent i belåning, vilket har gjort att vi pressar kunderna mer på egen 

insats”, säger Nordea (P19).  

Avslutande frågan handlar om vad Nordea tror gällande framtiden angående bolånetaket och 

dem förväntar sig ingen vidare förändring kring bolånetaket just nu, och tror heller inte att det 

är något som man överhuvudtaget funderar på att ta bort (F4). ”Det skulle vara om landet 

drabbas av någon form av kris som man kanske ser över någon reglering, men då tror vi inte 

att bolånetaket är först ut. Något som kan ligga närmare till hands är att se över sina 

blancokrediter mer, exempelvis genom att dra ner volymerna på kreditkorten”, spekulerar 

dem. Angående amorteringskrav så anser Nordea att det inte finns någon nackdel med att ha 

det på topplån och att de därav också har det infört på banken, som tidigare nämnt (A12). 

”Det är också ett sparande i sparandet på ett sätt, att få ner lånet på befintlig bostad och 

kanske sälja och kunna få en vinst”, förklarar Nordea. Dem säger också att en förhoppning 

finns om att Finansinspektionen skulle införa ett amorteringskrav, i alla fall på topplånet. 

Nordea säger att dem dock tror att det är svårt att få till rent juridiskt sett, att tvinga ett företag 

till en aktiv handling på det sättet kan bli väldigt svårt. ”Det skulle vara att inkräkta på 

friheten på företaget, men en förhoppning kan ju finnas, vi tror att det skulle vara sunt”, 

avslutar Nordea intervjun med att säga (A13).  

5.2.3 Intervju med kontorschef på Swedbank, Täby 

Intervjun inleds med att vi frågar Swedbank om vad dem tycker om Finansinspektionens 

reglering om ett bolånetak på 85 procent av fastighetens värde så svarar dem att de tycker att 

den är bra. Dem menar att det är vettigt med en lägre belåningsgrad för att inte ha så stor 

belåning (B17). ”Vi vill även att våra kunder ska amortera, men det är inget krav. Det över 75 

procent bör amorteras”, säger Swedbank. Dem talar sedan om för oss att både Danmark och 

Finland har hårdare krav på amorteringstakten på deras bolån och att Sverige sakta men säkert 

är på väg åt samma håll. Amorteringskrav var ju också något som Finansinspektionen utredde 

innan man införde bolånetaket, men man ansåg att ett amorteringskrav inte skulle förändra 
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trenden med höga belåningsgrader och det var främst belåningsgraderna som var målet att 

sänka (A14).  

Samtalet leder av sig självt in mot kunderna och när vi ställer frågan om hur dessa reagerade 

på bolånetakets införande svarar Swedbank att det blev ett ramaskri till en början och lägger 

till att just Swedbank var väldigt snabba på att anpassa sig till den nya regleringen med 75 

procent i bottenlån medan andra banker var mer flexibla och kunde ligga kvar på 85 procent i 

bottenlån (K9, P20). Nu sedan en period tillbaka har man dock hamnat på samma nivå vad 

gäller utlåningsgraden. ”Det tog ungefär ett halvår för kunderna att vänja sig. Våren 2011 

hade det satt sig och kunderna hade vant sig, då visste de om att de behövde en högre 

kontantinsats”, förklarar Swedbank (K10). Dem tillägger också att bolånen generellt sjönk 

under denna period. 

Precis som de andra bankerna säger Swedbank att det framförallt är ungdomarna som vill 

komma in på bostadsmarknaden som drabbats mest; ”De som inte har en egen insats får 

problem. Våra grundkrav är 25 procent i insats, men kan gå ner till 15 procent”. Det är tydligt 

från samtliga banker att det är unga människor och studenter som inte hunnit jobba ihop en 

buffert som drabbas mest och får det tuffare att komma in på bostadsmarknaden. Även om det 

finns lösningar som blancolån, det vill säga lån utan säkerhet, så är det i undantagsfall sådana 

lösningar sker. Blancolån är dessutom en väldigt dyr lösning för kunden och en större risk för 

banken. 

Sedan införandet av bolånetaket har Swedbank i Täby höjt kraven på sina kunder bland annat 

genom hårdare ”kvar att leva på kalkyler” (NK15, P21). I kalkylräkningarna räknas det med 

att kunden idag ska klara av en ränta på mellan ungefär 7,2–7,4 procent vilket är deras ränta 

om man binder på 5 år plus 3 procent. Swedbank förklarar att det sättet man lånade pengar på 

för några år sedan inte håller idag, det når inte upp till de kraven som ställs nu; ”Idag till 

skillnad från hur det såg ut för några år sedan ser man mer till varje enskilt fall när lån ska ges 

ut (NK16, P22).” 

Vi frågar Swedbank om dem har upplevt en negativ trend där vi svenskar har belånat oss i 

högre grad för varje år och dem svarar; ”Ja absolut! Vilket har gjort att under tiden har 

villkoren förändrats och det ställs högre krav på kunderna”. Precis som man kunnat avläsa 

från Finansinspektionens rapporter så har belåningsgraderna successivt ökat för varje år vilket 

samtliga banker vi pratat med tydligt har känt av. En trend som nu är på väg ner. 
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Swedbank berättar vidare att arbetssättet inte förändrades särskilt mycket när regleringen 

infördes utan att allt rullade på som vanligt. Men det som förändrades en aning var kraven och 

samtalen med kunderna (P23). I början var dem till exempel tvungna att förklara för många 

kunder varför bolånetaket införts. Det är väldigt ovanligt att man ger ut lån utan säkerhet, 

alltså den delen av ett lån över 85 procent av fastighetens värde, då dessa dessutom är dyra 

både för kunden och för banken, förklarar Swedbank och tillägger att de sista 5 procenten är 

det väldigt snabb amorteringstakt på.  

”Generellt så har fastighetsmarknaden trappats av, så vi har tappat i bolån. Men det har med 

andra saker att göra också”, svarade Swedbank om hur bolånetaket har påverkat dem som 

bank. Vilket dem även tidigare nämnt kan bero på att Swedbank var tidiga med att anpassa sig 

efter den nya regleringen och att man då kan ha tappat kunder till de banker som var mer 

flexibla och fortfarande lånade ut i viss utsträckning till en enligt Finansinspektionen osunt 

hög belåningsgrad. 

Sett till framtiden hoppas Swedbank på att bolånetaket blir kvar och tror att det till och med 

kan gå ner ytterligare (F5). Dem tror också att det kan komma ett tydligare amorteringskrav 

vilket Swedbank menar behövs och att vi redan närmar oss det. Alternativ för att hjälpa 

ungdomar att komma in på den allt tuffare bostadsmarknaden med till exempel någon form av 

ungdomslån med högre belåningsgrad har Swedbank svårt att tro på ska fungera. Dem menar 

att vi sitter fast och att vi återigen kommer tillbaka på införandet av bolånetaket och att vi 

behöver större marginaler vid en nedgång på marknaden (F6). Swedbank avslutar intervjun 

med att återigen trycka på hur viktigt det är med att ha marginaler. 

5.2.4 Intervju med produktchef för bolån på Skandiabanken, Stockholm 

Skandiabanken inleder med att säga att de tycker det var en vettig reglering med bolånetaket 

(B18). Skandiabanken hade redan innan införandet haft den gränsen på 85 procent i 

belåningsgrad i många år, just för att de tycker att det varit en lagom nivå, förklarar dem. I 

och med det faktumet så har heller inte deras kunder reagerat på något särskilt vis efter 

bolånetaksinförandet, eftersom det inte inneburit någon direkt förändring för dem som bank 

(K11, P24). Dock understryker Skandiabanken att det underlättar för dem att kunna luta sig 

mot den reglering som numera råder, när de hävdar att 85 procent är en lagom nivå. 

När frågan om det är någon särskild kundgrupp som påverkats mer än andra, så svarar 

Skandiabanken att det främst är förstagångsköpare och unga bostadsköpare i allmänhet som 
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påverkats mest, som kanske inte har någonting annat tidigare som de kan sälja och lägga in 

pengar från. "Det är ju mycket pengar i form av kontantinsats som man måste skjuta in, och 

det kan nog vara ännu svårare i storstadsområden där priserna på marknaden är lite högre", 

säger Skandiabanken. Dem fortsätter och påpekar att det alltså framförallt är de unga som kan 

tänkas får det tuffare att köpa sin första bostad, och att de då kanske behöver hjälp från sina 

föräldrar för att få till det med kontantinsatsen, och i vissa fall också att de kliver in som 

medlåntagare. 

Skandiabankens krav har inte förändrats, och detta för att de som ovan nämnt även innan 

bolånetaket infördes under en lång tid haft 85 procent som en belåningsgräns på bostadslån 

(NK17). Övriga krav som de har på kunder i samband med bolån förklarar Skandiabanken är 

att man bör ha en inkomst i form av minst en tillsvidareansällning, eller pension om man är 

pensionär, samt också att man naturligtvis klarar av kalkylen. 

Vi frågar Skandiabanken om de innan Finansinspektionens införande av bolånetaket 

uppfattade att det fanns en trend där vi belånade oss mer och mer, och de svarar då att man 

rent allmänt skulle kunna säga att det fanns en sådan trend, om man läste vad som skrevs i 

media och även följde Finansinspektionens uttalanden. Skandiabanken berättar vidare att de 

fick en hel del förfrågningar om att belåna mer än de 85 procenten som låg som deras tak 

även innan bolånetaket, och att det nu är enklare för dem som bank att kunna hänvisa till att 

det är en reglering (P25). Eftersom de på Skandiabanken haft den interna regleringen sedan 

tidigare så har de inte upplevt någon ändrad trend i sina låneansökningarn heller, eftersom det 

redan varit implementerat hos deras kunder att det var det som gällde. 

Dem berättar att Skandiabanken erbjuder bolån upp till 85 procent av bostadens värde med 

samma ränta och amortering över hela lånet. "Du har en rak amortering på hela lånet på runt 

30-40 år, så vi har inte delat upp det i botten- och topplån, om inte kunden önskat det av 

någon anledning", förklarar Skandiabanken. Hos dem fungerar det också så att om du har en 

belåningsgrad under 75 procent, så kan du få det amorteringsfritt i de första 5 åren, men om 

man ligger på en högre procent med bolånet än 75 procent, så vill de att man amorterar. 

Skandiabanken säger också att de aldrig kopplar ihop ett blancolån med själva bolånet vid 

finansieringen av ett bostadsköp, utan att de jobbar med 85 procent med säkerhet i bostaden 

och att det sedan är upp till kunden om de går in och löser det på eget sätt. Då alternativt 

genom ett blancolån, för att om man klarar kraven till det så är ju det ett alternativ, men att de 

generellt sett inte jobbar med det i samband med bolån, förklarar Skandiabanken. 
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Skandiabanken påpekar att dem i och med regleringen har ökat i fokus på att få kunden att 

förstå vikten av att amortera, och att detta också är något man pratar mer med kunden om 

(P26). "Om du sitter där med en hög belåningsgrad om fastighetspriserna faller, så är det 

ingen rolig situation du löper risk att hamna i, om man ska sälja och liksom inte har råd att 

sälja", säger Skandiabanken. 

När vi diskuterar eventuella alternativ för att göra det enklare för förstagångsköpare och den 

yngre kundgruppen att ta sig in på marknaden, så nämner Skandiabanken att det i branschen 

har diskuterats kring att man kan införa någon form av särskilt sparande som har direkt med 

en finansiering av ett boende att göra. Dem förklarar vidare att det här sparkontot i så fall 

skulle vara förknippat med speciella taxeringsregler och att det alltså skulle vara med bättre 

villkor än om man spar på annat konto. Att man på sätt och vis låser kontot och ingår ett avtal 

med banken om att det är pengar som är ämnade för ett bostadsköp i framtiden. 

Skandiabanken påpekar dock att det här endast är en fråga som kommit upp rent allmänt 

(A15). 

Sett till framtiden gällande bolånetaket så tror Skandiabanken att det kommer ligga kvar, 

eftersom att man uppnått den effekten från Finansinspektionens håll och ansett att det 

fungerar, och att fokus kommer att vara ännu mer på amortering (F7). Detta leder oss 

automatiskt in på en avslutande fråga om en eventuell reglering som skulle komma att gälla 

ett införande av amorteringskrav hos bankerna och vad Skandiabanken tror om det. "Eftersom 

de flesta banker jobbar med amorteringskrav på över 75 procent så tror vi inte det är så svårt 

att genomföra", inleder dem svaret på frågan med att säga. Skandiabanken förklarar dock att 

ett sådant krav på amortering i vissa fall kan vara problematiskt, då om en kund skulle hamna 

i en speciell ekonomisk situation. "Om kunden på något viss hamnar i en situation där han 

inte kan betala, så kan en sådan reglering med att sätta krav på amortering bli svår när man 

ska ta hänsyn till att kunden ska klara av sitt boende, när han kanske har problem att betala 

sina räntor", spekulerar Skandiabanken (A16). Dem avslutar intervjun med att gå tillbaka till 

det här med alternativa lösningar för de unga som inte tagit sig in på bostadsmarknaden ännu, 

då Skandiabanken säger att det skulle vara bra att få in det här långsiktiga tänket hos 

ungdomarna, och att de får möjligheten att tidigt börja spara till ett beonde eftersom man en 

dag kommer behöva betala de där 15 procenten i kontantinsats. 
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6. Resultat 

6.1 Analys av data 

För att på ett enkelt och övergripande sätt sammanfatta samtliga intervjuer har vi gjort en så 

kallad kategorianalys. Den är kategoriserad i sex delområden där vi har plockat ut viktiga citat 

från varje respondent. Detta gör så att läsaren på ett snabbt och överskådligt vis kan få en bild 

av resultatet från intervjuerna. Varje kategori är förkortat med en eller två bokstäver inom 

parentes och används löpande i studien där den kategorin tas upp. Med dessa förkortningar 

kan vi i diskussions- och analysavsnittet knyta ihop rapporten. 

Respondenter Åsikt om 
bolånetaket 

(B) 

Kundernas 
reaktioner 

(K) 

Nya krav på 
kunderna 

(NK) 

Påverkan 
på 
arbetssättet 

(P) 

Bolånetakets 
framtid 

(F) 

Alternativ till 
bolånetaket 

(A) 

Swedbank ”Bra, vettigt med 
lägre 
belåningsgrad” 

”I början blev det 
ramaskri!” 

”Hårdare kvar-
att-leva-på-
kalkyler” 

”Fick förklara 
för kunder 
varför 
bolånetaket 
införts” 
 

”Bolånetaket kan 
eventuellt sänkas 
ytterligare” 

”Amorteringskrav 
skulle inte 
förändra trenden 
med höga 
belåningsgrader” 

Nordea ”Väntat under en 
längre period” 

”Föräldrarna 
villiga att hjälpa 
sina barn vid 
finansieringen” 
 

”Krävs en bättre 
återbetalnings-
förmåga” 

”Ökad 
rådgivning vid 
bolån” 

”Räknar inte med 
någon förändring” 

”Ingen nackdel 
med 
amorteringskrav 
på topplån, därför 
har vi också det” 

Handelsbanken ”Nyttigt för 
marknaden” 

”Tog ett halvår 
för kunderna att 
anpassa sig” 

”Topplån ska 
amorteras bort 
på 10 år” 

”Nu tittar vi mer 
på behovet att 
spara än förut” 

”Tror att 
bolånetaket 
kommer att stå 
fast” 
 

”Konstaterades 
att ett reglerat 
amorteringskrav 
skulle dumpa 
marknaden” 

Skandiabanken ”Vi har haft den 
gränsen i många 
år. Tycker det är 
en lagom nivå” 
 

”Vi har inte haft 
några särskilda 
reaktioner”  

”Inga ändrade 
krav, har haft 85 
procent länge” 

”Ökad fokus på 
amortering” 

”Fokus kommer 
att vara ännu mer 
på amortering” 

”Reglering om 
krav på 
amortering kan bli 
problematiskt i 
vissa fall” 

Finansinspektionen ”Beslutet togs sett 
till ett 
konsumentskydds- 
perspektiv” 

”Möttes av 
motstånd från 
banker, 
fastighetsmäklare 
samt 
mäklarsamfund” 

”I efterhand har 
det blivit mer 
positivt och 
acceptans” 

”Göra stickprov 
varje år för att 
stämma av hur 
det ser ut” 

”För tidigt att 
säga ifall 
bolånetaket 
behöver justeras” 

”Svårt att juridiskt 
sett få till ett 
amorteringskrav, 
som FI skulle 
kunna 
kontrollera” 

 

  



44 
 

7.  Diskussion 

De sex kategoriområden som tas upp i kategorianalysen och utmärks i rapporten med 

förkortningar ska vi använda som utgångspunkt för att analysera och diskutera den insamlade 

data vi har. Med dessa kategoriområden (B, K, NK, P, F & A) kan vi även följa rapportens 

röda tråd genom att se hur återkommande kategoriområdena är i den löpande texten. I 

diskussionsdelen nedan kopplar vi tillbaka till vart i rapporten det som diskuteras nämns 

genom att ha kategoriområdenas förkortningar inom parentes. 

7.1 Åsikt om bolånetaket (B) 

Finansinspektionens tydliga åsikt är att ett bolånetak ger en sundare och mindre riskabel 

kreditgivning på bolånemarknaden (B1). Även de banker vi talade med hade nu efter att 

bolånetaket införts en god syn på bolånetaket och att det har varit en vettig samt väntad 

reglering för marknaden (B13, B14, B17, B18). Detta är även något som tidigare studier pekar 

på är nödvändigt då de har visat att skuldsättningen i hushållen ökat avsevärt i Sverige.
64

 Det 

har från början inte varit lika självklart med ett bolånetak, för innan införandet väcktes det 

debatter kring vad det skulle få för konsekvenser. Många menade att förstagångsköparna 

skulle stängas ute från marknaden (B3). Finansinspektionen har nu i efterhand svarat på den 

kritiken med att hävda att statistik säger motsatsen, att antalet unga låntagare procentuellt har 

ökat (B6). 

Huvudsyftet med bolånetaket var att få ner de riktigt höga belåningsgraderna och vända den 

trend med högre belåningsgrader för varje år vilket man redan efter ett halvår såg effekten av 

(B4, B5).  

7.2 Kundernas reaktioner (K) 

Efter införandet av bolånetaket upplevde Swedbank och Handelsbanken att det fanns ett stort 

missnöje mot regleringen från deras kunder (K6, K9). Dem säger båda två att det tog ungefär 

ett halvår för kunderna att anpassa sig (K7, K10), medan exempelvis Skandiabanken sticker ut 

då dem inte fick några reaktioner från deras kunder över huvud taget (K11). Detta beror till 

stor del på att Skandiabanken redan innan införandet av bolånetaket har legat på maximalt 85 

                                                             
64 Finocchiaro, Nilsson, Nyberg & Soultanaeva (2011, s. 6-24)  
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procent i belåningsgrad. Nordea har tydligt märkt att föräldrar går in och hjälper sina barn vid 

finansieringen genom att belåna sin egen bostad ytterligare (K8). 

En annan reaktion från kunderna är att dem generellt sett fått en större medvetenhet vad gäller 

amortering och boendekostnader där några av bankerna också upplevt en ökad vilja att 

amortera (K1, K2, K5). Detta är något som det gjordes studier på i samband med bolånetakets 

införande. Där menade man att ökade amorteringskrav med höjd ränta på höga 

belåningsgrader från bankerna skulle leda till att dessa lån blev dyrare och därav leda till en 

starkare amorteringsvilja hos kunderna.
65

 Detta är något som bankerna märkt av. 

7.3 Nya krav på kunderna (NK) 

Bolånetakets införande har inneburit ökade krav på kunderna från åtminstone Handelsbanken, 

Swedbank och Nordea som numer inte ger ut lån till över 85 procent med bostaden som 

säkerhet. Istället erbjuder dem 75 procent i bottenlån och resterande 10 procent i ett topplån 

med amorteringskrav (NK11, NK13, NK14). Skandiabanken är den enda av bankerna som inte 

har ändrat sina krav något eftersom dem redan innan bolånetakets införande hade 85 procent 

som nivå (NK17).  

Swedbank är den enda bank som har ändrat sina så kallade ”kvar att leva på kalkyler” då de 

har höjt dem sedan bolånetaket reglerades (NK15). 

Bankföreningen har gått ut med rekommendationer om amorteringskrav på den delen av lånet 

som överstiger 75 procent (NK2). Problemet är enligt Finansinspektionen att denna 

rekommendation inte efterlevs från alla.  Amorteringskrav var ett av alternativen som 

Finansinspektionen utredde som lösning på problemet med höga belåningsgrader innan 

bolånetaket reglerades (NK1, NK9).  

7.4 Påverkan på arbetssättet (P) 

Handelsbanken och Nordea har lagt mer tonvikt sett till hur deras kunders 

återbetalningsförmåga är i form av inkomst samt att man har den kontantinsats som behövs 

(P11, P13, P17, P19). Alla fyra banker har gemensamt börjat med en tydligare rådgivning 

mot kunden och försöker se till varje specifik kunds situation (P15, P18, P22, P23, P26). 

                                                             
65 Soultanaeva & Nordberg (2010, s. 1-7) 
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Handelsbanken ser dessutom ännu mer vikt i noggrannhet gällande hela bostadsköpet då dem 

tittar på bostadens läge och har mer detaljer i åtanke (P16). 

Den bank som förändrat sitt arbetssätt minst på grund av bolånetakets införande är 

Skandiabanken eftersom de redan haft ett tak på 85 procent i många år (P24). Skandiabanken 

säger att det istället har förenklat för deras sätt att jobba då dem inte behöver förklara varför 

de har ett tak på 85 procent, utan kan hänvisa till Finansinspektionens reglering (P25). 

Finansinspektionen har redan gjort stickprov för att se hur bolånetaket har fungerat och om 

det givit effekt. Detta är något som Finansinspektionen ska arbeta med årligen för att ständigt 

stämma av hur bolånemarknaden ser ut (P10). 

7.5 Bolånetakets framtid (F) 

Swedbank, Nordea, Skandiabanken och Handelsbanken tycker och tror att regleringen om ett 

bolånetak på 85 procent med bostaden som säkerhet blir kvar (F3, F4, F5, F7). Swedbank är 

den enda av bankerna som till och med tror att bolånetaket kan gå ner ytterligare (F5).  

Finansinspektionen klargör dessutom att bolånetaket kommer att vara intakt men att det är för 

tidigt att dra några slutsatser (F1). Som tidigare nämnts kommer stickprov att göras årligen 

och utifrån dem bedömas ifall någon justering kring bolånetaket är nödvändigt (F2). 

7.6 Alternativ till bolånetak (A) 

Det alternativ som framförallt diskuterades av Finansinspektionen innan bolånetaksinförandet, 

var att införa en reglering om ett amorteringskrav hos bankerna, vilket skulle kunna ske 

genom att Finansinspektionen bestämmer en maximal löptid för bolån (A2, A3). SEB och 

Mäklarsamfundet ansåg båda i samband med bolånetakets införande att ett amorteringskrav 

hade varit ett lämpligare alternativ (A1, A9). Finansinspektionen ser dock svårigheter i att 

reglera amorteringstiden och anser att en sådan reglering skulle missa en del av sitt 

huvudsakliga syfte, att minska de högsta belåningsgraderna (A4). De säger att ett annat 

problem med ett amorteringskrav är att man inte skulle kunna kontrollera att konsumenterna 

går och tar lån i en annan bank för att sköta sin amortering. Finansinspektionen anser 

dessutom att om man ser till den juridiska aspekten så det skulle vara svårt att få till ett sådant 

krav på amortering, som de skulle kunna se till att det efterlevs (A10).  
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Nordea, Skandiabanken och Handelsbanken ser svårigheter med att införa en eventuell 

reglering av ett amorteringskrav (A11, A13, A16). Nordea anser dock att det inte finns någon 

nackdel att ha ett krav om amortering på topplån, och att de dessutom har just det (A12). 

Handelsbanken berättar att det som konstaterades kring diskussionen angående en reglering 

från Finansinspektionens håll om ett krav på amortering var att det i princip skulle dumpa 

bolånemarknaden (A11) .  

Ett annat alternativ som testats i andra länder är en så kallad prisfallsförsäkring, vilket skulle 

innebära en försäkring mot ett eventuellt prisfall på bostaden (A5). Finansinspektionen anser 

att en sådan reglering skulle bli en alltför ingripande förändring, även om de ser fördelar i det 

och att det skulle kunna uppfylla det syfte Finansinspektionen strävar efter, med en sundare 

marknad (A6).  
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8. Slutsats 

Efter att studerat bolånemarknaden i Sverige så kan vi konstatera att de svenska hushållens 

belåningsgrad konstant stigit sedan början av 2000-talet och vi ansåg det tydligt att det 

krävdes en åtgärd för att vända denna osunda trend. Denna utveckling följs dessutom av en 

risk för privatpersoner eftersom att en svängning på bostadsmarknaden kan leda till svåra 

ekonomiska konsekvenser för konsumenterna. Eftersom de svenska hushållens lån till 90 

procent belastas av bolån, så är det för oss uppenbart att det är just vid bolånen som en åtgärd 

behövdes. Det faktum att vi i Sverige har haft hela Europas högsta tillväxttakt på bolån de 

senaste fem åren, ser vi som ytterligare ett tydligt tecken på att det skulle kunna gå riktigt 

snett om något skulle hända på bostadsmarknaden. Därför tycker vi att införandet av 

bolånetaket var i enlighet med Finansinspektionens belägg för att införa det. Efter att ha 

studerat ämnet ytterligare och genomfört ett antal givande intervjuer, både med 

Finansinspektionen och aktiva representanter på olika storbanker, så kan vi tydligt befästa att 

bolånetaket haft en önskvärd verkan såhär långt. En tydlig effekt som Finansinspektionen 

uppvisar i sin senaste rapport är att belåningsgraden för nya lånen minskade under 2011, 

vilket var ett positivt trendbrott då den kurvan har gått stadigt uppåt det senaste decenniet. Vi 

anser alltså att införandet av bolånetaket var helt riktigt, om man ser till dess effekter såhär 

långt.  

Innan införandet av bolånetaket så mötte Finansinspektionen viss kritik kring deras beslut från 

bland annat Riksgälden, som ansåg att problemet låg i storleken på belåningen och därmed 

skuldsättningsstorleken och inte i själva belåningsgraden. Eftersom bostadsmarknaden 

periodvis kan vara svängig och vid en eventuell bostadsbubbla som spricker, så blir oftast 

konsekvenserna större om man jämför med andra finansiella marknader, så är det ur ett 

konsumentskyddsperspektiv belåningsgraden som är en större risk än själva belåningen. Har 

man en hög belåningsgrad och bostadsmarknaden går ner så är risken stor att hushållet blir 

stående med lån högre än värdet på tillgången. Därför tycker vi att Riksgäldens kritik slår fel.  

Den mesta av kritiken har handlat om att unga människor som inte gjort bostadskarriär får 

ännu tuffare att ta sig in på bostadsmarknaden. Den kritiken slog Finansinspektionen av sig 

helt vid intervjun vi hade med dem och sa att statistik visar att det inte är färre unga som tar 

lån idag. Enligt vad allt vi har kunnat läsa i frågan och vad samtliga banker sagt vid 

intervjuerna så har det blivit tuffare för den unga målgruppen att komma in på 

bostadsmarknaden, vilket får det att verka som att Finansinspektionen försöker blunda för 
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den. Det känns som att bankerna som varje dag träffar unga människor som försöker få lån 

och jobbar med detta dagligen har en bättre koll på hur och om ungdomar har påverkats än 

vad Finansinspektionen har. Vi ser det som ett faktum att denna målgrupp har stängts ute 

ännu mer än tidigare och ser det som ett stort problem som man bör utreda. Trots det faktum 

att den redan så drabbade unga målgruppen på bostadsmarknaden är den som drabbas mest av 

bolånetaket, tycker vi att bolånetakets syfte ändå är viktigare att uppnå ur ett större 

nationalekonomiskt perspektiv.  

Detta ramaskri som uppstått hos unga är något som enligt oss kommer att vara tillfälligt, en 

invänjningsperiod under de första fem åren. Det är naturligtvis en jobbig reglering för de som 

är unga idag. Om några år så kommer den nya generationen som inte ens vet om att det 

tidigare inte fanns ett bolånetak. För den generationen kommer det inte vara samma klagan 

eftersom man direkt är införstådd med att det är upp till 85 procent av bostadens värde som 

går att belåna med bostaden som pant. Ponera att bolånetaket reglerats till 95 procent av 

bostadens värde och man tidigare kunde låna till 100 procent hade det säkerligen även då 

blivit protestrop. Vi anser alltså att det handlar om att vänja sig, för regleringen i sig är rimlig. 

Om man ser det från ett annat perspektiv, att de som saknar ekonomin för att kunna köpa en 

bostad med endast 85 procent i lån och då tar ett så kallat blancolån som också är ett mycket 

dyrare lån, så är bolånetaket snarare en försämring ur ett konsumentskyddsperspektiv. Där 

kommer det att handla om hur bankerna tar sitt ansvar i utlåningen så att de inte ger ut 

blancolån till höger och vänster. I annat fall får bolånetaket en mycket negativ trend och vid 

turbulens i ekonomin kan många flera hushåll komma att gå i konkurs än om bolånetaket inte 

införts. Där blir bankernas rådgivning allt viktigare och uppfattningen vi fått i och med 

intervjuerna vi genomfört, är att bankerna tar ansvar kring denna aspekt då dessa blancolån är 

förknippade med hårda krav på konsumenten.  

Vi fick känslan av att samtliga banker redan innan regleringen om bolånetak tog sitt ansvar 

vid utlåningen och nu efter regleringen gör det ännu mer. Någon av bankerna hade till och 

med redan ett internt uppsatt bolånetak om 85 procent och behövde således inte göra någon 

särskild förändring i deras sätt att jobba. De övriga bankerna har istället skärpt sina krav och 

erbjuder noggrannare rådgivning och hårdare krav vid kalkyler som man ska klara av som 

låntagare, vilket vi tycker både är rimligt och bra. 
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Ser man till framtiden gällande bolånetaket så var de banker vi intervjuade fullständigt 

överens om att själva taket gällande belåningsgraderna kommer att finnas kvar. Även vi tror 

att bolånetaket kommer ligga kvar, då det är uppenbart att det givit den effekt 

Finansinspektionen syftade till. Det vill säga att belåningsgraden sjunker för första gången på 

länge och bankernas riktigt höga utlåningsgrader också har sjunkit sedan införandet, vilket ses 

som positivt ur ett konsumentskyddsperspektiv. Alla bankerna har pratat om amortering och 

många av dem pratar om att ytterligare fokus kommer ligga på just amortering. Att de i sin 

rådgivning mot kunderna redan börjat vara än tydligare med att påpeka vikten av att amortera, 

då det ses som ett sorts sparande i sig. Enligt oss är det en sund tanke att föra den 

rådgivningen mot konsumenterna om att amortera, åtminstone delen som är över 75 procent. 

Detta för att få ned belåningsgraden och på så vis inte vara lika riskutsatt om det skulle svänga 

på bostadsmarknaden. Sedan är det också en besparing i att amortera eftersom man får ner de 

höga belåningsgraderna som i sin tur är förknippade med dyra räntor och därmed en högre 

total lånekostnad. Eftersom räntesatsen räknas på lånets storlek, så blir det dyrare desto högre 

lån du har och om du då får ned lånet så räknas räntan på ett lägre belopp.  

I rapporten har vi även kommit över andra alternativ till lösningar förutom amortering såsom 

prisfallsförsäkring. Att man skaffar en försäkring mot ett prisfall på sin bostad. Detta är något 

som det gjordes en satsning på i USA utan att nå den framgång man hade velat. Vi tror inte att 

det är någon lösning även om det är en intressant försäkring och i grund och botten ingen dum 

idé. Men vi har svårt att tro att folk tänker så långsiktigt när dem köper sin bostad och att man 

skulle köpa den här försäkringen. Det är enligt oss sundare, eller snarare rimligare att man ska 

undvika att belåna sig till skyhöga belåningsgrader än att man ska försäkra sig mot risken att 

ha höga belåningsgrader. 

Det största enskilda problemet med bolånetaket är att det har gjort det ännu svårare för 

förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden. Det var dels de största 

protestargumenten före införandet av bolånetaket och har dels också blivit största 

diskussionsämnet som ett problem man behöver hitta lösningar på. En lösning som 

Skandiabanken berörde och tog upp i vår intervju med dem var ett så kallat sparkonto ämnat 

för framtida bostadsköp. Ett sparkonto som är ämnat för bostadsköp skulle innebära att man 

sätter av pengar på ett förmånligt och låst konto. Genom detta sparkonto ska man erbjudas 

fördelaktigare räntor i den banken för att man lättare ska få råd till en kontantinsats. Detta är 

väl ingen revolutionerande lösning på problemet men det skulle hjälpa många i viss mån på 
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längre sikt. Att ha ett sådant sparkonto är också ett kvitto för banken att det är en kund med 

sparsamt ekonomiskt tänkande, vilket kan bidra till att lättare få ett lån i den banken. 

Avslutningsvis så kan vi konstatera att bolånetaket har haft en god effekt på 

belåningsgraderna som sjunkit. Den har även haft en sund påverkan på kreditmarknaden 

överlag vilket både Finansinspektionen och bankerna har påpekat. Grundat på utfallet i vår 

rapport tycker vi att bolånetaket har varit bra för den svenska bolånemarknaden och vi både 

tycker och tror att regleringen bör finnas kvar. 
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9. Förslag till framtida forskning 

Vår rapport bygger på hur bolånetaket har påverkat bolånemarknaden från bankernas 

perspektiv. Det skulle vara intressant att fortsätta att forska i ämnet men med en annan 

infallsvinkel, som exempelvis att undersöka det ur ett konsumentperspektiv. Detta skulle 

kunna utföras genom omfattande enkätundersökningar samt intervjuer med låntagare som 

respondenter. En sådan forskning skulle lämpa sig bäst med en kvantitativ forskningsmetod. 

Regleringen om bolånetaket är fortfarande så pass ny att det är svårt att se alla olika effekter 

då många säkerligen inte hunnit visa sig. I framtiden kan man utreda huruvida bolånetaket 

direkt och indirekt har påverkat andra marknader, som exempelvis bostadsmarknaden. 
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11. Bilagor 

Intervju om bolånetaket 

Frågor: 

1. I oktober 2010 reglerades bolånetaket till 85 % av bostadens marknadsvärde med 

bostaden som pant. Vad tycker ni om Finansinspektionens reglering? Utveckla 

2. Hur anser ni att era kunder har reagerat på införandet av bolånetaket? 

3. Är det någon kundgrupp som drabbats eller påverkats mer än andra? I så fall vilka och 

varför? 

4. Vilka krav ställer ni på era kunder vid ett bolån? Har de kraven ändrats sedan 

införandet av bolånetaket, på vilka sätt?  

5. Upplevde ni innan införandet av bolånetaket att det fanns en trend där vi svenskar 

belånade oss mer och mer vid bostadsköp och att det fanns en risk med det?  

6. Hur har bolånetakets införande påverkat bankens sätt att jobba med bolånefrågor?  

7. Vad har bolånetaket givit för effekt för er som bank? T.ex. omsättning, kundvolym. 

8. Vad tror ni om framtiden gällande bolånetaket?  Eventuella förändringar? 

 


