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Sammanfattning  

I juni 2016 införde Finansinspektionen, i samtycke med regeringen, ett amorteringskrav för 

nya bolån med avsikten att minska de svenska hushållens skuldsättning. Syftet med uppsatsen 

är att analysera den effekt amorteringskravet har haft på bostadspriser inom den svenska 

marknaden för bostadsrätter. Detta har genomförts med en ekonometrisk modell, samt med 

stöd av nationalekonomisk teori och tidigare forskning. Studien har fokuserat på förändringen 

i bostadspriser för bostadsrätter i Sveriges tre största kommuner, Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Resultatet visar på en statistiskt och ekonomiskt signifikant negativ effekt av 

amorteringskravet i Stockholms kommun medan resultatet för de två övriga kommunerna inte 

går att statistiskt säkerställa. Vidare visar uppsatsen att de faktorer som bestämmer 

bostadspriser går i en riktning som påverkar priserna positivt och begränsar 

amorteringskravets effekt på bostadspriser. 

 

  



 

 

Abstract 

On June 1, 2016, the Swedish Financial Supervisory (Finansinspektionen), in agreement with 

the Swedish government, imposed an amortization requirement for new housing loans with 

the intention of reducing the households’ indebtedness. The purpose of this paper is to 

analyze the effect of the amortization requirement on housing prices in the Swedish housing 

market. This has been executed using an econometric model and with the support of 

economic theory and previous research. The study has focused on the change in housing 

prices in condominiums in Sweden’s three largest municipalities, Stockholm, Göteborg and 

Malmö. The result shows a statistically and economically significant negative effect of the 

amortization requirement in the municipality of Stockholm, while results for the other two 

municipalities fail to show statistical significance. Furthermore, this paper shows that factors 

determining housing prices have developed in a way that positively affects housing prices and 

limits the effect that the amortization requirement have on housing prices. 

 

 

 

  



 

 

Förord 

Vi vill framföra ett varmt tack till vår handledare, Linnea Tengvall som bidragit med 

konstruktiv kritik och god vägledning. Vi vill även tacka vår handledargrupp som kommit 

med kloka synpunkter under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott 

samarbete och en givande arbetsprocess.  

 

Linköping, juni 2017 

Tobias Båvall & Viktor Forsström 
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1. Inledning 

Bostadsmarknadens utveckling har stor möjlighet att påverka ett lands ekonomi. Både för den 

enskilda individen och för samhällsekonomin i stort. En positiv prisutveckling på 

bostadsmarknaden kan ge bostadsägare större finansiellt utrymme. Konsumtionen ökar och 

ekonomin gynnas till följd av detta. Samtidigt har bostadsmarknaden stora möjligheter att 

påverka ekonomin negativt. Finanskrisen 2008, med startpunkt i USA, är ett tydligt exempel 

på vilken negativ inverkan en instabil bostadsmarknad kan ha på ett lands ekonomi, och hur 

dessa effekter kan spridas till både andra marknader som andra länder. Den positiva 

prisutvecklingen på den amerikanska bostadsmarknaden förde med sig stigande skuldsättning 

hos hushållen och när räntorna steg fick låntagarna problem med att genomföra sin 

återbetalning. Bostadsbubblan sprack och krisen var ett faktum.1  

 

I Sverige har priserna på bostadsrätter ökat med drygt 200 procent sedan 2005.2 Denna 

kraftiga prisökning har sin förklaring i bland annat ökad befolkningstillväxt, bostadsbrist och 

det historiskt låga ränteläget.3 Parallellt har även svenskarnas skuldsättning ökat. Från juni 

2010 till juni 2016 har den genomsnittliga skuldkvoten4 ökat från 324 procent till 343 

procent.5  

 

Ytterligare en oroande faktor är den stora andel av bolånetagare som inte minskat sin skuld. 

År 2015 valde cirka 50 procent av låntagarna att inte amortera.6 I Sverige finns en 

amorteringskultur gällande bolån som skiljer sig från många andra länder. Den 

genomsnittliga löptiden för ett bolån i Sverige är 50 år medan i länder som Finland, Tyskland 

och Frankrike är amorteringstiden 20–30 år7, trots att inga formella krav på amortering 

förekommer i något av dessa tre länder.8  

 

Till följd av dessa förhållanden på den svenska bostadsmarknaden har Finansinspektion valt 

att införa ett amorteringskrav i ett försök att främja en sund amorteringskultur, för att i 

förlängningen minska hushållens skuldsättning. En alltför hög skuldsättning kan skapa eller 

                                                
1 Öberg S. (2009) 
2 Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index 
3 Konjunkturinstitutet. (2015) 
4 Summan av bolån, kreditkortslån och konsumentlån dividerat med disponibel inkomst. 
5 van Santen P & Ölcer D. (2016) 
6 Ibid 
7 Spängs T. (2014) 
8 Karpestam P, Hegelund E & Johansson S. (2014) 
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förstärka konjunkturnedgångar, då högt skuldsatta hushåll antas minska sin konsumtion vid 

försämrad ekonomi.9 

 

Amorteringskravet trädde i kraft den 1 juni 2016, efter att regeringen godkänt 

Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter. De nya föreskrifterna innebär att bolån, lån 

med bostad som säkerhet, tecknade efter 1 juni 2016, med en belåningsgrad10 över 50 procent 

ska amorteras. Bolån med en belåningsgrad mellan 50 och 70 procent ska amorteras med 

minst 1 procent per år och bolån med en belåningsgrad som överstiger 70 procent ska 

amorteras med minst 2 procent per år till dess att belåningsgraden når 70 procent, därefter ska 

amorteringstakten ske med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden understiger 50 

procent.  

 

Det finns ett par undantag gällande amorteringskravet. Bolåneföretag kan under begränsad 

period tillåta låntagare att frångå amorteringskravets bestämmelser, exempelvis vid sjukdom 

eller dödsfall inom familjen. Gällande lån med nyproducerade bostäder som säkerhet har 

bolåneföretag möjlighet att erbjuda amorteringsfrihet, dock under en tidsperiod på max 5 år 

och endast till den låntagare som är förstahandsköpare av bostaden. Lån med lantbruksenhet 

som säkerhet omfattas inte av amorteringskravet.11 

 

Införandet av amorteringskravet får troligtvis fler konsekvenser än på hushållens 

skuldsättning. Individers benägenhet att ta ett bolån efter amorteringskravets införande 

påverkas eftersom kravet innebär en högre månadsutgift. Finansinspektionen befarar en 

minskning av efterfrågan på bostäder vilket kommer att speglas i en prisnedgång på 

bostadsmarknaden.12 Det skulle vara problematiskt för nuvarande bostadsinnehavare med hög 

belåningsgrad om bostadspriserna sjönk kraftigt. Tvingas dessa sälja sin bostad på grund av 

exempelvis en negativ störning i ekonomin eller en kraftig ränteuppgång kan det resultera i 

att de inte har råd att betala av lånet vid försäljning.  

 

Ett scenario som kan uppstå till följd av införandet av amorteringskravet, och som kan 

påverka priserna på bostadsmarknaden, är att inlåsningseffekterna på marknaden ökar. Med 

                                                
9 Finansinspektionen. (2016) 
10 Lån i förhållande till bostadens marknadsvärde 
11 Thedéen E. (2016) 
12 Berg J & Hansen S. (2014) 



 

10 

 

inlåsningseffekt menas att det finns en risk att hushållen, efter att amorteringskravet infördes, 

inte är lika villiga att ansöka om lån för köp av ny bostad. Detta på grund av att de då 

kommer omfattas av amorteringskravet, om belåningsgraden överstiger 50 procent. Hushållen 

väljer därför att bo kvar i sin nuvarande bostad istället för att köpa en ny, vilket även det kan 

komma att påverka efterfrågan på bostadsmarknaden och i förlängningen priset på bostäder.13 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera effekterna av det införda amorteringskravet på 

bostadspriserna inom den svenska marknaden för bostadsrätter.  

1.2 Avgränsningar 

Då amorteringskravet införts relativt nyligen är det av essentiell vikt att dels utnyttja ett så 

aktuellt datamaterial som möjligt och dels en representativ sådan. Den tidsperiod som 

analyseras är september 2014 till februari 2017. Vi har valt att inte analysera marknaden för 

villor och fritidshus då dessa utgör en mycket liten del av omsättningen. Bostadsrätter utgör 

den största delen av sålda bostäder i Sverige och erbjuder således en stor datamängd. I vår 

analys har vi valt att inte studera effekterna av amorteringskravet i Sveriges samtliga 

kommuner. Vi har valt att fokusera på de tre största kommunerna, Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Storstäderna i allmänhet, och Stockholm i synnerhet, är de områden i Sverige där 

minst andel bolånetagare amorterade under 2015.14 Effekterna här borde följaktningen vara 

störst och mest lämpade för analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Berg J & Hansen S. (2014) 
14 Shanthi Säll J. (2015) 
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2. Amorteringskravets befarade effekter på bostadsmarknaden 

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning som avhandlar bostadsmarknaden på ett sätt som är 

relevant för införandet av ett amorteringskrav. Forskningen kopplas även samman med 

hithörande nationalekonomiska teorier.  

2.1 Konsumentteoretisk förklaringsmodell 

För att teoretiskt illustrera bostadsprisernas förändring på marknaden, till följd av att 

amorteringskravet infördes, används konsumentteori och nyttomaximering utifrån ett 

mikroekonomiskt perspektiv. Med hjälp av budgetrestriktioner och individens 

nyttomaximering kan dennes beteende och agerande kring köp av bostad teoretiskt förklaras 

och, i förlängningen, hur detta beteende bör komma att påverka priserna. 

  

Den grundläggande teorin om budgetrestriktioner beskriver hur en konsument väljer att 

konsumera olika kombinationer av två varor givet sin inkomst, i syfte att maximera sin 

egennytta. För att applicera teorin på den svenska bostadsmarknaden utgör bostadsrätter den 

ena varan och övrig konsumtion den andra. Konsumenter väljer att konsumera den 

kombination av varor som ger dem mest nytta, det vill säga den kombination av varor på 

budgetlinjen som tangeras av individens yttersta indifferenskurva. I vilken utsträckning en 

individ kan konsumera olika kvantiteter av varorna beror dels på varornas pris och dels på 

individens inkomst.15 

 

För att analysera individers val på bostadsmarknaden behöver teorin om nyttomaximering 

med hjälp av budgetrestriktioner utvecklas i viss mån. De grundläggande antagandena för 

budgetrestriktioner inom konsumentteori antar att individens disponibla inkomst är given.16 

För att mer precist applicera teori på amorteringskravets effekt på bostadsmarknaden används 

modellen för intertemporära budgetrestriktioner.  

 

År 1930 introducerade Irving Fisher i sin bok “Theory of Interest” modellen om 

intertemporära budgetrestriktioner. Modellen bygger vidare på den grundläggande teorin med 

undantaget att konsumtionen sker i två tidsperioder. Individen har i Fishers teori möjlighet att 

låna eller spara genom att i första tidsperioden konsumera mer eller mindre än sin inkomst i 

                                                
15 Goolsbee A et. al. (2013) 
16 Ibid 
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densamma. Konsumerar individen mer än sin inkomst i tidsperiod 1 lånar således individen 

från sin egen, framtida, inkomst i tidsperiod 2.17 Då individen kan spara eller låna, kan 

konsumtion i tidsperiod 1 eller 2 över- eller understiga inkomsten för respektive period. 

Individens inkomst och konsumtion beskrivs på följande vis: konsumtion i tidsperiod 1 

respektive tidsperiod 2: C1 och C2, inkomst i tidsperiod 1 respektive tidsperiod 2: Y1 och Y2. I 

tidsperiod 1 är sparande, eller lånande, (S) lika med inkomst minus konsumtion,  

    S1 = Y1 − C1      (1) 

I tidsperiod 2 består konsumtion av den sparade inkomsten från den tidigare perioden samt 

intjänad ränta (r) och inkomst i period 2,18  

    C2 = (1 + r)S1 + Y2     (2) 

S representerar både sparande och lånande vilket resulterar i att S, vid lån, antar ett negativt 

värde. I modellen antas för enkelhetens skull att räntan är lika stor vid både sparande som 

lånande. Genom att först ersätta S i ekvation 2 med ekvation 1 och sedan ordna om termerna 

fås 

(1 + r)C1 + C2 = (1 + r)Y1 + Y2    (3) 

som även kan skrivas som 

    C1 +
C2

(1+r)
= Y1 +

Y2

(1+r)
     (4) 

Ekvation 4 beskriver förhållandet mellan konsumtion och inkomst i de två tidsperioderna, och 

representerar budgetlinjen i den intertemporära budgetrestriktionsmodellen.19 Eftersom 

majoriteten av bostadsrättsköp finansierar via bolån utgår följande exempel från att individen 

lånar av framtida inkomster. 

 

                                                
17 Mankiw G & Taylor M. (2014) 
18 Modellen består av endast två tidsperioder, således konsumerar individen hela sin inkomst i tidsperiod 2. 
19 Mankiw G & Taylor M. (2014) 
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Figur 1. Källa: Gregory Mankiw & Mark Taylor. Egen bearbetning.  

 

Likt den grundläggande teorin om budgetrestriktioner maximerar individen sin nytta genom 

att konsumera i den punkt där den yttersta indifferenskurvan tangerar budgetlinjen. Den 

intertemporära budgetlinjen kan förflyttas av bland annat förändringar i inkomst och ränta. 

Minskar inkomst förflyttas linjen nedåt och nivån av konsumtion över tidsperioderna 

sjunker.20 Detta gäller om varorna som konsumeras anses normala, det vill säga att 

efterfrågan ökar vid ökad inkomst. Huruvida bostäder anses vara en normal vara eller ej är en 

omdebatterad fråga inom nationalekonomin. Vi gör bedömningen att bostäder bör 

kategoriseras som normal vara på grund av inkomstelasticiteten kopplad till bostadsköp, som 

tenderar att anta ett värde mellan 0 och 1.21  

 

Vid ökad ränta roterar budgetlinjen runt den punkt där individen varken sparar eller lånar, i 

grafen ovan är detta punkten där Y1 = C1 och Y2 = C2. För en individ med större konsumtion 

än inkomst i tidsperiod 1 ökar kostnaderna för lånad inkomst och budgetlinjen roterar 

medurs.22 Räntans storlek är således viktig för analysen av amorteringskravets effekter, något 

som kommer diskuteras i senare kapitel. 

 

                                                
20 Motsatt förflyttning och effekt vid inkomstökning. 
21 Wilkinson R.K. (1973) 
22 Motsatt förflyttning och effekt vid räntesänkning. 
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Utan budgetrestriktioner, det vill säga med oändlig inkomst, skulle individen konsumera en 

oändlig mängd varor. I praktiken existerar flera faktorer som påverkar budgetlinjen. Tidigare 

nämnda är inkomst och varornas pris. Vid applicerande av Fishers modell, med tillåtande av 

lånande, på marknaden för bostadsrätter tillkommer således ytterligare faktorer. Fisher 

baserar lånets storlek endast på räntans storlek och individens förmåga att betala för lånet.23 

Som tidigare nämnts är räntan en viktig komponent i analysen av bostadsköp, men i och med 

införandet av amorteringskravet tillkommer även krav på amortering som faktor. Individen 

kan inte låna oändligt med resurser för att finansiera konsumtion. Storleken på lånet, och 

således även budgetlinjens position, begränsas av betalningsförmågan, som i sin tur består av 

inkomst, ränta, övrig kreditvärdighet och sedan den 1 juni 2016 även amorteringskravet.  

 

Tidigare forskning visar att amorteringskrav har negativ effekt på individers 

betalningsförmåga och individens nyttomaximering. Steven Plauts studie från 1986 slår fast 

att individer med lån innehållande amorteringskrav inte kan konsumera i den mån som 

maximerar deras nytta.24 Plaut skattar i studien även en modell, där individer är fria att välja 

sin egna optimala amorteringstakt. Modellens syfte är att visa hur förändringar i vissa 

parametrar påverkar individers frivilliga amorteringstakt. Resultatet från studien visar att 

individens inkomst samt bolåneräntan är positivt korrelerat med optimal amorteringstakt. 

Med större inkomst kan den nyttomaximerande nivån av konsumtion bibehållas samtidigt 

som lån kan betalas av. Ränteökning för bolån ökar lånekostnaden och individen väljer att 

amortera i högre takt för att minska sin skuld.25   

 

Vidare visar studien att amorteringskrav kan ha en tvingande effekt på individen att minska 

sin konsumtion av andra varor, eller avstå från lån. Till följd av ett amorteringskrav bör 

således två olika scenarion uppstå. Ett scenario, där bolån aldrig sker och köp av bostadsrätt 

inte genomförs, och ytterligare ett scenario där individen väljer att minska sin konsumtion av 

övriga varor samtidigt som bolån genomförs men till ett mindre belopp än utan 

amorteringskrav, på grund av den minskade betalningsförmågan. Det senare scenariot 

illustreras grafiskt nedan, i figur 2, där minskningen i betalningsförmåga visas genom en 

förflyttning från punkt A till punkt B, till följd av en förflyttning av budgetlinjen, som i sin 

                                                
23 Plaut S. (1986) 
24 Ibid 
25 Ibid 
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tur tangeras av en ny indifferenskurva. Båda scenarierna bör ha en negativ påverkan på 

efterfrågan och i förlängningen bostadsrättspriserna. 

  

Figur 2. Källa: Gregory Mankiw & Mark Taylor. Egen bearbetning. 

 

Ovanstående graf illustrerar budgetlinjens förflyttning till följd av minskad betalningsförmåga. Budgetlinjen 

förflyttas nedåt och tangeras av en ny indifferenskurva. Konsumtionen i tidsperiod 1 minskar från punkt A till 

punkt B. En minskning av möjlig konsumtion i vardera tidsperiod kan utläsas av förflyttningen från punkt C till 

punkt D. 

2.2 Förändring av utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden 

Prisförändring kan ske genom att utbudet och/eller efterfrågan förändras. I och med att 

individer torde välja en lägre boendekostnad till följd av nya budgetrestriktioner minskar 

efterfrågan på bostadsmarknaden. Det finns även forskning som visar att amorteringskrav kan 

medföra förändrat beteende på marknaden som påverkat utbudet negativt. 2010 presenterade 

OECD en rapport om bostadsmarknaden och tog då bland annat upp de faktorer som påverkar 

efterfrågan och utbud på marknaden. Efterfrågan påverkas främst av hushållens disponibla 

inkomst, räntenivå, bolånemarknadens struktur, demografi, efterfrågan från utländska 

medborgare samt förväntningar om framtida bostadspriser. Faktorer som påverkar utbudet 

tycks vara betydligt svårare att fastställa. I första hand handlar det om hur produktionen av 

nya bostäder ser ut på marknaden vilket i sin tur påverkas av bakomliggande omständigheter. 

Är kapital- och arbetskostnader låga blir nyproduktion mer lönsamt. Väsentligt är också hur 
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bra tillgång det finns på mark och infrastruktur. Utöver byggandet av nya bostäder påverkas 

utbudet av bland annat regleringar på bostadsmarknaden och lokala faktorer såsom 

kollektivtrafik.26  

 

Finansinspektionens undersökningar och beräkningar från 2013 visade att det fanns skäl att 

misstänka att ett amorteringskrav skulle leda till en minskning i efterfrågan på bostäder på 

omkring 5 procent. Denna siffra är framtagen genom att Finansinspektionen antagit att det 

finns tre kategorier av hushåll. En utsatt grupp med hög kreditrisk, en annan delvis utsatt 

grupp som snabbt reagerar på nya förutsättningar och en tredje med betryggande riskaversion. 

Finansinspektionen beräknade därefter att ett amorteringskrav skulle resultera i olika 

förändringar i bostadsefterfrågan dessa grupper emellan. En minskning på 25 procent för 

gruppen med högst kreditrisk, 13 procent minskning för mittengruppen och för den mest 

solida gruppen skulle efterfrågan minska med 2 procent. Anledningen till att den aggregerade 

efterfrågan på bostäder enbart förväntades minska med 5 procent är att den sista kategorin av 

hushåll svarar för 80 procent av bostadsefterfrågan. De variabler som Finansinspektionen 

använder vid beräkningar av amorteringskravet effekter är bostadslånets utformning, 

hushållens inkomst och utgifter för boende, vilka inkluderar ränta, amorteringar och 

driftkostnader.27 Förblir utbudet av bostadsrätter intakt bör efterfrågeminskningen leda till en 

motsvarande nedgång i pris. Det finns dock skäl till att tro att utbudet minskar till följd av ett 

amorteringskrav. Främst på grund av inlåsningseffekter men på längre sikt ett relativt skifte i 

utbud från bostadsrätter till hyresrätter. Större utbud av hyresrätter sker till följd av att fler 

individer efterfrågar dessa istället för bostadsrätter. Då det aggregerade utbudet av bostäder är 

oelastiskt på kort sikt bör detta skifte i utbud inte gå att se i dagsläget, så här nära inpå 

införandet av amorteringskrav.  

 

Den långsiktiga jämvikten på boendemarknaden råder när hyran för en hyresrätt är lika stor 

som den implicita hyran för en egenägd bostad. Den implicita hyran innefattar, förutom drift 

och underhåll, även kapitalkostnader.28 År 1968 skrev John P. Shelton en artikel i Land 

Economics där han jämförde kostnaden för att hyra respektive äga sin bostad. Till en början 

konstateras det att det är svårt att göra en fullkomligt riktig kostnadsjämförelse eftersom det 

skulle kräva identiska bostäder. Även här nämns att på sikt anpassas kostnaden för att hyra en 

                                                
26André C. (2010) 
27Berg J & Hansen S. (2014) 
28 Frisell L & Yazdi M. (2010) 
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bostad till att likna kostnaden för att äga en. Shelton menar på att det finns vissa nyttor ett 

ägande av bostad kan föra med sig som är svåra att kvantifiera. Exempelvis kan det finnas en 

stolthet i att äga sitt boende istället för att hyra. En hyresvärd förväntar sig även avkastning på 

sitt bundna kapital vilken kan vara svår att sätta en generell siffra på. Är boendet belånat finns 

det också en fördel i form av ränteavdraget.29 Värt att ta i beaktande är att jämförelsen utgår 

ifrån en marknad som är mindre reglerad än den vi har i Sverige. Shelton gör antagandet att 

individer fritt kan välja att hyra ut sin köpta bostad, vilket inte är fallet i Sverige.  

2.3 Historiska effekter av förändrad bolånemarknad 

Forskning av Federal Reserve Bank of St. Louis från 2005 visar att antalet 

bostadstransaktioner blir färre om bostadsköpare inte själva får styra över sina 

amorteringsplaner. Bostadsinnehavare som skulle välja att sälja och köpa ny bostad med 

individuell amorteringsplan väljer i högre grad att istället bo kvar. I studien nämns bland 

annat lån av typen Balloon loan som exempel på lån som bidrar till ökad omsättning på 

bostadsmarknaden. Balloon loan innebär i detta sammanhang ett relativt kortfristigt bolån 

utan handpenning där låntagaren betalar en mindre summa månadsvis för att sedan betala av 

hela skulden direkt vid löptidens slut. Studien visar att större möjlighet till flexibla lån leder 

till att ett ökat antal individer är beredda att dels slå sig in på bostadsmarknaden och dels sälja 

och köpa nytt.30 

 

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) gav år 2014 ut en rapport som 

behandlade amorteringars effekter på bostadspriser och konsumtion. Författarna valde bland 

annat att studera Irland och Nederländerna som mellan åren 2007 och 2012 gick från att ge ut 

amorteringsfria bolån till att i nästan samtliga fall kräva bolåntagare på amortering. Sieps gör 

antagandet att alla bostadsköpare i dessa länder tog amorteringsfria bolån 2007. År 2012 

antas det att den prissättande bostadsköparen i Irland amorterar 3,85 procent av hela bolånet 

årligen medan de i Nederländerna amorterar 3,33 procent av halva bolånet per år. Detta 

baseras på den genomsnittliga återbetalningstiden som i Nederländerna uppskattas till 30 år 

och i Irland 26 år. Författarna skapar en modell som tar hänsyn till amorteringar, inkomst, 

ränta samt belåningsgrad och uppskattar sedan en nominell prisförändring från 2007 till 2012. 

I Irland uppgår den skattade totala prisförändringen på bostadsmarknaden till -39,4 procent 

                                                
29 Shelton J.P. (1968) 
30Chambers M.S, C. Garriga & D. Schlagenhauf. (2007) 
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och i Nederländerna -14 procent. Tar Sieps enbart hänsyn till förändrat amorteringsbeteende 

blir den uppskattade prisförändringen -49,4 procent i Irland och -28,5 procent i 

Nederländerna. Således påverkar den summerade effekten av variablerna inkomst, ränta och 

belåningsgrad modellen positivt. Den faktiska procentuella prisförändringen 2007-2012 i 

Irland och Nederländerna var -49,3 respektive -14,5 procent. Differensen mellan den 

predikterade och faktiska förändringen förklaras i rapporten av att det inte har tagits hänsyn 

till bland annat effekterna av bostadsbyggande, förändringar i förväntningar och att andra 

utlåningsvillkor kan ha förstärkts.31 Anmärkningsvärt i denna rapport är dock att författarna 

gör många antaganden om att allt annat förblir lika, samt beaktas inte finanskrisens påverkan 

på bostadspriserna tillräckligt. I exempelvis Sverige gick det att tyda en prisnedgång på 

bostadsmarknaden 2008–2009 till följd av finanskrisen32.  

  

                                                
31 Karpestam P, Hegelund E & Johansson S. (2014) 
32 Konjunkturinstitutet. (2014) 
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3. Metod 

Följande kapitel beskriver inledningsvis tillvägagångssättet för insamling av datamaterial 

och vilka metoder och åtgärder som genomförts för att komma fram till en relevant 

regressionsmodell. Avslutningsvis presenteras metodkritik. 

3.1 Metod datamaterial 

För att kunna skapa en så trovärdig modell som möjligt behöver det underliggande 

datamaterialet vara relevant. De variabler som används i modellen är baserade på den tidigare 

forskning och de studier, genomförda av Sieps, OECD och Finansinspektionen, presenterade i 

kapitel 2, vars syfte har varit att beräkna förändring i bostadspriser. Bostadspriset bestäms i 

vår modell av följande förklaringsvariabler: amorteringskrav, befolkningsutveckling, lön och 

ränta. 

 

Perioden som analyseras är från september 2014 till februari 2017, vilket innebär 30 

observationer. En dummyvariabel används för amorteringskravet, vilken har värdet 0 fram till 

och med maj 2016 och därefter antar värdet 1.  

 

Datamaterial för genomsnittligt kvadratmeterpris på bostadsrätter, som är den beroende 

variabeln, är tagen från Svensk Mäklarstatistik, vilka tillhandahåller månatlig statistik på 

slutpriser för bostäder runt om i landet. Slutpriserna publiceras för bostadsrätter, villor och 

fritidshus var för sig. Som tidigare angett analyseras priset på bostadsrätter då dessa är den 

kategori av bostäder som omsätts i högst grad på marknaden.  

 

Räntan som används i regressionerna är den genomsnittliga rörliga bolåneräntan varje månad 

för nya och omförhandlade bolån och är tagen från Statistiska centralbyrån (SCB).  

 

Kommunalt datamaterial för variabeln befolkningsutveckling är tagen från SCB. Eftersom 

den inte finns på månadsbasis utan halvårsvis har den kalkylerats. Datamaterial finns 

tillgänglig från juli 2014 till december 2016. För att underlätta vår undersökning har 

antagandet gjorts att utvecklingen sker exponentiellt och att den demografiska utvecklingen 

från juli 2014 - december 2016 motsvarar den utveckling som skedde under vår undersökta 

tidsperiod. 
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Datamaterial för löneutveckling kommer från Medlingsinstitutet vilka är ansvariga för 

Sveriges officiella lönestatistik. Uppgifter om löneutvecklingen är månadsvis och 

representerar utvecklingen i procent från motsvarande månad föregående år. Likt 

datamaterialet för befolkningsutveckling har en genomsnittlig procentuell förändring 

kalkylerats. Därefter har ett index skapats med september 2014 som bas. Löneutvecklingen är 

rensad från inflation. Uppgifter om inflation är hämtat från SCB.  

3.2 Metod regressioner 

Variablerna som används är, som tidigare nämnts, dummyvariabeln amorteringskrav 

(amokrav), befolkningsutveckling (befolkutv), löneutveckling (lon) och genomsnittlig ränta 

på bolån (ranta). Pris (genomsnittligt pris per kvadratmeter) är den beroende variabeln vilket 

ger oss följande grundekvation: 

 

PRISi=β0 + β1*AMOKRAVi + β2*BEFOLKUTVi + β3*LONi + β4*RANTAi + ui       (5) 

 

Det program som använts för att skapa regressionsmodellerna är Eviews. Linjära multipla 

skattningar är genererade med metoden Ordinary Least Square (OLS). Skattningar har gjorts 

för varje kommun varefter tester har utförts. Därefter har vi gjort skattningar med First 

difference-metoden för att se om det skulle resultera i bättre modeller. Resultatet blev dock 

sämre skattningar med låga förklaringsgrader och höga p-värden och vår ursprungliga modell 

var därför att föredra. Ett försök att förbättra modellerna genom att logaritmera variablerna 

gjordes också men med uteblivet positivt resultat. Test för autokorrelation och 

heteroskedasticitet visade att vi hade skäl att misstänka dem båda i våra ursprungliga OLS. 

Lider en modell av heteroskedasticitet och autokorrelation gör det att skattningen inte längre 

är effektiv, dock fortfarande väntevärdesriktig och konsistent. Autokorrelation kan även leda 

till överskattad förklaringsgrad. Till följd av detta används i våra slutgiltiga modeller HAC 

(heteroscedastic and autocorrelation-consistent), OLS med korrigerade standardavvikelser. 

Sedan görs ett Jarque-Bera test för vardera regression för att säkerställa att residualerna är 

normalfördelade.  

 

Vidare ser vi att modellen lider av multikollinearitet. Åtgärder för att minska graden av 

multikollinearitet har testats. Att utesluta en förklaringsvariabel har inte varit aktuellt. För att 

kunna analysera förändringen i bostadsrättspris utgår vi från de förklaringsvariabler som är 
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förankrade i tidigare forskning. I Sieps och Andrés studier ingår variablerna ränta, inkomst 

och befolkningsökning. Samtliga förklaringsvariabler är således väsentliga och en förändring 

i en förklaringsvariabel, utifrån ett ekonomiskt perspektiv, bör inte kunna förklaras av 

förändringen i en annan. Exempelvis visar korrelationsmatrisen för Stockholms kommun att 

befolkningsutveckling korrelerar i hög grad med ränta vilket inte är ekonomiskt signifikant 

och följaktligen anser vi att ingen av förklaringsvariablerna bör uteslutas. Genom att utesluta 

en förklaringsvariabel kan graden av multikollinearitet i bästa fall reduceras, men detta ökar 

risken för att modellen istället felspecificeras. Det är svårt att säkerställa en orsak till att 

modellerna lider av multikollinearitet då variablerna teoretiskt sett inte borde korrelera med 

varandra i hög grad. 

 

Vidare har försök att minska multikollinearitet med hjälp av First difference-metoden och 

transformering av variabler genomförts men utan tillfredsställande resultat. Valet att använda 

den ursprungliga modellen är utifrån detta väl motiverat. Litteratur inom ekonometri hävdar 

att multikollinearitet inte nödvändigtvis innebär ett problem och att åtgärder kan, och i vissa 

fall bör, ignoreras. 33 Konsekvenserna för skattningarna över bostadsrättspriser i Stockholm, 

Göteborg och Malmö blir således att koefficienterna för amorteringskravets effekter bör 

tolkas med försiktighet, även där koefficienterna är statistisk signifikanta, men att modellen är 

tillräcklig för att förutspå dess effekter på priserna för bostadsrätter i Sveriges tre största 

städer.  

3.3 Metodkritik 

Eftersom det använda datamaterialet är taget för relativt korta tidsperioder finns det skäl att 

misstänka att bostadspriserna skulle kunna variera av andra anledningar än på grund av 

förändringar i efterfrågan. Till exempel på grund av att det vissa månader säljs bostäder i mer 

exklusiva områden. För att säkerställa att priserna motsvarar marknadsutvecklingen har vi 

jämfört prisutvecklingen från Svensk Mäklarstatistiks datamaterial med Nasdaq OMX 

Valueguard-KTH Housing Index som är ett hedoniskt prisindex vilket tar hänsyn till 

bostäders unika egenskaper. Jämförelsen visade att prisutvecklingen av Svensk 

Mäklarstatistiks datamaterial motsvarade indexets utveckling.34   

 

                                                
33 Gujarati D.N. & Porter D.C. (2009) 
34 Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index 
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Inflationsutvecklingen har vi inte tagit hänsyn till vid bostadspriser. Anledningen är dels för 

att underlätta och dels att inflationen varit så pass låg att skillnaden blir ytterst liten. Hänsyn 

till inflation har tagits vid kalkylering av löneutvecklingen eftersom lönen har utvecklats 

minimalt, och skillnaden här blir således stor. En mer korrekt siffra över löneutvecklingen 

vore att använda hushållens disponibla inkomst i kronor på kommunal nivå. Det datamaterial 

som tillhandahålls är dock inte tillräckligt aktuellt och det är heller inte tillräckligt frekventa 

observationer.  

 

Det finns förklaringsvariabler som hade varit önskvärda att ha med men som vi varit tvungna 

att bortse ifrån. Exempelvis påverkar priset på hyresrätter efterfrågan på bostadsrätter. Höga 

hyresavgifter leder till ökad efterfrågan på egenägda bostäder. Det finns datamaterial på hur 

dessa priser utvecklats men dels är datamaterialet ej aktuellt och dels görs även dessa 

undersökningar med för långa tidsintervall.  

 

Då utbudet av bostadsrätter också har en påverkan på priset så skulle det även kunna vara 

aktuellt att ha med det i modellen. Det skulle dock kräva simultana ekvationssystem med 

förklaringsvariabler även för utbudet. Som André skriver för OECDs räkning är dessa svåra 

att kartlägga och ännu svårare att kvantifiera35. Likt Finansinspektionen gör vi därför 

antagandet att prisförändringar på bostadsmarknaden, till följd av amorteringskravet, sker på 

grund av förändringar i efterfrågan36. 

 

Eftersom amorteringskravet infördes relativt nyligen vore det önskvärt att ha månatliga 

observationer som sträcker sig så långt fram i tiden som möjligt. Skattningarna av modellerna 

skulle kunna se annorlunda ut om vi avvaktade och tog datamaterial som var mer aktuellt. 

Datamaterialet för de olika variablerna publiceras dock med viss tidsfördröjning och vi var 

tvungna att dra en gräns.  

 

Under uppsatsprocessen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets rekommendationer på det 

forskningsetiska området. Vi har varit öppna med att optimalt datamaterial inte funnits 

tillgängligt och berättat hur vi agerat för att finna lösning på problemet. Ytterligare är 

datamaterial från Hemnet inte tillgängligt för allmänheten men vilken fåtts tillgång till via 

                                                
35 André C. (2010) 
36 Berg J & Hansen S. (2014) 
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förfrågning. Vi har även kontaktat dem och fått ett godkännande gällande publikation av 

datamaterialet.  
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4. Deskriptiv statistik 

I detta kapitel visas grafer över hur de variabler vi använt oss av har utvecklats under den 

undersökta tidsperioden. Tillkommer gör även utveckling av utbud och prisindikator: ett mått 

på förväntningar om pris, då dessa är av betydelse i vår analys. Tillsammans med graferna 

presenteras kortfattade beskrivningar.   

4.1 Prisutveckling 

Som anförts tidigare är priset angett i genomsnittligt kvadratmeterpris och nedan visas 

utvecklingen i respektive kommun. De heldragna linjerna i figur 3 motsvarar utvecklingen av 

pris innan amorteringskravets införande. De streckade linjerna visar prisutvecklingen från maj 

2016, det vill säga efter att amorteringskravet infördes.  

  

Figur 3. Prisutveckling på bostadsrätter i respektive kommun. Källa: Svensk Mäklarstatistik. 

 

I tabell 1 nedan visas den procentuella förändringen av genomsnittligt kvadratmeterpris under 

vår undersökta tidsperiod i de tre olika kommunerna. Procentuellt har den totala utvecklingen 

varit som störst i Göteborgs kommun. Under perioden med amorteringskrav har den 

procentuella prisutvecklingen varit störst i Malmö kommun och minst i Stockholms kommun.  
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Tabell 1. Procentuell prisförändring på bostadsrätter i respektive kommun 

 Stockholm Göteborg Malmö 

Sep 2014 - feb 2017 29,0% 39,5% 37,2% 

Sep 2014 - maj 2016 21,2% 25,9% 20,1% 

Maj 2016 - feb 2017 6,4% 10,8% 14,2% 

Källa: Svensk Mäklarstatistik. Egna beräkningar. 

4.2 Löneutveckling  

Löneutvecklingen förklaras med hjälp av ett inflationsrensat index. Att inflationen har tagits i 

beaktande är anledningen till varför lönen vissa månader har gått ner, med andra ord har 

inflationen dessa månader varit högre än uppgången i nominella löner. Under den studerade 

perioden har de reala lönerna ökat med ca 3,9 procent. 

 

Figur 4. Index för löneutveckling i Sverige. Källa: Medlingsinstitutet. SCB. Egna beräkningar.  

4.3 Befolkningsutveckling 

Figur 5 nedan visar hur befolkningsmängden har ökat i respektive kommun från juli 2014 – 

december 2016. Observera att siffrorna är tagna två månader före vår observerade tidsperiod. 

Som tidigare nämnts görs antagandet att utvecklingen i vår undersökta tidsperiod motsvarar 

den utveckling som skett i figuren. I tabell 2 presenteras den procentuella 

befolkningstillväxten i Stockholms, Göteborgs och Malmö kommun. 
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Figur 5. Befolkningsutveckling i respektive kommun. Källa: SCB.  

 

Tabell 2. Procentuell befolkningsutveckling i respektive kommun 

Stockholms kommun Göteborgs kommun Malmö kommun 

3,4 % 3,7 % 4,3 % 

Källa: SCB. Egna beräkningar.  

4.4 Ränteutveckling 

I figur 6 nedan illustreras hur den genomsnittliga bolåneräntan för nya och omförhandlade 

bolån har förändrats mellan september 2014 och februari 2017. Likt figuren visar har 

bolåneräntan legat stabil kring 1,6 procent sedan maj 2015.  

 

Figur 6. Ränteutveckling för nya och omförhandlade bolån. Källa: SCB. 
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4.5 Förändring av utbud 

Statistik för utbud är taget från Hemnet och visar hur många bostadsrätter det finns ute för 

försäljning den givna månaden för respektive kommun. Vid granskning av enbart grafen är 

det lätt att tro att utbudet i Stockholms kommun varierar mer än i övriga kommuner, vilket 

dock inte stämmer. Standardavvikelsen i förhållande till medelvärdet av utbud är som störst i 

Göteborgs kommun, därefter Stockholm och minst säsongsvarians råder i Malmö kommun.37  

 

Figur 7. Utveckling av utbud på bostadsrätter i respektive kommun. Källa: Hemnet.  

4.6 Boprisindikator  

Boprisindikatorn visar vad svenska befolkningen tror om prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden. Siffrorna på y-axeln uppger skillnaden mellan den andel som tror på 

positiv prisutveckling och den andel som tror på negativ prisutveckling. Är indikatorn 

exempelvis 50 en månad innebär det att andelen som tror på stigande priser är 50 

procentenheter större än andelen som tror på fallande priser. Som det går att se i figur 8 

nedan, har indikatorn vid fem tillfällen under den undersökta perioden varit på relativt låga 

nivåer. Av dessa fem tillfällen, är tre de månader som direkt följer på amorteringskravets 

införande.  

                                                
37 Hemnet. Egna beräkningar 
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Figur 8. Förväntningar om framtida prisutveckling på bostäder. Källa: SEB 
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5. Resultat  

I kapitel 5 presenteras resultaten för de kommunspecifika modellerna för Stockholm, 

Göteborg och Malmö i tabeller. Därefter följer tolkningar och beskrivningar av 

regressionerna.   

5.1 Regressioner 

Följande tabeller visar separata OLS med korrigerade standardavvikelser för Stockholms, 

Göteborgs och Malmö kommun med grundmodellen: 

 

PRISi=β0 + β1*AMOKRAVi + β2*BEFOLKUTVi + β3*LONi + β4*RANTAi + ui       (6) 

 

Tabell 3. Regression Stockholms kommun   

 Koefficient  Std. Error P-värde 

C -390439,1*** 90066,14 0,0002 

AMOKRAV -3007,394** 1208,789 0,0199 

BEFOLKUTV 0,546140*** 0,113441 0,0001 

LON -254,8195 300,9014 0,4051 

RANTA -10595,33*** 3183,600 0,0027 

Observationer 30 R2 0,959523 

  Adj. R2 0,953047 

  *** signifikant på 1% signifikansnivå. ** signifikant på 5% signifikansnivå. * signifikant på 10% signifikansnivå 

 

Den justerade förklaringsgraden är drygt 0,95 vilket innebär att de oberoende variablerna 

förklarar förändringar i kvadratmeterpris i Stockholms kommun med 95 procent. Samtliga 

variabler förutom den för löneutveckling är statistiskt signifikant på fem procents 

signifikansnivå och variablerna för befolkningsutveckling och ränta är även signifikanta en 

procents signifikansnivå. 
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Tabell 4. Regression Göteborgs kommun 

 Koefficient  Std. Error P-värde 

C -237900,5*** 32518,98 0,0000 

AMOKRAV 201,6165 480,2534 0,6782 

BEFOLKUTV 0,593991*** 0,058007 0,0000 

LON -335,9894** 163,0113 0,0498 

RANTA -6358,649*** 1504,029 0,0003 

Observationer 30 R2 0,979099 

  Adj. R2 0,975755 

  *** signifikant på 1% signifikansnivå. ** signifikant på 5% signifikansnivå. * signifikant på 10% signifikansnivå 

 

I modellen för Göteborgs kommun är det dummyvariabeln för amorteringskrav som inte är 

statistiskt signifikant. Likt utfallet för Stockholms kommun är variablerna för ränta och 

befolkningsutveckling signifikanta på en procents signifikansnivå. Variabeln lön är 

signifikant på fem procents signifikansnivå. Förklaringsgraden är 98 procent.  

 

Tabell 5. Regression Malmö kommun 

 Koefficient  Std. Error P-värde 

C -192298,1*** 15848,37 0,0000 

AMOKRAV -235,1797 252,6543 0,3608 

BEFOLKUTV 0,694429*** 0,052233 0,0000 

LON -110,7119 89,90303 0,2296 

RANTA 2277,363*** 650,6951 0,0018 

Observationer 30 R2 0,984761 

  Adj. R2 0,982323 

  *** signifikant på 1% signifikansnivå. ** signifikant på 5% signifikansnivå. * signifikant på 10% signifikansnivå 

 

Regressionen för Malmö kommun har en förklaringsgrad på 98 procent. Likt tidigare två 

modeller är variablerna ränta och befolkningsutveckling signifikanta på en procents 

signifikansnivå. För Malmö antar dock koefficienten för ränta ett positivt värde.  
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Eftersom det är av yttersta vikt att residualerna i modellerna är normalfördelade utför vi ett 

Jarque-Bera test för vardera modell, där nollhypotesen är att residualerna är normalfördelade. 

P-värde < 0,05 innebär att nollhypotesen förkastas.   

 

Tabell 6. Jarque-Bera test 

 Stockholm Göteborg Malmö 

P-värde 0,623396 0,423979 0,929339 

 

Utfallet av testerna är att nollhypotesen behålls för samtliga kommuner och våra residualer är 

således normalfördelade. 

5.2 Tolkning av regressioner 

Våra regressionsmodeller visar tecken på hög multikollinearitet. I samtliga skattningar för 

Stockholm, Göteborg och Malmö korrelerar förklaringsvariablerna i hög grad med varandra 

samtidigt som modellerna genererar höga värden på R2 och relativt få signifikanta t-värden. 

Konsekvenserna av att använda sig av en modell med hög multikollinearitet är 

omdiskuterade, viktigt att poängtera är att estimatorn påverkas i liten utsträckning.38 OLS är 

fortfarande BLUE, dock blir koefficienterna svårbedömda samtidigt som standard errors blir 

höga, vilket går att se i tabellerna från respektive kommuns resultat. En faktor som också kan 

generera höga standard errors är en begränsad mängd observationer.39 I de aktuella fallen 

analyseras 30 observationer.  

 

Dummyvariablen för amorteringskravet antar ett negativt värde i Malmö och Stockholm 

medan den i Göteborgs kommun antar ett positivt värde. Anmärkningsvärt är dock att denna 

variabel enbart är statistiskt signifikant i Stockholms kommun. I övrigt är förklaringsgraden 

hög i samtliga skattningar vilket tyder på att beroende variabeln pris förklaras väl av de 

oberoende variablerna. Likt ovan nämnts kan det dock även vara ett tecken på hög 

multikollinearitet. Variabeln för demografisk utveckling är statistiskt signifikant i samtliga 

kommuners modeller. Variabeln har även en positiv koefficient i alla tre skattningar. 

Räntevariabeln är statistiskt signifikant i samtliga tre kommuner, anmärkningsvärt är dock att 

den antar ett positivt värde i modellen för Malmö kommun. I Malmö skulle det således 

                                                
38 Gujarati D.N. & Porter D.C. (2009) 
39 Ibid 
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innebära att kvadratmeterpriset på bostäder ökar när räntan går upp, vilket inte följer teorin då 

kostnaden för lån ökar vid en räntehöjning.  

 

En möjlig förklaring till att koefficienten för ränta antar ett positivt värde i Malmö kommun 

skulle kunna vara kommunens agerande på bostadsrättsmarknaden. Under de senaste åren har 

kommunen köpt bostadsrätter till nyanlända, vilket kan resultera i snedvridning av 

konkurrensen.40 Kommuner som aktörer på bostadsmarknaden skiljer sig från rationella 

individer och bör inte, i samma utsträckning, behöva ta hänsyn till faktorer som ränta och 

amorteringskrav. 

 

Koefficienten för lön antar ett negativt värde i alla tre modeller och är även statistiskt 

signifikant i modellen för Göteborgs kommun. Då löneutveckling teoretiskt sett ligger till 

grund för positiva förändringar i bostadspriser kan variabelns utfall bero på brister i 

datamaterialet. Som angett ovan är det ett index som då grundar sig i procentuell utveckling 

och det vore att föredra att ha den månatliga utvecklingen i kronor. 

 

För att gå närmare in på amorteringskravets effekt på priserna, så är det för Stockholms 

kommun detta kan tolkas på grund av dess signifikans. Koefficienten skattas här till                

-3007,394. Detta innebär att priset per kvadratmeter för en bostadsrätt i Stockholms kommun 

i genomsnitt har gått ned med drygt 3 000 SEK till följd av amorteringskravet, allt annat lika. 

Det är dock värt att ta i beaktande att dessa siffror ska tolkas med försiktighet med anledning 

av rådande multikollinearitet.41 Det 95-procentiga konfidensintervallet för amorteringskravet i 

Stockholm är [-5496,942 ; -517,8453].  

  

                                                
40 Repitsch M. (2016) 
41 Gujarati D.N. & Porter D.C. (2009) 
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6. Analys 

I följande kapitel analyseras resultatet med hjälp av den nationalekonomiska teori som 

tidigare har presenterats i uppsatsen. Vidare följer ytterligare analys av övriga faktorer och 

förhållanden på bostadsrättsmarknaden som kan ha påverkat effekterna av 

amorteringskravet. 

6.1 Teoretisk analys och räntans påverkan på amorteringskravets effekt 

Utifrån den teori som nämnts bör införandet av amorteringskrav ha en negativ effekt på priset 

av bostadsrätter. Teorin visar på att trots individers möjlighet att låna kapital och därigenom 

utöka sin konsumtion utöver den som är möjlig genom endast disponibel inkomst, begränsas 

förmågan att till fullo nyttomaximera på marknaden för bostadsrätter av amorteringskravet. 

Eftersom majoriteten av bostadsköp finansieras via lån är budgetlinjens position flexibel och 

kan till följd av detta förflyttas längre ut än om endast disponibel inkomst bestämmer 

budgetlinjen.  

 

Amorteringskravet bör, i teorin, ha samma effekt på budgetlinjen som en inkomstminskning 

eller ökade priser på varor, då möjligheten att låna för bostadsköp begränsas om låntagare 

omfattas av kravet. I förhållande till innan amorteringskravet infördes är köpare på 

marknaden nu mindre kapabla till att låna lika stora belopp som utan amorteringskravet och 

priserna på bostadsmarknaden torde inte stiga i samma grad som tidigare, allt annat lika. I 

Stockholms kommun, där vi kan visa en statistiskt signifikant förändring av bostadsrättspriser 

till följd av amorteringskravet, råder samverkan mellan verklighet och den 

nationalekonomiska teorin. 

 

Som tidigare nämnts är räntans storlek av väsentlig vikt för analysen av amorteringskravets 

effekt, och även här samspelar verklighet och teori till viss del. Budgetlinjen som presenteras 

i Fishers teori bestäms delvis av räntans storlek. En låg ränta genererar en moturs rotation av 

budgetlinjen som möjliggör ett större lånande, då kostnaden för lånandet sänks. En låg ränta 

kan på så vis motverka den effekt som följer av ett amorteringskrav. Amorteringskravet 

begränsar individens betalningsförmåga och försämrar möjligheten till att beviljas lån, medan 

en låg ränta har motsatt effekt då lånekostnad minskar vid ett lågt ränteläge. Bolåneräntan har 

sedan ett år innan införandet av amorteringskravet legat stabilt på en ovanligt låg nivå. Hade 

Sverige istället haft en högre räntenivå borde amorteringskravets effekt på 
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bostadsrättspriserna varit större. Samtidigt kan argument föras för att en låg räntenivå skulle 

ge amorteringskravets större genomslagskraft. Plauts forskning visar på att räntenivån är 

positivt betingat med individers vilja att amortera. Högre ränta ger dyrare lån och viljan att 

amortera ökar, i den mån låntagare har möjlighet att utöka sina boendeutgifter. Således borde 

låg räntenivå resultera i låg amortering och ge införandet av ett krav på amortering stor 

genomslagskraft. Dock har amorteringskulturen i Sverige, som tidigare angetts, tydligt skiljt 

sig från andra länder. Svenskarna har valt att inte amortera även i tider då räntan legat på en 

betydligt högre nivå än vad den gjort under den aktuella perioden.  

 

Med anledning av detta går det att föreställa sig att amorteringskravets effekt på 

bostadspriserna blir som störst vid en eventuell framtida räntehöjning. Dels då den totala 

boendeutgiften för individer som tagit bolån efter amorteringskravets införande blir så stor att 

det kan bli problem att betala lånet. Dels på grund av att individer som ämnar ta sig in på 

bostadsmarknaden avstår till följd av att boendeutgifterna blir för höga. De som tagit bolån 

och vars boendeutgifter blir för höga kan tvingas sälja sin bostad. Sker detta i stor omfattning 

resulterar det i en nedgång i bostadspriser. Värt att ta i beaktande är dock att syftet med 

amorteringskravet är att minska hushållens skuldsättning och således även undvika ett 

scenario där hushåll inte längre kan betala sina lån. Att individer tidigare hade äntrat 

bostadsmarknaden men nu blir tvungna att avstå bidrar till en minskad efterfrågan och 

följaktligen även lägre priser.  

6.2 Störst effekt i Stockholms kommun 

Att variabeln för amorteringskravet är signifikant i Stockholms kommun föreställer vi oss ha 

främst två förklaringar. Dels omsätts det där flest bostäder vilket sannolikt leder till en mer 

rättvis skattning. Dels kan det bero på att effekten av kravet har haft störst effekt där bland de 

undersökta städerna. Som angett tidigare amorterade låntagare i Stockholms kommun tidigare 

generellt mindre än genomsnittssvensken vilket borde betyda att effekten där blir relativt sett 

stor. Ett ytterligare skäl till varför det går att föreställa sig en större effekt i Stockholms 

kommun är dess höga prisnivå på bostäder i jämförelse med övriga två kommuner. Jämförs 

genomsnittliga kvadratmeterpriset i exempelvis Stockholm och Malmö är priset i Stockholm 

250-300 procent av priset per kvadratmeter i Malmö under den observerade tidsperioden. 
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Under samma period är genomsnittliga kvadratmeterpriset i Göteborgs kommun ca 60 

procent av priset i Stockholm.42  

 

Amorteringskravets effekt påverkas, som Sieps och Finansinspektionen nämner, av 

förändrade utgifter för boende. På grund av högre bostadspriser i Stockholms kommun blir 

där ökningen av boendeutgifter som störst. Boendeutgifter ska sättas i paritet med hushållens 

disponibla inkomst och dessa skiljer sig också åt kommunerna emellan. År 2015 var 

exempelvis den genomsnittliga disponibla inkomsten i Stockholms kommun ca 50 procent 

högre än i Malmö kommun. Skillnaden i inkomst mellan kommunerna är dock inte så stor att 

boendeutgifter som del av disponibel inkomst förblir intakt. Med andra ord ökar utgifter för 

boende som del av inkomst mer i Stockholm än i övriga kommuner till följd av 

amorteringskravet.43  

 

En faktor som skulle kunna påverka amorteringskravets effekt på bostadspriser är hushållens 

nettoförmögenhet, det vill säga hushållens tillgångar minus skulder. Är denna stor minskar 

behovet att ta lån vid köp av bostad och följaktligen minskar även amorteringskravets 

relevans. I Stockholms kommun har den genomsnittliga nettoförmögenheten historiskt sett 

varit betydligt högre än i övriga Sverige. År 2007 var medelnettoförmögenheten i Stockholms 

kommun nästan 200 procent av densamma i Göteborgs och Malmö kommun. Samma 

differens rådde i Stockholms kommun jämfört med den genomsnittliga nettoförmögenheten i 

hela landet.44 Om bostadspriserna i de tre undersökta kommunerna hade varit jämbördiga 

torde detta leda till en minskad effekt på bostadspriser i Stockholm till följd av 

amorteringskravet. Dock är det två faktorer som är nödvändiga att ta i beaktande. Dels leder 

det förhållandevis höga kvadratmeterpriset i Stockholms kommun till att den relativt stora 

genomsnittliga nettoförmögenheten inte är av lika stor betydelse. Dels är hushållens bostäder 

en del av tillgångarna vilket innebär att högre bostadspriser leder till större förmögenhet.  

6.3 Analys av deskriptiv statistik 

Det är svårt att uttala sig om den aggregerade utvecklingen av utbudet i de olika kommunerna 

eftersom det råder en säsongsvarians. Trots detta kan det konstateras att det ligger på en 

relativt konstant nivå med tendenser till att minska. Med andra ord är det svårt att uttala sig 

                                                
42 Svensk Mäklarstatistik. Egna beräkningar 
43 Svensk Mäklarstatistik. SCB. Egna beräkningar 
44 SCB. Egna beräkningar 



 

36 

 

om ifall de inlåsningseffekter Finansinspektionen befarade har skett, men om så är fallet kan 

det förklara amorteringskravets relativt marginella effekt på bostadspriserna.  

 

André nämner i A bird’s eye view of OECD housing market att individers förväntningar om 

framtida pris har en påverkan på prisutvecklingen. Det skulle därför kunna tyckas rimligt att 

den variabeln är med i vår regressionsmodell men i likhet med Finansinspektion och Sieps 

bortser vi ifrån den vid komponering av modell, vilket beror på två faktorer. Dels blir den i en 

regressionsmodell svårtolkad och dels går det att föreställa sig att förväntningar skiljer sig åt 

kommunerna emellan, SEBs boprisindikatorn visar nämligen inte prisförväntningar på 

kommunal nivå. Det kan däremot vara intressant att undersöka den separat. Anmärkningsvärt 

är att amorteringskravet inte haft så stor effekt på individers förväntningar om priset. Det går 

att tyda en nedgång i juni 2016, men ganska snabbt kommer förväntningarna åter upp på 

relativt höga nivåer. Detta är med andra ord något som också kan förklara en fortsatt positiv 

prisutveckling på marknaden. Hade aktörer på bostadsmarknaden däremot förutspått en större 

prisnedgång som resultat av amorteringskravet hade kravets effekt blivit större. Således hade 

ett sådant scenario medfört att efterfrågan på bostäder minskat i större utsträckning som en 

indirekt konsekvens av amorteringskravet.  

 

Att priserna fortsätter stiga trots amorteringskravet är inte överraskande om vi ser till de 

faktorer som påverkar priset på bostäder. Som anförts tidigare är räntan på fortsatt låg nivå 

och övriga variabler som bestämmer priset går i en riktning som påverkar priset positivt. 

Befolkningsmängden har i samtliga kommuner ökat med ca 3-4 procent och löneutvecklingen 

ligger på liknande procentuella nivå.  
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7. Slutsats 

Uppsatsens syfte har varit att analysera effekterna av det införda amorteringskravet på 

bostadspriserna inom den svenska marknaden för bostadsrätter. Våra ekonometriska modeller 

visar på att amorteringskravet tenderar att ha en negativ effekt på bostadspriserna, vilket även 

sammanfaller med tidigare forskning och den nationalekonomiska teorin. Koefficienten för 

amorteringskravet är dock inte statistiskt signifikant i samtliga modeller och i Göteborgs 

kommun antar den ett positivt värde. Detta kan ha sin förklaring i flera faktorer. Den korta 

tidsram som har varit möjlig att analysera efter amorteringskravets införande och brist på 

komplett datamaterial har resulterat i att den ekonometriska modellen inte lyckats göra 

statistiskt signifikanta skattningar i samtliga fall. Vi kan trots detta visa att i Stockholms 

kommun är amorteringskravets negativa effekt på bostadspriser statistiskt såväl som 

ekonomiskt signifikant. 

 

De aktuella förhållanden som råder på bostadsmarknaden i Sveriges tre största kommuner 

med befolkningsökning, tendenser till minskat utbud på bostadsrätter och positiv 

löneutveckling har begränsat amorteringskravets effekt på bostadsrättspriser. 

Amorteringskravets begränsade effekt kan även förklaras av att marknadens aktörer tror att 

bostadspriserna kommer öka framöver. Även det historiskt låga ränteläget som råder på 

svenska marknaden för bostadslån leder till en fortsatt positiv prisutveckling på bostäder. I 

framtiden kan en förhöjd räntenivå leda till att amorteringskravets effekt på bostadspriserna 

blir större än i dagsläget. 
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Appendix 

Appendix A. Datamaterial Stockholms kommun 

Månad Pris AmoKrav BefolkUtv Lon Ranta 

sep-14 57 625 0 905 184 99,8003992 2,1369 

okt-14 57 714 0 906 217 100,1199305 2,0594 

nov-14 57 165 0 907 251 100,6403004 1,9096 

dec-14 58 211 0 908 286 100,4441521 1,8983 

jan-15 60 011 0 909 322 102,1643551 1,8666 

feb-15 62 592 0 910 360 100,3196364 1,8004 

mar-15 63 792 0 911 399 101,1097473 1,7244 

apr-15 64 203 0 912 438 101,4175041 1,6512 

maj-15 64 461 0 913 480 101,2293361 1,643 

jun-15 64 729 0 914 522 102,1270871 1,5917 

jul-15 66 417 0 915 565 102,0169337 1,5755 

aug-15 68 489 0 916 610 102,4304117 1,5616 

sep-15 69 378 0 917 656 102,0237172 1,5542 

okt-15 70 063 0 918 703 102,5500467 1,5678 

nov-15 70 553 0 919 751 103,0726647 1,5668 

dec-15 70 337 0 920 801 102,9764451 1,5911 

jan-16 70 570 0 921 851 103,9102115 1,6021 

feb-16 70 599 0 922 903 103,1795592 1,5744 

mar-16 70 889 0 923 956 103,1797742 1,5907 

apr-16 70 562 0 925 010 103,8494463 1,5844 

maj-16 69 817 0 926 066 103,8069552 1,5785 

jun-16 69 242 1 927 122 104,1196083 1,5986 

jul-16 69 380 1 928 180 104,3469453 1,5936 

aug-16 71 179 1 929 239 104,7620036 1,5768 

sep-16 71 791 1 930 300 104,65382 1,579 

okt-16 72 031 1 931 361 104,6511902 1,5761 

nov-16 71 855 1 932 424 105,2844752 1,5593 

dec-16 72 362 1 933 488 104,9514052 1,5744 

jan-17 73 434 1 934 553 106,5144534 1,5806 

feb-17 74 317 1 935 619 105,1422929 1,5785 

  



 

ii 

 

Appendix B. Datamaterial Göteborgs kommun 

Månad Pris AmoKrav BefolkUtv Lon Ranta 

sep-14 34 602 0 536 790 99,8003992 2,1369 

okt-14 34 831 0 537 463 100,1199305 2,0594 

nov-14 34 759 0 538 136 100,6403004 1,9096 

dec-14 35 299 0 538 810 100,4441521 1,8983 

jan-15 36 381 0 539 485 102,1643551 1,8666 

feb-15 37 973 0 540 161 100,3196364 1,8004 

mar-15 39 067 0 540 838 101,1097473 1,7244 

apr-15 39 736 0 541 516 101,4175041 1,6512 

maj-15 39 891 0 542 194 101,2293361 1,643 

jun-15 40 061 0 542 873 102,1270871 1,5917 

jul-15 41 063 0 543 554 102,0169337 1,5755 

aug-15 41 657 0 544 235 102,4304117 1,5616 

sep-15 42 047 0 544 916 102,0237172 1,5542 

okt-15 41 873 0 545 599 102,5500467 1,5678 

nov-15 41 835 0 546 283 103,0726647 1,5668 

dec-15 41 529 0 546 967 102,9764451 1,5911 

jan-16 41 915 0 547 653 103,9102115 1,6021 

feb-16 42 460 0 548 339 103,1795592 1,5744 

mar-16 43 530 0 549 026 103,1797742 1,5907 

apr-16 44 020 0 549 714 103,8494463 1,5844 

maj-16 43 571 0 550 402 103,8069552 1,5785 

jun-16 43 440 1 551 092 104,1196083 1,5986 

jul-16 44 224 1 551 782 104,3469453 1,5936 

aug-16 45 797 1 552 474 104,7620036 1,5768 

sep-16 45 623 1 553 166 104,65382 1,579 

okt-16 45 722 1 553 859 104,6511902 1,5761 

nov-16 46 227 1 554 553 105,2844752 1,5593 

dec-16 47 015 1 555 248 104,9514052 1,5744 

jan-17 47 567 1 555 943 106,5144534 1,5806 

feb-17 48 276 1 556 640 105,1422929 1,5785 
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Appendix C. Datamaterial Malmö kommun 

Månad Pris AmoKrav BefolkUtv Lon Ranta 

sep-14 20 486 0 315 076 99,8003992 2,1369 

okt-14 20 324 0 315 529 100,1199305 2,0594 

nov-14 20 240 0 315 984 100,6403004 1,9096 

dec-14 20 165 0 316 438 100,4441521 1,8983 

jan-15 20 845 0 316 894 102,1643551 1,8666 

feb-15 21 133 0 317 350 100,3196364 1,8004 

mar-15 21 702 0 317 806 101,1097473 1,7244 

apr-15 21 676 0 318 264 101,4175041 1,6512 

maj-15 21 664 0 318 722 101,2293361 1,643 

jun-15 21 449 0 319 180 102,1270871 1,5917 

jul-15 21 755 0 319 640 102,0169337 1,5755 

aug-15 22 341 0 320 100 102,4304117 1,5616 

sep-15 22 828 0 320 560 102,0237172 1,5542 

okt-15 23 042 0 321 022 102,5500467 1,5678 

nov-15 23 008 0 321 484 103,0726647 1,5668 

dec-15 23 322 0 321 946 102,9764451 1,5911 

jan-16 23 575 0 322 410 103,9102115 1,6021 

feb-16 24 051 0 322 874 103,1795592 1,5744 

mar-16 24 282 0 323 338 103,1797742 1,5907 

apr-16 24 692 0 323 804 103,8494463 1,5844 

maj-16 24 600 0 324 270 103,8069552 1,5785 

jun-16 24 580 1 324 736 104,1196083 1,5986 

jul-16 24 841 1 325 204 104,3469453 1,5936 

aug-16 25 512 1 325 672 104,7620036 1,5768 

sep-16 26 060 1 326 140 104,65382 1,579 

okt-16 26 306 1 326 610 104,6511902 1,5761 

nov-16 26 507 1 327 080 105,2844752 1,5593 

dec-16 26 883 1 327 551 104,9514052 1,5744 

jan-17 27 510 1 328 022 106,5144534 1,5806 

feb-17 28 099 1 328 494 105,1422929 1,5785 
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Appendix D. Utbud 

Månad Stockholm Göteborg Malmö 

sep-14 4206 1145 1672 

okt-14 4184 1108 1533 

nov-14 3689 971 1433 

dec-14 2362 678 1154 

jan-15 3023 783 1207 

feb-15 3475 883 1290 

mar-15 3597 1040 1334 

apr-15 4265 1144 1404 

maj-15 4796 1318 1433 

jun-15 3472 1071 1268 

jul-15 2115 712 1087 

aug-15 3324 1065 1139 

sep-15 4039 1167 1165 

okt-15 4246 1249 1103 

nov-15 3916 1173 1127 

dec-15 2592 866 754 

jan-16 3286 1011 858 

feb-16 3686 1089 946 

mar-16 3696 1146 1011 

apr-16 4746 1350 1153 

maj-16 4936 1440 1291 

jun-16 3035 1004 1009 

jul-16 1973 649 833 

aug-16 3230 1042 979 

sep-16 4122 1158 971 

okt-16 3802 1076 908 

nov-16 3392 1065 868 

dec-16 2058 659 598 

jan-17 2940 830 679 

feb-17 3333 927 828 
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Appendix E. Boprisindikator 

Månad Utfall 

sep-14 64 

okt-14 59 

nov-14 57 

dec-14 54 

jan-15 59 

feb-15 66 

mar-15 68 

apr-15 67 

maj-15 65 

jun-15 66 

jul-15 67 

aug-15 67 

sep-15 72 

okt-15 64 

nov-15 60 

dec-15 54 

jan-16 43 

feb-16 50 

mar-16 60 

apr-16 65 

maj-16 67 

jun-16 49 

jul-16 37 

aug-16 47 

sep-16 59 

okt-16 55 

nov-16 63 

dec-16 62 

jan-17 60 

feb-17 59 
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Appendix F. Lönestatistik(Nominell) 

Månad Förändring 

sep-14 2,6721% 

okt-14 2,6728% 

nov-14 2,6536% 

dec-14 2,4894% 

jan-15 2,3034% 

feb-15 2,2319% 

mar-15 2,2681% 

apr-15 2,4778% 

maj-15 2,5950% 

jun-15 2,2238% 

jul-15 2,3373% 

aug-15 2,4817% 

sep-15 2,4483% 

okt-15 2,6174% 

nov-15 2,5296% 

dec-15 2,5121% 

jan-16 2,4405% 

feb-16 2,3764% 

mar-16 2,4218% 

apr-16 1,7941% 

maj-16 1,9248% 

jun-16 2,4399% 

jul-16 2,6518% 

aug-16 2,3919% 

sep-16 2,3864% 

okt-16 2,3908% 

nov-16 2,4796% 

dec-16 2,2068% 

jan-17 2,1388% 

feb-17 2,4803% 
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Appendix G. Inflation 

Månad Förändring 

sep-14 0,20% 

okt-14 0,10% 

nov-14 -0,20% 

dec-14 0,20% 

jan-15 -1,30% 

feb-15 0,70% 

mar-15 0,10% 

apr-15 0,00% 

maj-15 0,40% 

jun-15 -0,40% 

jul-15 0,00% 

aug-15 -0,20% 

sep-15 0,40% 

okt-15 0,10% 

nov-15 -0,20% 

dec-15 0,10% 

jan-16 -0,60% 

feb-16 0,30% 

mar-16 0,50% 

apr-16 0,00% 

maj-16 0,20% 

jun-16 0,10% 

jul-16 0,10% 

aug-16 -0,10% 

sep-16 0,20% 

okt-16 0,40% 

nov-16 0,00% 

dec-16 0,50% 

jan-17 -0,80% 

feb-17 0,70% 
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Appendix H. Korrelationsmatris & VIF-värden Stockholm 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  8.11E+09  815260.1 NA

AMOKRAV  1461172.  142.4288  13.21179

BEFOLKUTV  0.012869  1118119.  41.44245

LONER  90541.64  99668.88  13.24675

RANTA  10135307  2595.975  4.848950

AMOKRAV BEFOLKUTV LONER PRIS RANTA

AMOKRAV 1 0.79596946... 0.77021632... 0.55355622... -0.3472666...

BEFOLKUTV 0.79596946... 1 0.97000749... 0.91773836... -0.7359684...

LONER 0.77021632... 0.97000749... 1 0.88783790... -0.7209592...

PRIS 0.55355622... 0.91773836... 0.88783790... 1 -0.8881480...

RANTA -0.3472666... -0.7359684... -0.7209592... -0.8881480... 1
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Appendix I. Korrelationsmatris & VIF-värden Göteborg 

 

 

 

  

AMOKRAV BEFOLKUTV LONER PRIS RANTA

AMOKRAV 1 0.79614525... 0.77021632... 0.72467122... -0.3472666...

BEFOLKUTV 0.79614525... 1 0.97000156... 0.97524764... -0.7357161...

LONER 0.77021632... 0.97000156... 1 0.93883904... -0.7209592...

PRIS 0.72467122... 0.97524764... 0.93883904... 1 -0.8277707...

RANTA -0.3472666... -0.7357161... -0.7209592... -0.8277707... 1

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  1.06E+09  64618.22 NA

AMOKRAV  230643.4  4.163785  3.291182

BEFOLKUTV  0.003365  61474.73  7.628544

LONER  26572.67  17169.82  4.432200

RANTA  2262104.  384.5935  4.007917
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Appendix J. Korrelationsmatris & VIF-värden Malmö 

 

 

  

RANTA PRIS LONER BEFOLKUTV AMOKRAV

RANTA 1 -0.6661315... -0.7209592... -0.7352961... -0.3472666...

PRIS -0.6661315... 1 0.95215195... 0.98786862... 0.80644369...

LONER -0.7209592... 0.95215195... 1 0.96999131... 0.77021632...

BEFOLKUTV -0.7352961... 0.98786862... 0.96999131... 1 0.79643734...

AMOKRAV -0.3472666... 0.80644369... 0.77021632... 0.79643734... 1

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  2.51E+08  75129.85 NA

AMOKRAV  63834.19  2.644376  2.632225

BEFOLKUTV  0.002728  83365.54  14.93055

LONER  8082.554  25248.34  7.291361

RANTA  423404.1  394.2683  9.246263
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Appendix K. Konfidensintervall koefficienter Stockholm 

  

 

Coefficient Confidence Intervals

Date: 06/01/17   Time: 14:59

Sample: 2014M09 2017M02

Included observations: 30

95% CI

Variable Coefficient Low High

C -390439.1 -575933.8 -204944.4

AMOKRAV -3007.394 -5496.942 -517.8453

BEFOLKUTV  0.546140  0.312504  0.779776

LONER -254.8195 -874.5375  364.8985

RANTA -10595.33 -17152.08 -4038.585


