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Abstract 

Title: The initial and long term effects of the mortgage limitation 

Authors: Frida Grenås & Malin Remes 

Supervisor: Göran Hägg & Inger Asp 

Background: The Swedish Financial Supervisory Authority’s mortgage limitation, of 

mortgaging up to 85 percent of the market value of the real estate was introduced on the first 

of October 2010. The aim of the recommendation is to prevent a detrimental development of 

the market for mortgages while at the same time creating incentives for the consumers to limit 

the debt level. The mortgage limitation is a recently adopted recommendation and few studies 

have made a thorough analysis of its effects, hence it is an interesting topic to study. 

Aim: The aim of this study is to analyze the initial effects of the mortgage limitation for 

consumers, banks and estate agencies. Furthermore, the study aims to evaluate drivers of 

consumer debt levels and conclude whether the mortgage limitation will result in lower debt 

levels for consumers. 

Completion: The study is based on interviews with respondents from banks and with 

respondents from estate agencies to enlighten the initial and long term effects of the mortgage 

limitation. In addition, an econometric model of demand is estimated to analyze if the 

mortgage limitation will result in lower consumer debt levels. 

Conclusion: The study shows that the initial effects of the mortgage limitation for consumers 

have not been what the Swedish Financial Supervisory Authority had expected. Neither has 

the lending with unsecured loans increased nor has the presence of guarantors increased to 

any significant extent. Amortization is now being made on high loan to value ratios but the 

study states that the main reason for that is the Swedish Banking Associations requirement of 

amortization. The study also shows that banks and estate agencies have not been affected to 

any significant degree. There are tendencies that confirm that the mortgage limitation may 

have caused side effects. The study states that the consumer debt level is mainly driven by 

income, housing prices and psychological insecurity regarding the future economy. The study 

shows that the signaling value of the mortgage limitation may contribute to lower consumer 

debt levels since it creates uncertainty on the market, thus making consumers more cautious in 

their mortgage decisions. 



Sammanfattning 

Titel: Bolånetakets effekter 

Författare: Frida Grenås & Malin Remes 

Handledare: Göran Hägg & Inger Asp 

Bakgrund: Den första oktober 2010 trädde Finansinspektionens rekommendation om att 

endast 85 procent av bostadens marknadsvärde får tas i säkerhet vid utlåning i kraft. 

Rekommendationen avser att motverka en osund utveckling på kreditmarknaden samt skapa 

incitament för låntagare att begränsa sin skuldsättning. Då rekommendationen om bolånetaket 

nyligen införts och få studier djupgående analyserat bolånetakets effekter är ämnet intressant 

att studera. 

Syfte: Studiens syfte är att analysera bolånetakets initiala effekter för konsumenter, banker 

samt mäklarbyråer. Vidare är syftet att utvärdera faktorer som driver konsumenters skuld och 

därigenom fastställa huruvida bolånetaket långsiktigt kan leda till en lägre skuldsättning för 

konsumenter. 

Genomförande: Intervjuer genomförs med respondenter från banker och med respondenter 

från mäklarbyråer för att belysa bolånetakets initiala och långsiktiga effekter. Även en 

ekonometrisk efterfrågemodell skattats för att kunna föra en djupare analys om bolånetaket 

långsiktigt kan uppnå sitt ändamål. Analysen genomförs med utgångspunkt i 

Finansinspektionens beslutspromemoria. 

Slutsats: Studien visar att bolånetakets initiala effekter för konsumenten inte är de effekter 

som Finansinspektionen, innan införandet, räknat med. Varken blancobelåningen eller 

förekomsten av medlåntagare har ökat i någon större utsträckning. Amortering sker nu på 

höga belåningsgrader men studien fastställer att orsaken till detta främst är Svenska 

bankföreningens amorteringskrav. Studien visar även att banker samt mäklarbyråer inte 

påverkats i någon större utsträckning. Det finns dock tendenser som visar att bolånetaket kan 

ha lett till oönskade bieffekter. Studien fastställer att konsumentens skuld främst drivs av 

inkomst, bostadspris samt osäkerhet om den framtida ekonomin. Studien visar att bolånetaket 

kan bidra till minskning av konsumentens skuld genom att rekommendationen kan ha ett 

signalvärde som skapar osäkerhet på marknaden och därmed bidrar till att konsumenten är 

mer försiktiga vid belåning. 



Förord 

Denna examensuppsats omfattar 30 högskolepoäng och skrevs vid Linköpings Universitet 

under vårterminen 2011. 

Vi vill rikta stort tack till våra handledare Göran Hägg och Inger Asp som bidragit till studien 

genom sina kunskaper och sin stöttning under arbetets gång. Dessutom vill vi tacka studiens 

bank- och mäklarrepresentanter som tagit sig tid för intervju och därigenom möjliggjort denna 

studie. Slutligen vill vi även tacka våra opponenter som bidragit till studien genom sin 

konstruktiva kritik.  

Linköping, juni 2011. 

Frida Grenås & Malin Remes 
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Definitionslista 

Belåningsgrad: en procentsats som beskriver hur stor del av en bostads marknadsvärde som 

är belånat. 

Blancolån: ett lån som tas utan säkerhet. Långivaren kan endast lita till låntagarens 

betalningsförmåga. Eftersom ingen säkerhet för lånet finns tar bankerna ut en högre ränta. 

Borgensman: går i borgen för ett lån. Borgensmannen har skyldigheten att betala tillbaka 

skulden om låntagaren inte klarar av detta. 

Bottenlån: ett bostadslån som har pant med bästa möjliga säkerhet i bostaden. 

Finansiella institut: Lag (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för 

kreditinstitut och värdepappersbolag. Kap 1. Definitioner. 1:6 finansiellt institut: ett svenskt 

eller utländskt företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska 

pengar eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att- förvärva 

aktier eller andelar, 

– driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 1 kap. 3 § lagen om 

värdepappersrörelse, eller 

– driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2-10 och 

12 lagen om bank- och finansieringsrörelse, utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 

§ samma lag. 

Kreditinstitut: Lag (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut 

och värdepappersbolag. Kap 1. Definitioner. 1:4 kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag 

och Svenska skeppshypotekskassan. 

Medlåntagare: har solidariskt betalningsansvar för lånet tillsammans med låntagaren. 

Prisfallsförsäkring: en försäkring som ger ersättning om bostadsägaren tvingas sälja 

bostaden med förlust. 

Pantutrymme: utrymmet som kan belånas på tillgången och som lämnas i säkerhet till 

långivaren vid lån. 

Topplån: ett bostadslån som utgör den del av ett bostadsförvärv som inte ryms inom gränsen 

för ett bottenlån. Dessa lån har sämre säkerhet och bankerna tar därför ofta ut en högre ränta 

för topplån. 
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1. Inledning 

Den första oktober 2010 trädde Finansinspektionens allmänna råd om begränsningar av lån 

mot säkerhet i bostad i kraft. Denna rekommendation innebär att endast 85 procent av 

bostadens marknadsvärde får tas som säkerhet vid utlåning. Tidigare var belåningsgraden inte 

reglerad. Beslutet om det allmänna rådet fattades med bakgrund av att de svenska hushållens 

skuldsättningsgrad ökat kraftigt de senaste 15 åren, vilket också gäller belåningsgraden. 

Rekommendationen om bolånetak avsåg att motverka en osund utveckling på 

kreditmarknaden samt skapa incitament för låntagare att begränsa sin skuldsättning.
1
 

En undersökning publicerad av Finansinspektionen 2010 visade att 12 procent av låntagarna 

för nyupptagna lån hade en belåningsgrad på över 90 procent, cirka 20 procent över 85 

procent samt en tredjedel över 80 procent.
2
 Enligt Finansinspektionens undersökning var 

betalningsförmågan hos svenska bolånetagare överlag god
3
 och de ansåg att kreditprövningen 

hos kreditinstituten var tillräcklig.
4
 Trots detta menade de ändå att det fanns vissa brister i 

kreditprövningen. Bristerna grundade sig i att kreditgivarna inte tog hänsyn till risker 

förknippade med kraftigt sänkt betalningsförmåga hos konsumenten såsom arbetslöshet, 

skilsmässa samt variationer i bostadspriserna. Högre skuldsättningsgrad hos låntagarna leder 

till lägre motståndskraft mot dessa oförutsedda händelser. De såg också en risk i att 

kreditinstituten börjat använda belåningsgrad som konkurrensmedel vilket kunde innebära 

oacceptabla risker för konsumenterna samt ett minskat förtroende för kreditmarknaden i 

framtiden.
5
 

Ett bostadsköp ses av många som en bra investering för framtiden då priserna historiskt sett 

stigit.
6
 Statistik visar att mellan åren 2000-2010 ökade priset på en svensk villa med 72 

procent samtidigt som priset på en bostadsrätt ökade med 153 procent.
7
 Historien har dock 

visat att efter en kraftig uppgång kan prisfall uppkomma, vilket exempelvis skedde i början av 

                                                 

1
 Finansinspektionen (2010b). 

2
 Finansinspektionen (2010a). 

3
Ibid. 

4
 Finansinspektionen (2010b). 

5
 Ibid. 

6
 Nyström (2010). 

7
 Svensk Fastighetsförmedling (2011). 
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1990-talet. Prisfall inträffade även i flera länder efter den senaste finanskrisen. Konsekvensen 

av ett prisfall blir att många konsumenter får skulder som överstiger marknadsvärdet på 

bostaden.
8
 

I takt med ökade bostadspriser har bankernas utlåning ökat och lånevillkoren har blivit mer 

generösa, exempelvis var det fram till och med 2010 vanligt med amorteringsfria lån. 

Majoriteten av de svenska konsumenterna har idag bolån med rörlig ränta vilket gör dem mer 

exponerade mot ränteförändringar.
9
 Hela 90 procent av de svenska konsumenternas belåning 

utgörs av bolån vilket gör att de också är känsliga för risker på bostadsmarknaden.
10

 

1.1 Problemdiskussion 

Då en huvudfaktor i en ekonomisk kris är hög belåning
11

 kan det vara nödvändigt med 

åtgärder som dämpar ökad skuldsättning. Bolånetakets effekter är ett aktuellt ämne och endast 

ett fåtal begränsade studier har enligt vår kännedom genomförts. En mer omfattande studie 

och analys av bolånetakets effekter är därför av stort intresse för bostadsmarknadens aktörer 

och för den finansiella stabiliteten. Idag råder det het debatt kring den svenska 

bostadsmarknadens utveckling. Vissa bedömare menar att den bostadspolitik som hittills förts 

i Sverige kan ha skapat mer problem än vad den löst.
12

 Frågan är om bolånetaket är rätt 

verktyg för att dämpa den ökade skuldsättningen? 

Finansinspektionen redogör i sin beslutspromemoria för vilka effekter bolånetaket kan 

komma att ge. De uppger att indelningen av upptagna lån kan ändras och att en högre 

skuldränta och högre amorteringskrav från kreditinstituten kan komma som följd. Den högre 

räntan är tänkt att ge konsumenten incitament till att amortera samt begränsa sin 

skuldsättning. Finansinspektionen berör också den potentiella utestängningen av vissa 

konsumenter från bostadsmarknaden, att det blir mer utbrett att använda sig av borgensmän 

och att sparande i finansiella tillgångar kan minska. En tillfällig prissänkning på bostäder i 

                                                 

8
 Finansinspektionen (2010b).  

9
 Ibid. 

10
 Finansinspektionen (2010a). 

11
 Sandberg et al. (2005). 

12
 Hultkrantz & Söderström (2007). 



3 

 

framförallt storstadsregionerna kan bli en effekt av den nya rekommendationen. 

Kreditinstitutens verksamhet kan också komma att påverkas.
13

 

I tidigare studier om bolånetakets effekter har enkätundersökningar använts. 

Finansinspektionen genomförde i februari en undersökning där kreditchefer från sju svenska 

banker deltog. Från denna dras slutsatsen att bolånetaket har lett till ökad restriktivitet i 

beviljning av lån med höga belåningsgrader samt att efterfrågan på dessa lån har minskat.
14

 

En studie som gjorts hos mäklare visar att bolånetaket har pressat undan vissa grupper av 

konsumenter från marknaden. Främst förstagångsköpare har påverkats.
15

 

Utifrån tidigare studier går det att dra slutsatsen att det saknas en djupare analys av 

bolånetakets effekter. Har bolånetaket gett de effekter som Finansinspektionen, innan 

införandet, räknade med? Det är av intresse att se hur bolånetaket påverkar den problematik 

som konsumenter utsätts för ur ett livscykelperspektiv. Ett bostadsköp är ofta den största 

investeringen som görs under ett liv och finansieringen som krävs får stor inverkan på 

konsumtionen som sker över livscykeln samt de risker konsumenter utsätts för. Då banker och 

mäklare finns till för att underlätta konsumenters livscykelproblematik är det även av intresse 

att analysera hur dessa har påverkats. Vidare är en analys av bolånetakets långsiktiga effekter 

av intresse för att se om bolånetaket kan uppnå sitt ändamål. Tidigare studier visar att ränta, 

inkomst samt bostadspris är faktorer som påverkar efterfrågan av lån.
16

Även enligt teori 

påverkar dessa faktorer. Teorin behandlar även förklaringsfaktorerna demografi, osäkerhet 

kring framtida ekonomi, imperfekta finansmarknader, och konsumenters lånebeteende. Om 

bolånetaket ska leda till rätt effekter krävs att rekommendationen påverkar faktorer som driver 

konsumenters skuld. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att analysera bolånetakets initiala effekter för konsumenter, banker samt 

mäklarbyråer. Vidare är syftet att utvärdera faktorer som driver konsumenters skuld och 

därigenom fastställa huruvida bolånetaket långsiktigt kan leda till en lägre skuldsättning för 

konsumenter. 

                                                 

13
 Finansinspektionen (2010b). 

14
 Finansinspektionen (2011a). 

15
 Mäklarsamfundet (2011). 

16
 Calza et al. (2001); Jaffe (1994); Gimeno et al. (2006). 
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1.3 Forskningsfrågor 

- Hur har konsumenter, banker och mäklarbyråer påverkats av bolånetaket? 

- Vilka faktorer driver konsumenters skuld? 

- Hur kan bolånetaket långsiktigt bidra till en minskning av konsumenters 

skuldsättning? 

1.4 Tillvägagångssätt och avgränsning 

Denna studie genomförs med både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa 

metoden belyser bolånetakets initiala effekter för bostadsmarknadens aktörer, medan båda 

metoderna tillsammans används för att analysera om bolånetaket långsiktigt kan bidra till en 

minskning av konsumenters skuldsättning. Studien är ett samarbete mellan inriktningarna 

företagsekonomi och nationalekonomi vilket möjliggör en studie med ett bredare perspektiv. 

Den kvalitativa metoden utgörs av nio intervjuer. Fem av dessa görs med representanter från 

banker och fyra med representanter från mäklarbyråer. Frågorna utgår från de effekter som 

Finansinspektionen analyserat i sin beslutspromemoria. Det kvalitativa resultatet jämförs och 

analyseras utifrån Finansinspektionens utredda effekter samt teori kring konsumentens 

livscykelproblematik. 

Den kvantitativa metoden behandlar historisk data och används för att svara på vilka faktorer 

som driver konsumenters skuldsättning. En efterfrågemodell för bolån skattas med hjälp av 

tidsserieanalys genom en Error Correction Model. Tillsammans med den kvalitativa metoden 

analyseras det huruvida bolånetaket kan bidra till att minska konsumenters skuldsättning och 

upprätthålla förtroende för kreditmarknaden. 

På grund av uppsatsens tidsram begränsas antalet intervjuer. Bankernas respondenter 

representerar de fyra storbankerna i Sverige samt SBAB, den statligt ägda banken. 

Mäklarrespondenterna representerar fyra stora mäklarbyråer med utbredd verksamhet i 

Stockholm. Finansinspektionen uppger att de tror att priseffekten kommer att bli störst i 

storstadsregionerna. Studien avgränsas till den största storstadsregionen, Stockholm. 
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1.5 Studiens bidrag 

Denna studie sammanställer observationer från både mäklarrepresentanter och 

bankrepresentanter med expertis inom bolån för en gemensam analys kring bolånetakets 

initiala effekter, vilket tidigare inte skett. Bolånetakets effekter analyseras också genom 

konsumentens livscykelproblematik för att se huruvida bolånetaket påverkar konsumtionen 

över livscykeln. Genom att även skapa en ekonometrisk modell över vad som driver 

konsumenters skuld kan en analys av bolånetakets långsiktiga effekter genomföras, 

gemensamt med svar från intervjuerna. En användning av två metoder bidrar till att skapa en 

djupare och starkare analys av ämnet. 

1.6 Disposition 

- Kapitel två ger en introduktion till den svenska bostadsmarknadens utveckling och 

nuläge samt en presentation av bankernas kreditbedömning vid utlåning. Kapitlet 

presenterar också de effekter som Finansinspektionen analyserade att bolånetaket 

kunde få samt alternativa regleringar som de diskuterade. 

 

- Kapitel tre tar upp tidigare studier som gjorts om bolånetaket samt tidigare forskning 

som behandlar efterfrågemodeller för bolån. 

 

- Kapitel fyra redogör för teorier kring bostadsköp ur livscykelteorins synsätt samt 

teorier kring vad som driver konsumentens skuld. 

 

- Kapitel fem presenterar studiens tillvägagångssätt. Kapitlet diskuterar valda metoder 

för intervjuer, ekonometrisk modell samt studiens trovärdighet. 

 

- Kapitel sex redovisar resultaten av intervjuerna. 

 

- Kapitel sju presenterar resultatet från den ekonometriska studien. 

 

- Kapitel åtta presenterar analysen av studiens empiriska resultat. En jämförelse görs 

med Finansinspektionens beslutspromemoria samt teori. 

 

- Kapitel nio redogör för studiens slutsatser. 
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2. Bostadsmarknaden 

Bostadspriserna i Sverige har ökat sedan mitten av 1990-talet. En större nedgång skedde 

under den senaste finanskrisen som påbörjades 2007 men bostadspriserna återhämtade sig och 

var snart tillbaka på samma nivåer som innan krisen, se figur 2.1. Statistik visar att 

bostadspriserna har fortsatt öka under 2011. Bostadspriserna i hela riket har stigit med tre 

procent i jämförelse med samma period förra året, samma siffror gäller för bostäder i 

Stockholmsområdet.
17

 

 

Figur 2.1 Småbostadsprisutvecklingen i reala termer.
18

 

De svenska konsumenternas skuldkvot har, som figur 2.2 visar, ökat de senaste 15 åren. 

Dessutom har belåningsgraden stigit under större delen av 2000-talet. Bolån utgjorde över 90 

procent av den svenska konsumentens skuldsättning 2009
19

  och skuldkvotens ökning de 

senaste 20 åren utgörs helt av bolån.
20

 

                                                 

17
 Mäklarstatistik (2011). 

18
 Riksbanken (2011a). 

19
 Finansinspektionen (2010b). 

20
 Statens bostadskreditnämnd (2011). 
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Figur 2.2 Konsumentens skuldkvot.
21

 

En hög belåningsgrad och en stigande skuldkvot anses vara huvudfaktorer i en finansiell 

kris.
22

 Bolånetaket infördes dock inte för att Finansinspektionen ansåg att det förelåg en stor 

risk för stora kreditförluster inom banksektorn, med medföljande negativa samhällseffekter. 

Det infördes främst för att skydda enskilda konsumenter mot en alltför hög belåning, då en 

plötslig händelse såsom arbetslöshet kan omöjliggöra för konsumenter att betala sina 

räntekostnader. Om prisfall inträffar på bostäder skulle det kunna medföra att konsumenterna 

tvingas sälja sina bostäder med restskuld.
23

 

Finansinspektionen skrev: ”De allmänna råden syftar till att motverka en osund utveckling på 

kreditmarknaden där kreditinstitut använder allt högre belåningsgrader som konkurrensmedel 

vid kreditgivningen avseende bolån och därmed ökar den totala skuldsättningen för 

konsumenterna. En sådan utveckling riskerar att utsätta konsumenter för oacceptabla risker 

och på sikt skada förtroendet för kreditmarknaden. En begränsning av belåningsgraden på 

bolån skapar incitament för låntagare att begränsa sin skuldsättning.”
24

 

Krisen som drabbade Sverige under 1990-talet visar de negativa effekter som kan uppstå när 

en osund kreditgivning tillämpas. Hög belåning, sjunkande tillgångspriser och en överhettad 

svensk ekonomi spelade roll för utvecklingen av ”90-talskrisen”. Under 1990-talet ansågs den 

                                                 

21
 Finansinspektionen (2010b). 

22
 Sandberg et al. (2005). 

23
 Finansinspektionen (2010b). 

24
 Finansinspektionen (2010b) s.1. 
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svenska utlåningsmarknaden ha en tillräckligt god kreditprövning men låneinstituten har i 

efterhand kritiserats för att inte kalkylerat risken för förändring i fastighetspriset tillräckligt 

högt i sina bolånekalkyler.
25

 Efter en kraftig prisuppgång på fastigheter inträffade ett kraftigt 

prisras och det fanns inte tillräcklig kapitaltäckning för att klara kreditförlusterna som 

uppkom. 
26

  

I den senaste finanskrisen som hade sin utgångspunkt i USA tillämpades också en osund 

kreditgivning. Den amerikanska bostadsmarknaden använde i stor utsträckning utlåning 

genom så kallade subprimelån, lån som gavs utan en tillräcklig kreditbedömning. Krediter 

gavs till personer utan krav på anställning eller besparingar med motiveringen att alla skall ha 

rätt att äga sin egen bostad. Många delstater i USA tillämpade samtidigt metoden att låntagare 

som inte klarar att betala sina räntekostnader kan lämna nycklarna till banken och slippa 

betala tillbaka sitt lån. Till skillnad mot USA har låntagarna i Sverige ett större ansvar för den 

restskuld som kan uppstå efter att bostaden sålts. Detta kan enligt Finansinspektionen vara 

gynnsamt för bankerna i Sverige men det ger inte bankerna incitament att begränsa 

konsumenternas skuldsättning.
27

 

Den senaste finanskrisen har drabbat många länder hårt. Statens bostadskreditnämnd menar 

att bostadsprisernas utveckling och konsumenternas skuldsättning är viktiga förklaringar till 

varför vissa länder har drabbats hårdare än andra. De anser också att anpassningsproblemen 

varit störst i de länder där konsumenterna skuldsatt sig snabbast. Det har funnits möjligheter 

att skjuta kostnaderna för bostaden på framtiden, exempelvis har det varit vanligt med 

amorteringsfria lån och en mycket hög belåningsgrad. Detta har de svenska konsumenterna 

utnyttjat vilket lett till att deras skulder ökat. Statens bostadskreditnämnd menar därigenom att 

det finns tecken på att det föreligger spekulation på den svenska bostadsmarknaden och att 

konsumenterna underskattat risken med att äga sitt boende.
28

 

Det pågår het debatt om den svenska bostadsmarknaden och om det föreligger en 

bostadsbubbla eller ej. Riksbanken har nyligen sammanställt och publicerat en omfattande 

utredning som redogör för och analyserar kring de risker som existerar på den svenska 

                                                 

25
 Sandberg et al. (2005). 

26
 Jaffe (1994). 

27
 Finansinspektionen (2010b). 

28
 Statens bostadskreditnämnd (2011). 
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bostadsmarknaden. Riksbanken drar i sin utredning slutsatsen att det idag inte föreligger 

någon risk för en bostadsbubbla på den svenska marknaden.
29

 Som tidigare nämnt är dock 

exempelvis Statens bostadskreditnämnd av en annan åsikt. Finansminister Borg har tidigare 

uttryckt att det på lång sikt kunde finnas allvarliga risker med konsumenternas ökade 

skuldsättning samt de stigande bostadspriserna. Riksbankschefen Ingves ansåg också att den 

ökade skuldsättningen kunde vara ett hot mot den framtida ekonomiska stabiliteten. 
30

 

2.1 Kreditbedömningen och kvar-att-leva-på-kalkyl 

Låneansökningsprocessen inleds med att konsumenten lämnar in en låneansökan samt 

uppgifter om sin ekonomiska ställning som sedan stäms av med ett kreditupplysningsföretag. 

En statistisk riskbedömning, kallad credit scoring, genomförs också i detta skede. 

En kreditupplysning sammanställer konsumentens inkomster, äktenskapsförord, 

fastighetsinnehav, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten, antal kreditförfrågningar och 

eventuella betalningsanmärkningar.
31

 Ytterligare intyg kan krävas, som exempelvis 

arbetsgivarintyg, för att styrka de lämnade uppgifter efter att en rimlighetsbedömning 

genomförts. Därefter genomför kreditinstitutet en kvar-att-leva-på-kalkyl för att se hur mycket 

konsumenten har kvar att leva på efter att räntor, amorteringar och levnadskostnader har 

betalats, figur 2.3 visar komponenterna i kalkylen. Kostnaderna sätts schablonmässigt med 

levnadskostnader baserade på konsumentverkets rekommendationer och en räntekostnad som 

är högre än den rådande rörliga räntan. Kalkylräntenivån för bolån var 2009 mellan 6,5 och 

åtta procent enligt Finansinspektionen. Det flesta aktörer baserar sin räntesättning på 

konsumentens risknivå i kombination med hur stor konsumentens samlade affär med 

kreditinstitutet är. Många kreditinstitut har dessutom en gräns för hur stor andel av den totala 

disponibla inkomsten som får gå åt till boendekostnader. Omprövning av konsumentens 

betalningsförmåga sker löpande, vanligen en gång om året, oftast med interna statistiska 

metoder.
32

 

                                                 

29
 Riksbanken (2011a). 

30
 Dagens Industri (17 januari 2011). 

31
 UC (2011). 

32
 Finansinspektionen (2010a). 
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Figur 2.3 Kvar-att-leva-på-kalkyl.
33

 

2.2 Finansinspektionens analys av bolånetakets effekter  

Finansinspektionen redogör i sin beslutspromemoria för vilka effekter bolånetaket kan få för 

konsumenten och för kreditinstituten som berörs av den nya rekommendationen. 

2.2.1 Effekter för konsumenten 

En förväntad förändring för konsumenten är indelningen av upptagna lån från bottenlån och 

topplån till bottenlån och blancolån. Detta ger högre total skuldränta för konsumenten då 

blancolån löper med högre ränta och hårdare betalningskrav. Högre skuldränta skapar 

incitament för konsumenten att snabbt amortera belåningen med högst ränta alternativt avstår 

konsumenten från belåningen utan säkerhet och skuldsätter sig därmed mindre. Ett ökat 

amorteringskrav från kreditinstituten kan uppkomma då blancolånen som tidigare nämnts har 

högre krav än topplånen. Dessa effekter bör därmed leda till lägre belåningsgrad.
34

 

Enligt Finansinspektionen kan en potentiell utestängning av vissa grupper av konsumenter 

ske. Risken för att detta ska drabba en större specifik grupp av konsumenter anser de dock 

vara liten då bolånetaket inte hindrar konsumenten från att belåna sig med blancolån.
 

Konsumenten kan också komma att ta lån från andra aktörer då bolånetaket endast berör 

kreditinstitut och exempelvis inte finansiella institut. Finansiella institut kan fortfarande 

erbjuda lån med pant i bostad utöver det 85-procentiga bolånetaket. Finansinspektionen tar 

                                                 

33
 Finansinspektionen (2010a). 

34
 Finansinspektionen (2010b). 
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även upp att fler konsumenter kan förväntas skaffa sig borgensman och sparandet i finansiella 

tillgångar kan minska för att öka kapitalinsatsen i bostaden. De konsumenter som redan är 

inne på marknaden kommer inte påverkas direkt av bolånetaket då det endast berör 

nyupptagna lån, men med tiden kommer de automatiskt få lägre skuldsättningsgrader genom 

att inflationen fungerar som en skuldavskrivningsmekanism.
35

  

Finansinspektionen förväntar sig en begränsad negativ engångseffekt på bostadspriserna. 

Detta på grund av att den högre totala skuldräntan och strängare amorteringskraven på 

blancolånen kan medföra att vissa konsumenter inte längre klarar kreditinstitutens 

lånekalkyler. Argumenten för att ett prisras skulle bli begränsat styrks av att de flesta 

kreditinstituten, enligt en tidigare undersökning genomförd av Finansinspektionen, i sina 

lånekalkyler räknar med att amortering sker på topplånen. I flera kreditinstituts lånekalkyler 

beräknas att hela bolånet ska amorteras. Detta innebär att de flesta konsumenter redan har en 

buffert för amortering, men en total amortering sker sällan i praktiken.
36

 

2.2.2 Effekter för kreditinstituten 

En effekt för kreditinstituten kan bli att de ger ut mer lån utan säkerhet som kan leda till ökade 

kreditförluster. Då belåningsbegränsningen är relativ till bostadens marknadsvärde kommer 

det säkerhetsutrymmet som kan utnyttjas att variera med bostadens marknadspris och tätare 

värderingar kan tillkomma som följd. Mer administration av pantbrev kan uppkomma då 

utrymmet på pantbreven varierar i och med tätare omvärderingar. Kreditinstitut som idag inte 

använder sig av blancolån och pantbrev kan få konkurrensnackdelar då de måste 

implementera nya system och upprätta nya rutiner för hantering av detta.
37

 

2.2.3 Alternativa regleringar 

Prisfallsförsäkring för högre belåningsgrader var enligt Finansinspektionen ett 

regleringsalternativ. Fördelar sågs med denna typ av reglering men skulle enligt 

Finansinspektionen medföra en alltför stor förändring i förhållande till hur bankernas 

kreditgivning såg ut. Det befintliga utbudet av dessa försäkringar ansågs också vara 

begränsat.
38

 

                                                 

35
 Finansinspektionen (2010b).  

36
 Ibid.  

37
 Ibid. 

38
 Ibid. 
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Ytterligare en alternativ regel var att begränsa bolånens återbetalningstid. Att konsumenterna 

återbetalar sina lån är av stor vikt enligt Finansinspektionen men de såg svårigheter i att 

reglera amorteringstiden. Finansinspektionen menade att krav som riktar sig mot hela bolånet 

missar det huvudsakliga syftet att minska de allra högsta belåningsgraderna. De menar att 

amortering på låga belåningsgrader varken gick att motivera ur ett stabilitetsperspektiv eller 

ett konsumentskyddsperspektiv. Även amorteringsplikt på topplån kunde motverka syftet att 

få ner belåningsgraden, eftersom den kunde leda till att amortering på konsumentkrediter 

skedde i andra hand. Ett generellt amorteringskrav kunde också kringgås genom att 

konsumenten använde sig av pantutrymmet.
39

 

                                                 

39
 Finansinspektionen (2010b). 
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3. Tidigare studier 

Soultanaeva och Nordberg gjorde i december 2010 en utredning för Riksbanken om vilka 

effekter bolånetaket kunde ge på konsumentens bolånekostnader. De använde sig av data från 

Finansinspektionens undersökning om bolån från 2009. Soultaneavas och Nordberg gjorde 

antaganden om att hushållen skulle låna lika mycket som innan bolånetaket, bankerna skulle 

begära högre ränta för utlåning utan säkerhet och bankerna skulle ställa högre krav på 

amortering för blancoutlåning. Resultatet visade att begränsningen på 85 procent i 

belåningsgrad skulle innebära en ökning av räntan med 1,5 procentenhet för nya låntagare 

som tar bolån med hög belåningsgrad. Lånekostnaden skulle i genomsnitt stiga med 2100 kr i 

månaden efter ränteavdrag för dessa bolånetagare. Denna högre kostnad bestod enligt 

Riksbankens modell nästan helt av högre amorteringskrav. Eftersom endast 20 procent av 

nyutlåningen har en högre belåningsgrad än 85 procent skulle merparten av konsumenterna 

inte påverkas.
40

 

 

Mäklarsamfundet genomförde i januari 2011 en enkätundersökning där 1000 mäklare fick 

svara på frågor angående bolånetaket och vilka effekter de ansåg att bolånetaket hade fått. 

I undersökningen uppgav 58 procent av mäklarna att bolånetaket hade påverkat deras kunder. 

Bolånetaket hade enligt denna undersökning haft störst påverkan på förstagångsköpare som 

generellt sett försvunnit från marknaden. För de förstagångsköpare som ändå fortfarande 

fanns på marknaden var den vanligaste metoden att finansiera de resterande 15 procenten av 

bostadsköpet genom att föräldrar eller andra släktingar höjde belåningen på sin egen bostad. 

Andra effekter som mäklarna uppgav sig se var exempelvis att fler fick avslag på sina 

låneansökningar och hade svårigheter att få lån, att osäkerhet och försiktighet rådde kring vad 

de nya reglerna innebar samt att det blivit dyrare för dem utan tillräckligt kapital.
41

 

 

Finansinspektionen genomförde i februari en kvalitativ enkätundersökning omfattande sju 

frågor som besvarades av kreditchefer från Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, 

SBAB, SEB, Skandiabanken och Swedbank. Enligt denna undersökning hade kreditcheferna 

                                                 

40
 Soultanaeva & Nordberg (2010). 

41
 Mäklarsamfundet (2011).  
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noterat en minskning av riktigt höga belåningsgrader sedan införandet av bolånetaket. 

Undersökningen visade också att majoriteten av bankerna var mer restriktiva samt att 

efterfrågan på lån med hög belåningsgrad hade minskat. Finansinspektionen framhöll i 

sammanställningen av denna undersökning att bolånetaket hade fått avsedd effekt. 
42

  

3.1 Tidigare studier om efterfrågemodeller på bolån 

De Bandt, Bruneau och El Amri har utrett vad som förklarar konsumenters efterfrågan på 

bolån i länder inom euroområdet. De förklarande variablerna som testades var investeringar, 

långsiktigt nominell ränta och reala bostadspriser. Författarna drog inga slutsatser om de 

enskilda ekvationerna utan använde dessa för att undersöka om det fanns något samband 

mellan bolånefterfrågan i flera länder. Enligt denna studie var det viktigt att förstå hur faktorer 

som rör utbud och efterfrågan hör ihop för att utskilja om det var utbudet eller efterfrågan som 

skattades. Problemet löste författarna genom att de studerade residualerna för regressionen av 

efterfrågemodellen och undersökte om dessa korrelerade med en eller flera faktorer som 

endast påverkade utbudet (exempelvis företagsvinst). Författarna kom fram till att det var en 

efterfrågemodell som skattades.
43

 

Calza, Cartner och Sousa har för Europeiska centralbankens räkning genomfört en studie om 

efterfrågan på lån inom den privata sektorn. De förklarande variablerna var BNP i reala 

termer, den reala kortsiktiga räntan och den reala långsiktiga räntan.
44

 För att se om 

variablerna påverkade efterfrågan skattades en VAR-modell
45

. Test av långsiktiga samband 

utfördes med hjälp av Johansens-test.
46

 Slutsatsen blev att ingen av variablerna kunde 

exkluderas från modellen och räntan uppvisade negativ effekt på lån. Även denna studie tog 

upp problemet med likheterna mellan utbuds- och efterfrågemodellen. Problemet löstes 

genom att tecknen framför koefficienterna studerades för att se att det var efterfrågan som 

                                                 

42
 Finansinspektionen (2011a). 

43
 De Bandt et al. (2009). 

44
 Calza et al. (2001). 

45
 En ekonometrisk modell för två eller flera tidserier där varje enskild variabel är skattad i en linjär funktion av 

tidigare värden av samtliga ingående variabler, samt av en störnig som har medelvärdet noll givet alla tidigare 

värden av observationerna. Se exempelvis Enders (2010). 

46
 Ett ekonometriskt test som används för att upptäcka om det finns långsiktiga samband mellan tidserier. Se 

exempelvis Enders (2010). 
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visades. Författarna diskuterade även andra variabler som kan vara intressant att ta med såsom 

tillgångspriser, hushållens förmögenhet, låneräntan och företagsvinst.
47

 

År 1994 utförde Jaffe en studie på vilka faktorer som påverkade bostadsprisförändringarna 

under 1990 – talet i Sverige. I denna studie utgick Jaffe från en efterfrågemodell för bostäder.  

Bostadsefterfrågan mättes i reala termer. De förklarande variablerna var nominella 

bostadspriser, förändring av nominella bostadspriser, konsumentprisindex, nominell BNP, 

relativt arbetslöshetstal, nominell bostadsränta, förväntad inflationstakt, skattesats och 

bostadssubventioner. Jaffe hade problem med bristfälliga och ofullständiga tidsserier, vilket 

gjorde att han inte utförde någon regressionsmodell. Istället beräknades förändringar av 

samtliga variabler för att jämföra dessa med bostadsprisförändringar. Slutsatsen var att alla 

dessa variabler tillsammans bidrog till att skapa negativa bostadsprisförändringar under 1990-

talet.
48

 

Gimeno och Martinez-Carrascal har gjort en studie om interaktionen mellan reala 

bostadspriser och lån. De övriga förklaringsvariabler som användes var nominell ränta och 

inkomst. Även denna studie använde sig av en VAR-modell och Johansens-test för att studera 

långsiktiga samband. Studiens resultat var att det fanns samband där bostadspriser hade en 

positiv påverkan på bolån, och bolån hade en positiv effekt på bostadspriser. Bolån 

påverkades negativt av räntan medan både bostadspris och bolån påverkades positivt av 

inkomsten.
49

 

                                                 

47
 Calza et al. (2001). 

48
 Jaffe (1994). 

49
 Gimeno, Martinez-Carrascal (2006). 
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4. Viktiga faktorer vid lån för bostad 

4.1 Bostadsköp ur livscykelteorins synsätt 

Ett bostadsköp är ofta den största investeringen som görs under ett liv och finansieringen som 

krävs får stor inverkan på privatpersonens konsumtion. Enligt livscykelteorin ter sig en 

privatpersons inkomst och konsumtion sig olika från individ till individ och förändras över 

livscykeln. Privatpersonen går enligt teorin igenom tre stereotypa faser där investeringar sker 

utifrån variabler som ålder, riskbenägenhet, framtidsplaner och behov.
50

 

Privatpersonen har enligt teorin olika former av mål med livscykelns investeringar. Det finns 

mål som är nödvändiga och närliggande, såsom att ha någonstans att bo. Då dessa mål är av 

stor betydelse är riskbenägenheten för att uppfylla målen låg. Det finns också nödvändiga mål 

som är mer långsiktiga, som att kunna gå i pension vid en specifik ålder. Denna typ av 

investeringar är långsiktiga och gör att riskbenägenheten är något högre. Privatpersonen har 

även önskvärda mål som kan vara en lång resa till ett exotiskt land.
51

 Ett bostadsköp kan ses 

som både ett nödvändigt mål, att ha någonstans att bo, samt ett önskvärt mål, att få den mest 

attraktiva bostaden. 

Förmögenheten delar privatpersonen upp mellan sparande på bankkonto, olika finansiella 

tillgångar och värdet på bostaden.
52

 En privatperson bör enligt Reilly och Brown ha en 

portfölj av tillgångar med olika likviditetsgrad. Likviditetsbehovet varierar med livscykeln 

och det finns ett behov av buffert för oförutsedda händelser. Andelen tillgångsslag bestäms 

med utgångspunkt från privatpersonens riskbenägenhet och tidshorisont. Det råder ett nära 

samband mellan privatpersonens riskbenägenhet, tidshorisont och likviditetsbehov.
53

 

Livscykelteorin syftar till att privatpersonen försöker uppnå jämn konsumtion genom livet för 

att slutligen avsluta sitt liv helt utan vare sig tillgångar eller skulder.
54

 Reilly och Brown har 

delat upp privatpersonens livscykel i tre stereotypa faser. De tre faserna är 
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ackumuleringsfasen (fas 1), konsolideringsfasen (fas 2) samt spenderings- och gåvofasen (fas 

3), figur(4.1). 

 

Figur 4.1 Privatpersonens livscykel.
55

 

Ackumuleringsfasen 

Ackumuleringsfasen löper från början av privatpersonens yrkeskarriär till mitten av 

densamma. Under denna fas försöker privatpersonen att bygga upp tillgångar för att täcka sina 

relativt direkta behov, som kontantinsats till boende. Det är oftast i denna fas som det första 

boendet köps och privatpersonen är i regel högt belånad. Privatpersonens inkomst ska täcka 

de kortsiktiga nödvändiga målen samt räntebetalning och amortering på lån. I denna fas sker 

även sparande till långsiktiga, kommande behov som exempelvis sparande för pension. När 

sparandet är långsiktigt är riskbenägenheten större .
56

 

Konsolideringsfasen 

I konsolideringsfasen har privatpersonen passerat mittpunkten av sin yrkesverksamma karriär. 

I denna fas har stora delar eller hela skulden betalats tillbaka. Inkomsten är större än 

konsumtionen vilket möjliggör pensionssparande. Individen är då benägen att ta viss risk för 

att få avkastning på kapitalet, men vill inte riskera att förlora för mycket.
57

 

Spenderings- och gåvofasen 

Denna sista fas börjar generellt vid pensionens start, vilket betyder att arbetsinkomsten ersätts 

med pensionsutbetalning. Privatpersonen spenderar sina tillgångar och sparar inte i någon 

                                                 

55
 Egen konstruktion, se Reilly & Brown (2003). 

56
 Reilly & Brown (2003). 

57
 Ibid. 



18 

 

större utsträckning. Under denna fas är målet att skydda de investeringar som tidigare gjorts. 

Riskbenägenheten är låg, men viss risk behövs för att besparingarna inte skall minska i värde 

av inflationen. Det överskott som finns ges ofta till nära och kära eller till välgörenhet.
58

 

4.1.1 Institutens roll enligt livscykelteorin 

För att en privatperson ska kunna skapa en jämn konsumtion genom hela livscykeln finns 

institut till hjälp. Banker hjälper till att skapa en jämn konsumtion genom att överföra 

köpkraft mellan olika tidpunkter. De möjliggör finansiering av investeringar i realkapital 

såsom ett bostadsköp. Bostadsköp utgörs ofta av en stor summa och går inte att genomföra 

utan lån. Banker erbjuder även olika sparkonton och finansiella produkter som möjliggör en 

riskspridning av privatpersonens förmögenhet.
59

 

Försäkringsbolag finns till för de privatpersoner som vill minska sin risk för oförutsedda 

händelser. De hjälper konsumenten att klara stora engångskostnader, vilket underlättar 

livscykelproblematiken.
60

 

Riksbanken och Finansinspektionen är institut som verkar för att upprätthålla en sund 

finansmarknad.
61

 Riksbanken analyserar löpande det finansiella systemet och förebygger hot 

mot den finansiella stabiliteten.
62

 Finansinspektionen arbetar för att företag och konsumenter 

ska ha tillgång till ett fungerande finansiellt system. De övervakar finansiella företags 

verksamhet samt skyddar konsumenter genom att exempelvis erbjuda grundläggande skydd 

för tillgångar och fordringar.
63

 

Bostadskreditnämndens har regeringens uppdrag att redovisa utvecklingen på kredit- och 

kapitalmarknaderna för bostäder samt kredittillgången för olika konsumentgrupper.
64

 

Regeringen har ett eget stort uppdrag på bostadsmarknaden, då de lämnar lagförslag till 

Riksdagen och ser till att beslut som Riksdagen tar genomförs. 
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Mäklare fyller också en viktig funktion i privatpersonens livscykel. De hjälper till vid köp av 

bostad och ser till att säljare och köpare på bostadsmarknaden möts. 

4.1.2 Risker förknippade med bolån 

En skuldsatt konsument är utsatt för ett antal risker. Högre skuldsättning leder till högre 

sårbarhet för riskerna som presenteras nedan. Dessa risker bidrar till att försvåra 

livscykelproblematiken. 

Inkomstrisk. En av de största riskerna en skuldsatt privatperson utsätts för är 

arbetslöshet. Arbetslöshet leder till inkomstbortfall vilket medför att privatpersonen 

kan få svårigheter att betala räntekostnad och amortering på lån. 

Ränterisk. En höjning av räntan påverkar konsumentens möjlighet att betala 

räntekostnaden för lån. För de som har lån med rörlig ränta sker denna påverkan med 

en fördröjning på vanligen tre månader. 

Bostadsprisrisk. Konsumenten är utsatt för risker kopplade till förändringar i 

bostadspriserna. Sjunkande priser innebär att tillgångssidan i privatpersonens 

balansräkning blir sämre. Denna risk är större för de som planerar att flytta i 

framtiden. Om ett kraftigt fall av bostadspriser sker kan det leda till att bolånet blir 

högre än marknadsvärdet på bostaden.
65

 

4.2 Faktorer som driver konsumenters skuld 

4.2.1 Den enkla modellen 

Efterfrågan på bolån påverkas av den tidigare nämnda livscykelproblematiken. Demografiska 

skiftningar i åldersammansättningen i ett land kan förklara förändringar i konsumenters 

skulder. Som tidigare nämnts tenderar de flesta konsumenter att vara högst belånade under 

den första fasen (ackumuleringsfasen). Ett land med ung befolkning har därför ofta högre 

totalskuld.
66

 

Ytterligare en faktor som förklarar efterfrågan på bolån är räntan. Enligt teorin påverkar den 

reala räntan investeringar negativt. Lägre ränta ökar efterfrågan på bolån, eftersom 

kostnaderna för lån blir lägre.
67

 En lägre ränta ökar det diskonterade värdet av framtida 
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inkomster vilket minskar sparandet och ökar konsumtionen. Samtidigt innebär lägre ränta en 

lägre avkastning på det sparade kapitalet vilket istället kan bidra till ökat sparande och därmed 

minskad konsumtion. Nettoeffekt av sänkt ränta är därför osäker.
68

 Även högre inkomst ökar 

efterfrågan på investeringar som i sin tur leder till högre efterfrågan på bolån. Ökade 

förväntningar om framtida inkomster påverkar också efterfrågan.
69

 

Ytterligare en faktor som påverkar hur mycket konsumenten vill låna är osäkerhet kring den 

framtida ekonomin. Konsumenters riskattityd speglar vad de tror om exempelvis framtida 

inkomster och räntor. En rationell konsument som känner osäkerhet och tror att tiderna ska bli 

sämre sparar mer. Om osäkerheten minskar sparar konsumenten mindre och ökar sin 

konsumtion.
70

 

4.2.2 Den mer komplexa modellen 

Verkligheten är mer komplex än modellen som presenteras ovan. Den enkla modellen tar inte 

hänsyn till finansmarknadens imperfektioner. Likviditetsbegränsade konsumenter har inte 

möjlighet att låna obegränsat och enklare tillgång till kreditmarknaderna, genom exempelvis 

finansiell avreglering, kan leda till ökad efterfrågan på bolån och omvänt.
 
Den enkla modellen 

innefattar inte konsumenters beteende. Problem med ”självkontroll”, ”finansiell förmåga” 

samt ”överdrivet förtroende” påverkar konsumenters belåning. Problem med självkontroll 

innebär att det råder konflikt mellan långsiktiga och kortsikta preferenser. En konsument som 

inte vill avstå konsumtion idag och samtidigt tycker sig behöva spara mer till pensionen, 

saknar självkontroll. Överbelåning kan ske när kunskaper för att fatta rätt investeringsbeslut 

saknas och konsumenten kan också ha ett alltför stort förtroende för marknaden och därmed 

underskatta framtida chocker.  

Motivet till bostadsfinansiering är en viktig aspekt för att förstå konsumenters efterfrågan på 

bolån. En fastighet har två funktioner, dels är den en investeringstillgång, dels en 

konsumtionsvara som förser konsumenter med en direkt tjänst. Stor del av efterfrågan på 

bostäder består i att konsumenter som sålt en tidigare bostad med vinst använder vinsten vid 

köp av en ny, ofta dyrare, bostad. Detta kan leda till att bostadspriserna stiger, eftersom fler 
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har råd att köpa dyrare bostäder tack vare vinster från bostadsförsäljning.
71

 Högre pris på 

bostäder kan innebära att efterfrågan på bolån ökar. Detta sker på grund av att banker, som 

har en belåningsgrad som styr hur mycket de får låna ut, lånar ut mer vid högre priser.
72
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5. Metod 

Arbetet med denna studie grundar sig i Finansinspektionens beslutspromemoria för bolånetak 

samt deras tidigare utredningar av bolånemarknaden. Detta tillsammans med en genomgång 

av tidigare studier samt den samhällsdebatt som råder kring bolånetakets effekter har gett en 

grundläggande förståelse kring ämnet. Unikt för denna studie är att både initiala och 

långsiktiga effekter analyseras. Studien är ett samarbete mellan inriktningarna 

företagsekonomi och nationalekonomi vilket möjliggör en studie med ett bredare perspektiv. 

Hittills har det enligt vår kännedom endast gjorts ett fåtal studier om det svenska bolånetaket. 

Finansinspektionens egen undersökning anser vi vara bristfällig då studien till viss del bygger 

på ledande frågor.   

 Denna studie har två metoder, en kvalitativ och en kvantitativ, vilket bidrar till att ämnet 

belyses ur två infallsvinklar. Den kvalitativa metoden belyser enskilt bolånetakets initiala 

effekter för bostadsmarknadens aktörer, medan båda metoderna tillsammans används för att 

analysera om bolånetaket långsiktigt kan bidra till en minskning av konsumenternas 

skuldsättning. 

- Den kvalitativa metoden bygger på intervjuer med personer verksamma inom två 

branscher som har god kännedom om konsumenters låne- och köpbeteende vad gäller 

bostäder. Då bolånetaket är en nyligen införd rekommendation kan det vara svårt att 

på annat vis samla in data för att mäta bolånetakets direkta effekter. Resultatet 

analyseras sedan ur ett privatekonomiskt perspektiv genom teori kring 

livscykelproblematiken. Ingen tidigare studie har använt sig av intervjuer som metod. 

Ingen har heller undersökt två branscher samtidigt eller analyserat effekterna ur ett 

livscykelperspektiv. Detta gör att denna studie får bredare perspektiv och blir därmed 

unik. 

- Den kvantitativa metoden utgår från historiska data för att avgöra vilka faktorer som 

driver konsumentens skuld. Resultatet används sedan, tillsammans med resultat från 

den kvalitativa metoden, för att skapa en djupare analys av bolånetakets långsiktiga 

effekter. Den kvantitativa metoden belyser därmed bolånetakets indirekta effekter. Vid 

tidpunkten för denna studie har en alltför kort tidsperiod passerat för att bolånetakets 

direkta effekter ska kunna skattas i en tillförlitlig ekonometrisk modell. Fler studier 

har tidigare gjorts om efterfrågan på bolån. Det som skiljer denna studie från tidigare 
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studier är att en ekonometrisk modell på svensk data används för att belysa effekter av 

införandet av en rekommendation. 

5.1 Intervju 

5.1.1 Urval av respondenter 

För att erhålla primärdata om bolånetakets privat- och samhällsekonomiska effekter har urval 

av två typer av intervjupersoner gjorts. Den första typen av respondenter, som utgörs av fem 

personer, representerar alla var för sig en av de fyra största bankerna i Sverige (Nordea, 

Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken, Swedbank) samt SBAB. 

Respondenterna är produktspecialister inom bolån, chef för regionbankrörelse, 

affärsområdesansvarig för bolån samt ansvarig för in- och utlåning för hypotek, och har 

därmed en särskilt god insyn i bolånefrågor. Banker har god kännedom om konsumenters 

lånebeteende och borde därför ha god insyn i den eventuella förändringen i detta beteende. 

Dessutom har respondenterna tillgång till data som annars är svår att få. 

Den andra typen av respondenter utgörs av fyra mäklarrepresentanter verksamma i 

Stockholm. De representerar SkandiaMäklarna, Mäklarringen, Fastighetsbyrån samt 

HusmanHagberg. Representanterna är VD, pressansvarig och mäklare och har god insyn i 

konsumenters låne- och köpbeteende vad gäller bostäder. 

5.1.2 Intervjuteknik 

En kvalitativ metod har valts då avsikten med studien är att skapa en djupare förståelse för 

ämnet.
 73

 

Respondenterna mottager intervjufrågorna innan intervjun. Detta eftersom intervjuerna 

huvudsakligen sker i ett faktainsamlande syfte och inte i först hand för att insamla personliga 

upplevelser eller åsikter. Utrymme för följdfrågor ges för att få en mer fullständig bild av 

ämnet. Genomförandet av intervjuerna sker därmed genom en semistandardiserad form. 

Intervjufrågorna som ställs är i stor utsträckning samma frågor för samtliga respondenter, men 

utrymme ges för följdfrågor, eventuell variation i formulering av frågor samt eventuell 

omvänd frågeordning. 
74

 Respondenterna får i efterhand en sammanställnig av svaren på de 
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ställda frågorna för dementering, ändring eller komplettering av sina svar. Detta på grund av 

att det är av stor vikt för studien att korrekt information erhålls. 

Intervjuerna genomförs av en person som ansvarar för intervjuprocessen medan den andre har 

möjlighet att noga anteckna och formulera uppföljningsfrågor. Nackdelen med att inte 

genomföra video- och ljudupptagning är svårigheten med att uppnå en fullständig registrering 

och noggrann uttolkning av intervjuerna. Genom att anteckningar görs direkt undviks dock 

det stora efterarbetet som medföljer med video- eller ljudupptagning. Vi avstår från att 

använda video- eller ljudupptagningar för att motverka en alltför formell atmosfär och för att 

respondenten ska vara så avslappnad som möjligt.
75

 Intervjuerna genomförs på 

intervjupersonernas respektive arbetsplatser för att möjliggöra och underlätta för intervju. 

5.2 Efterfrågemodell 

5.2.1 Modellens ingående variabler och data 

Nedan visas en genomgång för de tidsserier som ingår i studien och varifrån data är hämtad. 

Variablerna har valts ut med bakgrund av teori och tidigare studier. Då De Bandt et al. och 

Calza et al. tar upp problemet med likheterna mellan en efterfrågefunktion och utbudsfunktion 

är det viktigt att undersöka att det är en efterfrågefunktion som skattas. Därför kommer 

förklaring att ges till vad teorin säger om variablernas effekt på efterfrågan på bolån. 

Förklaringar till varför ett antal variabler uteslutits ges också nedan. En fullständig 

presentation av tidsseriernas medelvärde, maximivärde, minimivärde, median samt 

standardavvikelse finns i Appendix 1. 

Bolån 

Bolån ingår som beroendevariabel i modellen. Data är hämtad från Statistiska centralbyrån 

och visar totalnivån på bolånestocken i Sverige. Statistiken omfattar utlåning från samtliga 

monetära finansinstitut (MFI)
76

 som avser bostadsändamål. Statistiken omfattar utlåning med 

säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. De bostadslån som omfattar hushållens 

icke vinstdrivande organisationer (HIO)
77

 är inte medräknande. 
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Ränta 

Real ränta förklaras i termer av varor medan nominell ränta förklaras i termer av pengar. Det 

råder en oklarhet i tidigare studier huruvida det är den reala eller den nominella räntan som 

ska användas i modellen. Den ränta som används i denna studie är den genomsnittliga 

nominella räntan för utlåning från samtliga svenska monetära finansinstitut. Utlåning består 

av den utlåning som sker till icke finansiella hushåll samt hushållens icke vinstdrivande 

organisationer. Statistiken kommer från Statistiska centralbyrån. Enligt teorin leder en högre 

ränta till lägre efterfrågan på bolån via en högre kostnad.
78

 

Bostadspriser 

Flera tidigare studier som gjort en ekonometrisk analys om efterfrågan på bolån använt 

bostadspriser som en förklarande faktor.
79

 Enligt teori leder högre bostadspriser till en högre 

efterfrågan på bolån.
80

 Statistiken är hämtad från Statistiska centralbyrån och utgör 

genomsnittspriser för permanenta småhus. Denna statistik används på grund av att statistik för 

samtliga bostadstyper inte finns att tillgå. 

Inkomst 

Enligt teorin leder högre inkomst till högre efterfrågan på investeringar som i sin tur leder till 

högre efterfrågan på bolån.
81

 Det är av intresse att ta med hushållens totala disponibla 

inkomst. På grund av att disponibel inkomst endast finns i årsdata används i denna studie 

bruttonationalinkomsten. Data är hämtad från Statistiska centralbyrån. 

Förmögenhet 

Ingen av de tidigare studierna som behandlas i denna studie inkluderar förmögenhet som 

förklaringsvariabel till efterfrågan på bolån. Vi anser att förmögenhet är av intresse att ta 

hänsyn till då högre förmögenhet borde leda till ökad möjlighet att beviljas bolån. Samtidigt 

kan tänkas att mycket hög förmögenhet kan betyda att finansiering av ett husköp kan ske utan 

lån. Vi anser att det är förhållandet mellan skulder och tillgångar som visar konsumentens 

önskan samt möjlighet att beviljas lån. Då statistik saknas över konsumenters 

nettoförmögenhet
82

 visas i denna studie förmögenheten som konsumentens finansiella 
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tillgångar minus dess skulder. Statistiken över förmögenhet är hämtad från Statistiska 

centralbyrån. 

Osäkerhet 

Osäkerhet kring den framtida ekonomin är en viktig faktor vid kartläggning av individens 

lånebeteende och ökad osäkerhet ger en lägre efterfrågan på bolån.
83

 Denna faktor mäts i 

denna studie genom vix. Variabeln vix är ett index som visar marknadens förväntningar på 

aktiemarknadens volatilitet för 30 dagar framåt och är genom detta ett mått på osäkerhet. 

Indexet är hämtat från Yahoo finance. 

Variabler som inte ingår i modellen 

I två av de tidigare studierna som behandlas i denna studie ingår BNP som förklaringsvariabel 

för efterfrågan på bolån. Däremot har ingen av de tidigare studierna samtidigt inkluderat 

inkomst och BNP. Denna studie tar inte hänsyn till BNP då vi anser att måttet bidrar till 

liknande information som inkomsten. 

Enligt Jaffe är det relativa arbetslöshetstalet ett mått på det makroekonomiska inflytandet på 

efterfrågan på bostäder. Ett högre arbetslöshetstal borde bidra till lägre efterfrågan på bolån. 

Då vi anser att denna variabel ger liknande information som inkomst tas arbetslösheten inte 

hänsyn till. 

Enligt den enkla modellen över vad som driver konsumentens skuld är demografi en 

förklarande faktor till bolån. I denna studie ingår inte demografi med som förklaringsfaktor. 

Valet är grundat i att vi endast undersöker en tioårsperiod och demografin i landet kan antas 

vara relativt konstant under denna korta period. Vidare är denna variabel mer intressant vid en 

jämförelse mellan länder. 

Den komplexa modellen har likviditetsbegränsade konsumenter samt konsumenters beteende 

som förklarande faktorer till bolån. Denna studie tar inte hänsyn till detta då det är svårt att 

skatta i en ekonometrisk modell.   

5.2.2 Undersökningsperiod och databearbetning 

Undersökningsperioden sträcker sig från december 2001 till december 2010. Valet av 

tidsperiod grundar sig i att statistik på utlåning, som enbart berör bostadsändamål, endast 

finns tillgänglig från december 2001. Valet att sluta perioden vid december 2010 görs med 
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bakgrund av att data finns för samtliga variabler till och med denna period. Vi använder 

månadsdata, vilket ger tillräckligt många observationer för att utföra säkra skattningar.  

Månadsdata för bostadspriser finns inte sammanställt utan statistiken redovisas i ”rapporter” 

som utkommer månadsvis. Vi har sammanställt denna statistik manuellt. För variabeln 

inkomst finns endast statistik tillgänglig i kvartalsdata. Genom så kallad linjär interpolering 

har vi framställt månadsdata av inkomst. Det betyder att ett linjärt samband mellan varje 

observation antagits. Detsamma gäller för förklaringsfaktorn ränta där månadsdata endast 

finns tillgängligt från 2005.  

En kortare tidsperiod används för en kompletterande modell. Denna modell utförs på grund av 

att finanskrisen, som fick sitt stora genomslag i Sverige 2008, utgör en relativt stor andel av 

vårt datamaterial och medför extrema värden. Skattningen på den kortare perioden utgörs av 

perioden december 2001 till juni 2008. Anledningen till att tidsperioden sträcker sig till juni 

2008 beror på att interpoleringen gör att krisen får utslag i datamaterialet redan i juli 2008. 

Tidsserierna bolån, inkomst, förmögenhet samt bostadspriser skattas i logaritmerad form. 

Detta medför att det går att uttala sig om procentuella förändringar. Ränta och vix skattas utan 

att logaritmeras på grund av att det är olämpligt att uttala sig om procentuella förändringar i 

dessa variabler. Samtliga variabler skattas även i nominella termer. Valet är grundat i att den 

valda tidsperioden innefattar en tidsperiod som kännetecknas av en relativt låg och stabil 

inflation, om en jämförelse görs med exempelvis 1990-talet.
84

 De inflationsförändringar som 

finns under den valda perioden borde inte ha en betydande påverkan på skattningen. 

5.2.3 Skattning av ekonomiska variabler 

Då syftet med efterfrågemodellen är att fånga ett långsiktigt samband mellan de olika 

variablerna över tid, är det en tidsserieanalys som genomförs i denna studie.  

De tidsserier som används är ekonomiska tidsserier. Ekonomiska tidsserier visar ofta tecken 

på att inte vara stationära. Att en tidsserie är stationär innebär att tidsseriens medelvärde och 

varians är konstanta över tiden. En icke-stationär tidsserie har istället ett medelvärde och en 

varians som varierar över tiden.
85

 För att kunna utföra korrekta tolkningar av en skattning 

måste samtliga variabler vara stationära annars uppvisas problem med spuriösa samband. 
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Detta problem innebär att en skattning ofta uppvisar signifikanta t-statistikor samt höga 

förklaringsgrader trots att resultatet saknar ekonomisk betydelse. 

En icke stationär variabel kallas för integrerad variabel. En metod för att hantera integrerade 

variabler och spuriösa samband är användning av differenser. Det innebär att förändringen 

mellan observationerna används istället för nivåerna. En variabel som är integrerad av ordning 

ett differentieras en gång för att uppvisa stationäritet och en variabel som är integrerad av 

ordning två differentieras två gånger.
86

 

Om flera integrerade variabler delar en gemensam långsiktig trend kan de bilda en 

meningsfull långsiktigt relation, så kallad kointegration. Två villkor måste vara uppfyllda för 

att tidsserier ska vara kointegrerade. Det första villkoret är att serierna måste vara integrerade 

av samma ordning. Exempelvis kan en skattning av flera serier som är integrerade av ordning 

ett bilda en kointegration. Det andra villkoret är att residualserien från skattningen med 

tidsserierna måste vara stationär.
87

  

5.2.4 Modell och ekonometriskt tillvägagångssätt 

Modellen som används för att skatta efterfrågemodellen är en Error Correction Model, så 

kallad ECM-modell. En ECM-modell är ett bra sätt att modellera ekonomiska tidserier då 

modellen separerar långsiktiga och kortsiktiga samband på ett sätt som tar hand om problemet 

med integrerade variabler. 
88

 

Tillvägagångssättet som används för att skatta denna studies ECM-modell kan delas in i tre 

olika steg. 

1. Ordning av integration 

Innan en skattning kan göras av en ECM måste tidsserien testat för ordning av integration.
89

 

För att avgöra vilken ordning variablerna är integrerade av används Augmented Dickey-Fuller 

test
90

. Testet används i kombination med att grafer på serierna i nivåer samt i differenser 
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studeras. Även Autocorrelation Function (ACF), kallad korrelogram
91

, studeras för att få en 

korrekt bedömning av testet.  

2. Skattning av långsiktig relationsmodell 

Detta steg utgår från Engle och Granger tvåstegsmetod. Först skattas följande linjära modell 

av samtliga variabler med OLS; 

                                  , 

där   visar beroendevariabel bolån,   är en konstant,    är ränta,     är bostadspris,    är 

inkomst,    är förmögenhet,    är osäkerhetsvariabel vix och   är residualer (slumpterm). 

Om det finns ett samband mellan variablerna kommer residualerna (  ) i ekvationen att vara 

stationär. En serie av residualerna sparas och ett Augmented Dickey Fuller test används för att 

avgöra om slumptermen är stationär och därmed om det finns en kointegration.
92

 För att 

säkerställa att resultatet är rätt studeras grafer över residualserierna samt seriens korrelogram. 

Ett annat sätt att upptäcka kointegration är när Durbin-Watsonvärdet från skattningen 

överstiger förklaringsgraden.
93

 En kombination av dessa aspekter används för att avgöra om 

kointegration råder. För att säkerställa att kointegrationstestet är rätt skattas först fem 

ekvationer, en med varje enskild variabel som förklaringsvariabel till bolån. Samtliga fem 

ekvationer testas sedan för kointegration. De variabler som uppvisar kointegration med bolån 

används i den långsiktiga modellen. 

3. Skattning av ECM 

Om residualserien i den långsiktiga relationsmodellen är stationär används den som en 

ingående förklaringsvariabel i ECM-modellen. Denna modell skattas genom att samtliga 

ingående variabler estimeras i förstadifferenser samt att residualtermen från den långsiktiga 

modellen ingår och skattas i laggad form.
94

 Endast de variabler som uppvisar enskild 

kointegration med bolån används. Följande modell skattas; 
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där   visar differensen,   visar beroendevariabel bolån,    är en konstant, n visar antalet 

förklaringsvariabler, ECM visar residualtermen från den långsiktiga modellen och   är 

residualerna för ECM-modellen. 

Första differenserna visar den kortsiktiga dynamiken medan ECM-variabeln visar den 

långsiktiga relationen mellan variablerna. 

5.2.5 Ekonometriska tester 

Vid skapandet av en tillförlitlig ekonometrisk modell måste datans egenskaper studeras. Ett 

antal tester genomförs för att kunna utföra en korrekt tolkning av modellen. 

Vid skattningen tas hänsyn till multikolinjäritet
95

, vilket kan upptäckas genom att studera 

korrelationsmatrisen för förklaringsvariablerna. En tumregel som brukar användas är att en 

parvis korrelation inte bör överstiga det absoluta värdet 0,7.
96

 Det finns dock en situation där 

multikolinjäritet inte är ett problem. Den uppstår när flera variabler blir signifikanta trots att 

det finns korrelation mellan variablerna. Om det råder multikolinjäritet är en tumregel att 

tillåta variabler i modellen om signifikansnivån är under 25 procent nivån.
97

  

Hänsyn tas också till autokorrelation
98

 som testas med Breusch-Godfrey Serial Correlation 

LM-test. I denna studie tas hänsyn till autokorrelation genom att en korrigering görs med 

HAC (heteroscedasticity- and autokorrelation-consistent standars errors). En korrigering av 

HAC medför att det går att utföra korrekta signifikanstest även om autokorrelation råder. 

Modellen testas också för heteroskedasticitet
99

 med hjälp av Breusch-Pagan-Godfrey-test. 

Normalfördelning testas genom användning av Jarque-Bera-test. Genom att studera grafer på 

residualerna kan extremvärden och säsongsvariation upptäckas. Om modellen inte uppvisar 

normalfördelning inkluderas dummyvariabler för dessa värden. 
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Denna studie ämnar skatta en efterfrågefunktion för bolån. Problem kan uppstå då skattningen 

av en efterfrågefunktion har likheter med en utbudsfunktion. Eftersom flera 

förklaringsvariabler för bolån uppvisar lika tecken för efterfrågan som utbud kan det vara 

svårt att endast studera tecken framför koefficienterna för att avgöra att rätt funktion skattats. 

Att det inte räcker att studera koefficienternas tecken för att avgöra att en efterfrågefunktion 

skattas bekräftas av De Bandt et al. I enlighet med dessa författare genomförs i denna studie 

ett korrelationstest mellan residualerna i den skattade modellen och faktorer som endast bör 

påverka utbudet av bolån. En hög korrelation betyder att risk finns för att en utbudsfunktion 

har skattats. De tidsserier som används i denna studie är bankernas företagsvinst samt 

ränteintäkter dividerat med totala bostadslån. Den första är en indikator på vinst och den andra 

mäter räntemarginalen av lån. Statistiken omfattar samtliga banker i Sverige och är hämtad 

från Statistiska centralbyrån. Data finns tillgänglig i årsdata och vi har även i detta fall använt 

oss av linjär interpolering för att framställa månadsdata. 

5.3 Studiens tillförlitlighet  

5.3.1 Validitet 

En studie med god validitet mäter det som studien avser att mäta.
100

 Vid genomförandet av 

intervjuerna används ett underlag för att säkerställa att intervjun håller sig inom ämnets ramar. 

Dessutom får respondenterna i efterhand godkänna det insamlade intervjumaterialet för att 

säkerställa att materialet är korrekt. Intervjupersonerna utgörs av personer med god kännedom 

om konsumentens köp- och lånebeteende vad gäller bostäder. Urvalet av respondenter i 

kombination med intervjuunderlag och godkännande av respondenternas återgivelser 

säkerställer studiens validitet. Antalet mäklarrespondenter kan anses litet och materialet svårt 

att göra generaliseringar kring. För att stärka studiens generaliserbarhet har det i studiens 

analys även tagits hänsyn till Mäklarsamfundets enkätundersökning med 1000 mäklare. 

Studiens bankrespondenter representerar banker som tillsammans innehar över 80 procent av 

den svenska marknaden för bostadsutlåning vilket ger en relativt stor generaliserbarhet för 

marknaden.  

Efterfrågemodellen för bolån som skapas i studien mäter inte bolånetakets effekter direkt, 

men på ett indirekt sätt mäts vilka effekter ett bolånetak borde leda till. I den ekonometriska 

studien används två tidsperioder för att säkerställa att resultatet inte påverkas av en specifik 
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tidsperiod vilket stärker validiteten. Testet som utförs för att fastställa att det är 

efterfrågemodell som skattats stärker också studiens validitet. Det finns fler metoder att 

använda vid ett sådant test och metoden som valts används i en studie som granskats innan 

den publicerats vilket borde betyda att detta är en godtagen metod.  

5.3.2 Reliabilitet 

God reliabilitet uppnås när en studie inte färgas av vare sig de personer som genomför studien 

eller de respondenter som ingår i studien, utan skulle få liknande resultat vid en replikering.
101

 

Vid genomförande av denna studie används såväl en kvantitativ som kvalitativ metod. Genom 

att undersöka bolånetaket med olika metoder och perspektiv, så kallad triangulering, uppnår 

studien god reliabilitet. 
102

  

För att få tillgång till primärdata har en intervjumetod valts. En av riskerna med intervjumetod 

är att resultaten kan färgas av respondentens personliga uppfattningar, reliabiliteten blir på så 

vis lidande. Intervjuerna i denna studie syftar främst till att insamla observationer på 

bolånetakets initiala effekter inte samla in respondenternas personliga åsikter. Resonemang 

kring bolånetakets långsiktiga effekter inhämtas också genom intervjuer, men i analysen 

kommer tydlig skillnad göras mellan observationer och spekulationer. Liknande studier borde 

därför få liknande resultat. Genom att använda två olika typer av respondenter får vi båda 

dessa gruppers perspektiv. 

Reliabiliteten för den ekonometriska studien stärks av att datans egenskaper testas noggrant 

vilket ger en mer tillförlitlig modell. Tillvägagångssättet diskuteras tydligt, varför en person 

som gör en replikering av studien kan få liknande svar. Modellerna som används beskrivs väl 

i den ekonometriska litteraturen och är noga utvalda för att passa studien och datan på bästa 

sätt. Tillvägagångssättet för test om långsiktiga samband finns mellan tidsserierna utförs i 

denna studie i enlighet med Engle och Granger metoden. Det finns vissa brister med denna 

metod då den medför svårigheter att studera långsiktiga samband mellan fler än två 

variabler.
103

 Johansens test kan vara säkrare men är också mer tidskrävande. Då vi även 

studerar den parvisa kointegrationen mellan bolån och respektive förklaringsgrad motverkar 

vi testets svagheter. 
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Problem med reliabiliteten kan uppstå när data sammanställs manuellt från rapporter. För att 

kontrollera att rätt bostadspris var inskrivet kontrollerades var tredje månads data och 

genomgående har det senaste värdet på priserna använts. Dessa kontroller av priserna stärker 

studiens reliabilitet. 

5.3.3 Källkritik 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att kritiskt granska de källor som används. 

Variabler som är viktiga att vara uppmärksam på vid källgranskning är exempelvis vilket 

urval som gjorts, hur opartiska, fullständiga och hur vinklade källorna är.
104

 

De primära källorna som används i denna studie är intervjuer. Risken att intervjupersonerna 

ska kunna påverka varandra minskar då samtliga intervjuade personer jobbar på olika företag. 

Något som är viktigt att ta hänsyn till vid intervjuer är att svaren kan vara vinklade till källans 

fördel. Denna risk bedöms dock som relativt liten då frågorna som ställs främst berör fakta 

kring företagens statistik och tillvägagångssätt, inte värderingar och åsikter. Ett problem som 

skulle kunna uppvisas vid denna typ av studie är att företagen inte vill ge ut all information ur 

konkurrenssynpunkt. 

De sekundära källorna som används i denna studie är litteratur, forskning, elektroniska källor 

och statistisk data. De rapporter som används är utgivna av myndigheter såsom 

Finansinspektionen, Statens bostadskreditnämnd och Riksbanken, och får därmed anses 

betrodda. De internetkällor som används och som inte kommer från myndigheter används för 

att belysa pågående samhällsdebatt och påverkar därför inte studiens trovärdighet i de 

slutsatser som görs. De statistiska källorna kommer från SCB som får anses vara en trovärdig 

statistisk källa. Vix-index inhämtas från Yahoo finance vilken är en välanvänd källa för 

marknadsdata. Den litteratur som används till den teoretiska referensramen är vetenskapliga 

tidskrifter, referensgranskade studier och rapporter samt väletablerad teori. Modellen som 

används i den ekonometriska studien är tagen från välkänd ekonometrisk teori.  
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6. Observationer av bolånetakets effekter  

Syftet med intervjuerna är att få tillgång till de observationer och den kunskap som 

intervjupersonerna besitter om bolånetaket och dess effekter.  

6.1 Observationer ur ett bankperspektiv 

Bankerna är de aktörerna som styr bostadsutlåningen och kan därmed observera hur 

rekommendationen påverkar kunderna, men också den egna verksamheten. 

Intervjupersonerna som representerar bankerna är följande: 

- Fredrik Bergström, ansvarig för affärsområdet Konsument på SBAB.  

- Camilla Haver Bergström, produktansvarig för bolån på Nordea Hypotek och  

- Michael Skytt, ansvarig för inlåning och utlåning på Nordea Hypotek. 

- Jörgen Bornfors, produktspecialist för bolån inom privatsektorn på Swedbank. 

-  Bo Engström, chef för regionbankrörelsen på Stadshypotek, en del av 

Handelsbanken. 

- Jacob Sebardt, ansvarig för bolån på Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). 

6.1.1 Innan införandet av bolånetaket 

Respondenterna från Handelsbanken, Nordea och SEB är överens om att de på förhand inte 

trodde att bolånetaket skulle få de effekter som det var tänkt att ge. De trodde inte att 

bolånetaket varken skulle påverka deras verksamhet eller deras kunder. Detta på grund av att 

de endast i undantagsfall tillåtit en belåningsgrad på över 85 procent. Enligt Haver Bergström 

och Skytt från Nordea är inte bolånetaket en bra reglering då den inte begränsar 

blancoutlåningen och därmed inte ger en fullständig begränsning av bostadsutlåningen. 

Engström från Handelsbanken var dock positivt inställd till bolånetaket. Han anser, trots att 

han inte tror att regleringen skulle få effekt på belåningsgraden, att bolånetaket ger en bra 

signal till svenska folket att det är viktigt att ha ett sparande för en kontantinsats. Swedbank 

var den av bankerna som välkomnade bolånetaket. ”Vi tyckte att det var sunt att skapa samma 

förutsättningar för alla aktörer på bolånemarknaden. Swedbank genomförde uppstramningar 

redan innan bolånetaket infördes och tappade marknadsandelar som konsekvens”, säger 

Bornfors från Swedbank. Bornfors trodde också att bostadspriserna på ”heta” marknader, 

såsom Stockholmsregionen och Öresundsregionen, skulle sjunka som en effekt av 

bolånetaket. Bergström berättar att SBAB på förhand proklamerade för en amorteringsplikt då 
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detta inte stänger ut kapitalstarka konsumenter som inte hunnit spara ihop till en kontantinsats 

på samma sätt. Enligt Bergström kommer lösningen för de som saknar de extra 15 procenten 

att bli dyrare och krångligare som en konsekvens av bolånetaket. Även respondenterna från 

Nordea, Handelsbanken och SEB var för amorteringsplikt framför bolånetaket. Samtliga 

respondenter är överens om att de innan införandet trodde att rekommendationen skulle få 

störst påverkan på förstagångsköpare utan sparat kapital.  

6.1.2 Blancolån, borgensmän samt topplån 

Ingen av respondenterna förutom SBAB har observerat att blancoutlåningen har ökat, snarare 

tvärtom. På grund av de stigande räntorna har svenskarna, enligt Engström från 

Handelsbanken, börjat amortera på sina blancolån. ”De som tidigare behövt låna de extra 

procenten till sin bostad har inte ersatt dessa med blancolån utan har istället försvunnit från 

marknaden”, säger Skytt från Nordea. Enligt Bornfors från Swedbank har blancoutlåningen 

inte ökat, vilket Swedbank trodde att den skulle göra som en konsekvens av bolånetaket. 

Swedbank införde ett blancolån just för de bostadslån som översteg 85 procent för att kunna 

öronmärka utlåningen och se hur stor effekt bolånetaket faktiskt fick på blancoutlåningen. 

”Denna produkt har vi knappt använt oss av. Den totala blancoutlåningen i banken har inte 

ökat å andra sidan är vi inte en stor aktör på den marknaden”, säger Bornfors. När det gäller 

blancoutlåning tror Bornfors istället att deras kunder i stor utsträckning använder sig av andra 

alternativa aktörer för att det anses lättare. Bergström från SBAB kan se att blancoutlåningen 

hos SBAB har ökat något sedan rekommendationen trädde i kraft, men att denna ökning är 

blygsam.”Kunderna använder sig i stor utsträckning av andra sätt att finansiera 

kontantinsatsen, som att ta hjälp av föräldrar eller att ta från sitt sparande”, säger Bergström.  

Ingen av bankerna, förutom Swedbank, uppger att de använder sig av borgensmän eftersom 

det inte stärker kundens betalningsförmåga. Swedbank använder dock borgensmän i 

undantagsfall. Bankerna använder istället medlåntagare som har solidariskt betalningsansvar 

med låntagaren. Ingen av respondenterna från Handelsbanken, Nordea, SBAB eller SEB har 

observerat ökning av vare sig medlåntagare eller borgensmän. Bornfors från Swedbank säger 

dock att andel medlåntagare har ökat, men att det var vanligt förekommande redan innan 

införandet av bolånetaket. Bergström uppger att SBAB endast tillåter medlåntagare i 

undantagsfall, som exempelvis för studenter, annars förväntas låntagaren kunna bära sina 

egna kostnader. 
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På Nordea och SEB skiljer sig räntan mellan blancolån och topplån med ca två 

procentenheter. Skillnaden mellan räntevillkoren för topplån och bottenlån på Swedbank är 

generellt 1,5 procentenhet. Räntevillkoren för blancobelåningen på SBAB är mellan två och 

fyra procentenheter högre än för bolånet. Handelsbanken uppger att de har individuella 

räntevillkor som sätts av kontoren vilket gör att de inte har någon generell procentsats. 

Den svenska bankföreningen, som samtliga storbanker ingår i, har kommit överens om en 

rekommendation av amortering för den belåning som är mellan 75 och 85 procent av 

bostadens värde. Även SBAB uppger att de avser införa samma amorteringskrav. Belåning 

över 85 procent sker med blancobelåning såsom bolånetaket kräver. Enligt Bergstöm hade 

SBAB innan införandet av bolånetaket ett lån som löpte hela vägen till en 95-procentig 

belåningsgrad. Idag har de två lån, ett lån som löper till 85 procent och ett som är ett 

privatlån/blancolån. SEB har tagit bort sina topplån och använder istället ett bottenlån upp till 

85 procent. De andra storbankerna har inte förändrat sin indelning av lån. 

6.1.3 Kunder 

Respondenterna från Nordea, Handelsbanken och SBAB har inte kunnat observera ett minskat 

sparande i finansiella tillgångar. Engström från Handelsbanken menar dock att det kan ha 

skett förändringar inom olika grupper, men att detta är svårt att urskilja. SEB:s respondent 

Sebardt menar att kontosparandet ökat och sparandet i aktier och fonder minskat dock som en 

konsekvens av oroligheterna på börsen, inte på grund av bolånetaket. Bornfors från Swedbank 

kan inte se att sparandet i finansiella tillgångar minskat, men att en förskjutning har skett från 

aktier och fonder mot mer säkrare placeringar såsom sparkonton. Om denna förskjutning 

beror på bolånetaket har han svårt att avgöra. Enligt Bornfors är det möjligt att fler sparar ihop 

till en kontantinsats och inte vill binda upp sina pengar i längre eller mer riskfyllda 

placeringar. 

Bankerna baserar sina kreditbedömningar på kundens betalningsförmåga på samma sätt som 

tidigare. Respondenterna från Handelsbanken och Nordea uppger att de inte förändrat sina 

kreditbedömningar, då de anser att de redan innan införandet av rekommendationen hade en 

fullgod bedömning. ”Kundens risker är oförändrade, då befintliga kalkyler redan innan tagit 

höjd för högre räntor”, säger Skytt från Nordea. Haver Bergström uppger även att Nordea inte 

bara bedömer kundens betalningsförmåga utan även konsumtionsbeteendet påverkar 

bedömningen av kunden. Enligt Haver Bergström kan en kund hos Nordea med hög inkomst 

som spenderar den utan att spara något föreslås provspara i exempelvis ett halvår innan lånet 
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beviljas. Sebardt från SEB säger att banken ändrade sin kreditbedömning hösten 2009 och 

justerade bland annat upp kalkylräntan. När bolånetaket infördes tog SEB bort topplånen, 

bottenlån utgör nu upp till 85 procent av bostadens värde. Swedbank har korrigerat sin 

kreditbedömning efter rekommendationen om bolånetaket trädde i kraft. Swedbank kräver i 

större utsträckning amortering idag än innan införandet av bolånetaket. ”Vi vill tillämpa en 

sund kreditgivning där vi går mer tillbaka mot bottenlån och ett topplån som amorteras”, säger 

Bornfors. Vissa justeringar i Swedbanks kvar-att-leva-på-kalkylerna skedde redan innan 

införandet av bolånetaket på grund av att det blivit dyrare att bo med exempelvis stigande 

elpriser och stigande räntor. Kvar-att-leva-på-kalkylen har SBAB förändrat efter införandet av 

bolånetaket. Bergström uppger att SBAB tidigare gjorde kreditbedömningen på en 95-

procentig belåningsgrad för hela bolånet. Idag görs bedömningen till 85 procent med specifik 

ränta och den högre belåningen sker med privatlån vilken bedöms med en högre kalkylränta 

samt amortering på tio år. ”Att låna har blivit svårare”, säger Bergström. 

Bolånetaket har inte påverkat belåningsgraden hos de egna kunderna enligt respondenterna 

från Handelsbanken, Nordea och SEB. Detta då bankerna uppger att de redan innan införandet 

av rekommendationen endast i undantagsfall använde sig av en högre belåningsgrad än 85 

procent. Bornfors från Swedbank säger dock att belåningsgraden har gått ned. ”Dels har 

bolånetaket haft effekt, men både kunder och banker är mer försiktiga nu än tidigare” menar 

Bornfors. Gemensamt för de fyra storbankerna är att samtliga uppger att de haft en sund 

kreditgivning både före och efter införandet av rekommendationen. Majoriteten av 

bankrespondenterna anser att den aktör som har gått i täten för en allt högre belåningsgrad och 

borde påverkats av rekommendationen i störst utsträckning är SBAB. Enligt Bergström har 

belåningsgraden påverkats eftersom SBAB inte märker någon ökad efterfrågan på privatlån. 

”Med en marknadsandel på sju till åtta procent kan det omöjligt vara SBAB som styrt 

utvecklingen”, säger Bergström som kommentar till storbankernas skepsis.”Pajkastning har 

förekommit i diskussioner om detta”, fortsätter Bergström. Han uppger dock att SBAB var 

mycket tydliga med att de hade en 95 procentig belåningsgrad.  

Ökningstakten av bolån har mattats av visar statistiken enligt samtliga intervjupersoner, men 

ökar ändå trots rekommendationen. Enligt Engström från Handelsbanken har svenskarna det 

ekonomiskt bättre idag. Han menar att i och med skattesänkningar och det gynnsamma 

ränteläget har den disponibla inkomsten ökat och så även förmågan att bära lånekostnaderna. 

Bolåneutlåningen hos SEB är kvar på samma nivå som innan införandet av 

rekommendationen uppger Sebardt. 
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Förstagångsköparna är de som har drabbats enligt rapporterna från våra kontor ute i landet”, 

säger Bornfors från Swedbank. Nyproduktionen har också påverkats av bolånetaket menar 

Bornfors, som uppger att banken via kontakt med producenter av småhus fått uppgifter om 

detta. ”Nyproducerade småhus vänder sig till yngre familjer som varken har hunnit spara ihop 

till kontantinsatsen eller gjort bostadskarriär vilket gör att hustillverkarna drabbats indirekt av 

bolånetaket”, menar Bornfors. Enligt Sebardt har SEB stramat upp reglerna för kunder som 

vill göra en nybyggnation efter införandet av bolånetaket och kräver en 20 procentig 

kontantinsats. Han har via sin kontakt med bankens mäklarsamarbetspartner fått uppgifter på 

att fastighetsaffärerna tar längre tid nu än innan införandet av rekommendationen. Sebardt 

säger även att han har fått uppgifter på att användandet av rotavdraget har minskat och det kan 

vara så att svenskarna har renoverat färdigt. ”Befintliga kunder som ökat belåningen på sin 

bostad har till allra största del, ca 90 procent, använt pengarna till att renovera”, säger Haver 

Bergström från Nordea. Detta är något som både hon och kollegan Skytt tycker varit positivt 

då Sverige får en bra befintlig stock av bostäder. 

6.1.4 Banken 

Inga nya system eller rutiner har behövts implementerats på bankerna till följd av införandet 

av bolånetaket. Basel III
105

 har däremot krävt åtgärder och kommer i sig innebära högre 

lånekostnader för konsumenten då priset på bankernas egen upplåning ökar, uppger 

respondenterna från Nordea och SEB. Swedbank har ändrat i regelverket för att anpassa sig 

till bolånetaket och införde som tidigare nämnt även en blancoprodukt för den belåning som 

är över 85 procent, men denna har knappt använts då behovet inte funnits. 

SEB har enligt Sebardt inte förändrat bedömningen av den egna kreditrisken. De utvärderar 

och följer noga nu precis som tidigare sina kreditrisker. Enligt Sebardt har SEB obetydliga 

kreditförluster. ”Vi vill vara en samhällsmedborgare som tar ett stort ansvar”, säger Sebardt. 

”Swedbank har låg risknivå och bolånetaket bidrar inte till att öka risken utan snarare minskar 

riskexponeringen för banken”, säger Bornfors. SBAB bedömer inte sin risk annorlunda efter 

införandet av bolånetaket. Bergström menar att SBAB har en marginellt större blancoutlåning, 

men att detta inte påverkar risken. Handelsbanken och Nordea har heller inte ändrat sin syn på 

den egna risken. 

                                                 

105
 Basel III innebär strängare EU-regler för bankernas kapitaltäckning. Se Bank for international settlements 

(2010). 
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6.1.5 Lång sikt  

I framtiden tror Engström från Handelsbanken att en viss dämpning av prisökningen på 

bostäder kommer att ske, som en följd av bolånetaket, men i grund och botten är problemet 

för den svenska bostadsmarknaden att det byggs för lite bostäder.”Så länge inte utbudet av 

bostäder förändras och den disponibla inkomsten fortsätter öka kommer bostadspriserna 

fortsätta att öka”, säger Engström.”På lång sikt kan en dämpad bostadsprisutveckling ske som 

följd av bolånetaket. Det är dock svårt att veta vad som är orsak och verkan då denna 

dämpning kan komma som följd av högre räntor”, säger Skytt från Nordea. Haver Bergstöm 

från Nordea menar att en attitydförändring hos det svenska folket också kan komma som följd 

av rekommendationen vilket gör att konsumenten gör andra prioriteringar i sin ekonomi och 

börjar spara mer. Vidare menar Haver Bergström att detta då kommer minska konsumtionen 

och i förlängningen minska Sveriges BNP. ”Jag tror att vi kommer att gå tillbaka mot att 

kunderna har ett bottenlån, ett topplån som de amorterar på samt har en rejäl egen insats och 

det är en sund utveckling”, säger Bornfors från Swedbank. På lång sikt tror Bergström från 

SBAB att bolånetaket kommer att påverka de som saknar en 15-procentig kontantinsats, i 

övrigt anser han att bolånemarknaden går mot en lugnare utveckling. Men vad som är 

bolånetakets förtjänst och vad som är en effekt av den stigande räntan och det mediebrus som 

råder kring bostadsbubbla med mera, har han svårt att avgöra. 

Respondenterna från Handelsbanken, Nordea och SEB tror inte att bolånetaket kommer att ge 

några effekter för respektive banks del eller för dess kunder. Engström från Handelsbanken 

anser dock, trots att han inte kunnat observera några effekter, att bolånetaket är en bra 

reglering då den tydligt signalerar till den svenska befolkningen att det är viktigt att ha ett 

sparande. Bornfors från Swedbank tycker att bolånetaket är en bra åtgärd för att komma åt 

problemet med en hög belåning. 

Engström från Handelsbanken ser inga vinnare av rekommendationen. Några direkta vinnare 

tror inte heller Bergström på SBAB att det finns av bolånetaket. Bergström uppger också att 

SBAB är neutrala till bolånetaket. Haver Bergström och Skytt från Nordea menar att alla 

gynnas av regleringen om bolånetaket ger den effekt som det var tänkt att göra, det vill säga 

skapa en stabilitet på bostadsmarknaden. Enligt Sebardt från SEB skulle vinnare vid en 

fungerande hyresmarknad vara de som hyr ut bostäder. Men då han anser att det råder en 

fungerande hyresmarknad och det inte har byggts tillräckligt med bostäder är utbudet mindre 

än efterfrågan. Därigenom menar han att det inte finns några egentliga vinnare av bolånetaket. 

”Vinnare av bolånetaket är kunderna om det medför en sundare kreditgivning”, säger 
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Bornfors från Swedbank. Samtliga respondenter tror att förstagångsköparna som saknar sparat 

kapital är de som är förlorarna av bolånetaket.  

6.2 Observationer ur ett mäklarperspektiv  

Mäklarbyråerna är de som är närmast kunden och de som först ser hur kunderna påverkas av 

bolånetaket. Mäklarrespondenterna är följande: 

- Johan Vesterberg, pressansvarig för Fastighetsbyrån 

- Lars Östblom, mäklare i innerstaden i Stockholm för HusmanHagberg  

- Liza Nyberg, VD för SkandiaMäklarna 

- Mats Limnefelt, VD för Mäklarringen 

6.2.1 Innan införandet av bolånetaket 

Inställningen bland mäklarna innan införandet av bolånetaket var varierad. Nyberg från 

SkandiaMäklarna mottog beskedet om bolånetaket med oro. Nyberg var orolig för att 

bolånetaket skulle öka segregeringen i samhället och drabba förstagångsköpare utan 

kapitalstarka föräldrar. Även Limnefelt från Mäklarringen var skeptisk till bolånetaket av 

samma anledning som Nyberg. Östblom från HusmanHagberg trodde inte att bolånetaket 

skulle få några effekter eftersom förstagångsköparna redan innan rekommendationen trädde i 

kraft fick hjälp av sina föräldrar för finansiering. Vesterberg från Fastighetsbyrån hade en 

positiv inställning då han trodde att bolånetaket skulle ge en viss dämpande effekt på 

bostadsprisutvecklingen och i viss mån ge mer stabilitet på marknaden. Vesterberg uppger att 

Fastighetsbyrån trodde att priset och efterfrågan på ettor skulle sjunka, då det ofta är ettor som 

förstagångsköpare köper, men att denna effekt senare skulle plana ut. 

Nyberg från SkandiaMäklarna är över lag skeptisk till regleringar eftersom de ofta får 

oönskade effekter. ”Den svenska bostadsmarknadens aktörer lärde sig efter 90-talskrisen och 

har gjort många av de justeringar som behövdes för att få en stabil marknad”, menar Nyberg. 

Hon befarade också att boendet skulle bli dyrare som en konsekvens av bolånetaket, på grund 

av att de som saknar 15 procent att lägga i kontantinsats lånar hos mindre säkra aktörer och tar 

dyrare krediter. 

6.2.2 Bostadsmarknaden 

Enligt Vesterberg från Fastighetsbyrån var det var många som ville sälja sina bostäder innan 

bolånetaket trädde i kraft, då de var osäkra på hur rekommendationen skulle påverka dem. 
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Vesterberg menar också att kundernas oro för hur bolånetaket skulle påverka dem till viss del 

kan ha spätts på av många mäklare. Han uppger att det även var många som ville köpa innan 

ikraftträdandet av bolånetaket vilket efterföljdes av ett minskat utbud efter 

rekommendationen. Limnefelt från Mäklarringen uppger att köpcykeln tar längre tid efter 

införandet av bolånetaket då konsumenters osäkerhet och nya problem med finansiering gör 

att processen drar ut på tiden. 

Någon effekt på priset har ingen av mäklarrespondenterna kunnat se. Statistiken visar att 

priserna på lägenheter har fortsatt stigit, dock har priserna på tvåor sjunkit enligt Vesterberg 

från Fastighetsbyrån. ”Att tvåorna gått ned i pris är märkligt då förstagångsköparna, som 

borde vara de som i störst utsträckning påverkas av bolånetaket, troligen köper en etta”, säger 

Vesterberg. 

Ingen av mäklarrepresentanterna uppger att de kan se någon påverkan på särskilda grupper på 

bostadsmarknaden i Stockholm. Däremot säger respondenterna från Fastighetsbyrån, 

HusmanHagberg och Mäklarringen att de fått rapporter från områden utanför 

Stockholmsområdet som tyder på annat. ”Fler än tidigare av de som vill köpa en villa ute i 

landet och som inte gjort bostadskarriär, som exempelvis många stockholmare har, har svårt 

att få lån efter införandet av bolånetaket”, säger Vesterberg från Fastighetsbyrån. Östblom 

från HusmanHagberg har observerat att par som belånade sig upp till 90-100 procent när 

priserna var som högst 2007 och som nu vill flytta till större har påverkats. Östblom uppger 

att prisutvecklingen inte har fortsatt i den utsträckningen att de nu kan köpa ett dyrare boende 

utan blir tvingade att bo kvar eller att söka sig utanför tullarna för att ha möjlighet till 

finansiering av ett större boende. 

Samtliga mäklarrespondenter uppger att det blivit allt vanligare att barn får hjälp av sina 

föräldrar som medlåntagare, men har svårt att avgöra om detta är en konsekvens av 

bolånetaket. Några andra alternativa vägar för finansiering har de inte observerat. 

”Det som påverkar kundernas beteende vid budgivning är behovet av bostaden”, säger 

Vesterberg från Fastighetsbyrån. Vesterberg uppger att de flesta redan innan budgivningen 

startat satt ett tak på vad de är villiga att lägga och går oftast inte över detta tak, vilket gör att 

ett bostadsköp inte är ett spontanköp utan genomtänkt och planerat. Han menar också att 

Behovet och livsförändringar styr mer i Sverige än i många andra länder, då det inte 

förekommer spekulation i bostäder här. ”Svenskarna köper för att bo inte för spekulation”, 

säger Nyberg från SkandiaMäklarna. Enligt Nyberg är det som styr kundens beteende vid 
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budgivning psykologi. Hon menar att om någon exempelvis ensamt budar på en bostad ses det  

sällan som positivt. Nyberg menar att det är på grund av detta som det förekommer lockpriser, 

trots förbud. Limnefelt från Mäklarringen uppger att medias rapportering har stor inverkan på 

konsumenters osäkerhet och påverkar således köpbeteende på bostadsmarknaden. ”Kunderna 

har blivit mer kräsna eller smartare och betalar mer för det som är riktigt bra och mindre för 

det som inte är fullt lika bra, vilket gör att spannet på priserna är större nu än tidigare”, säger 

Östblom från HusmanHagberg. Detta tror han dock inte beror på bolånetaket. 

6.2.3 Mäklarbyrån  

Mäklarrepresentanterna från Fastighetsbyrån, HusmanHagberg och SkandiaMäklarna 

upplever inte att deras verksamhet påverkats av bolånetaket. Limnefelt från Mäklarringen 

anser dock att verksamheten på flera platser har påverkats negativt av införandet av 

bolånetaket.”Vår verksamhet har inte påverkats mer än att mäklarna får vara beredd att svara 

på frågor angående bolånetaket”, säger Vesterberg från Fastighetsbyrån. Östblom från 

HusmanHagberg tycker att hans arbete underlättats i och med att det nu inte råder någon 

tvekan om hur mycket kunden får låna. ”Tidigare fanns en osäkerhet från kunderna på hur 

mycket de fick låna, men nu är det bara att säga 85 procent”, säger Östblom.  

6.2.4 Lång sikt  

Nyberg från SkandiaMäklarna tror inte att bolånetaket kommer att ge de effekter det var tänkt 

till att göra utan effekter kommer att ske på marknader och platser som det inte var avsett att 

göra. Limnefelt från Mäklarringen säger att det är möjligt att belåningsgraden kommer att 

minska som följd av bolånetaket, men att det i sådant fall sker i kombination med andra 

parametrar såsom räntehöjningar. På lång sikt kommer inlåsningseffekter att försvinna tror 

Östblom från HusmanHagberg. Han menar att säljarna inte kommer belåna sig i samma 

utsträckning vilket minskar risken för att restskuld uppstår vid försäljning och att säljarna då 

inte behöver få ut ett högt pris för sin bostad vilket underlättar bostadsbyte. Samtidigt menar 

han att det kommer bli svårare eller i alla fall ta längre tid att göra bostadskarriär, då 

kontantinsatsen tydligare sätter gränser för vad kunden har råd att köpa. 
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7. Efterfrågemodell på bolån 

För att analysera bolånetakets långsiktiga effekter krävs information om vilka faktorer som 

driver hushållens skuld, därför skattas en efterfrågemodell för bolån.  Resultatet av 

skattningen presenteras i detta kapitel. 

7.1 Datans egenskaper 

Innan modellerna kan skattas, måste dataseriernas egenskaper testas. Resultatet av testerna 

redovisas i de följande avsnitten. För fullständiga resultat av testerna hänvisas till Appendix. 

7.1.1 Ordning av integration 

Vid skattning av ekonomiska variabler är det viktigt att undersöka vilken ordning serierna är 

integrerade av. Augmented-Dickey-Fullertest används i kombination med att grafer på 

serierna och korrelogram studeras. En kombination av dessa aspekter ger resultatet att bolån, 

bostadspris, inkomst samt osäkerhet antas vara integrerade av ordning ett och ränta och 

förmögenhet av ordning två. 

7.1.2 Multikolinjäritet och korrelation 

För att kunna avgöra om det råder multikolinjäritet undersöks korrelationen mellan 

variablerna. Korrelationsmatrisen över samtliga tidsserier visar att det råder hög 

multikolinjäritet för flera variabler. Variabeln för osäkerhet visar ingen multikolinjäritet med 

någon av de andra variablerna. Det råder inte heller hög korrelation mellan inkomst och ränta 

(0,59). Resterande variabler har hög parvis korrelation (över 0,7). 

7.1.3 Autokorrelation, normalfördelning och heteroskedasticitet 

Samtliga modeller testas för autokorrelation med hjälp av Breusch-Godfrey Serial Correlation 

LM-test, normalfördelning med hjälp av Jarque-Beratest, samt heteroskedasticitet med hjälp 

av Breusch-Pagan-Godfreytest. 

Samtliga modeller uppvisar problem med att normalfördelning inte råder. För att lösa 

problemet studeras korrelogram över residualerna. Alla modellers korrelogram uppvisar 

tydliga ”spikar” var tredje observation. Därmed inkluderas en kvartalsdummyvariabel för att 

lösa detta problem. Vid en granskning av grafer över residualerna visas ”spikar” för fyra 

observationer. Därför inkluderas också dummyvariabler för dessa observationer. 



44 

 

Inkluderandet av kvartalsdummyvariabel samt dessa dummyvariabler för de fyra 

observationerna i modellerna leder till att normalfördelning råder. 

Samtliga modeller uppvisar även problem med autokorrelation. När autokorrelation uppvisas 

blir t-statistikan missvisande vilket leder till felaktiga signifikanstest. För att ta hand om detta 

problem korrigeras modellerna med HAC. Denna korrigering bidrar till att t-statistikan blir 

korrekt och att det därmed går att utföra signifikanstest. 

Ingen av modellerna uppvisar problem med heteroskedasticitet vilket betyder att någon 

korrigering inte behövs för detta. 

7.2 Parvis kointegration 

Det krävs att varje enskild variabel är kointegrerad med bolån för att residualtermen för den 

långsiktiga modellen med samtliga variabler ska gå att använda i ECM-modellen. Innan en 

skattning kan göras med samtliga variabler i en långsiktig relationsmodell skattas därför fem 

olika ekvationer. Samtliga modeller har bolån som beroendevariabel men med ränta, 

bostadspris, inkomst, förmögenhet och osäkerhet som enskilda förklaringsfaktorer i de fem 

ekvationerna. I detta avsnitt visas resultatet av de kointegrationstest som utförts på varje 

enskild ekvations residualserie. 

För att se om det finns ett långstikigt samband, så kallad kointegration, sparas en serie för de 

långsiktiga modellernas residualer. Augmented-Dickey-Fullertest genomförs på samtliga 

residualserier. Resultatet av dessa test visar att samtliga residualserier är stationära. Enligt 

testet finns därmed en enskild kointegration, ett långsiktigt samband, mellan varje enskild 

variabel och bolån. Dock visar graferna över residualerna samt korrelogram att endast 

ekvationerna med bostadspris och inkomst som förklaringsvariabler tycks uppvisa stationära 

residualer. Ett Durbin-Watson värde som överstiger förklaringsgraden tyder på stationära 

relationer. Endast ekvationen med bostadspris uppfyller detta. Tidigare resultat över 

korrelogrammet för ränta och förmögenhet som tyder på att dessa serier är I(2), stödjer också 

resonemangen att dessa serier inte är kointegrerade med bolån. 

Varje enskild variabel måste vara kointegrerad med bolån för att residualtermen för den 

långsiktiga modellen ska gå att använda i ECM-modellen. Det går därmed inte att skatta en 

ECM-modell med samtliga variabler. Den modell som kan skattas som en ECM-modell är en 

modell med förklaringsvariablerna bostadspris och inkomst. Detta på grund av att dessa är de 
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enda variablerna som enligt graferna på residualerna samt korrelogram uppvisar kointegration 

med bolån. 

7.3 Modell med bostadspris och inkomst som förklaringsvariabler 

I denna modell används endast inkomst och bostadspris som förklarande variabler, då dessa 

variabler uppvisar parvis kointegration med bolån. Först presenteras resultatet av den 

långsiktiga modellen samt test av kointegration. Sedan presenteras skattningen av den slutliga 

ECM-modellen. 

7.3.1 Långsiktig Modell 

Den långsiktiga modellen skattas med bostadspris och inkomst som förklarande variabler. 

Följande modell skattas; 

                                . 

Resultatet av skattningen visas i tabell 1. Modellen har rätt tecken enligt teorin. Ökad inkomst 

och ökade priser leder till ökad efterfråga på bolån. Därmed går det att testa modellens 

residualer för kointegration. Då denna långsiktiga modell skattas med integrerade variabler 

bör inte något signifikanstest utföras. Det är inte heller intressant att uttala sig om storleken på 

koefficienterna eftersom det endast är residualerna som är av intresse. 

    Koefficient   

 

Konstant  -2,995435 * 

 

Bostadspris 1,275863 **** 

 

Inkomst 0,566511 **** 

Tabell 

7.1  

Långsiktig modell för 

hela perioden.   

   ****Kan förkasta på en procent nivån. ***Kan förkasta på fem procent nivån. **Kan förkasta på tio procent 

nivån. * Kan förkasta på tjugofem procent nivån. 

 

7.3.2 Kointegration  

Residualerna från den långsiktiga ekvationen sparas som en serie och enligt Augmented-

Dickey-Fuller-test är denna serie stationär. Grafen över serien samt korrelogram stödjer testet. 

Resultatet visar därmed att det råder en kointegration mellan bostadspris, inkomst och bolån. 

Residualtermen kan således användas i ECM-modellen. 
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7.3.3 ECM-modellen 

Beroendevariabeln i ECM-modellen är bolån och förklaringsvariablerna är bostadspris, 

inkomst samt residualtermen från den långsiktiga modellen. Bolån, inkomst och bostadspris 

skattas i första differenser medan residualtermen skattas i laggad form. Följande modell 

skattas; 

                                                            

Resultatet av skattningen presenteras i tabell 2. Resultatet av skattningen av modellen visar att 

samtliga ingående variabler är signifikanta. Då det råder hög multikolinjäritet mellan 

bostadspris och inkomst har tumregeln för signifikansnivå på 25 procent använts. Resultatet 

visar att en ökning med en procent av inkomsten leder till 0,06 procentenheters ökning av 

bolån medan en procent ökning av bostadspris leder till 0,014 procentenheters ökning av 

bolån. Den långsiktiga termen är negativ vilket visar att bolånekvantiteten ligger under den 

långsiktiga jämvikten. 

    Koefficient 

 

Konstant 0,008128 **** 

 

Bostadspris 0,013766 *** 

 

Inkomst 0,059181 **** 

 

ECM -0,00937 ** 

Dummy Kvartal 0,002643 **** 

Dummy 200210 0,009672 **** 

Dummy 200211 -0,00881 **** 

Dummy 200412 0,025476 **** 

Dummy 200511 0,009639 **** 

Tabell 

7.2  

 ECM-modell för hela 

perioden. 

  ****Kan förkasta på en procent nivån. ***Kan förkasta på fem procent nivån. **Kan förkasta på tio procent 

nivån. * Kan förkasta på tjugofem procent nivån. 

 

7.4 Modell med samtliga variabler men utan residualterm 

Eftersom det ej råder kointegration mellan samtliga variabler och bolån skattas även en 

modell med samtliga variabler men utan inkludering av en långsiktig residualterm. Bolån, 

bostadspris, inkomst och osäkerhet skattas i första differenser då dessa variabler anses bli 



47 

 

stationära vid första differensen. Förmögenhet och ränta skattas istället i andra differenser då 

dessa anses bli stationära först vid andra differensen. Följande modell skattas; 

                                                    , 

där   står för differensen,   för ränta,    för bostadspris,   för inkomst,   för förmögenhet, 

samt   för osäkerhet. 

Samma tillvägagångssätt och kriterier som tidigare används. För utförliga resultat av tester, 

grafer och korrelogram hänvisas till Appendix. 

Den slutliga modellen för denna skattning presenteras i tabell 3. Resultatet visar att 

bostadspris, ränta samt inkomst bli signifikanta när hänsyn är tagen till problem med 

multikolinjäritet. Förmögenhet och osäkerhet påverkar inte efterfrågan på bolån. Enligt 

modellen leder en procent ökning av bostadspriserna till 0,01 procentenheters ökning av 

bolån, en enhets ökning av räntan leder till en 0,002 procentenheters ökning av bolån, och en 

procents ökning av inkomsten leder till en 0,05 procentenhets ökning av bolån. 

 

    Koefficient 

 

Konstant 0,008298 **** 

 

Ränta 0,002451 * 

 

Bostadspris 0,009631 * 

 

Inkomst 0,045412 **** 

Dummy Kvartal 0,002536 **** 

Dummy 200210 0,009011 **** 

Dummy 200211 -0,00912 **** 

Dummy 200412 0,026213 **** 

Dummy 200511 0,009331 **** 

Tabell 

7.3  

Modell med samtliga 

variabler men utan ECM. 
  

 

   ****Kan förkasta på en procent nivån. ***Kan förkasta på fem procent nivån. **Kan förkasta på tio procent 

nivån. * Kan förkasta på tjugofem procent nivån. 
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7.5 Modell med kortare tidsperiod 

En stor del av datamaterialet består av en krisperiod. Detta kan bidra till att problem med 

missvisande resultat uppstår. På grund av detta skattas även en kompletterande modell med 

kortare tidsperiod. Tidsperioden som används är december 2001 till juni 2008. Nedan visas 

resultatet av tester och skattning av den korta perioden. 

7.5.1 Datans egenskaper 

Ordning av integration 

Eftersom en ny kortare tidsperiod används måste Augmented-Dickey-Fullertestet för ordning 

av integration utföras igen. Resultatet av testet kombineras med att grafer över serierna och 

korrelogram studeras. 

Kombinationen av dessa aspekter ger resultatet att bolån, bostadspris, inkomst samt osäkerhet 

är integrerade av ordning ett och ränta och förmögenhet av ordning två. 

Multikolinjäritet 

Korrelationsmatrisen över samtliga tidsserier visar att det råder hög multikolinjäritet för flera 

variabler. Tidserien för osäkerhet visar dock endast hög korrelation med ränta. Det råder 

heller ingen hög korrelation mellan ränta och inkomst (-0,52), samt ränta och bostadspris (-

0,61). Resterande variabler uppvisar hög parvis korrelation (över 0,7). 

Autokorrelation, normalfördelning och heteroskedasticitet 

Modellen uppvisar problem med normalfördelning. En granskning av residualgrafen samt 

korrelogram visar att samma dummyvariabler som inkluderades för den långa perioden även 

bör inkluderas i denna modell. Efter införandet av dessa dummyvariabler råder fortfarande 

inte normalfördelning. Några avvikande observationer kan urskiljas precis i början av 

tidsperioden. Istället för att lägga in ytterligare dummyvariabler utförs en skattning som börjar 

med observationen januari 2002. En sådan skattning leder till att normalfördelning råder. 

Modellen uppvisar inte problem med autokorrelation, vilket betyder att denna modell inte 

behöver korrigeras för HAC. Modellen uppvisar inte heller något problem med 

heteroskedasticitet. 
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7.5.2 Parvis kointegration 

För att kunna utföra kointegrationstest för varje enskild variabel skattas fem långsiktiga 

relationsmodeller även för den kortsiktiga perioden. Samtliga modeller har bolån som 

beroendevariabel men med ränta, bostadspris, inkomst, förmögenhet och osäkerhet som 

enskilda förklaringsfaktorer i de fem ekvationerna. I detta avsnitt visas resultatet av de 

kointegrationstest som utförts på varje enskild ekvations residualserie. 

Enligt kointegrationstestet kointegrerar de enskilda variablerna bostadspris, inkomst och 

osäkerhet med bolån. Residualgrafen och korrelogram över ekvationen med bostadspris visar 

att detta resultat stämmer. Även grafen över residualerna över ekvationen med inkomst stärker 

att det råder kointegration mellan bolån och inkomst. När det gäller residualgrafen samt 

korrelogram över ekvationen med osäkerhet visar dock dessa att denna serie inte är stationär. 

Den enda variabeln som har ett Durbin Watsonvärde som överstiger förklaringsgraden är 

bostadspris. En kombination av test, grafer och korrelogram leder till resultatet att endast 

bostadspris och inkomst kointegrerar med bolån. Därmed kan endast dessa variabler skattas i 

en ECM-modell. 

7.5.3 Modell med inkomst och bostadspris som förklaringsvariabler 

Då bostadspris och inkomst uppvisar parvis kointegration med bolån, skattas en modell med 

bostadspris och inkomst som förklaringsvariabler. Först visas resultatet av den långsiktiga 

modellen samt test av kointegration. Sedan presenteras skattningen av ECM-modellen. 

Långsiktig Modell 

Den långsiktiga modellen skattas med bostadspris och inkomst som förklarande variabler. 

Följande modell skattas; 

                                . 

Resultatet av skattningen visas i tabell 4. Koefficienterna visar rätt tecken enligt teori vilket 

betyder att vi kan testa residualerna för kointegration. Då det är residualerna som är av 

intresse i denna skattning, är det inte intressant att uttala sig om storleken på koefficienterna. 
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    Koefficient 

 

 

Konstant -4,64085 ** 

 

 

Bostadspris 0,934289 **** 

 

 

Inkomst 0,871935 **** 

 Tabell 4.  Långsiktig modell för korta perioden. 

 

   ****Kan förkasta på en procent nivån. ***Kan förkasta på fem procent nivån. **Kan förkasta på tio procent 

nivån. * Kan förkasta på tjugofem procent nivån. 

 

Kointegration 

Residualerna från den långsiktiga ekvationen sparas som en serie och enligt Augmented-

Dickey-Fuller-test är denna serie stationär. Resultatet stärks även av grafen över serien samt 

av korrelogrammet. Kombinationen av samtliga aspekter ger resultatet att det råder 

kointegration mellan bostadspris, inkomst och bolån. Residualtermen kan således användas i 

följande ECM-modell. 

ECM- Modell 

Beroendevariabeln i ECM-modellen är bolån och förklaringsvariablerna är bostadspris, 

inkomst samt residualtermen från den långsiktiga modellen. Bolån, inkomst och bostadspris 

skattas i första differenser medan residualtermen skattas i laggad form. Följande modell 

skattas; 

                                                            

Skattningen av den slutliga modellen visas i tabell 5. Resultatet visar att bostadspris, inkomst 

och residualtermen blir signifikanta när hänsyn är tagen till problem med multikolinjäritet. En 

procent förändring i bostadspriserna leder till 0,01 procentenheters förändring av bolån och en 

procent förändring i inkomsten leder till 0,02 procentenheters förändring av bolån. 

Residualtermen uppvisar ett positivt tecken vilket betyder att bolånekvantiteten ligger över 

den långsiktiga jämvikten. 
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    Koefficient 

 

Konstant 0,0091 **** 

 

Bostadspris 0,01389 *** 

 

Inkomst 0,021136 * 

 

ECM 0,020835 **** 

Dummy Kvartal 0,00296 **** 

Dummy 200210 0,006938 **** 

Dummy 200211 -0,01109 **** 

Dummy 200412 0,025215 **** 

Dummy 200511 0,006616 **** 

Tabell 

7.5  

 ECM-modell för korta 

perioden. 

  ****Kan förkasta på en procent nivån. ***Kan förkasta på fem procent nivån. **Kan förkasta på tio procent 

nivån. * Kan förkasta på tjugofem procent nivån. 

 

7.6 Test av efterfrågefunktion 

För att säkerställa att en efterfrågefunktion har skattas studeras korrelationen mellan 

residualerna i de slutliga modellerna och faktorer som endast rör utbudet (företagsvinst samt 

ränteintäkter/bostadslån). Resultatet visar att det inte råder hög korrelation mellan dessa 

tidsserier och de tre modellernas residualer. Det högsta värde som uppvisas är 0,21.  
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8. Analys 

8.1 Bolånetakets effekter för konsumenter 

Bolånetaket är inte en fullständig utlåningsbegränsning utan blancobelåning kan fortfarande 

ske för den belåning som överstiger en 85-procentig belåningsgrad. Genom att undvika en 

total begränsning ville Finansinspektionen behålla möjligheten för konsumenter med god 

återbetalningsförmåga att belåna sig med blancolån. Enligt bankernas representanter är 

räntevillkoren för blancolån mellan 1,5 till fyra procentenheter högre än topplånen. 

Finansinspektionen var medveten om dessa högre räntor och tyckte även att det var önskvärt 

att blancobelåning nyttjades då högre ränta kan fungera som incitament för konsumenten att 

betala av sina skulder snabbare. 

Trots begränsningen av lån med säkerhet i bostad har merparten av bankerna i denna studie 

inte sett någon ökning av blancoutlåning. Några bankrepresentanter uppger att 

blancoutlåningen till och med har minskat. Den minskade efterfrågan på lån utan säkerhet kan 

enligt representanterna bero på debatten kring bolånetaket, bostadsbubbla och risken med 

höga belåningsgrader. En stigande reporänta, Riksbanken signalering om framtida 

räntehöjningar och bankernas amorteringskrav är också parametrar som representanterna tror 

inverkar på efterfrågan på blancolån. Blancobelåning är även ”dyrare” för bankerna, då dessa 

lån kräver en högre kapitaltäckning. Vi tror därför att det är i bankernas intresse att begränsa 

andelen blancoutlåning genom strängare lånevillkor för lån utan säkerhet och att detta är en 

orsak till att blancoutlåningen inte ökat i enlighet med Finansinspektionens analys. Även om 

storbankerna inte ser några indikationer på en ökad blancoutlåning, behöver inte det vara 

sanningen för hela blancoutlåningsmarknaden. Bolånetaket berör endast kreditinstitut, vilket 

innebär att belåning med säkerhet i bostad kan ske genom finansiella institut. Denna aspekt tar 

även Finansinspektionen upp i sin beslutspromemoria och den kan vara värt att utreda närmre. 

Det har i denna studie inte genomförts intervjuer med alternativa aktörer som erbjuder 

konsumenten mindre fördelaktiga lån. Det är möjligt att blancoutlåningen har ökat hos dem. 

Om så är fallet ökar konsumentens räntekostnader vilket ökar konsumentens exponering mot 

ränterisk. Det finns också risk för att konsumenterna belånar sig hos oseriösa kreditgivare som 

erbjuder lån till nästintill ockerräntor. 

Finansinspektionen uppgav i sin analys av bolånetakets effekter att indelningen av upptagna 

bolån sannolikt kommer gå från bottenlån och topplån till bottenlån och blancolån. Hos 
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majoriteten av bankerna i denna studie har dock inte denna förskjutning skett. Merparten av 

de intervjuade bankerna uppger att de idag har ett topplån som löper från en 75-procentig till 

85-procentig belåningsgrad och blancobelåning sker över en 85-procentig belåningsgrad. SEB 

och SBAB har dock förändrat sin indelning av upptagna lån efter införandet av 

rekommendationen. Idag har båda dessa banker ett bottenlån som går till 85 procent och 

blancolån för de krediterna med högre belåningsgrad. En förklaring till den uteblivna 

förskjutningen hos flera av bankerna kan bero på att de, som de själva uppger, endast i 

undantagsfall erbjudit belåningsgrader över 85 procent och att topplånen utgått från en lägre 

nivå redan innan införandet av bolånetaket. Eftersom räntevillkoren är högre för blancolån än 

för topplån samt att blancolån ofta har strängare återbetalningskrav menade 

Finansinspektionen att incitamenten för konsumenten att amortera sina lån skulle bli större. 

Finansinspektionen menade också att en ökad blancobelåning var önskvärd just på grund av 

detta. Enligt Finansinspektionens egen undersökning med bankers kreditchefer har dock inte 

kundernas egen vilja att amortera ökat. Kreditcheferna i Finansinspektionens undersökning 

uppger att det är bankerna som driver amorteringsfrågan, vilket också stöds av respondenterna 

i denna studie. De representerade storbankerna har som medlemmar i Svenska 

bankföreningen infört en rekommendation om krav på amortering för belåningsgrader över 75 

procent, som även SBAB bestämt sig för att följa. Detta tvingar konsumenten att amortera. 

Amorteringskrav var en rekommendation som Finansinspektionen övervägde, men som de 

såg svårigheter med att reglera. Trots detta har Svenska bankföreningens rekommendation om 

amorteringskrav frivilligt uppkommit. Finansinspektionen angav att det inte var försvarbart att 

driva igenom amortering på låga belåningsgrader, vilket bankernas frivilliga amorteringskrav 

undviker genom att endast höga belåningsgrader innefattas. Svenska bankföreningen visar att 

ett amorteringskrav kan utformas till en fungerande reglering. Det framgår inte om Svenska 

bankföreningens amorteringskrav utformades i samband med diskussioner om bolånetaket 

eller om denna rekommendation skulle tillkommit ändå. Det kan dock fastslås att det idag 

finns två regleringar som har samma ändamål, att motverka en osund skuldsättning för 

konsumenter, vilket tyder på att en dubbelreglering råder på den svenska bolånemarknaden. 

Sparandet har inte minskat enligt studiens intervjuer. Dock uppger några av 

bankrespondenterna att de kan se en förskjutning från mer riskfyllda placeringar till 

kontosparande, men de tror att detta främst beror på att aktiemarknaden varit mycket orolig. 

En annan anledning kan vara att konsumenterna nu vill placera säkert för att spara ihop till en 

kontantinsats. Handelsbankens representant säger också att sparandet kan ha förändrats hos 
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olika grupper av konsumenter, men att det är mycket svårt att avgöra. Ett minskat sparande 

skulle kunna innebära att konsumenten saknar en buffert för att klara underhåll av bostad samt 

säkerställa sin ekonomiska ställning. 

Förekomsten av borgensmän kan komma att öka enligt Finansinspektionens analys av 

bolånetakets effekter. Faktum är att majoriteten av bankerna inte använder sig av borgensmän. 

Bankerna använder sig främst av medlåntagare vilket stärker konsumentens 

betalningsförmåga. Endast Swedbank uppger att de kan se att antalet medlåntagare har ökat, 

men Swedbanks representant poängterar att det är svårt att avgöra om detta är en effekt av 

bolånetaket, då detta var vanlig förekommande redan innan regleringen trädde i kraft. 

Mäklarrepresentanterna styrker denna uppfattning. I storstadsområdena där en kontantinsats 

utgörs av en betydande summa har exempelvis förstagångsköpare redan innan bolånetaket 

trädde i kraft behövt använda sig av medlåntagare. Ofta är det föräldrar som fungerar som 

medlåntagare. Studien visar dock att införandet av bolånetaket inte minskat förekomsten av 

medlåntagare. Fortsätter utvecklingen med en ökad förekomst av medlåntagare gynnas 

förstagångsköpare med kapitalstarka föräldrar på den svenska bostadsmarknaden, medan 

förstagångsköpare med god återbetalningsförmåga utan ett stort kapital eller någon som vill 

fungera som medlåntagare missgynnas. 

Finansinspektionen uppgav i sin analys av bolånetakets konsekvenser att de inte trodde att 

rekommendationen skulle drabba stora enskilda grupper av konsumenter på 

bostadsmarknaden. Mäklarsamfundets enkätundersökning bland mäklarna visar dock att 

majoriteten av mäklarna anser att bolånetaket påverkat förstagångsköparna. Vår studie visar 

att majoriteten av representanterna från mäklarbyråerna och bankerna på förhand trodde och 

på lång sikt tror att förstagångsköpare utan sparat kapital kommer att drabbas hårt. Dock visar 

vår studie att mäklarrepresentanterna inte observerat att förstagångsköpare i 

Stockholmsområdet påverkats av bolånetaket. Det har heller inte framgått i intervjuer med 

bankrespondenter att de observerat någon påverkan på förstagångsköpare. De motsägande 

svar som mäklarna i Mäklarsamfundets enkätundersökning angivit kan tyda på att effekter för 

förstagångsköparna kan ha skett utanför Stockholmsområdet, då vår undersökning endast 

omfattar mäklarrepresentanter i Stockholm. Motsägelsen kan också bero på att respondenterna 

i Mäklarsamfundets enkätundersökning inte har skiljt på vad som faktiskt har skett och vad de 

anser borde ha skett. Andra grupper än förstagångsköparna kan dock ha påverkats av 

bolånetaket och dessa diskuteras i avsnittet om bieffekter nedan. 
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Finansinspektionen förutspådde i sin analys att bolånetaket skulle medföra en begränsad, 

negativ prisnedgång. Denna priseffekt trodde Finansinspektionen skulle bli tydligast i 

storstadsområdena. Ingen av respondenterna, vare sig mäklarrepresentanter eller 

bankrepresentanter, har kunnat urskilja en prisminskning på bostäder i Stockholmsområdet 

efter införandet av bolånetaket. Några av representanterna uppger dock att de kunnat 

observera en viss dämpning i prisökningen. Statistik visar att bostadspriserna i hela riket har 

gått upp med tre procent i jämförelse med samma period förra året och samma siffror gäller 

för bostäder i Stockholmsområdet. 

Kreditcheferna i Finansinspektionens undersökning om bolånetakets effekter uppger att de ser 

en minskad efterfrågan på lån med höga belåningsgrader, men att bolånetaket inte ensamt står 

för den minskade efterfrågan. Majoriteten av bankrepresentanterna i denna studie uppger att 

efterfrågan på lån med höga belåningsgrader är låg och var det redan innan införandet av 

bolånetaket. Detta motsägs dock av Finansinspektionens bolånerapport som undersökte 

belåningsgraden på nyupptagna lån hos sju banker varav fem återfinns i denna studies urval.  

Bolåneundersökningen visade att 32 procent av de nyupptagna bolånen under 2009 utgjordes 

av belåningsgrader på och över 85 procent. Då blancoutlåningen inte ökat enligt denna studie 

och ej heller förekomsten av medlåntagare i någon större utsträckning, borde detta tyda på att 

efterfrågan på höga belåningsgrader minskat. En minskad efterfrågan borde generera lägre 

bostadspriser men detta har dock inte skett i Stockholmsområdet. Hur kan efterfrågan på höga 

belåningsgrader minska samtidigt som bostadspriserna fortsätter öka? Vi ser att en förklaring 

till detta är att dessa konsumenter, precis som tidigare nämnts, nu möjligen vänder sig till 

alternativa aktörer för sin blancobelåning. En annan förklaring är att konsumenterna har större 

kapital eller gjort större reavinster idag än 2009. Ytterligare en förklaring tror vi kan vara att 

efterfrågan på höga belåningsgrader utgjorts av att konsumenten höjt sina lån för att göra 

renoveringar.”Befintliga kunder som ökat belåningen på sin bostad har till allra största del, ca 

90 procent, använt pengarna till att renovera”, säger en av Nordeas representanter. SEB:s 

representant uppger också att han har fått uppgifter om att användandet av rotavdraget har 

minskat och det är möjligt att svenskarna har renoverat färdigt. Om renoveringarna är färdiga 

minskar efterfrågan på bolån men merparten av renoveringar höjer bostädernas 

marknadsvärde. Eftersom alla konsumenter som renoverat ännu inte har sålt sina bostäder 

fortsätter priserna att stiga i takt med att försäljning sker. På sikt tror vi att en prisminskning 

kan komma, då bolånetaket försvårar för de bostadsägare som vill höja sina befintliga lån för 

att genomföra en renovering. En utebliven renovering gör att marknadsvärdet för bostaden 
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inte stiger i samma utsträckning och innebär även i förlängningen en sämre bostadsstock. 

Banken gör omvärderingar av de bostäder som genomgått en renovering och sänker 

belåningsgraden för de konsumenter som väljer att behålla sin bostad. Detta gör att 

belåningsgraden sänks, men att en hög skuldsättning består. De tidigare stadigt ökande 

bostadspriserna behöver inte vara en osund utveckling eller tecken på en begynnande 

bostadsbubbla, utan kan till viss del bestå i att renoveringar som gjorts speglats i högre 

marknadspriser. 

I figur 8.1 redovisas bolånetakets effekter för konsumenten enligt representanterna för 

bankerna och i figur 8.2 redovisas mäklarrepresentanternas svar. 

 

Figur 8.1 Bolånetakets effekter för konsumenten enligt bankrepresentanter. 

 

Figur 8.2 Bolånetakets effekter för konsumenten enligt mäklarrepresentanter. 

 

1 

1 

4 

4 

5 

Ökad blancoutlåning

Ökat antal medlåntagare

Minskat sparande

Observationer från bankrepresentanter 

Nej Ja

4 

4 

Ökat antal medlåntagare

Fallande bostadspriser

Observationer från mäklarrepresentanter 

Osäker Nej Ja



57 

 

8.2 Bolånetakets effekter för banker och mäklarbyråer 

Genomgående för bankerna är att bolånetaket inte har påverkat deras egen verksamhet 

nämnvärt. Finansinspektionen menar att införandet av bolånetaket kunde innebära att vissa 

banker måste införa nya system. Dessa nya anpassningar trodde Finansinspektionen främst 

skulle gälla de aktörer som tidigare inte erbjudit blancoprodukter. Denna uteblivna påverkan 

grundar sig därmed i att de fyra storbankerna och SBAB tidigare har erbjudit blancoprodukter 

och inte behövt göra de förändringar som Finansinspektionen befarade. Det skall dock 

tilläggas att de konkurrensnackdelar en implementering av nya system skulle kunna leda till 

kan ha drabbat andra, mindre aktörer. 

Finansinspektionen uppgav också att bolånetaket kunde leda till större kreditförluster för 

bankerna då utlåningen genom blancoprodukter kunde komma att öka. Då blancoutlåningen 

som tidigare nämnts inte har ökat har denna effekt enligt bankerna inte uppkommit. De 

uppger att de noggrant ser över sina kreditrisker och att dessa inte har påverkats av 

bolånetaket. 

Det råder ingen samstämmighet vad gäller förändringar av kvar-att-leva-på-kalkylen som en 

konsekvens av bolånetaket. Tre av fem banker har stramat åt sin kalkyl. Bankernas 

kreditbedömning utgår idag ifrån konsumenters återbetalningsförmåga och bedömer inte i 

kvar-att-leva-på-kalkylen konsumenters förmögenhet eller lånets säkerhet. Bolånetaket gör att 

kreditbedömningen sker omvänt, lånets säkerhet och konsumenters förmögenhet bedöms först 

för att sedan se till konsumenters återbetalningsförmåga. Rekommendationen om bolånetaket 

går därför inte i linje med hur bankerna genomför sina kalkyler vid kreditgivningen idag. En 

av anledningarna till att Finansinspektionen inte valde att rekommendera prisfallsförsäkringar, 

var att en sådan reglering låg alltför långt ifrån hur bankerna bedriver sin kreditgivning. Dock 

talar det för att även bolånetaket inkräktar på rådande praxis. Nedan i figur 8.3 följer en 

sammanställning av hur bankrepresentanterna uppger att bankens verksamhet påverkats. 
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Figur 8.3 Bolånetakets effekter för bankens verksamhet. 

Finansinspektionen har endast analyserat bolånetakets konsekvenser för bankerna och inte de 

effekter bolånetaket skulle kunna ge för mäklarbyråerna. Mäklarrepresentanterna uppger dock 

att det inte påverkat deras verksamhet nämnvärt. 

8.3 Bolånetakets bieffekter 

Tidigare regleringar på bostadsmarknaden kan ha skapat mer problem än vad de löst då en 

reglering av en marknad ofta ger oönskade effekter. 

Flera av studiens respondenter uppger att de svenska konsumenterna har en annan syn på sitt 

boende än många andra länders konsumenter. Enligt teorin om motivet för 

bostadsfinansiering har bostaden två syften, den är en investering samtidigt som den utgör en 

tjänst genom att den ger oss någonstans att bo. Flera av respondenterna säger att den svenska 

konsumenten lägger stor vikt vid tjänsten bostad. I Sverige köper konsumenten främst en 

bostad för att bo i, inte för att spekulera på att göra vinster av investeringen. Konsumenten 

väljer att lägga stor del av sin inkomst på bostaden och enligt respondenterna är bostaden det 

konsumenten sist minskar sin kostnad på. Om detta stämmer betyder det att bolånetaket kan 

leda till minskad konsumtion, vilket inte var den tänkta effekten. 

Som tidigare nämnts har inte respondenterna i denna studie observerat att förstagångsköparna 

påverkats av bolånetaket. Flera respondenters uppfattning är dock att påverkan på 

förstagångsköpare kommer att visa sig på sikt. Representanten från SkandiaMäklarna är rädd 

att bolånetaket ska leda till ökad segregation. För de konsumenter som inte har en 

kontantinsats krävs hög inkomst för att täcka den högre räntekostnad som nu uppkommer, 

alternativt att de får hjälp av en medlåntagare. Detta betyder att de personer som har låg 
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inkomst eller saknar medlåntagare inte kommer att kunna ta ett större lån. De personer som 

redan är inne på marknaden och gjort bostadskarriär kan använda sin reavinst som 

kontantinsats. Detta kan leda till att det blir ännu svårare för förstagångsköpare utan sparat 

kapital att komma in på marknaden. Representanten från HusmanHagberg uppger att han 

kunnat observera att bolånetaket haft påverkan på en helt annan grupp än förstagångsköparna. 

Han tycker sig se en inlåsningseffekt för de par som köpt sitt första boende när priserna var 

som högst 2007 och nu vill flytta till större. Detta skulle kunna förklara statistiken som visar 

att priset på tvårummare i Stockholm har minskat. Tvårummare köps kanske inte främst av 

förstagångsköpare utan av personer som skall köpa sitt andra boende. Representanter från 

Fastighetsbyrån, HusmanHagberg och Mäklarringen har dessutom fått rapporter om att 

konsumenter utanför storstadsregionerna har svårare att få lån. Priserna där är lägre än i 

Stockholmområdet vilket borde leda till motsatsen. En anledning till detta kan enligt oss vara 

att de mest kapitalstarka konsumenterna bor i Stockholm, vilket leder till att bolånetaket 

istället slår hårdare mot områden i landet där fler personer saknar kapital för en kontantinsats 

samt har sämre återbetalningsförmåga.  

Debatten kring den svenska bostadsmarknaden handlar ofta om att utbudet av bostäder är för 

lågt. Att bostadspriserna är höga, främst i Stockholmsområdet, beror till stor del på att utbudet 

av bostäder är för litet för att klara den höga efterfrågan som råder. Flera av studiens 

respondenter anser att det är viktigt att öka utbudet på marknaden för att bostadsprisökningen 

skall avstanna. Representanten från Swedbank har fått uppgifter om att nyproduktionen av 

småhus påverkats av bolånetaket. En avstannad nybyggnation av småhus bidrar till att utbudet 

på bostadsmarknaden minskar, vilket i sin tur leder till ökning av bostadspriserna. 

Nyproducerade småhus vänder sig ofta till yngre familjer som varken hunnit spara ihop till 

kontantinsatsen eller gjort bostadskarriär. Detta kan innebära att denna grupp påverkats av 

bolånetaket. För att en minskad nyproduktion skall ge en utbredd effekt på det totala 

bostadsutbudet och bostadspriserna krävs att en stor grupp av konsumenter påverkas. 

Huruvida bolånetaket påverkat så stora grupper att det ger effekt på det totala utbudet går inte 

att fastställa genom denna studie. Det finns många frågetecken i denna diskussion och 

slutsatsen som går att dra är att en marknadsreglering kan få oönskade effekter. 
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8.4 Bolånetakets påverkan på livscykelproblematiken 

Livscykelteorin delar in en privatpersons liv i tre stereotypa faser baserat på disponibel 

inkomst, förmögenhet, riskbenägenhet och en hypotes om en jämn konsumtionsnivå över 

livscykeln. Konsumenten försöker sprida konsumtionen över hela livstiden och kontrollera 

risken med hjälp av olika institut. Påverkas konsumentens olika faser av bolånetaket på lång 

sikt, som samtliga respondenter uppger, kan det medföra förskjutningar i livscykelns faser. 

Ackumuleringsfasen för förstagångsköpare som inte kan eller vill ta hjälp av medlåntagare 

kan dra ut på tiden då köpet av ett eget boende senareläggs. Alternativt väljer konsumenten ett 

mindre attraktivt boende för att säkerställa sitt nödvändiga behov av att bo, men går miste om 

eller senarelägger köpet av det önskvärda boendet. Representanten från HusmanHagberg kan 

som tidigare nämnt se en påverkan på de par som har köpt sitt första boende, men som nu vill 

flytta till ett större. Dessa konsumenter har säkerställt sitt nödvändiga mål då de har ett 

boende, men har svårigheter att uppnå sitt önskade mål, att köpa en större bostad. 

Ackumuleringsfasen kan dra ut på tiden för föräldrarna, som ofta är de som fungerar som 

medlåntagare, då de utan kapital att skänka belånar sig för att hjälpa sina barn. 

Konsolideringsfasen förskjuts som en konsekvens av detta. Utvecklingen mot att föräldrar 

hjälper sina barn med finansiering i allt större utsträckning kan också göra att 

konsolideringsfasen kortas ned. Detta då föräldrarna i ett tidigt skede istället för att spara till 

sin pension hjälper till att finansiera sina barns boende genom att skänka kapital och genom 

detta tidigarelägger sin gåvo- och spenderingsfas. 

När konsumenten utsätts för ökade risker blir det svårare att säkerställa en jämn konsumtion. 

Om bolånetaket leder till ökad blancoutlåning med högre räntekostnad som följd ökar 

konsumentens utsatthet för ränterisk. Då respondenterna i denna studie uppger att 

blancoutlåningen inte ökat har ränterisken inte påverkats. Finansinspektionens syfte med 

bolånetaket var att skydda konsumenten mot en alltför hög belåning och de ansåg att 

bankernas kreditprövning inte var tillräckligt anpassad för risker såsom arbetslöshet. Då några 

av bankerna har ändrat sin kvar-att-leva-på-kalkyl och då kraven för att låna pengar har 

stramats upp något kan inkomstrisken för konsumenten ha minskat. Eftersom det inte finns 

tecken på att det råder en risk för bostadsbubbla på den svenska bostadsmarknaden har 

bostadsprisrisken inte påverkats. 

Instituten finns till för att hjälpa konsumenten sprida sin konsumtion jämnt över livscykeln. 

Om bolånetaket har haft som konsekvens att institutens arbete har försvårats, skulle det även 
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försvårat konsumentens problematik. Dock tyder inte denna studie på att detta skett. Varken 

mäklarerepresentanterna eller bankrepresentanterna uppger att deras verksamhet påverkats av 

rekommendationen i någon större utsträckning. 

8.5 Faktorer som driver konsumenters skuld 

Vid analys av bolånetakets långsiktiga effekter är en utredning över vad som driver 

konsumenternas skuld nödvändig. Resultatet från den ekonometriska skattningen och 

resultaten från intervjuerna har kombinerats för att kartlägga detta. 

Genomgående från resultaten av de ekonometriska modellerna är att bostadspris och inkomst 

driver efterfrågan på bolån, både på kort och på lång sikt. Ränta påverkar endast på kort sikt 

samtidigt som förmögenhet och osäkerhet inte har någon påverkan. Enligt den ekonometriska 

skattningen leder ökade bostadspriser till ökad skuldsättning vilket överensstämmer med det 

resultat som Gimeno och Martinez-Carrascal fick i sin studie. Detta har även framkommit i 

genomförda intervjuer. Resultatet är även förenligt med den komplexa modellen över vad som 

driver konsumenter skuld. Vid ett högre pris kan bankerna låna ut mer pengar då 

belåningsgraden styr hur mycket som kan lånas ut. Efter införandet av bolånetaket har 

belåningsgraden fått en större påverkan på utlåningen, vilket borde leda till att bostadspriserna 

kan få ännu större effekt på efterfrågan på bolån i framtiden. 

Skattningen visar även att ökad inkomst leder till ökad efterfrågan på bolån vilket stämmer 

överens med nationalekonomisk teori samt med de svar som erhållits genom intervjuerna. 

Tidigare studier såsom Gimeno och Martinez-Carrascal bekräftar också detta resultat. 

Samtliga bankrespondenter menar att vikten vid deras bedömning i kvar-att-leva-på-kalkylen 

ligger på återbetalningsförmågan där låntagaren ska kunna täcka kostnaderna med sin 

inkomst. Detta resonemang kan även förklara varför förmögenheten inte påverkar bolån då 

det viktiga inte är konsumentens sparade kapital utan den månatliga lönen. Det är möjligt att 

införandet av bolånetaket kan ge en annan utveckling på marknaden som leder till ett annat 

resultat. Eftersom det nu kan krävas 15 procent av marknadsvärdet i kontantinsats är det 

möjligt att förmögenhet kan få större effekt i framtiden. 

Resultatet av den ekonometriska skattningen visar att en ökad ränta leder till ökad efterfrågan 

på bolån. Detta skiljer sig från intervjuerna samt nationalekonomisk teori som istället menar 

att en högre ränta leder till en högre kostnad och därmed lägre efterfrågan på bolån. Tidigare 

studier såsom Calza, Cartner och Sousa samt Gimeno och Martinez-Carrascal har liksom 
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teorin visat att det finns en negativ effekt. Resultatet av den positiva ränteeffekten behöver 

dock inte vara ett felaktigt resultat. En viktig förklaring till resultatet tror vi kan vara att räntan 

visar konjunkturläget. Goda tider med en ekonomi i högkonjunktur förknippas med 

Riksbanken som för en åtstramande politik genom att höja räntan. I lågkonjunktur när tiderna 

är sämre för istället Riksbanken expansiv räntepolitik för att stimulera ekonomin. Resultatet 

kan därmed förklaras av att konsumenterna lånar mindre vid sämre tider då risken för 

arbetslöshet och osäkerheten kring ekonomin är större. Under bättre tider vågar de istället 

genomföra investeringar. Denna effekt kan således ta över den negativa effekten som räntan 

borde ge. Ytterligare en aspekt som vi tror förklarar räntans marginella effekt är att bankerna i 

sina kalkyler räknar med att konsumenten ska klara av en konstant hög ränta. Således har inte 

en ökning eller minskning av räntan någon reell inverkan på beviljning av bostadslån. 

Samtliga mäklarrepresentanter uppger att konsumentens osäkerhet om den framtida ekonomin 

har stor påverkan på köpbeteendet på bostadsmarknaden, vilket är förenligt med den enkla 

modellen om vad som driver konsumentens skuld. Enligt den ekonometriska skattningen 

driver inte osäkerhet efterfrågan på bolån. Resultatet kan bero på att variabeln vix inte visar 

den osäkerhet som förknippas med bostadsmarknaden utan visar den osäkerhet som råder på 

aktiemarknaden. Bostadsmarknaden är en egen marknad med sin egen osäkerhet och vid 

mätning av denna osäkerhet fordras ett annat mått. 

Då det finns stora likheter mellan en efterfrågefunktion och en utbudsfunktion är det viktigt 

att undersöka att rätt funktion skattats. I enlighet med tidigare studier har koefficienternas 

tecken studerats för att avgöra detta. Samtliga ingående koefficienter uppvisar rätt tecken 

enligt teori, förutom räntan. En positiv ränteeffekt kan innebära att en utbudsfunktion har 

skattats samtidigt som det, som tidigare nämnts, finns rimliga förklaringar till räntans positiva 

tecken. För att säkerställa att en efterfrågefunktion har skattas har även korrelationen mellan 

residualerna i de slutliga modellerna och faktorer som endast rör utbudet studerats. Resultatet 

visar att ingen hög korrelation uppvisas vilket tyder på att det är en efterfrågefunktion som 

skattas och att korrekt tolkning av resultatet har gjorts.  

I figur 8.4 visas en sammanställning av vad som driver konsumenters skuld genom att en 

jämförelse görs med resultaten från efterfrågemodellen, respondenternas uppfattning samt vad 

teorin säger. 
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Vad driver konsumenters skuld 

  

 
Ränta Bostadspris Inkomst Förmögenhet Osäkerhet 

Efterfrågemodell Ja(+) Ja(+) Ja(+) Nej Nej 

Respondenterna Ja(-) Ja(+) Ja(+) Nej Ja(-) 

Teori Ja(-) Ja(+) Ja(+) 

 

Ja(-) 

    
      Figur 8.4 Jämförelse med efterfrågemodell, respondenternas uppfattning samt teori. 

8.6 Bolånetakets påverkan på konsumenters skuld 

För att motverka en osund kreditgivning på marknaden behöver ökningstakten av 

konsumenters skuldsättning dämpas. Skuldsättningen kan minska genom att skapa en 

minskad efterfrågan på bolån. 

Finansinspektionens analys är att bolånetaket leder till en stigande ränta på den del av 

konsumentens skuld som överstiger 85 procent av marknadsvärdet av bostaden. En högre 

ränta leder till högre kostnad för bolånet vilket sänker efterfrågan. Denna analys stämmer 

överens med räntans påverkan enligt teori. Enligt studiens efterfrågemodell får inte räntan 

denna effekt, utan den negativa effekten tas förmodligen ut av att effekten av konjunkturläget 

är viktigare eller att bankerna i sina kalkyler räknar med en konstant hög ränta. Enligt studiens 

observationer och modell är det andra faktorer som har större effekt på bolån än räntan. En av 

dessa faktorer är inkomsten. När inkomsten fortsätter stiga är det möjligt för hushållen att ta 

ett större bolån vilket leder till att skuldutvecklingen fortsätter stiga. Med andra ord kan det 

konstateras att inkomsteffekten är högre än priseffekten. Enligt detta resonemang kommer 

inte bolånetaket ge den effekt via räntan som Finansinspektionen analyserat. 

Det går därmed att fråga om bolånetaket kan påverka andra variabler som driver 

konsumentens skuld. De variabler som påverkar efterfrågan på lång sikt och ger samstämmiga 

resultat oavsett teori, våra observationer samt efterfrågemodellen, är bostadspris och inkomst. 

Bolånetaket påverkar inte konsumentens inkomst, vilket borde anses positivt. Att påverka 

inkomsten leder till att andra delar av ekonomin än bostadsmarknaden berörs. Enligt 

Finansinspektionen kan bolånetaket orsaka en negativ engångseffekt på bostadspriserna. 

Denna effekt har studiens respondenter hittills inte observerat. Bostadspriser bestäms av 

efterfrågan på bostäder, vilket i sin tur är sammankopplat med efterfrågan på bolån. 

Bolånetaket ger på så vis en indirekt effekt på bostadspriser endast om efterfrågan på bolån 

minskar. 
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En effekt som Finansinspektionen inte behandlar är bolånetakets bidrag till osäkerheten på 

marknaden. Flera av mäklarrespondenterna menar att debatten i media är en stark bidragande 

faktor till den osäkerhet som finns på bostadsmarknaden. Bolånetaket är en av en rad olika 

aspekter som berör bostadsmarknaden som erhållit stor uppmärksamhet i media. En reglering 

av en marknad betyder oftast att marknaden inte fungerar effektivt. Vi tror bolånetaket sänder 

ut en signal om att bostadsmarknaden är en osund marknad och en sådan signal kan leda till 

att en osäkerhet på marknaden skapas, vilket i sin tur bidrar till minskad efterfrågan på 

marknaden. Konsumenterna vågar inte investera i en bostad eftersom de är rädda att prisras 

kan inträffa. Därigenom har bolånetaket ett signalvärde som till en början kan ge de önskade 

effekterna. Osäkerheten borde inte vara bestånde utan avta efterhand vilket skulle leda till att 

marknaden stabiliseras på lång sikt och effekten av bolånetakets signalvärde enbart blir 

tillfällig.  

Det kan dock finnas en risk i att det kortsiktiga signalvärdet blir för starkt. Blir 

osäkerhetsfaktorn för stark kan det leda till kraftigt minskad efterfrågan vilket följaktligen kan 

leda till prisfall. Vi tror att det är möjligt att bolånetaket tillsammans med andra regleringar 

och medias frekventa diskussion om bostadsbubbla kan skapa ett för starkt signalvärde och på 

så sätt leda till omotiverat prisfall på bostäder.  

Den mer komplexa modellen över vad som driver konsumentens skuld belyser även 

betydelsen av att vissa konsumenter har problem med sin självkontroll. Bolånetaket borde 

hjälpa de konsumenter som har svårt med sin självkontroll genom att bankerna tvingas vara 

mer försiktiga vid sin kreditbedömning. Då några av bankerna i denna studie har stramat upp 

sina kalkyler tyder det på att detta kan ha skett. Därigenom är det möjligt att bolånetaket via 

den mer komplexa modellen bidrar till minskad skuldsättning. Hur stor betydelse 

självkontrollsproblem har för den ökade skuldsättningen kan vi dock ej dra några slutsatser 

om och därmed är storleken på denna effekt oklar. 
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9. Slutsats 

Denna studie visar att bolånetaket inte haft de initiala effekterna som Finansinspektionen, 

innan införandet, analyserat. Trots att belåningen med bostad som säkerhet har begränsats har 

varken blancobelåningen eller förekomsten av medlåntagare ökat i någon större utsträckning.. 

Inga slutsatser kan dras om konsumenten har minskat sitt sparande eller om konsumentens 

vilja att amortera har blivit högre i och med bolånetaket. Det kan dock fastställas att bankerna 

drivit amorteringsfrågan hårt. Genom rekommendationen från Svenska bankföreningen har 

kunden nu tvingats börja amortera på sina höga belåningsgrader. Därför råder det idag en 

dubbelreglering på den svenska bolånemarknaden. 

Majoriteten av studiens respondenter, både banker och mäklarbyråer, befarade att 

förstagångsköpare skulle drabbas hårt. Inget tyder dock på att förstagångsköpare verkligen har 

drabbats. Studien visar att det var vanligt förekommande att förstagångsköparna redan innan 

bolånetakets använde sig av medlåntagare och därför inte påverkas av denna begränsning i 

någon större utsträckning. Eftersom blancobelåningen och andelen medlåntagare inte har ökat 

efter införandet av bolånetaket tyder det på en minskad efterfråga på höga belåningsgrader. 

En minskad efterfrågan på höga belåningsgrader borde återspegla sig i lägre bostadspriser, 

vilket inte skett i Stockholm eller riket som helhet. Förklaringar till detta kan vara att 

konsumenten har större kapital eller gjort större reavinster idag än 2009. En annan möjlig 

förklaring till detta är att de konsumenter som idag efterfrågar belåningsgrader över 85 

procent belånar sig hos andra aktörer än de banker som ingår i denna studie.  Ytterligare en 

förklaring är att stor del av konsumenternas belåning de senaste åren har använts till 

renoveringar och nu har konsumenterna lånat färdigt. Detta minskar efterfrågan på bolån 

samtidigt som priserna fortsätter stiga då merparten av renoveringar höjer bostädernas 

marknadsvärde. Då alla konsumenter som renoverat ännu inte har sålt sina bostäder fortsätter 

priserna att stiga i takt med att försäljning sker. 

Vidare visar denna studie att bolånetaket kan leda till oönskade effekter. Konsumtionen kan 

minska i och med att bolånekostnaderna ökar, eftersom den svenska konsumenten prioriterar 

boendet. Bolånetaket kan även ha lett till minskad nybyggnation av småhus och minskat 

utbud leder till ännu högre bostadspriser. Tendenser finns även på att olika konsumentgrupper 

kan ha påverkats av bolånetaket. 
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Livscykelteorin delar in konsumentens liv i tre stereotypa faser baserat på disponibel inkomst, 

förmögenhet, riskbenägenhet och en hypotes om en jämn konsumtionsnivå över livscykeln. 

Verksamheten för de institutioner, banker och mäklare i denna studie, som finns till för att 

underlätta konsumentens livscykelproblematik har inte påverkats i någon större utsträckning 

av bolånetaket. Respondenterna i denna studie tror att förstagångsköpare kommer påverkas på 

lång sikt. Studien visar att detta kan medföra förskjutningar i livscykelns faser på grund av att 

bostadsköpet senareläggs då konsumenten nu tvingas spara till en större kontantinsats. 

Föräldrar som agerar som medlåntagare och belånar sig för barnens räkning bidrar också till 

förskjutning av faserna. Konsumenternas livscykelproblematik försvåras om de utsätts för 

ökade risker. Studien visar att eftersom blancobelåningen inte ökat har ränterisken inte 

förändrats. Några av bankerna har förändrat sin kvar-att-leva-på-kalkyl vilket medför att 

inkomstrisken kan ha minskat. Då inga tecken finns för att ett prisras ska inträffa på 

bostadsmarknaden har bostadsprisrisken inte påverkats.  

För att kunna föra en djupare analys av bolånetakets långsiktiga effekter behövs en 

kartläggning göras av vilka faktorer som driver konsumentens skuld. Denna studie visar att 

bostadspris och inkomst är faktorer som driver konsumentens skuld, både på lång och kort 

sikt. Det kan även konstateras att förmögenheten inte påverkar hur mycket konsumenten 

lånar. Det råder motstridighet i resultatet om räntans påverkan på konsumentens 

skuldsättning. Enligt studiens intervjuer leder högre ränta till minskning av konsumenters 

skuld vilket även stämmer med teorin. Dock visar resultatet av den ekonometriska studien att 

en högre ränta ökar konsumenternas skuld, vilket kan förklaras av att konjunkturförändringar 

tar ut räntans negativa effekt eller att bankerna i lånekalkylerna redan tar höjd för en konstant 

högre ränta. Den slutsats som kan dras om räntans inverkan är att inkomsten påverkar mer, 

vilket betyder att inkomsteffekten är högre än priseffekten. När inkomsten stiger ökar 

möjligheten att ta ett större bolån vilket leder till att skuldutvecklingen fortsätter. Vidare visar 

den ekonometriska studien att osäkerhet om den framtida ekonomin inte påverkar 

skuldsättningen, vilket skiljer sig från teori samt de svar som getts av studiens respondenter. 

En anledning till resultatet av den ekonometriska studien är att det index som använts för att 

mäta osäkerheten inte mäter den osäkerhet som existerar på bostadsmarknaden. Slutsatsen av 

studien är därmed att även osäkerhet om den framtida ekonomin driver konsumentens skuld. 

För att bolånetaket ska leda till en minskning av konsumentens skuldsättning krävs att 

rekommendationen påverkar de faktorer som driver skuldsättningen. Slutsatsen från denna 

studie är att bolånetaket kan leda till att minska konsumentens skuldsättning. Dock sker detta 
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inte genom högre ränta, som Finansinspektionen analyserat som en bidragande faktor. Vår 

slutsats är istället att bolånetaket kan få önskad effekt genom det signalvärde det sänder ut om 

en icke-fungerande marknad. Bolånetaket skapar osäkerhet på marknaden som bidrar till att 

konsumenterna inte vågar investera i en bostad, vilket sänker efterfrågan på bolån på kort sikt. 

9.1 Rekommendationer på vidare studier 

Denna studie har avgränsats till att endast undersöka bostadsmarknaden i Stockholmsområdet. 

Respondenterna i denna studie ger indikationer på att effekterna ute i landet skiljer sig från de 

effekter som uppstått i Stockholmsområdet. Det vore därför av intresse att studera hur riket 

som helhet har påverkats samt om det råder geografiska skillnader i landet. 

Studien har visat att efterfrågan på höga belåningsgrader har minskat samtidigt som 

bostadspriserna stigit. Detta kan förklaras av att konsumenter som efterfrågar en 

belåningsgrad på över 85 procent nu har vänt sig till andra aktörer än de banker som ingår i 

denna studie. Utifrån detta vore det av intresse att undersöka om blancoutlåningen har ökat 

hos mindre aktörer. 

Vid tidpunkten för denna studie har en alltför kort tidsperiod passerat för att bolånetakets 

direkta effekter ska kunna skattas i en tillförlitlig ekonometrisk studie. När en längre 

tidsperiod passerat är det av intresse att genomföra en ekonometrisk studie på en för- och en 

efterperiod. På så vis kan bolånetakets direkta effekter på bolån undersökas, vilket inte varit 

möjligt i denna studie. 
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11. Appendix 1 

I detta kapitel presenteras grafer över samtliga tidsserier i nivå, samt i första och andra 

differenser. Dessutom presenteras tidseriernas korrelogram. Samtliga seriers medelvärde, 

median, maximivärde, minimivärde samt standardavvikelse presenteras i en tabell. Slutligen 

visas kompletterande grafer på residualer samt korrelogram för de långsiktiga modellerna. 

 11.1 Grafer över tidsserierna i nivå 

Nedan presenteras diagram över serierna i nivå. 
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11.2 Grafer över tidsserier i första differenser 

Nedan presenteras diagram över serierna i första differenser. 
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11.3 Tidsseriernas korrelogram 

Nedan presenteras tidsseriernas korrelogram. I den vänstra kolumnen presenteras 

korrelogrammet över serien i nivå, den mittersta kolumnen visar korrelogrammet över serien i 

första differensen och i den högra kolumnen visas korrelogrammet för serien i andra 

differensen. I korrelogrammet uppvisar autokorrelationen (AC) värden mellan 0 och 1. Om 

serien är stationär ska korrelogrammet geometriskt konvergera mot noll och om 

korrelogrammet istället går mot ett är det tecken på att serien inte är stationär.
106
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11.3.2 Korta perioden 
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11.4 Medelvärde, maximivärde, minimivärde, median samt 

standardavvikelse 

I tabellerna nedan presenteras en sammanställning av samtliga tidsseriers medelvärde, 

maximivärde, minimivärde, median samt standardavvikelse. Bolån utrycks i miljoner kronor, 

ränta i procent, bostadspris i tusentalskronor, inkomsten i miljoner kronor, förmögenheten i 

miljoner kronor, samt osäkerhet utryckt i ett vix-index där ett högre värde är förknippad med 

större osäkerhet. 

11.4.1 Hela perioden 

  Medelvärde Maximum Minimum Median Standardavvikelse 

Bolån 1297776 2014958 712770 1277606 404740,6 

Ränta 4,409141 6,059 2,6161 4,3934 0,996669 

Bostadspris 1583,431 2125 1068 1598 306,6214 

Inkomst 731617,2 902922 580518 736394 82679,69 

Förmögenhet 2640711 3579926 1796791 2703133 507843,6 

Osäkerhet 21,57239 59,89 10,42 19,5 9,492959 

 

11.4.2 Korta perioden 

  Medelvärde Maximum Minimum Median Standardavvikelse 

Bolån 1100202 1620280 712770 1064768 278793,9 

Ränta 4,755581 6,059 3,6587 4,647567 0,74507 

Bostadspris 1453,772 1910 1068 1419 251,8314 

Inkomst 699801 859920 580518 684956,7 73152,43 

Förmögenhet 2506265 3296610 1796791 2448549 485094,7 

Osäkerhet 18,29886 39,69 10,42 16,32 6,36086 

 

11. 5 Kompletterande grafer över residualer samt korrelogram 

Nedan presenteras grafer över de skattade långsiktiga modellernas residualer samt 

korrelogram över dessa residualserier i nivå. Graferna över residualerna presenteras till 

vänster och korrelogrammet presenteras till höger. 
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11.5.1 Hela perioden 
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Osäkerhet som förklarande variabel 
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 11.5.2 Korta perioden 
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12. Appendix 2 

I detta kapitel presenteras resultaten av samtliga ekonometriska test som utförts i studien. 

12.1 Test för order av integration 

Augmented-Dickey-Fullertest används för att testa för seriernas ordning av integration. Om 

autokorrelation existerar i serien används laggar i testet. Antalet laggar bestäms genom 

automatisk laglängd med hänsyn till Schwartz informationskriteriet. Vid de tillfällen där den 

automatiska laglängden är allt för lång väljs en laglängd på max 4. 

Nollhypotesen är att serien är integrerad av ordning 1. Alternativhypotesen är att serien är 

antingen stationär, eller exempelvis har en deterministisk trend eller en kvadratisk trend.
107

 I 

de fall där serien ej kan antas vara stationär, antas serien vara integrerad av ordning 1 eller 2. 

Testordningen utförs enligt Pantula Principen som innebär att serien först testat med trend och 

intercept, sedan intercept och sist varken trend eller intercept. Om nollhypotesen kan förkastas 

stannar vi. I de fall där grafer och korrelogram tyder på att serien kan vara integrerad av 

ordning 2, görs även test för detta. 

I tabellen nedan visas resultatet av testet. 

Tidsserie t-värde Modell   laglängd t-värde   laglängd 

Hela perioden               

Bolån -10,54062 trend&intercept ** 0       

Ränta -3,369685 intercept * 2 -6,563778 ** 1 

Bostadspris -8,561977 trend&intercept ** 3       

Inkomst -4,050075 intercept ** 3       

Förmögenhet -3,241387 intercpt * 1 -10,95798 ** 1 

Osäkerhet -9,294753 trend&intercept ** 1       

Korta perioden               

Bolån -9,638784 trend&intercept ** 0       

Ränta -1,284476 None   2 -10,0195 ** 1 

Bostadspris -8,09958 trend&intercept ** 3       

Inkomst -4,150891 Intercept ** 3       

Förmögenhet -0,0611 None   0 -8,624757 ** 0 

Osäkerhet -9,646605 trend&intercept ** 0       
**Kan förkasta på fem procent nivån. *Kan förkasta på tio procent nivån. 
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12.2 Multikolinjäritet 

Nedan visas korrelationen mellan förklaringsvariablerna i en korrelationsmatris. De värden 

som överstiger tumregeln 0,7 för hög multikolinjäritet är skuggade. 

12.2.1 Korrelationsmatris för hela perioden 

  Ränta Bostadspris Inkomst Förmögenhet Osäkerhet 

Ränta 1         

Bostadspris -0.719233 1       

Inkomst -0.587427  0.965418 1     

Förmögenhet -0.748369  0.885720  0.850918 1   

Osäkerhet  0.165062  0.145993  0.206656 -0.160034 1 

 

12.2.2 Korrelationsmatris för kort period 

  Ränta Bostadspris Inkomst Förmögenhet Osäkerhet 
Ränta  1         
Bostadspris -0.607675  1       
Inkomst -0.523667  0.978679  1     

Förmögenhet -0.702438  0.912056  0.882261  1   
Osäkerhet  0.823494 -0.383050 -0.300980 -0.521290  1 

 

 

12.3 Autokorrelation, normalfördelning och heteroskedasticitet 

Autokorrelation testas med hjälp av Breusch-Godfrey Serial Correlation LM-test, 

normalfördelning med hjälp av Jarque-Beratest, samt heteroskedasticitet med hjälp av 

Breusch-Pagan-Godfreytest. 

Nollhypotesen för LM-testet är att det ej råder autokorrelation. För Breusch-Pagan-

Godfreytestet innebär nollhypotesen att det ej råder heteroskedasticitet. Nollhypotesen för 

Jarque-Beratestet är att det råder normalfördelning. När F-värde och Jarque-Beravärdet är 

högre än det kritiska värdet kan nollypotesen förkastas.
108

 Nedan visas en tabell över 

resultatet av testerna. 
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Autokorrelation Heteroskedasticitet Normalfördelning 

Modell F-värde p-värde F-värde p-värde Jarque-Bera p-värde 
ECM med inkomst och 

bostadspris(hela 

perioden) 11,37067 0 0,623256 0,7565 1331,701 0 

Modell med samtliga 

variabler utom ECM 21,29557 0 1,335434 0,2351 1530,714 0 
ECM med inkomst och 

bostadspris(korta 

perioden) 0,48 0,742274 0,445214 0,8895 1147,592 0 

12.4 Kointegrationstest 

Kointegrationstest utförs genom att ett Augmented-Dickey-Fullertest utförs på serien av 

residualerna från en skattad långsiktig modell. Om nollhypotesen, att serien är integrerad av 

ordning 1 kan förkastas, är serien stationär och därmed finns en kointegration. Tabellvärdet 

för test av residualer är ej detsamma som för en vanlig serie. Här används istället Engle and 

Granger tabellen
109

, där vi utgår från 100 observationer och efter antalet variabler i modellen. 

En ytterligare indikation på att det råder kointegration är att Durbin Watson värdet från 

skattningen av ekvationen är högre än förklaringsgraden. Nedan visas en tabell över 

resultaten: 

 
Augmented-Dickey-Fullertest Durbin-Watson Justerad Förklaringsgrad 

Förklaringsfaktorer t-värde   laglängd DW-värde R2-värde 

Hela perioden           

Ränta -3,23082 * 2 0,015398 0,52567 

Bostadspris -9,95191 *** 3 1,024904 0,960966 

Inkomst -4,3478 *** 3 0,317309 0,921902 

Förmögenhet -3,36594 * 1 0,024512 0,74759 

Osäkerhet -8,29379 *** 1 0,014958 0,044497 
Bostadspris och 

Inkomst -10,5101 *** 3 0,85401 0,963367 

Korta perioden           

Ränta -0,98497   2 0,006698 0,383968 

Bostadspris -8,22422 *** 3 1,277846 0,960987 

Inkomst -4,60724 *** 3 0,556702 0,949067 

Förmögenhet -2,33121   0 0,85618 0,035731 

Osäkerhet -9,18932 *** 0 0,041846 0,133457 
Bostadspris och 

Inkomst -8,49076 *** 3 0,961079 0,965865 
***Kan förkasta på en procent nivån. **Kan förkasta på fem procent nivån. *Kan förkasta på tio procent nivån.  
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12.5 Test av efterfrågefunktion (korrelationstest) 

I korrelationsmatrisen nedan visas korrelationen mellan residualerna från de tre kortsiktiga 

modellerna och förklaringsfaktorer som påverkar utbudet av bolån. Detta är ett test för att 

avgöra om en efterfrågefunktion har skattats. 

Modell  Bankens Resultat Ränteintäkter/lån 
ECM med inkomst och bostadspris (hela 

perioden)   0.057369 -0.181953 

Modell med samtliga variabler utom ECM  0.118743 -0.205529 
ECM med inkomst och bostadspris (korta 

perioden) -0.037816 -0.184261 
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Bilaga 1- Intervjuunderlag bankrepresentanter 

 

Vilka effekter trodde ni på förhand att bolånetaket skulle ge? 

Vilka effekter har ni observerat att bolånetaket har gett? Exempelvis förändring i 

blancoutlåning, förekomsten av borgensmän. 

- Hur har kunderna påverkats av bolånetaket?  

- Hur har bolånetaket påverkat belåningsgraden? 

- Hur har kvantiteten av bolån i banken förändrats sedan införandet av 

rekommendationen? 

- Hur har kvantiteten av sparandet i finansiella tillgångar förändrats och har typen av 

sparande förändrats? 

Har ni behövt implementerat nya system och infört nya rutiner i samband med införandet av 

rekommendationen? 

Hur har er kreditbedömning förändrats? 

Hur har bankens bedömning av sina egna kreditrisker förändrats? 

Vilka effekter tror ni att bolånetaket kommer att ge på lång sikt? 
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Bilaga 2- Intervjuunderlag mäklarrepresentanter 

 

- Vilka effekter trodde du innan införandet att bolånetaket skulle ge? 

- Vilka effekter har du observerat att bolånetaket har gett? Exempelvis vad gäller priser 

på bostäder och kundernas möjlighet att beviljas lån. 

- Hur har bolånetaket påverkat olika grupper på bostadsmarknaden? 

- Vilka alternativa vägar använder sig kunderna av för att finansiera sina bolån? 

- Vad är det som påverkar kundernas beteende vad gäller budgivning? 

- Hur har kundernas köpbeteende vad gäller bostäder påverkats? 

- Hur har rekommendationen om bolånetaket påverkat er verksamhet? 

- Vad tror du att bolånetaket kommer att ge för effekter på lång sikt?  

 


