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Sammanfattning 

Bakgrund: Finansinspektionen införde i oktober 2010 det såkallade 

bolånetaket. Den nya regleringen innebar att bostaden inte får belånas till mer 

än 85 procent av marknadsvärdet, vilket bidrar till en kontantinsats om 15 

procent i samband med bostadsköpet. Detta ställer högre krav på 

konsumenterna och vissa kundsegment fick stora problem och uteslöts från 

marknaden i samband med införandet. Kort därefter började alternativa 

finansieringssätt uppstå och det skapades diskussioner kring om bolånetakets 

införande verkligen haft den önskade effekten. 

Syftet: Studiens syfte är att analysera vilka effekter bolånetaket tillgivit 

bostads- och finansieringsmarknaden, samt vilken syn på den framtida 

bostads- och finansieringsmarknaden som föreligger. Vidare syftar studien till 

att förklara de alternativa finansieringssätt som uppkommit samt vilka 

kundsegment som påverkats i störst mån och på vilket sätt.  

Metod: Den empiriska undersökningen bygger på en kvalitativ metod, i form 

av intervjuer, som kopplats till relevant statistik, vilket utgör den kvantitativa 

metoden. Studien tillämpar därav metodtriangulering.  

Slutsats: Efter en sammankoppling av teori och empiri anser vi att 

finansieringsmarknaden utvecklats från en primär marknad, med rena 

bostadslån, till en sekundär marknad med alternativa finansieringsåtaganden. 

En mer komplicerad marknad har uppstått och fler konsumenter tvingas vidta 

en tredje part vid bostadsfinansiering. Främst har de yngre förstagångsköparna 

påverkats. Vi framhäver även att ett amorteringskrav skulle bidra till en mer 

självständig finansieringsmarknad, vilket även framgår av den empiriska 

undersökningen. 

 

  



 

 

Abstract 

Background: In October 2010 the mortgage limitation was introduced in 

Sweden. The new rules intend to set limitations in raising a loan for buying a 

residence. This result in higher demands on consumers finance situation and 

some customers had major problems with financing a residence and were 

excluded from the housing market. Shortly thereafter alternative methods of 

financing began to arise and it created discussions whether the mortgage 

limitation had the desired effect.  

Purpose: This study aims to analyze the mortgage limitations impact on the 

housing and financing market, as well as the vision of the future markets.  

Furthermore, the study aims to explain the alternative methods of housing 

finance and also which customers who are effected in largest extent and in 

what way.  

Method: The empirical study is based on a qualitative approach with 

interviews and a quantitative method which presents relevant statistics in the 

subject. Therefore, this study is applying both qualitative and quantitative 

methods.  

Conclusion: After considering the theory according to the subject together 

with the empirical data, we believe the financing market has evolved a primary 

market and a secondary market with an alternative funding commitment. 

Therefore, a more complicated market has occurred and some costumers are 

forced to take on alternative financing methods. We also enchase the 

amortizing impact on the future finance and housing market.  

  



 

 

Definitionslista  

 
Amortering Återbetalning av lånat kapital. 
 
 
Belåningsgrad Hur stor del av bostadens 

marknadsvärde som är belånat, utryckt i 
procent. 

 
Certifiering   Kvalitetssäkring av företag eller person. 
 
Fastighetsbubbla En situation där bostadspriserna under 

en period stiger högt över normala 
prisnivåer, för att sedan följas av ett 
kraftigt prisfall. 

 
Försiktighetsprincipen  Värdering görs med rimlig försiktighet.   
 
Förstagångsköpare  Bostadsköpare som inte tidigare haft 

någon bostadskarriär, oftast ungdomar. 
 
Kontantinsats Den summa som ska betalas kontant 

vid ett bostadsköp.  
 
Kreditgivare En person som lämnar ut kredit, vilket 

innebär att låna ut pengar under en viss 
tid till en viss kostnad, räntekostnad. 

 
Kreditstock   Bankens ackumulerade krediter. 
 
Medlåntagare En person som solidariskt ansvarar för 

lånet tillsammans med låntagaren. 
 
 
Skuldsättningsgrad Andelen skulder i förhållande till 

hushållens finansiella 
tillgångar/disponibla inkomst. 

 
Skuldkvot Ett mått på skuldsättning och definieras 

som hushållens totala skuld dividerat 
med hushållens årliga inkomst. 

 
Stresstest Ett test som kreditgivare utför för att 

undersöka ett hushålls räntekänslighet 
vid upptagande av nya bolån.  
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1. Inledning 

Studiens avsikt är att reda ut hur finansieringen för bostäder förändrats sedan 

Finansinspektionen realiserade bolånetaket i oktober år 2010. Det inledande kapitlet 

börjar med en bakgrund som syftar till att introducera läsaren för ämnesområdet. Därefter 

följer en problemformulering som studien baseras kring. Den mynnar sedan ut i två centrala 

forskningsfrågor samt studiens syfte. 

1.1. Bakgrund 

I oktober år 2010 gav Finansinspektionen i Sverige ut nya regler och allmänna 

råd för lån med bostaden som pant. De nya reglerna innebar strängare 

utlåningskrav hos kreditgivare genom att nya bolån inte bör överstiga en gräns 

om 85 procent av bostadens marknadsvärde. Anledningen till införandet av de 

nya reglerna var att Finansinspektionen var oroad över hushållens stigande 

belåningsgrader (Finansinspektionen [FI] 2010:2).   

Historiskt sett har höga belåningsgrader spelat en nyckelroll i ekonomiska 

kriser (Iacoviello & Minetti 2008). I samband med att bostadspriser stiger och 

en finansieringsmarknad, utan vidare restriktioner föreligger, blir 

bostadsmarknaden överhettad (Carrington & Madsen 2011). 

Under de senaste decennierna har bostadspriserna i Sverige stigit kraftigt 

(Svensk Mäklarstatistik AB 2013), vilket har bidragit till att befolkningens 

belåningsgrader även ökat (FI 2010:2). Ju högre belåningsgrad hushållen 

belastas av, desto känsligare blir dem för räntehöjningar såväl som stigande 

priser och bortfall av inkomst (Mäklarsamfundet 2013). Samtidigt indikerar 

stigande bostadspriser till lönsamma investeringar vid en senare försäljning av 

bostaden (Hott 2011). Prisutvecklingen på bostäder är, i enlighet med tidigare 

studier, den variabeln som styr investeringsförmågan, men även 

konsumenternas konsumtionsförmåga och därav den ekonomiska välfärden 

(Iacoviello & Minetti 2008).  

För att realisera ett bostadsköp krävs vanligtvis att konsumenten lånar pengar, 

vilket kräver en tillgång till kreditmarknaden. De 25 senaste åren har 

bostadspriserna i Sverige ökat med nästintill 300 procent. Samtidigt har 

prisutvecklingen generellt sett i Sverige ökat med 155 procent under samma 

tidsperiod. Stigande bostadspriser anses ha störst effekt på yngre åldersgrupper 

genom att dem utesluts från bostadsmarknaden. Det sker i samband med att 
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kreditgivare har strikta restriktioner att agera efter vid beviljande av bostadslån, 

som därav begränsar unga bostadsköpares möjlighet till finansiering. I dessa 

scenarier anses en tredje parts ekonomiska situation spela en avgörande roll, 

vanligtvis en familjemedlem. Genom att lösa finansieringen på ett alternativt 

sätt kan ett bostadsköp genomföras (Enström Öst 2012). Unga bostadsköpare 

är de som i fortsättningen kommer att omfattas av, vad vi kallar det, yngre 

kundsegment samt unga förstagångsköpare. Dessa bostadsköpare är i åldern 

25 år och nedåt (FI 2010:2). 

Tidigare existerade inte begräsningar i utlåning av bostadens marknadsvärde. 

Det bidrog till att kreditgivare använde utlåning som konkurrensmedel, vilket 

gav osunda finansierings- och bostadsmarknader (FI 2010:2).  I syfte att 

motverka en osund utveckling på kreditmarknaden och för att öka 

konsumentskyddet, infördes de nya reglerna om bostadslån som är i allmänhet 

känt som bolånetaket (FI 2010:2). I praktiken innebär de nya reglerna att det 

krävs en kontantinsats om minst 15 procent av bostadens marknadsvärde vid 

finansiering av ett bostadsköp. Bolånetaket skall även fungera som ett 

incitament för låntagare att begränsa sin skuldsättningsgrad (Mäklarsamfundet 

2013).   

En osund utveckling innebär att konsumenter belånar sina fastigheter 

ytterligare så länge det finns utrymme för det. Lånen som konsumenterna tar 

kan vara lån som egentligen inte är bostadsrelaterade utan för att kunna öka 

sin konsumtion. Det kan exempelvis röra sig om lån för att köpa en ny bil eller 

åka på en utlandssemester.  

Bolånetakets införande har visat effekt på fler olika sätt. Finansinspektionen 

(2010:2) skriver i sin rapport att belåningsgraden för nya lån minskat sedan 

införandet. En större procentuell andel av hushållen amorterar nu på sina lån, 

även om denna siffra fortfarande är låg. I det stora visar de stresstest som 

bankerna utfört att hushållen över lag har god återbetalningsförmåga samt god 

motståndskraft mot ränteuppgångar och eventuella inkomstbortfall (FI 

2010:2). 

Även mäklarsamfundet har sammanställt en rapport om bolånetakets effekter. 

De hävdar att bolånetaket haft stor effekt på bostadsmarknaden då 

förmedlingstiden blivit längre och så även budgivningsprocessen. Allt oftare 

får köparna avslag på sina lån på grund av bankernas stärkta krav.  

Mäklarsamfundet påstår i sin rapport att det främst är två segment som 

påverkas hårdast, de unga förstagångsköparna samt de med svagare ekonomisk 
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ställning. Dessa har i stort sett försvunnit helt från bostadsmarknaden 

(Mäklarsamfundet 2013).  

Trots den generellt sett minskade belåningsgraden har andelen belåningsgrad, 

som överstiger 85 procent, ökat hos de yngsta kundsegmenten jämfört med 

föregående år. De yngre bostadsköparna är även de segment som står för den 

största delen upptagna lån utan säkerhet, även kallat blancolån. Sedan 

mätningen som utfördes år 2011 är blancolånen totalt sett ökat i antal (FI 

2010:2).  

1.2. Problemformulering 

Utlåning med bostaden som pant är den mest förekommande utlåningsformen 

på den svenska kreditmarknaden. Det gör även att utlåningsformen blir en 

attraktiv konkurrensvariabel bland kreditgivare (Thunblom 1989). De 

nyinförda restriktionerna gällande bostadslån är ett ständigt förekommande 

fenomen som diskuteras i media. Kreditgivning för bostadslån är därför ett 

ämne som ständigt är i fokus och har en stor relevans för den svenska 

befolkningen, då majoriteten av Sveriges befolkning berörs av den (FI 2010:2).   

Bostadsmarknaden är en mycket komplicerad och unik marknad. Priser på 

bostäder har en betydande roll gällande hur konsumtions- och 

investeringsmönster utvecklas. Ett bostadsköp är i majoritet den största 

investeringen som en konsument tar under sin livscykel. En bostad är förutom 

en trygghet, även till övervägande delen den mest värdefulla tillgången ett 

hushåll besitter (Iacoviello & Minetti 2008).  

När en ökning av beviljande utav bostadslån förekommer, resulterar det i en 

prisökning på bostäder. Detta på grund av att efterfrågan av bostäder ökar då 

tillgången till likvida medel ökar. Om inte kreditgivare har ramar att agera 

inom, bidrar det till att belåningsgrader hos hushållen ökar eftersom dessa 

ramar avgör till vem utlåning beviljas.  När hushållen har höga belåningsgrader 

ökar känsligheten för förändringar i ekonomin, som till exempel höjda 

räntekostnader. Utvecklingen på bostadsmarknaden och den ekonomiska 

utvecklingen blir då osund med höga skuldsättningsgrader hos hushållen (Hott 

2011).  

För att undvika en osund utveckling på bostadsmarknaden infördes de nya 

reglerna berörande bostadslån av Finansinspektionen (FI 2010:2). De 

strängare kraven för beviljande utav bostadslån skall dock ha påverkat vissa 

specifika kundsegment. Primärt påverkas förstagångsköpare som uteslutas från 
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bostadsmarknaden då de inte kan leva upp till de nya krav som ställs 

(Mäklarsamfundet 2013).   

Det första bostadsköpet sker vanligtvis i ett tidigt stadium i livscykeln. Det 

tidiga stadiet enligt livscykelsteorin karaktäriseras av ett visst lånebehov (se 

3.2). Det grundar sig på den låga inkomst samt det uteblivna sparandet som 

föreligger vid en ung ålder (Schooley & Drecnik Worden 2010). Kreditgivares 

restriktioner har därför en betydande roll för unga bostadsköpare. Om det 

unga kundsegmentet inte identifieras inom dessa ramar, resulterar det i att de 

riskerar att uteslutas från bostadsmarknaden. Beroende på konsumentens 

individuella förutsättningar varierar möjligheten till finansiering för 

bostadsköp, vilket hänförs till kreditgivares kvar-att-leva-på kalkyler. Om en 

konsument ej besitter kontantinsatsen för bostadsköpet är ett alternativ att 

vidta lån utan säkerhet. Möjligheten till det avgörs beroende av konsumentens 

ekonomiska förutsättningar och bedömd återbetalningsförmåga (FI 2013).  

Strängare restriktioner berörande beviljande utav lån dämpar aktiviteten på 

bostadsmarknaden och kraftiga förändringar av bostadspriser (Christensen 

2011). För första gången sedan år 2002 har antalet lån med bostaden som pant 

minskat i Sverige till följd av att det nya bolånetaket aktualiserades 

(Mäklarsamfundet 2013). Samtidigt tyder tidigare forskning från andra länder 

på att när ramar blir strängare, berörande till vem utlåning skall ske, ökar 

förekomsten av dyrare lån före de låntagare som inte befinner sig inom 

kreditgivarnas ramar. Dessa lån är behäftade utan säkerhet och bidrar till högre 

räntekostnader och strängare amorteringskrav. Detta för att kompensera för 

de risker som föreligger med utlåningen (Vandell 1978).   

Mäklarsamfundet (2013) hävdar att snävare ramar vid beviljande utav 

bostadslån bidrar till att yngre kundsegment väljer alternativa sätt att finansiera 

sitt bostadsköp på. Därtill hör bland annat blancolån samt finansieringshjälp 

från en tredje part som belånar en annan säkerhet. Enström Öst (2012) anser 

att föräldrarnas ekonomiska situation spelar en stor roll för yngre 

kundsegment. Det är föräldrarnas situation som är avgörande ifall de kan bidra 

med finansieringshjälp genom att belåna sin fastighet med ytterligare ett lån.  

Finansinspektionen (2013) hävdar att den negativa trenden med stigande 

belåningsgrader för svenska hushåll har brutits under de senaste två åren. Det 

innebär att belåningsgrader över 85 procent av bostadens marknadsvärde har 

minskat sedan bolånetaket realiserades. Samtidigt har belåningsgrader över 85 

procent för unga kundsegment ökat sedan 2011. 
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Eftersom majoriteten av Sveriges befolkning påverkas av bostadsmarknaden 

och kreditgivares agerande, anser vi att detta område är relevant att studera. Vi 

finner därav ett stort intresse i att undersöka vad införandet av bolånetaket 

tillgivit för konsekvenser på finansieringen av bostadsköp. Detta särskilt med 

hänsyn till att samband mellan bolånetakets införande och ökningen av 

alternativa sätt att finansiera ett bostadsköp på för yngre kundgrupper 

framkommit. Det hela leder till en diskussion om de nya reglerna om bolån 

givit den önskade effekten som eftersträvas, eller om ett komplement till 

restriktionerna bör tilläggas.  

1.3. Forskningsfrågor 

Problemformuleringen mynnar ut i två forskningsfrågor som studien kommer 

att centreras kring:  

 Hur har finansieringsmarknaden för bostadsköp förändrats efter 

införandet av bolånetaket om 85 procent? 

 Vilket kundsegment har påverkats i störst mån av bolånetaket samt på 

vilket sätt? 

 Hur ser den framtida finansieringsmarknaden för bostadsköp ut? 

1.4. Syfte 

Studiens syfte är att analysera vilka effekter införandet av bolånetaket tillgivit 

bostadsmarknaden med fokus på finansiering vid bostadsköp.  

1.5. Avgränsningar 

Vi har valt att endast behandla den privata bostads- samt 

finansieringsmarknaden. Den avgränsas även till den Svenska marknaden på 

grund av de erhållna förutsättningarna så som tidsaspekten.  

Valet av respondenter grundas på att de är aktiva aktörer i relation till både 

bostads- samt finansieringsmarknaden. De bidrar därav med relevant 

information för studien då dem besitter god kunskap samt observationer om 

marknaden.   

De avgränsningar som vidtagits berörande vald statistik är under vilka 

tidsepoker som statistiken hänförs till. Då bolånetaket infördes hösten 2010 är 

syftet att göra en jämförelse gällande vilka statistiska förändringar som uppstått 
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före samt efter denna tidpunkt. All framtagen statistik har därför en relevans 

till bolånetakets införande.  

1.6. Disposition 

Uppsatsen är sammanlagt uppdelat i sex kapitel. I det inledande kapitlet 

introduceras forskningsarbetet med en bakgrund som mynnar ut i 

problemdiskussion, problemformulering och till sist ett syfte. Vidare i kapitel 

två beskrivs den valda metoden för uppsatsen och vilket tillvägagångssätt som 

används. I kapitel tre presenteras en teoretisk referensram där tidigare 

forskning och teorier sammanställs. Den utförda empiriska undersökningen 

sammanställs i kapitel fyra där intervjumaterialet strukturerats upp samt 

statistiken redovisas. I det femte kapitlet kopplas den tidigare forskningen i 

teorikapitlet till den empiriska undersökningen och sammanställs i en analys. 

Det sjätte och avslutande kapitlet fastställer uppsatsens slutsats och en 

teoretisk modell presenteras samt förslag till vidare forskning. I slutet av 

uppsatsen erhålls en sammanställd referenslista samt det använda 

intervjuunderlaget för den empiriska undersökningen i en bilaga.  

 

  



14 

 

2. Metod 

Följande kapitel har som syfte att för läsaren redogör alternativa metodiker samt 

vetenskapliga förhållningssätt som finns tillgängliga. Här skildras även de metodval vi 

realiserat och som ligger till grund för hela studien. Vidare följer även en redogörelse hur vi 

hanterat risker samt aktualiserat kritiskt förhållningssätt under arbetets gång.  

2.1. Forskningsansatser  

I en forskningsstudie föreligger vetenskapliga krav och normer för forskaren 

att förhålla sig till. Forskaren måste därför hela tiden besvara frågor som berör 

hur ett fenomen förhåller sig till verkligheten (Olsson & Sörensen 2011; Patel 

& Davidsson 2011). Det två främst relevanta strategierna att tillämpa för att 

skapa en uppfattning om verkligheten benämns i termerna deduktion samt 

induktion (Jacobsen 2009).  

Den deduktiva ansatsen förespråkas genom att först skapa sig förväntningar om 

hur verkligheten ser ut. Därefter insamlas empiri för att avgöra om dessa 

förväntningar överensstämmer med verkligheten (Jacobsen 2009). Eftersom 

utgångspunkten ligger i befintliga teorier stärks forskarens objektivitet och 

mindre plats för subjektiva uppfattningar föreligger (Olsson & Sörensen 2011). 

Risken som förespråkas i deduktiva forskningsansatser enligt Patel & 

Davidson (2011), är att den befintliga teorin påverkar och riktar den empiriska 

undersökningen i så pass bred mån att nya rön kring forskningen utesluts från 

att upptäckas. 

Det ideala för en induktiv forskningsansats är att forskaren möter verkligheten 

utan nästintill inga föreliggande förväntningar. Forskaren går i detta hänseende 

från empiri till teori (Jacobsen 2009). Teorins räckvidd blir oidentifierad och 

kommer att formuleras utifrån enskilda fall med utgångspunkt från 

verkligheten (Patel & Davidson 2011). 

Vi har valt att tillämpa en deduktiv forskningsansats. Det genom att relevant 

information i form av tidigare identifierade fenomen och teorier berörande 

problemformuleringen samlas in. Detta skapar förväntningar berörande hur 

verkligheten framstår innan den empiriska undersökningen genomförs 

(Jacobsen 2009).  
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2.2. Undersökningsmetodik  

En utforskande undersökning förekommer när det råder kunskapsmässiga 

luckor, vilket benämns som en explorativ undersökning (Patel & Davidson 

2011). Syftet är att, inom ett bestämt problemområde, inhämta rikliga mängder 

kunskap och information med hjälp av olika tekniker ur ett allsidigt perspektiv 

samt att ta reda på orsakssamband (Olsson & Sörensen 2011).  

Undersökningar kan även föreligga på ett beskrivande plan genom att endast 

beskriva ett fåtal aspekter inom problemområdet (Patel & Davidson 2011). En 

sådan undersökning föreligger när det redan finns kunskap kring 

problemområdet och oftast används endast en teknik för att samla in kunskap 

(Olsson & Davidsson 2011). Den kunskapen systematiseras vanligen upp i 

olika modeller och betecknas som en deskriptiv undersökning.  

För oss föreligger ett kunskapsgap berörande hur finansieringsmarknaden 

förändrats sedan bolånetaket infördes, vilka alternativa tillvägagångssätt som 

tillämpas samt om bolånetakets införande gett den önskade effekten. 

Kunskapsgapet medför därav att det föreligger en explorativ undersökning i 

vår studie.  

2.3. Vetenskapligt förhållningssätt 

Vilket perspektiv som är mest tillämpbart att belysa problemområdets 

forskning utifrån, avgörs efter vad forskaren önskar att ta reda på (Jacobsen 

2009).  

I tidigare forskning, som är i relevans till vår studies syfte och 

problemformulering, behandlas majoriteten av en kombination mellan 

kvalitativ och kvantitativ metodik (Carrington & Madsen 2011, Enström Öst 

2012, Hott 2011 & Schooley & Drecnik Worden 2010 ). Upplägget hänför sig 

till att statistisk data insamlats för att styrka de företeelser som uppkommer i 

den kvalitativa empiriska undersökningen. Det ger studien en bättre 

överskådlighet vilket ökar dess tillgänglighet för tolkning. På grund av att 

forskningen hänvisar till likartade resultat genom två skilda metodiker ökar 

även dess trovärdighet. Metodiken beskrivs i termer av metodtriangulering 

(Jacobsen 2009).   

Den kvantitativa forskningsmetodiken syftar till att på ett systematiserat sätt 

förklara samt beskriva hur de slutförda mätningarna utfallit. För att inhämta 

information på ett så pass objektiv sätt som möjligt, finns en strävan efter att 



16 

 

neutralisera de subjektiva företeelserna. Sökandet efter systematiska relationer 

skall analyseras på ett statistiskt arbetssätt (Olsson & Sörenssen 2011).   

Den kvalitativa forskningen är en metodik som syftar till att kunskap används 

för att beskriva vilka egenskaper forskningsobjektet har eller hur det är 

beskaffat (Olsson & Sörensen 2011). Den kvantitativa forskningen betonar en 

distans till forskningsobjektet, medan den kvalitativa forskningsmetodiken 

istället närhet till undersökningsproblemet (Olsson & Sörensen 2011). 

2.4. Val av metod 

Vi har valt att tillämpa metodtriangulering i forskningsstudien för att öka 

studiens trovärdighet, se avsnitt 2.2. I den kvalitativa metodiken eftersträvas 

att erhålla utförliga och genomarbetade svar av frågeställningarna som är i 

relation till problemformuleringen. För att i en så bred mån som möjligt 

inhämta utredande svar berörande problemformuleringen, har vi valt en delvis 

strukturerad intervjumetodik.  

Valet att också tillämpa en kvantitativ forskningsmetodik grundar sig i att vi 

anser att det föreligger relevans att även analysera statistiska utvecklingar. 

Dessa kommer ställas i relation till de svar vi inbringar från samtliga 

respondenter.  

2.5. Undersökningsmodell 

Följande modell förklarar det arbetsätt vi förhållit oss till stegvis under 

studiens gång.  

Figur 2.1: Undersökningsmodell. 



17 

 

2.6. Tillvägagångssätt 

Den kvalitativa undersökningen bygger på en delvis strukturerad 

intervjumetod. Det innebär att intervjuerna kommer att utgå ifrån ett 

intervjuunderlag med öppna frågor som ger respondenterna möjlighet att tillge 

utförliga svar samt utrymme för följdfrågor. Vidare kan vi då styra samtalen i 

den riktning som är studiens utgångspunkt utan att studien drabbas av en 

inlåsningseffekt. Intervjuunderlaget består av elva frågor som utformats utifrån 

den tidigare forskning som bearbetats. Syftet med den empiriska 

undersökningen är att tillhandahålla de observationer som samtliga 

respondenter och aktörer besitter berörande effekterna av bolånetakets 

införande inom den ram studiens syfte behandlar.  

Samtliga intervjuer, med undantag från en telefonintervju, har utförts på 

respektive respondents kontor och gott om tid har bokats för varje möte. 

Detta för att skapa en trygg miljö för respondenten samt undvika 

stressmoment som tidsbrist. Respondenterna har även tillhandahållit 

intervjuunderlaget före mötet i syfte ge möjligheten att förbereda samtliga svar. 

Detta för att säkra att vi ska få ut så mycket information som möjligt från 

respektive intervju. 

För att färdigställa ett genomarbetat textmaterial spelade vi in samtliga 

intervjuer. Det resulterar i att vi kan återuppleva intervjuerna och därmed 

eliminerar vi risken för att något svar skulle uteslutas eller missas.  

Intervjuerna utfördes genom att en av oss ansvarade för intervjuprocessen 

medan den andra parten noterade det betydelsefulla i svaren. Det underlättar 

sammanställningen av intervjumaterialet och minskar risken att viktig 

information ur intervjun utelämnas. Detta klargjorde vi även för respondenten 

innan intervjun ägt rum, tillsammans med det faktum att intervjun kommer att 

spelas in och till vilket syfte.    

Vi har valt att sammanställa samtliga utförda intervjuer i textmaterial av olika 

anledningar. Dels för att vi skall kunna läsa dessa tillsammans och erhålla en 

helhetsöversikt av undersökningen samt lättare se kopplingar till teorin, men 

även för att skapa en uppfattning av relevant kategorisering och redovisning av 

inhämtad data. Efter sammanställningen av samtliga intervjuer skickas dessa 

till respektive respondent. De erhålls då möjligheten att kontrollera samt 

komplettera sina svar. Det eliminerar risken för eventuella missförstånd samt 

bidrar till ett mer trovärdigt resultat.  
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Det kvantitativa tillvägagångssättet består av insamling av statistisk data. För 

att inhämta relevant statistik var det aktuellt att systematiskt kategorisera 

intervjuunderlag med respektive svarsalternativ. Det bidrar till att det 

statistiska datainsamlandet hänför sig till de fenomen och företeelser vi 

undersöker i de kvalitativa undersökningarna. Därav blir vi medvetna om att 

samtliga metodval hänför sig till varandra och därmed har ett samband.  

De statistiska data som samlats in har noga valts utifrån vilken tidsperiod 

statistiken hänförs till samt vad som statistiken visar. All statistik har tydlig 

koppling till bolånetakets införande samt effekter av det och är därmed 

relevant för studiens problemområde. 

2.6.1. Utvalda respondenter  

Till en början planerade vi att den empiriska undersökningen skulle omfatta 

respondenter från Finansinspektionen, Mäklarsamfundet, en kreditgivare och 

en fastighetsmäklarbyrå. Efter dialog med Finansinspektionens 

kommunikationsansvarige, Lars Malmström, vid två separata tillfällen, 

beslutade vi oss att ändra upplägget. Det kom nämligen till vår kännedom att 

det som Finansinspektionen, och därav med störst sannolikhet även 

Mäklarsamfundet, har att tillföra svarsmässigt är det som redan är behandlat i 

aktörernas respektive rapporterande avhandlingar berörande införandet av 

bolånetaket.   

Omstruktureringen kring vår empiriska undersökning grundar sig på att vi 

besitter dessa rapporter, och har därför behandlat dessa i kapitlet om teori 

respektive i problemformuleringen. Vi beslutade oss därför att utföra den 

empiriska undersökningen kring olika kreditgivare, samt differenta 

fastighetsmäklarbyråer.   

Omvalet av respondenter tar fortfarande hänsyn till den dialog vi eftersträvar 

och de olika infallsvinklar vi prioriterar. Detta genom att respondenterna har 

olika roller på en gemensam marknad.   

2.7. Tillförlitlighet 

2.7.1.  Validitet och reliabilitet 

Den empiriska undersökningen skall uppfylla kraven om att vara giltig, 

relevant, tillförlitlig samt trovärdig. För att uppnå giltighet och relevans i 

undersökningen krävs en god validitet (Jacobsen 2009).  Validitet förespråkar 
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att undersökningsfrågorna har en tydlig koppling till problemformulering och 

syfte (Lundahl & Skärvad 1999).  

En god reliabilitet uppnås genom att fokus beläggs mot att studiens 

undersökning inte skall påverkas av subjektivitet (Lundahl & Skärvad 1999). 

Det resulterar i att studien blir trovärdig samt tillförlig (Jacobsen 2009). Hur 

hög grad av reliabilitet som föreligger hänförs till i vilken utsträckning lika 

mätningar skulle generera motsvarande resultat vid en upprepning och därmed 

utesluta slumpmässiga mätfel (Björklund & Paulsson 2012).  

Den empiriska undersökningen har sin grund i framtagna intervjufrågor som 

hänför sig till syfte samt problemformulering. Även den insamlade statistiken 

har tydlig koppling till studiens syfte och problemformulering. Detta stärker 

att undersökningen mäter det som är avsett att mäta, och därav innefattar en 

god validitet (Jacobsen 2009) 

Respondenterna som deltagit i intervjuerna har god kunskap och är väl insatta 

inom område, vilket resulterar i att svaren genererar relevans och trovärdighet 

för studien. Genom att använda den delvis strukturerade intervjumetodiken 

kan vi lättare styra samtalet och erhålla svar som hänför sig till 

problemformuleringen. Att respondenterna består av både bankchefer, 

privatrådgivare samt fastighetsmäklare från differenta aktörer på marknaden, 

gör det möjligt att se problemet utifrån olika perspektiv.  

Vi realiserar metodtriangulering för att undersöka ett fenomen. Validiteten 

samt reliabiliteten ökar på så sätt att problemet ses utifrån två skilda perspektiv 

(Björklund & Paulsson 2012).  

2.7.2. Källkritik 

Det är av stor vikt att granska samt vara källkritisk i relation till de källor som 

används. De skall nämligen anses både trovärdiga och tillförliga för att kunna 

hänföras till studien (Jacobsen 2002).  

För att uppfylla krav om trovärdighet har vi använt oss av teorier hämtade från 

skriftliga källor i form av litteratur, vetenskapliga artiklar samt avhandlade 

rapporter utförda av myndigheter med relevans till området. Samtliga källor 

anses trovärdiga på grund av att de genomgår en granskning avseende dess 

forskningsmetodiska krav samt tillförlighet (Patel & Davidsson 2011).  

En viktig del i vår studie har varit rapporter och publikationer från 

Riksbanken, Mäklarsamfundet, Statistiska Centralbyrån och 
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Finansinspektionen. Vi anser att dessa statliga källor är trovärdiga källor, då 

dem besitter expertis inom ämnet samt skall förespråka en objektivitet i sin 

forskning. Det är viktigt att vara kritisk mot källor då ett vanligt, och 

därigenom lätt förekommande fenomen, är att de medvetet vinklas och förblir 

opartiska (Jacobsen 2009). Dessa källor är oerhört aktuella för oss, då dem är 

publicerade efter införandet av bolånetaket. De har även bolånetaket som en 

central utgångspunkt i studien.  

De valda respondenterna för intervjuerna är personer med god kunskap och 

som dagligen är aktiva inom bostads- samt finansieringsmarknaden. Det 

resulterar i trovärdiga och relevanta svar. För att eliminera riskfaktorn att 

personliga åsikter inkluderas i svaren intervjuar vi olika marknadsaktörer för 

att sedan kunna analysera och jämföra de olika svaren.  

2.7.1. Riskhantering  

Vi har haft i beaktande att det är vanligt med kvantitativ metodik vid val av 

deduktiva forskningsansatser. Dock för att inte viktiga rön utesluts, har vi 

beslutat att använda oss av en kvalitativ metod. Vi eliminerar den deduktiva 

metodens risker genom att realisera en kvalitativ metodik. Riskhanteringen 

grundas på att den kvalitativa metodiken syftar till att ta emot genomarbetade 

och utförliga svar genom att ett omfattande samt individualiserat 

informationsflöde erhålls. Därav blir det inte betydande avgränsningar i 

datainsamlingen (Jacobsen 2009).  

Berörande den kvantitativa metodiken är risken vi skall eliminera en så kallad 

inlåsningseffekt (Jacobsen 2009). Risken elimineras genom att vi utgår från det 

kvalitativa intervjuunderlaget vid den statistiska insamlingen. Därav tar vi 

hänsyn till de variabler och företeelser som samtliga respondenter, som är 

mycket aktiva i branschen, har framfört utifrån deras observationer.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer läsaren att presenteras för tidigare forskning samt teorier som är 

relevanta till ämnesområdet. Dessa används som en utgångspunkt genom hela arbetet för att 

studien skall erhålla stöd av tidigare forskning och teorier berörande studiens syfte. Den 

teoretiska referensramen behandlar bostadsmarknaden, bostadslån, kreditmarknaden, den 

effektiva marknadshypotesen, den reglerade marknaden samt livscykelteorin.    

3.1. Bostadsmarknaden 

Bostadsmarknaden är en komplicerad och unik marknad. För individen har 

bostaden många olika syften. Den hänför till trygghet samtidigt som den är 

föremål för säkerhet hos kreditgivare. Hos en stor andel individer är bostaden 

även den mest värdefulla tillgången. Ett bostadsköp är till störst sannolikhet 

den största investeringen en konsument tar under sin livscykel och ger en stor 

inverkan på möjligheten till konsumtion (Attansio et al. 2012; Iacoviello & 

Minetti 2008). 

Finansinspektionen (2010:2) anser att bostadsmarknaden uppnår en stabilitet 

när den styrs av bland annat ramar för kreditgivare att agera inom. 

Forskningsstudier från flera länder har visat likvärdiga effekter när det 

kommer till begränsad utlåning av bostadens marknadsvärde. Dessa 

begränsningar kan nämligen bidra till att dämpa kraftiga konjunkturgrundade 

förändringar av bostadspriser. Det bidrar även till att dämpa aktiviteten på 

bostadsmarknaden (Christensen 2011). Enligt Mäklarsamfundet (2013) har 

bolånetaket medverkat till att antalet lån med bostaden som pant minskat för 

första gången sedan år 2002.  

Mellan 1995 och 2007 steg bostadspriserna och hushållens skuldsättningsgrad 

parallellt med varandra i Sverige. Det bidrog till att hushållens belåningsgrader 

steg under större delen av perioden år 2000 till år 2009 (FI 2013). Höga 

belåningsgrader leder till att en låntagare blir mycket sårbar om 

bostadspriserna skulle stagnera och låntagaren tvingas sälja sin bostad (Hott 

2011).  Detta var något som uppstod i USA i början av 2006 och blev den 

utlösande faktorn till den stora finanskrisen 2008. Under denna period var det 

i USA vanligt med såkallade högrisklån. Dessa lån beviljade banker till köpare 

trots en svag återbetalningsförmåga (Poole 2010). Säkerheten för dessa lån 

belastade låntagarens bostad. Ju mer priserna på fastigheterna steg desto större 

lån möjliggjordes för fastighetsägaren att binda upp sig på (Kurgman 2009). 
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Det bidrog till en hög belåningsgrad hos hushållen som gjorde dem sårbara vid 

ett prisfall på bostadsmarknaden (Hott 2011). 

 

 

 

Figur 3.1: Prisutveckling på bostadsmarknaden i Sverige från 1996 till 2012 (Svensk 

Mäklarstatistik AB 2013).  

3.2.  Livscykelteori 

I vilken mån hushåll sparar eller lånar kapital har ett nära samband med 

hushållens konsumtion och inkomst. I regel sparar hushåll när dess inkomst 

överstiger vad de spenderar, och lånar när motsatta scenario föreligger. De 

senaste sju decennierna har många teorier varit aktuella om hur hushållens 

konsumtion och inkomst länkats samman (Schooley & Drecnik Worden 

2010).  

För att förklara ett hushålls långsiktiga konsumtions- och sparbeslut används 

en livscykelsteori (Kommittédirektiv 1999:1). Hos de genomsnittliga hushållen 

förekommer en större variation av inkomst än variation av konsumtion under 

livscykeln. Vad hushållen strävar efter är att under livscykeln uppnå en så jämn 

konsumtionsnivå som möjligt för att uppleva ett så maximalt välmående som 

möjligt (Schooley & Drecnik Worden 2010). Den jämna konsumtionsnivån 

ligger som grund till en livscykelhypotes med ett långsiktigt perspektiv 

(Kommittédirektiv 1999:1) 
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Enligt denna hypotes är hushållens inkomst som lägst i livscykelns tidiga 

stadium. Inkomsten ökar sedan och når en högsta nivå innan pensionen och 

sedan sjunker successivt under hela pensionens gång. En individs disponibla 

inkomst varierar under livstiden. Individen kommer under de första åren 

inneha en låg inkomst som sedan successivt ökar och når toppen vid en ålder 

om 50 till 60 år. Enligt livscykelteorin är det utvecklingen av denna inkomst 

som bestämmer vilket sparande individen kan klara (Kommittédirektiv 

1999:1). 

I relation till att hushållen eftersträvar en jämn nivå av konsumtion, är de 

benägna till att låna i livscykelns tidiga stadium. De sparar sedan i livscykelns 

mellersta stadium och spenderar det sparade kapitalet under pensionen 

(Schooley & Drecnik Worden 2010). Under pensionstiden blir även sparandet 

åter negativt. Åldern blir alltså en viktig variabel för att bestämma sparandet 

(Kommittédirektiv 1999:1). 

Enström Öst (2012) hävdar att unga vuxna i ung ålder i en bred mån är 

beroende av föräldrarnas ekonomiska situation gällande bostadsköp. Studier 

har nämligen visat att på grund av uteblivet sparande i ung ålder, är det 

vanligaste förekommande fenomenet att tillta alternativ finansiering i form 

hjälp från föräldrarna.  

I figuren nedan visas en typisk livscykelsprofil. Kurvan i figuren syftar till att 

demonstrera hushållens inkomst under livscykeln. Den prickade linjen visar 

den önskade konsumtionen. Genom denna profil framkommer även vilka 

perioder under livstiden där sparandet anses vara negativt respektive positivt 

(Kommittédirektiv 1999:1). 
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Figur 3.2: Livscykelprofil (Kommittédirektiv 1999:1). 

 

3.3. Bostadslån 

3.3.1. Allmänt om bostadslån 

I Sverige bor cirka två tredjedelar av befolkningen i bostadsrätt eller i eget hus. 

85 procent av utlåningen till hushåll utgörs av bostadsrelaterade lån (FI 2013). 

Eftersom den vanligaste förekommande låneformen på den svenska 

kreditmarknaden är utlåning med bostaden som pant, är det också den 

låneform som kreditgivare på finansmarknaden använder sig av för att 

konkurrera med (Vandell 1978). Fastighetskrediter delas upp efter olika 

normer och mynnar ut i finansiering för upprättandet av en bostad eller den 

permanenta finansieringen av en bostad. Bostadskrediter delas även upp efter 

termerna bottenlån och topplån som är behäftat till olika säkerhet (Thunblom 

1989). 

3.3.2. Säkerhet 

Utlåning i relation till finansiering av bostäder kan ske med eller utan säkerhet. 

Möjligheten till utlåning med säkerhet, det vill säga med bostaden som pant, är 

relaterat till egendomens värde, utlåningens storlek samt bostadsmarknadens 

och ekonomins utveckling (Chen et al. 1998).  
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Det krävs att bostaden har inskrivna pantbrev för att den skall kunna belånas. 

Det kan eventuellt vara förstärkt med annan säkerhet som personlig borgen. 

Ett borgensåtagande innebär att borgesmannen träder in i gäldenärens 

åtagande att betala av skuld om denne inte kan fullborda sina skyldigheter. En 

bostad kan aldrig belånas till ett högre belopp än det värde pantbrevsbeloppet 

är behäftat till (Råckle 2008). 

Panträtt är en säkerhetsrätt och syftar till att öka säkerheten för att de avtalade 

förpliktelserna skall vidkommas. Panthavaren innehar en rätt i den pantsatta 

egendomen som behäftar rätten till att realisera den pantsatta egendom och 

därigenom ta ut betalning ur denne. Kring pantsättning av bostäder finns 

särskilda regler. Dessa regler innebär att bostadsägaren söker inteckning på ett 

visst belopp hos Inskrivningsmyndigheten för att pantsättning av egendomen 

skall beviljas. Panträtten uppnås när ett pantbrev på det beviljade beloppet 

utfärdas och därefter lämnas tillsammans med ett pantavtal till panthavaren 

(Rydén et al. 2005).  

Med hänsyn till vilken förmånsrätt de intecknade pantbreven har delas 

bostadslånet upp i bottenlån eller topplån (Råckle 2008).  

3.3.3. Bottenlån 

De lån som har de mest förmånliga lånevillkoren och den primära säkerheten 

definieras som bottenlån. Det är möjligt att ha fler än ett bottenlån i samma 

säkerhet, dock skall dem tillsammans inte överstiga 75 procent av bostadens 

marknadsvärde i enlighet med bolånetaket (Skandinaviska Enskilda Banken 

[SEB] 2013).  

Beroende på vilken kreditgivare bottenlånet är beläget hos beviljas olika 

procentandelar av bostadens marknadsvärde som skall motsvara ett bottenlån 

(Svenska Handelsbanken 2013; Nordea Bank 2012). Vanligast är bottenlån 

belägna inom 75 procent av bostadens marknadsvärde. Bottenlån är även den 

säkerhet som har den bästa förmånsrätten av de intecknade pantbreven 

(Råckle 2008).  

3.3.4. Topplån  

I de fall då det finns ett behov av ytterligare lån utöver bottenlån, förekommer 

ett så kallat topplån. Bottenlånet och topplånet skall tillsammans inte överstiga 

85 procent av bostadens marknadsvärde (Nordea Bank 2012). Med täckning 
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av topplån lämnas också säkerhet i form av pantbrev, dock med sämre 

förmånsrätt än vid bottenlån (Råckle 2008).  

3.3.5. Räntor 

Gällande bostadslån lämnas räntor som rörlig eller bunden ränta. En rörlig 

ränta på lån definierarnas genom att en variation av räntesatsen kan föreligga 

från dag till dag. Den kan även bindas till en bestämt räntesats upp till 

maximalt tre månader. Vad som kännetecknar en bunden ränta på lån är att 

den binds till en fast räntesats mellan ett till fem år åt gången (Råckle 2008).  

I Sverige är det Riksbanken som ansvarar och verkar för prisstabiliteten 

(Riksbanken 2011). När efterfrågan på utlåning av kapital ökar stiger räntan. 

Ett exempel är under tidsperioder det råder högkonjunktur. Eftersom 

efterfrågan på utlåning av kapital då är hög, speciellt i slutet av dessa perioder, 

stiger vanligen räntan (Råckle 2008).  

Riksbankens viktigaste styrmedel är den korta räntan, som även kallas 

reporäntan. Reporäntan används för att styra de korta marknadsräntorna och 

därigenom styr kreditinstitutens rörliga utlåningsräntor för bostadslån. De 

utlåningsräntor för bostadslån som löper under en längre tidsperiod påverkas 

av marknadens inflationsförväntningar och styrs därför av obligationsräntorna 

(Råckle 2008).   

I de fall kreditgivare ökar räntesatsen på utlåning för att täcka förväntade risker 

och förluster, har inte visat sig ha ett samband till minskat låntagande på 

bostadsmarknaden. Ökade lånekostnader har därför ingen inverkan på att 

konsumenter skulle avstå från att binda upp sig på lån (Carrington & Madsen 

2011).  

3.3.6. Blancolån  

Det föreligger inte någon säkerhet vid denna typ av lån, vilket medför att det 

inte finns en förmånsrätt behäftat till de utlånade pengarna. Detta avspeglas på 

blancolånets oftast höga ränta och hårda amorteringskrav (FI 2013). 

Chen et al. (1998) hävdar att det finns ett samband mellan snävare 

utlåningsrestriktioner från kreditgivare och en ökad förekomst av utlåning utan 

säkerhet. Vandell (1978) anser att strängare krav vid beviljande utav lån ger 

vissa kundsegment högre lånekostnader. Det grundar sig på att kundsegment 

som inte identifieras inom kreditgivares ramar istället ansöker om lån utan 

säkerhet. Eftersom dessa lån är utan säkerhet, har de högre räntekostnader för 
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att kompensera för den risk som föreligger vid utlåningen för långivarna. Även 

Carrington & Madsen (2011) hävdar att när kreditgivare reducerar sin villighet 

till utlåning sker en ökad förekomst, och därav ett samband, av dyrare lån.  

De kundsegment som är mest kapabla till att binda upp sig på lån utan 

säkerhet anses till majoriteten vara de yngre kundgrupperna. Det grundar sig 

på att dess inkomster är låga under livscykelns tidiga stadium, och har därför 

svårt att finansiera stora investeringar så som bostadsköp. Det resulterar i sin 

tur i högre skuldsättningsgrader för yngre kundsegment (Schooley & Drecnik 

Worden 2010). Riksbanken (2012) hävdar att på grund av den höga kostnaden 

som blancolån medför resulterar i att låntagaren utsätts för en stor risk.   

3.4. Kreditmarknaden 

3.4.1. Kreditgivarens roll 

Kärnverksamheten hos kreditgivare består av utlåning samt av att finansiera 

utlåningen genom inlåning. När kreditgivare skall bevilja utlåning är de bundna 

till vissa restriktioner. Även avtal upprättas för alla inblandade parter om hur 

de utlånade pengarna skall användas (Holmström 2010).  

Det är viktigt att kreditgivare endast lånar ut pengar till låntagare som anses ha 

en så pass stor säkerhet att de bedöms kunna betala tillbaka de lånade 

pengarna, eftersom kreditgivarna förvaltar insättarens pengar (Råckle 2008).   

Det är viktigt att kreditgivare har en viss buffert av eget kapital i förhållande 

till kreditgivning, vilket identifieras som kapitaltäckning. Kreditgivare är de 

aktörer som bestämmer hur samhällets kapitalresurser skall allokeras. Särskilda 

myndigheter, i Sverige är det Riksbanken och Finansinspektionen, har som 

uppgift att kontrollera och övervaka den finansiella marknaden med vissa 

styrande instrument (Eklund 2010). 

3.4.2. Kreditbedömning och kvar-att-leva-på kalkyl 

När kreditgivare avgör om en eventuell låntagare skall beviljas lån utfärdas en 

bedömning av dennes kreditvärdighet (Iacoviello & Minetti 2008). En 

låntagares betalningsförmåga och säkerhetsvärde är två variabler som är 

avgörande i en bedömning av kreditvärdigheten. De primära riskerna hos en 

låntagare elimineras genom att en bedömning angående möjligheten att 

uppfylla föreliggande lånevillkor aktualiseras. Om risken för en 

betalningsinställelse bedöms vara på en låg nivå vidkommer därefter en 

prövning av låntagarens säkerhet. När en prövning om säkerheten föreligger 
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innebär det att en värdering i enlighet med försiktighetsprincipen äger rum. 

Värderingen skall täcka krediten med en god marginal för att anses relevant 

(Rydén et al. 2005).   

En av de flera faktorer som har en betydelse i en bedömning av 

kreditvärdighet är bostadspriserna. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden är i 

sin tur beroende av inom vilka restriktioner och ramar kreditgivare agerar 

(Hott 2011).  

När den nominella räntan för bostadslån minskar blir kreditgivare mer 

optimistiska i sitt avgörande om konsumentens kreditvärdighet. Det leder till 

att ett högre antal bostadslån kommer att beviljas, vilket resulterar i en 

prisökning på bostäder. När priser på bostäder ökar, kommer den nominella 

räntan att minska ytterligare. I en omvänd situation kommer istället 

kreditgivare agera pessimistiskt i förhållande till konsumentens kreditvärdighet. 

Detta resulterar i en ökning av den nominella räntan (Hott 2011).  

För att avgöra om ett hushåll är kapabel till att uppfylla åtagande om 

bostadslån utfärdar kreditgivaren en kvar-att-leva-på kalkyl som behandlar 

samtliga inkomster och utgifter. Olika bankaktörer räknar med olika 

räntevariabler i sin kalkyl. Genensamt är dock att samtliga aktörer kalkylerar 

med en räntevariabel som markant överstiger den aktuella. När uppgifter 

berörande ett låneåtagande lämnas in kontrolleras dessa med 

kreditupplysningsföretag för att verifiera samtliga uppgifters riktighet. Kvar-

att-leva-på kalkylen utfärdas i syfte att avgöra hur väl kunden klarar av 

ränteförändringar (FI 2010).  
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Figur 3.3: Kvar-att-leva-på kalkylens komponenter (FI 2010).  

 

3.4.3. Skuldsättningsgrad 

Stigande priser på bostadsmarknaden har en positiv effekt för bostadsägare. 

Det skapar möjlighet för bostadsägaren att belåna bostaden ytterligare. 

Samtidigt bidrar stigande bostadspriser till att öka hushållens skuldbörda. När 

de ökade prisnivåerna på bostäder sedan avtar, leder det till att bostadspriserna 

inte kan kompensera för den ökande skuldbördan. Skulden blir då högre än 

värdet på den pantsatta bostaden. En hög skuldbörda tillsammans med 

snävare restriktioner för utlåning resulterar i att bostadsägare kan tvingas sälja 

sina bostäder eller hamna i obestånd (Hott 2011). När låntagare har en hög 

skuldsättningsgrad ökar deras sårbarhet. Denna sårbarhet är främst i relation 

till sjunkande bostadspriser samtidigt som en låntagare är tvingad till att sälja 

sin bostad (FI 2010). Ett sådant scenario föreligger vid en fastighetsbubbla. 

Låntagare tvingas då att sälja sina bostäder till betydligt längre priser än vad de 

anskaffats för. Låntagare faller därför offer för en hög skuldbörda på grund av 

den höga skuldsättningsgrad som föreligger (Hott 2011).  
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3.5. Reglerad marknad 

Den svenska bostadsmarknaden har inte uppnått en likvärdig framgångsrik 

stabilisering som vidkommits i övriga svenska marknadssektorer. Ostabiliteten 

på den svenska bostadsmarknaden förespråkas av att den höga efterfrågan inte 

kan mötas med det mindre utbudet. Följade resulterar i att ett stort antal av 

den svenska befolkningen utesluts från bostadsmarknaden. Efterfrågan 

varierar markant i relation till område. Främst innehar storstadsregionerna 

högre efterfrågan på bostäder, vilket resulterar i högre prisnivåer på 

bostadsmarknaden (OECD 2007).  

Hyresnivåer på bostäder identifieras till ett självkostnadspris, vilket förespråkar 

en reglerad marknad.  Hyresnivåer på bostäder är inte tillåtna att reflektera 

marknadspriserna på privatägda bostäder. Att dessa nivåer speglar ett 

självkostnadspris resulterar i att dem inte avspeglar det rimliga marknadsvärdet 

och som följd blir väldigt dyra. Det är en företeelse som är allt mer framhävd i 

de svenska storstadsregionerna. Den privatägda bostadsmarknaden är även 

den reglerad. Regleringen hänför sig till möjligheten av andrahandsuthyrning 

av sin bostad. Denna reglering tillsammans med ett lågt utbud av hyresrätter 

resulterar i att efterfrågan inte är i jämvikt med utbudet. Det utmynnar i att 

konsumenter tvingas köpa bostäder i ett tidigare skede i livet vilket leder till att 

de får en högre belåningsgrad än vad dem räknat med (Sveriges Riksbank 

2011; OECD 2007).     

3.6. Den effektiva marknadshypotesen  

En ständigt återkommande finansiell teorimodell i tidigare forskning kring 

bolånetakets effekter på bostads- samt finansieringsmarknaden är Eugene 

Famas effektiva marknadshypotes (Bakeris & Lagelius 2011; Byström & 

Sandberg 2012).  

En ideal marknad innebär att prissättningen på marknadens objekt skall till 

fullo vara hänförbart till den information som finns tillgänglig. Vad som därför 

förklarar den effektiva marknadsteorin är att all information som finns 

tillgänglig på marknaden återspeglas i varans pris. Informationen som gör sig 

relevant för denna vara, kommer därför att ge direkta konsekvenser på dess 

pris. Det sker utöver de variabler som redan är i direkt relation till den 

specifika varan, det vill säga risk och avkastning (Fama 1970). På 

bostadsmarknaden föreligger inte alltid en fullständigt tillrättavisande relation 

mellan prissättning av bostaden samt den information som föreligger. Det 
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grundar sig på att säljaren av bostaden kan besitta information som inte tillges 

köparen av bostaden eller fastighetsmäklaren, trots dennes skyldighet att 

framföra all information berörande bostaden (Grausers Henning et. al 2010).    

  



32 

 

4. Empiri 

I följande kapitel presenteras en resultatredovisning av den empiriska undersökningen. 

Kapitlet inleds med en redovisning av kreditgivarperspektivet som sedan följs av 

fastighetsmäklarperspektivet. Vidare presenteras den statistiska datainsamlingen som är i 

relation till vad som framkommit ur den kvalitativa empiriska undersökningen.   

4.1. Observationer ur ett finansiellt perspektiv 

Kreditgivare är de aktörer på finansieringsmarknaden som realiserar 

Finansinspektionens rekommendationer om bostadslån. De är därav den aktör 

som ser hur utfallen av restriktionerna beläggs, samt hur det påverkar 

konsumenten och den egna verksamheten. Följande respondenter har 

innefattats i den kvalitativa empiriska undersökningen:  

- Lars-Erik Enocksson, bankchef i Karlstad, Länsförsäkringar bank och 

försäkring.  

- Sarah Birelius, licensierad privatrådgivare i Linköping, Swedbank. 

- Birgitta Birelius, före detta bankchef samt aktiv på avdelningen för 

personalkrediter i Stockholm, Swedbank.  

4.2.  Resultatredovisning bankrespondenter 

4.2.1. Bolånetakets effekter 

Likgiltigt hävdar både Länsförsäkringar Bank och Försäkring och Swedbank i 

Stockholm att dem förväntade sig att införandet av bolånetaket skulle ge en 

omfattande effekt. Framförallt var dem förberedda på att deras utlåningsvolym 

skulle minska. Dock har utlåningsvolymen för Länsförsäkringar Bank och 

Försäkring ökat under år 2012. Ytterligare en effekt de förväntade sig av 

bolånetakets införande var att vissa kundgrupper skulle erhålla svårigheter 

berörande tillgång till kreditmarknaden då dem inte identifieras inom de 

relevanta ramarna.  

Swedbank i Stockholm förväntade sig att effekterna främst skulle visa sig 

berörande handpenningen för ett bostadsköp. ”Till en början ansåg vi att det 

skulle bli kaotiskt. Vi befarade att väldigt många individer skulle påverkas och 

få stora problem” berättar Birelius1. Vilket till en början var det resultat som 

                                                 
1
 Birgitta Birelius f.d. bankchef, avdelning för personalkrediter Swedbank Stockholm, telefonintervju 

den 9 april 2013. 
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förelåg. Swedbank i Stockholm upplevde att det uppstod många diskussioner 

samt irritation hos kunderna. Anledningen var den tidigare möjligheten till att 

belåna upp till 100 procent av bostadens marknadsvärde och därefter använda 

sina sparpengar till att renovera sin bostad. Konsumenternas sparade kapital 

omfördelades nu istället till kontantinsatsen.  

Länsförsäkringar Bank och Försäkring upplevde en reducering på 

bostadsmarknadens prisutveckling som effekt av bolånetakets införande. Den 

bakomliggande faktorn anses vara att budgivningsintervallerna minskat på 

grund av att det inte längre är möjligt att belåna bostaden till 100 procent. 

Införandet av bolånetaket skapade problem för vissa kunder med ekonomiska 

svårigheter.  Lånehandläggarna försökte därför hitta vägar för att gå runt 

bolånetakets restriktioner för att på bästa sätt hjälpa sina förklarar Swedbank i 

Linköping.  

Nu, lite mer än två år efter bolånetakets införande, uppstår inte alls samma 

diskussioner som förelåg till en början. Den befarade effekten som hänvisar till 

att finansieringsmarknaden för bostäder mer eller mindre skulle bli kaotisk, 

anser Swedbank i Stockholm grundade sig i att det hela tiden varit tydliga och 

hårda med att inte lägga in mer är 75 procent i bottenlån och maximalt belåna 

bostaden till 85 procent. ”Folk har börjat acceptera bolånetaket mer och mer 

samt att fler banker har börjat följa restriktionerna, vilket gör att i stort sätt alla 

banker nu går under samma regelverk. Det blev enklare än vad vi befarat” 

konstaterar Birelius2. 

Den första tanken som slog Länsförsäkringar Bank och Försäkring var ”Vad 

är det här för förmynderi?” berättar Enocksson3. Länsförsäkringar Bank och 

Försäkring anser att det inte bör vara kundens belåningsgrad, utan individens 

ekonomi som skall avgöra hur mycket pengar de har möjlighet att låna. 

Däremot, berättar Länsförsäkringars bankchef, att det fanns förståelse kring 

att något som bolånetaket var nödvändigt för att dämpa den då rådande 

överhettade marknaden. ”Tidigare lånade många 100 procent av bostadens 

marknadsvärde, priserna drog iväg uppåt och en överhettning på 

bostadsmarknaden visades” förklarar Enocksson4.  

                                                 
2
 Birgitta Birelius f.d. bankchef, avdelning för personalkrediter Swedbank Stockholm, telefonintervju 

den 9 april 2013. 
3
 Lars-Erik Enocksson bankchef Länsförsäkringar Bank och Försäkring Karlstad, intervju den 5 april 

2013.  
4
 Lars-Erik Enocksson bankchef Länsförsäkringar Bank och Försäkring Karlstad, intervju den 5 april 

2013. 
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”Till en början fick bolånetaket stor effekt, men efter ett tag kunde vi 

kreditgivare lättare gå runt dessa regler. Då framförallt med blancolån” 

förklarar Birelius5. Eftersom dessa blancolån går utan säkerhet och därför inte 

pansätts, är det inget som anmäls hos inskrivningsmyndigheten. Swedbank i 

Linköping berättar att det leder till att dessa låntagande inte utåt har koppling 

till bostadslånet, trots att det är i relation till bostadsköpet. Eftersom 

restriktionerna på 85 procent därav indirekt kan kringgås, anser Swedbank i 

Linköping att effekterna inte blir som Finansinspektionen hade tänkt sig med 

syftet att minska hushållens belåningsgrader.  

Länsförsäkringar Bank och Försäkring hävdar att eftersom kunderna är 

medvetna om att det krävs en kontantinsats på 15 procent av bostadens 

marknadsvärde är det någonting som kunden oftast redan löst på annat håll 

när dem ansöker om bostadslån. ’’En vanlig förekommande företeelse är att ta 

hjälp av föräldrar genom att dem belånar sin fastighet, alternativt att vidta ett 

privatlån’’ konstaterar Enocksson6.  ”Dock blir det inte billigare kostnader för 

bolån gentemot kunden, utan det blir nog tvärt om, genom att lånen blir under 

en kortare löptid och med tuffare amorteringskrav ” fortsätter Enocksson7.  

4.2.2. Kreditgivarnas agerande 

Gällande kreditgivares förhållningssätt, till ramen om 85 procent av bostadens 

marknadsvärde som beviljas för bostadslån, samtycker samtliga banker att de 

är tydliga med att inte bevilja bolån utöver dessa ramar. Däremot förelåg en 

viss tidsmarginal innan samtliga kreditgivare började förhålla sig till dessa krav. 

”Vissa nischbanker har ruckat lite på det och lägger in 85 procent i hypotek 

istället för 75 procent. Nu börjar fler och fler banker att förhålla sig till 

regelverket, även om det i vissa fall sker undantag” berättar Birelius8.  

För att Swedbank i Stockholm ska kunna göra ett undantag krävs beslut med 

högre kreditchefer tillsammans med kontorschefer. Undantagen beviljas i så 

fall till kunder med en hög prioriteringsfaktor som exempelvis företagsledare i 

större företag. Dessa kunder genererar då stora intäkter till banken. Dock är 

detta inte alls vanligt förekommande.  

                                                 
5
 Sarah Birelius licensierad privatrådgivare Swedbank Linköping, intervju den 31 mars 2013. 

6
 Lars-Erik Enocksson bankchef Länsförsäkringar Bank och Försäkring Karlstad, intervju den 5 april 

20113. 
7
 Lars-Erik Enocksson bankchef Länsförsäkringar Bank och Försäkring Karlstad, intervju den 5 april 

2013. 
8
 Brigitta Birelius f.d. bankchef, avdelning för personalkrediter Swedbank Stockholm, telefonintervju 

den 9 april 2013. 
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Länsförsäkringar Bank och Försäkring har observerat fall då kunder 

finansierar kontantinsatsen för bostadsköpet med olika konsumtionslån. ”I 

vårt system går det inte att frångå gränsen på 85 procent, så det är något vi 

förhåller oss till. Dock förekommer det att vissa bostadsköpare tar privatlån 

utöver dessa 85 procent och på så sätt finansierar kontantinsatsen. Detta trots 

att de kan uppge att det är ett privatlån till bil. Men gällande bolån är det 

ramen om 85 procent som är aktuell” förklarar Enocksson9.  

Även Swedbank i Linköping är hårda med att följa ramen om 85 procent. De 

ställer även höga amorteringskrav på sina kunder. ”Vi är väldigt noga med att 

inte belåna husen mer än till 85 procent, men ser vi en kund som exempelvis 

kan klara ett lån om ytterligare 70 000 kr på sitt boende kan detta beviljas. 

Dock har vi på Swedbank i Linköping som krav att kunden ska klara av att 

börja amortera” förklarar Birelius10.  

Samtliga bankrespondenter konstaterar därav att ramarna om 85 procent 

indirekt kan frångås genom att resterande 15 procent blir ett privatlån som inte 

belastar bostaden med en säkerhet, och därav inte ingår i klassificeringen av 

bostadslån. Hos kunderna blir effekten att de riskerar att hamna i en invecklad 

sits som blir svår att ta sig ur. ”Uppstår en bostadsbubbla behöver låntagarna 

ta ett nytt lån för att kunna lösa det privatlån som tagits för kontantinsatsen” 

berättar Birelius11. ”Om ramen på 85 procent frångås, kommer fler in på 

bostadsmarknaden, som egentligen kanske inte har den ekonomin som krävs 

för att bland annat klara av eventuella ränteförhöjningar. De blir känsligare 

genom att belåningsgraden ökar” klargör Enocksson12.  

Swedbank i Stockholm håller med Länsförsäkringar Bank och Försäkring om 

att effekterna för kunderna bli att de riskerar att inte klarar av sina betalningar. 

”Vi räknar på en hög kalkylränta och en hög buffert för att se så att kunderna 

klarar det. Om vi har ett lägre krav riskerar vi att sätta kunderna i en situation 

där de inte klarar av att betala. Det skulle vara dålig rådgivning från oss” 

tydliggör Birelius13.  
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Det föreligger även konsekvenser för bankerna i de fall ramarna att agera inom 

frångås. Finansinspektionen granskar nämligen kreditgivarnas agerande. I de 

fall kreditgivarna inte förhåller sig till reglerna riskerar de att få en kontroll på 

sig och de kan även hängas ut offentligt.   

Birgitta Birelius på Swedbank i Stockholm upplyser även om att effekterna för 

bankerna har med upplåningen och säkerheten i kapitalstocken att göra. När 

kreditgivare erhåller ett ökat antal hypotekslån resulterar i en säkrare upplåning 

för dem. Det ger kreditgivarna en säkrare kreditstock och de blir därav en 

starkare aktör på marknaden. Vidare förklarar även Birgitta Birelius att det blir 

dyrare för dem att lägga krediter utanför kreditstocken. 

4.2.3. Räntevariabeln 

I ett större perspektiv anser samtliga bankrespondenter att bolånetaket inte 

haft någon direkt effekt på utlåningsräntan för bostadslån. De anser att den i 

dagsläget låga räntan är en följd av den lågkonjunktur Sverige nu befinner sig i. 

Däremot anser kreditgivarna att bolånetakets införande resulterat i att 

konkurrensen kreditgivarna emellan stagnerat. Länsförsäkringar Bank och 

Försäkring menar att bankerna livnär sig på att låna ut pengar till kunder och 

vill därför få in så många kunder som möjligt. Kunder med god ekonomi och 

en god återbetalningsförmåga är att föredra. ”Bolånetaket har resulterat i 

minskad utlåning och eftersom bankerna präglas av en stark konkurrens och 

ställs mot varandra, trycker det ner räntan. Lägre räntor gynnar sedan kunden” 

förklarar Enocksson14.   

Swedbank i Stockholm anser även dem att bolånetaket bidragit till en effekt på 

räntan genom att möjligheten till omförhandling aktualiserats. ”Att räntan 

möjliggörs för förhandling sker i och med att vi som kreditgivare inte har 

möjligheten till att förhandla med kunden om hur stor del av lånet som vi kan 

lägga i hypotek. Det resulterar i att räntan blir nästa förhandlingsvariabel hos 

kunden” förklarar Birelius15.  

4.2.4. Konsumenterna 

Gällande konsumenternas anpassning efter bolånetaket råder det delade 

meningar hos bankrespondenterna. Swedbank i Linköping hävdar att 

konsumenterna inte anpassat sig i en anmärkningsvärd mån och att de flesta 
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fortfarande inte besitter ett intresse av att månadsspara. ”Vårt krav är att 

kunderna tecknar vissa försäkringar, detta för att klara sina bolån ifall något 

oväntat skulle inträffa. Kraven innebär att teckna bland annat en 

livsförsäkring, börja spara samt amortera. Dock är inte alla kunder villiga att 

göra detta idag, utan de vill hellre leva ett lyxliv och spendera sina pengar. Det 

är heller inte så många som förstår att amortering är ett sparande i sig” 

konstaterar Birelius16.  

Länsförsäkringar Bank och Försäkring har däremot upptäckt ett ökat sparande 

hos kunder första kvartalet under år 2012 jämförande motsvarande period 

under 2013. ”Jag tror att de flesta kunder sparar mer idag än vad de gjort förut. 

När det tidigare fanns möjlighet till att låna 100 procent av bostaden och 

utöver det även till pantbrevskostnader samt lagfart, fanns det inga pengar 

kvar att spara. Så gränsen på 85 procent har ökat utrymmet för sparande, 

särskilt tillsammans med en låg ränta” hävdar Enocksson17.  

Länsförsäkringar Bank och Försäkring är även noga med att råda sina kunder 

att ta vara på möjligheten till att månadsspara i dagsläget med motiveringen att 

räntenivån är låg. Det föreligger en risk med att räntan senare kommer att öka 

och sparandet kan därför identifieras som en kompensation för den nuvarande 

räntenivån.  

Swedbank i Stockholm ser dessvärre inte att sparandet ökat i den utsträckning 

de önskat. De räknar på höga kvar-att-leva-på kalkyler vid sin utlåning och i de 

fall kunden klarar denna kalkylering skall det finnas ett utrymme för sparande. 

Det agerandet är dock ingenting som påvisats hos kunderna. ”I Stockholm 

förlitas mycket på en värdestegring av bostadens marknadsvärde, och att 

denna värdestegring blir substitut till ett sparande. De finns även de kunder 

som minskat sitt pensionssparande på grund av detta. Det kanske har blivit 

mer sparande i landet, men inte i Stockholm. Här anses bostaden generera ett 

bundet sparande i boendet” förklarar Birelius18.  

Gällande bortfall av kundsegment på bostads- samt finansieringsmarknaden 

anser både Swedbank i Stockholm och Länsförsäkringar Bank och Försäkring 

att det främst är unga kundsegment som påverkats samt generellt minskat på 

marknaden. Swedbank i Linköping anser tillsammans med Länsförsäkringar 
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Bank och Försäkring att den utlösande faktorn för att unga inte inkluderas på 

bostadsmarknaden i samma mån som tidigare är en effekt av dess uteblivna 

sparande. Möjligheten att belåna en bostad till 100 procent förelåg tidigare, 

vilket resulterade en kravlöshet på ett sparat kapital som insats i bostadsköpet. 

Idag ställs högre krav på insatsen, och åtstramningen påverkade då främst dem 

som inte lever upp till kravet om en sparad buffert.  

”De mer spontana individerna påverkas av bolånetaket. Dessa karaktäriseras 

ofta som unga som ska bli sambos. De tjänar bra, med har inga besparingar till 

kontantinsatsen” förklarar Enocksson19. Han tillägger även att kunder med 

betalningsanmärkningar idag inte har en chans till att låna pengar till ett 

bostadsköp. ’’Även ensamstående är en kundgrupp som drabbats hårt av 

bolånetakets krav’’ fortsätter Enocksson20.  

Swedbank i Linköping håller däremot inte helt med. De står fast vid att det 

främst blivit mindre av kunder som månadssparar. ”Även att en kund har en 

hög inkomst, är sparandet ingenting som prioriteras i dagsläget” berättar 

Birelius21 att dem på Swedbank i Linköping upplever.  

Vidare upplever Swedbank i Linköping att inneha äganderätten på en bostad i 

livscykelns tidiga stadium identifieras som en statussymbol. ’’Det resulterar i 

att yngre kundgrupper försöker hitta alternativa sätt att finansiera ett 

bostadsköp på’’ förklarar Birelius22. Det anser även Swedbank i Linköping 

föreligga som anledning till varför yngre kundsegment inte reducerats i antal 

på bostadsmarknaden.    

4.2.5. Finansiering på bostadsmarknaden 

Samtliga bankrespondenter märker tydliga skillnader i hur 

bostadsfinansieringen går till och varierar beroende på köparens ålder. De 

anser att de yngre köparna är mer beroende av finansieringshjälp från en tredje 

part. Vidare anser de att detta grundar sig på att yngre kundsegment inte 

besitter någon sparbuffert.  ”För de nya som ska in på bolånemarknaden, 

framförallt ungdomar, ser vi ofta att belåning sker med säkerhet i föräldrarnas 

befintliga boende eller fritidsfastigheter’’ berättar Birelius23.  
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Birgitta Birelius på Swedbank i Stockholm tillägger även att det är näst intill en 

omöjlighet för de yngre kundsegmenten att finansiera ett bostadsköp utan 

föräldrarnas hjälp. ”I Stockholm blir det inte lätt för ungdomarna när en etta 

kostar 1 200 000 kronor. De föreligger då stora svårigheter för köparen att 

spara ihop dessa 100 000 kronor som då krävs som kontantinsats” förtydligar 

Birelius24. 

”De yngre åldersgrupperna har mindre besparingar. De är mycket mer 

beroende av anhöriga och deras ekonomiska situation” berättar Enocksson25, 

vilket verifierar observationer på en liknande trend som Swedbank i 

Stockholm upplever.  

Länsförsäkringar Bank och Försäkring berättar att dem är mer observanta när 

yngre par söker inträde på kreditmarknaden. De föredrar nämligen att 

föräldrarna hjälper till vid finansieringen av bostaden eftersom de berikar 

säkerheten för utlåningen. ”Om dem inte vill blanda in föräldrarna är det en 

indikator på att föräldrarna inte tycker att ett bostadsköp är särskilt smart. I de 

fall föräldrarna är villiga att erbjuda hjälp med finansieringen brukar det alltid 

lösa sig’’ berättar Enocksson26.  

Swedbank i Linköping har även dem observerat att föräldrarna är ett vanligt 

förekommande alternativt sätt att finansiera sitt bostadsköp på för de yngre 

kundsegmenten. De har även noterat en ökning av lån utan säkert. Det är dock 

inget som Swedbank i Stockholm observerat, då de förklarar att kravet 

berörande blancolån är idag även dem hårda. Denna belåningstyp blir därav en 

svårighet för yngre kunder att klara av. ”Det svåra för ungdomarna idag är att 

de ofta inte har en fast anställning, vilket gör det svårt för dem att leva upp till 

de krav kreditmarknaden ställer på dem. Vi banker kanske måste se detta 

också, att det inte är lika vanligt med en fast anställning, även om det 

fortfarande är ett grundkrav. Vi kan därav rucka lite på grundprincipen och 

istället se på betalningsförmågan hos kunden” anser Birelius27.  

Länsförsäkringar Bank och Försäkring berättar att för de kundsegment som 

redan är aktiva på bolånemarknaden är ett vanligt förekommande fenomen att 
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bostadsköpet finansieras genom tidigare vinstförsäljningar. De äldre besitter 

oftast en sparbuffert, vilket ger dem möjlighet till att finansiera ett bostadsköp. 

”Äldre personer har till majoriteten ett sparat kapital. De säljer ofta en villa 

som inte är belånat och köper sedan en lägenhet” berättar Enocksson28.  

För yngre kundgrupper har både Swedbank i Stockholm och Länsförsäkringar 

Bank och Försäkring observerat att det är idag mer vidkommande att en tredje 

part, oftast föräldrar, hjälper till att finansiera ett bostadsköp. Swedbank i 

Linköping ser dock ingen markant skillnad på den typen av alternativt sätt att 

finansiera bostadsköpet på, dem har istället observerat en ökning av lån utan 

säkerhet.  

Swedbank i Stockholm har noterat att det blivit mer förekommande att lyfta in 

ett flertal familjemedlemmar. Förutom föräldrar vidkommer det fler fall där 

även hjälp från syskon erhålls. Därefter observerade de mönster på att 

föräldrar belånade sina fastigheter på barnen. ”Det var ett vanligt 

förekommande fenomen när jag arbetade i Södertälje. Dock drog vi in på 

denna typ av finansieringsalternativ då det skulle resultera i slutändan med att 

barnen själva inte skulle kunna köpa bostad på grund av att de var belånade på 

föräldrarnas fastigheter” berättar Birelius29.  

”Förr kunde fastigheten belånas till 100 procent och därefter signerade 

föräldrarna ett borgensåtagande. Då bygger det på föräldrarnas 

betalningsförmåga. Sen tillgav de nya reglerna att det är dem som står på lånet, 

det vill säga den som ansöker om lånet, är den som skall besitta 

betalningsförmågan. Det vill säga den som köper bostaden” förklarar 

Enocksson30.  

Vidare har Länsförsäkringar Bank och Försäkring upplevt att efter 

bolånetakets införande har det blivit vanligare samt uppkommit alternativa sätt 

att finansiera den kontantinsats som krävs vid ett bostadsköp. ”Att någon 

annan belånar sin säkerhet resulterar i att det blir 100 procent av pengarna som 

är lånade, men endast 85 procent belastar den aktuella bostaden för köpet med 

säkerhet. Kunden kan därför stå på lån på andra säkerheter, till exempel 
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föräldrarnas hus. Att binda upp sig på ett privatlån skulle istället bli väldigt dyrt 

för kunden” förklarar Enocksson31. 

4.2.6. Framtida finansieringsmarknaden 

Angående bolånetakets införande råder det delade meningar hos 

bankrespondenter om det bidragit till en bättre finansierings- och 

bostadsmarknad eller det motsatta. Swedbank i Stockholm upplever mestadels 

positiva effekter som följd av bolånetakets införande. ”Hushållen skall inte 

vara belånade över skorstenen. Varför ska kunderna förvänta sig att banken 

ska ta hela risken om de själva inte kan ta en liten risk, i följande fall blir den 

risken insatsen. Är kunden villig att ta denna risk är även vi mer villiga att ta en 

risk. Så bolånetaket är bra. Det är även bra att vi har ett amorteringskrav på allt 

över 75 procent som skall amorteras av på tio år” förklarar Birelius32.  

Länsförsäkringar Bank och Försäkring berättar att dem upplever bolånetaket 

om 85 procent som en relativt drastisk åtgärd att ta till. ”Det gynnar personer 

med föräldrar som kan backa upp ens bostadsfinansiering. Då kringgås 

gränsen på 85 procent indirekt genom att det inte blir en kontantinsats på 15 

procent, utan det är pengar som lånas på annat sätt än via bostadslån. De som 

drabbas är dem som skall försöka klara sig själva. De har en bra inkomst, men 

de har en viss problematik med att få till en sparbuffert på 15 procent. En bra 

lösning i dessa fall skulle istället vara hårdare amorteringskrav på grund av att 

de har en god ekonomi, men inte det sparade kapitalet” anser Enocksson33.   

Länsförsäkringar Bank och Försäkring konstaterar, nu när två år har passerat 

sedan bolånetaket infördes, att det var en bra åtgärd. De anser nämligen att 

restriktionerna bidragit till en bromsning utav den överhettade 

bostadsmarknaden som tidigare förelåg som följd av hushållens höga 

belåningsgrader.  ”Bostadsfinansieringen bör vara anpassad efter individen. Vi 

kan se nyexaminerade studenter med en fin utbildning, framtida jobb och med 

en kommande inkomst som kommer att kunna betala ett lån. Dessa kunder 

avslås krediter eftersom banker begränsas i utlåning, och därav kan kunden 

inte finansiera kontantinsatsen. Så länge kunden är medveten om framtida 
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kostnader samt att banken bedömer att individen är kapabel till att fullfölja 

lånevillkoren, bör inte utlåningen begränsas” konstaterar Birelius34. 

Berörande den framtida finansieringsmarknaden för bostadsköp föreligger 

skilda åsikter bland kreditgivarrespondenterna. ’’Någonstans måste det finnas 

ett stopp. Det går inte att belåna hur mycket som helst. Jag tror att vi står inför 

ett generationsbyte, där äldre måste sälja sina hus billigt för att bli av med dem, 

vilket gör att yngre kan köpa hus billigt och att vi kan börja om igen’’ 

spekulerar Birelius35 

Swedbank i Stockholm samt Länsförsäkringar Bank och Försäkring tror båda 

på framtida höjda krav kring amorteringen. ”Jag tror absolut att 

amorteringskravet kommer att stärkas” fastslår Birelius36. Dock belyser även 

Birgitta Birelius att det kan bli tufft i Stockholm refererat till prisläget på 

bostadsmarknaden. ”Det finns nog ingen risk att priserna kommer att sjunka 

på grund av att nyproduktion av bostäder inte är i jämvikt med efterfrågan. 

Bostadspriserna stagnerar istället varje år. Däremot kan segregationen uppstå 

på marknaden då priserna kräver en högre inkomst för att klara betalningarna, 

vilket även strängare amorteringskrav kan leda till” förklarar Birelius37.   

Förutom ett stärkt amorteringskrav tror Länsförsäkringar Bank och Försäkring 

på ytterligare en förändring i form av krav om certifiering för lånehandläggare 

gällande beviljande av bostadslån.”Idag kan nästan vem som helst göra det. Jag 

tror att det kommer bli högre krav på dem som lämnar finansiering, vilket 

även hjälper till att driva bort snabblån som bidrar till en osund utveckling av 

hushållens skuldsättningsgrader. Jag vill se att det finns ett ”körkort” på att 

lånehandläggaren vet vad det handlar om gällande finansiering” anser 

Enocksson38.  

I framtiden vill Länsförsäkringar Bank och Försäkring även se en bättre 

kontroll och styrning över kreditinstitutioner som erbjuder snabblån. Vilket 

grundar sig på att dem anser att dessa kreditinstitutioner har en bidragande 

nyckelroll till höga belåningsgrader hos hushållen.  
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Samtliga bankrespondenter anser att bolånetaket kommer fortgå som tidigare. 

Länsförsäkringar Bank och Försäkring tror även på någon typ av komplement 

för att kringgå 85 procent i de fall kunden visar på stabil inkomst och god 

återbetalningsförmåga. ”Jag tror bolånetaket har fått sin effekt genom att alla 

banker vet att det är det man ska förhålla sig till. Det gynnar långsiktigheten 

som krävs för en god utveckling på marknaden” avslutar Enocksson39. 

Sammanfattningsvis upplever vi att det föreligger likheter i samtliga 

kreditgivares inställning till bolånetaket. De belyser de alternativa 

finansieringsalternativ som blivit mer relevant sedan bolånetaket infördes, 

samt att unga kundgrupper har goda löner idag och fokus bör därav riktas till 

dess återbetalningsförmåga.  

 

4.3. Observationer ur ett fastighetsmäklarperspektiv 

Fastighetsmäklarbyråerna är de aktörer på bostadsmarknaden som är i 

interaktion med både konsument och kreditgivare. De kan därav se effekten av 

hur kreditgivarnas utlåningsbeteende påverkar kunden och bostadsmarknaden. 

Följande respondenter har varit aktuella i den kvalitativa empiriska 

undersökningen: 

- Ann-Christin Olsson, Registrerad fastighetsmäklare i Karlstad, 

HusmanHagberg.  

- Mattias Wassberg, Registrerad fastighetsmäklare i Karlstad, Svensk 

Fastighetsförmedling.  

- Tobias Mattson, Registrerad fastighetsmäklare i Karlstad, 

Skandiamäklarna.  

4.4.  Resultatredovisning intervjuer 

4.4.1. Bolånetakets effekter  

När Finansinspektionen år 2010 gick ut med allmänna råd om ett bolånetak på 

85 procent var både Svensk Fastighetsförmedling och HusmanHagberg 

förberedda på att markanta effekter skulle visas på bostadsmarknaden. 

Skandiamäklarna var istället inställda på att effekterna inte skulle visas i 

anmärkningsvärd mån. ’’Många hade sina gamla lånelöften om bostadslån som 
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sträckte sig över ett halvår, så det dröjde fram till våren 2011 innan effekterna 

visade sig’’ förklarar Olsson40. 

Fastighetsmäklarna på Svensk Fastighetsförmedling var inställda på att mindre 

bostadsrätter, främst lägenheter med ett- eller två rum med kök, skulle vara 

svårare att förmedla som en effekt av bolånetaket. De ansåg nämligen att yngre 

kundgrupper, som vanligtvis är spekulanter på mindre lägenheter, skulle 

besitta svårigheter med att uppfylla de krav bolånetaket ställer på dem. 

Likgiltigt hävdar HusmanHagberg att när effekterna väl slog till, blev de yngre 

köparna borta från marknaden helt under en tid.  

För Skandiamäklarna blev effekterna av bolånetakets införande mycket större 

än vad dem förväntat sig. ’’Kontantinsatsen var tidigare på 10 procent, och 

ökade nu till 15 procent. Så vi ansåg inte att bostadsmarknaden skulle påverkas 

markant av de nya reglerna’’ menar Mattsson41. 

Vidare blev effekterna inte som dem tänkt sig på Skandiamäklarna, på grund 

av att dem gav utfall i en mycket större mån än vad de förväntat sig. ’’Främst 

visades effekter på färre spekulanter berörande renoveringsobjekt. Kunderna 

var istället tvungna att lägga pengar på kontantinsatsen istället för att 

renovera’’ förklarar Mattsson42.  

Nu när mer än två år har gått sedan införandet av bolånetaket anser både 

HusmanHagberg och Svensk Fastighetsförmedling att effekterna blev mindre 

än vad dem tänkt sig. Svensk Fastighetsförmedling upplever att det är något 

färre spekulanter visningarna, men att prisbilden för bostäder inte förändrats i 

en anmärkningsvärd mån. HusmanHagberg upplever att yngre vuxna har idag 

bättre kontakt med respektive kreditgivare, och har därigenom påbörjat sitt 

sparande och kan som följd beviljas bostadslån.  

Skandiamäklarna kan såhär i efterhand fastslå att det framkom effekter av 

bolånetaket dem inte hade räknat med. De hävdar att bostadsmarknaden råkat 

ut för en viss segregering. De anser nämligen att kundernas bostadskarriär har 

en betydande roll för finansiering av bostadsköp sedan bolånetaket infördes.  
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4.4.2. Kreditgivarnas agerande  

I vilken mån kreditgivare förhåller sig till restriktionerna om 85 procent 

märker vi att det råder osäkerhet samt delade meningar kring, beroende om 

det skall ses ur ett indirekt eller ett direkt perspektiv.  

HusmanHagberg upplever att det är avgörande vilken personlig kontakt 

kunden besitter med sin kreditgivare. ’’Bankerna verkar inte låna ut mer än till 

85 procent på bostaden. Men beroende på det personliga förhållandet, 

individens inkomst och sparande ges det möjligheter till att låna ytterligare’’ 

förklarar Olsson43.  

Detta hänvisar även Svensk Fastighetsförmedling till. De förklarar att med rätt 

förutsättningar, som en god inkomst och representativ kalkyl, har 

kreditgivarna möjlighet att lösa utlåningen på annats sätt för kunden. ’’Det blir 

bara en annan typ av belåning som hänför sig till bostaden’’ menar Wassberg44.  

Svensk Fastighetsförmedling menar att bottenlånet hänför sig direkt till 

bostaden, och ett blacolån representerar resten av det kapital som krävs för 

bostaden. Det identifieras dock inte inom ramen för ett bostadslån. Kunden 

får därför kapital på ett alternativt sätt till bostadsköpet.  

Även Skandiamäklarna håller med om att kreditgivare utåt sett håller sig till 

gränsen på 85 procent av bostadens marknadsvärde, men att de sedan kan 

hjälpa kunden att lösa det på annat sätt. Det genom bland annat att finansiera 

bostadsköpet med blancolån. ’’Den del som hänför sig till lån med bostaden 

som pant är ingenting som kan frångås, den är kliniskt, även om bankerna 

verkar lösa ytterligare finansiering på ett alternativt sätt’’ förklarar Mattsson45.  

HusmanHagberg anser att effekten som vidkommer då samtliga bankaktörer 

på marknaden förhåller sig till lika restriktioner ökar konkurrensen bland 

kreditgivarna. ’’Vi märker att kunder oftare byter bank än förut. Sedan 

bolånetaket infördes har kunden möjlighet att ställa bankerna mot varandra 

och i en mer framgångsrik mån förhandla sig till förmånligare ränta’’ berättar 

Olsson46.  

Om kreditgivare skulle frångå ramarna om att bostaden endast får belånas till 

85 procent av marknadsvärdet anser Svensk Fastighetsförmedling att det är 
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kunderna som drabbas hårdast i slutändan. I de fall då belåningen överstiger 

85 procent kommer kunden att belastas med högre räntekostnader och 

därigenom allmänt dyrare lånekostnader på grund av att belåningen sker över 

restriktionerna. Det skulle även resultera i att kunderna beläggs med hårdare 

krav för amortering. 

Skandiamäklarna hävdar att oavsett om restriktioner efterföljs eller inte av 

kreditgivarna, så anpassar sig alltid den övriga marknaden efter agerandet. ’’Jag 

har varit i branschen sedan 1995. Förut belånades bostäder till 100 procent 

plus lagfart och pantbrevskostnader. Sedan infördes en kontantinsats på 5, 

sedan till 10 och nu på 15 procent. Oavsett förhållningssätt har jag uppfattat 

att marknaden alltid anpassas efter det’’ konstaterar Mattsson47.  

4.4.3. Räntevariabeln  

Samtliga fastighetsmäklarrespondenter besitter vissa svårigheter i att avgöra 

om införandet av bolånetaket bidragit till någon konsekvens på kreditgivares 

utlåningsränta berörande bostadslån. ’’Om bolånetaket haft en effekt på 

räntevariabeln är en väldigt svår fråga. Jag har svårt att se att det skulle ge 

några konsekvenser, på grund av att det är många utomliggande faktorer som 

avgör räntesatsen hos banker’’ förklarar Wassberg48.  

HusmanHagberg belyser att utlåningsräntan idag ligger på en mycket låg nivå, 

men dem ser ingen större möjlighet till att det skulle vara en effekt av 

bolånetaket.  

Skandiamäklarna menar att det är omvärlden som styr vilken aktuell nivå 

räntorna är belägna kring. Dock anser dem att bolånetaket kan bidra till en 

lättare omförhandling av räntan mellan kund och konsument. ’’Bolånetaket 

torde bidra till att kunden har en större möjlighet att förhandla ner räntan till 

en lägre nivå, då dem har högre krav på sig i form utav en kontantinsats på 15 

procent’’ menar Mattsson49.   

4.4.4. Konsumenterna 

Vid diskussioner om de restriktioner som identifierar bolånetaket i relation till 

konsumenterna är ett städigt återkommande kundsegment som identifieras av 

yngre ålder samt förstagångsköpare.  
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Sedan införandet av bolånetaket ser HusmanHagberg en förändrade mönster i 

konsumtionsbeteendet, det vill säga i vilken mån kundanpassning aktualiserats. 

Skillnaden berör just yngre kundgrupper. De menar att förstagångsköparna till 

en början var helt borta från bostadsmarknaden när effekterna slog till cirka ett 

halvår efter det att restriktionerna realiserats. Det berodde i huvudsak på att 

yngre tenderar att vara mer spontana i sin konsumtion, samtidigt som de inte 

besitter ett sparat kapital. HusmanHagberg menar att yngre har en mycket god 

inkomst, men att de prioriterar att spendera istället för att spara. En skillnad i 

konsumtionsbeteendet visades en tid efter bolånetaket som innebar att yngre 

kundsegment började spara istället för att enbart spendera. ’’Förändrat 

konsumtionsbeteendet hos yngre kunder resulterade i att dem nu är tillbaka på 

bostadsmarknaden’’ förklarar Olsson50. 

Svensk Fastighetsförmedling upplever ett generellt ökat sparande hos 

kunderna, vilket de anser hänföra sig att de nya reglerna om bostadslån 

indikerar till ett ökat sparande. De har även upplevt att yngre kundgrupper 

påbörjar sin bostadskarriär i ett senare skede i livscykeln jämförande innan 

bolånetakets införande då bostadskarriären påbörjades tidigare för 

konsumenter. Att bostadsköp i dag sker senare i livscykeln, anser Svensk 

Fastighetsförmedling vara en konsekvens av ett sparande för att kunna 

uppfylla regeln om 15 procent i kontantinsats som idag krävs. Samtidigt 

hävdar även Skandiamäklarna att kunder ansluter sig idag tidigare till en 

bostadskarriär, vilket dem har konstaterat genom ett ökat antal av 

lägenhetsförsäljningar.  

Trots att sparandet hos konsumenter ökat ser samtliga fastighetsmäklarbyråer 

att ett ökat deltagande av en tredje part i finansieringen av ett bostadsköp. ’’Ett 

vanligt förekommande fenomen numera är att yngre tar hjälp av föräldrar som 

ett alternativ att finansiera sin bostad, vilket sker genom att de belånar 

mammas och pappas hus. Det har blivit väldigt aktualiserat sedan bolånetaket 

infördes’’ förklarar Wassberg51.  

Den kundanpassning som realiserats sedan bolånetaket infördes refereras i de 

flesta fall till bortfall av specifika kundsegment. Samtliga 

fastighetsmäklarrespondenter är överens om att förstagångsköparna är dem 

som drabbats hårdast av kraven som bolånetaket medför. Ett bortfall har dock 

inte blivit aktuellt, utan mer en reducerad förekomst av specifika 
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kundsegment. ’’Ett bortfall av kundsegment är ingenting som vi märkt av. 

Dock upplever vi att det är svårare att sälja mindre lägenheter på grund av 

dem riktar sig till målgrupper med karaktärsdrag som yngre’’ förklarar 

Wassberg52.  

HusmanHagberg har även noterat att ensamstående är ett kundsegment som 

inte längre är lika aktiva på bostadsmarknaden. Svensk Fastighetsförmedling 

hävdar det numera även föreligger svårigheter i att sälja dyra villor. ’’Dessa är 

tuffa att sälja, för du ska fram med en bra slant om en villa är prissatt till fyra 

miljoner kronor’’ konstaterar Wassberg53.  

De kundsegment som drabbats hårt av bolånetakets restriktioner är dock inte 

bestående effekter, har Svensk Fastighetsförmedling konstaterat, vilket även 

HusmanHagberg håller med om. ’’Marknaden har nu vänt tillbaka, och 

uppnått en högre grad av stabilitet på grund av att effekterna nu mattats av’’ 

förklarar Olsson54.   

Medan Skandiamäklarna noterat ett reducerat antal av spekulanter i relation till 

renoveringsobjekt, har Svensk Fastighetsförmedling upplevt en generell 

minskning av intressenter på visningar. Svensk Fastighetsförmedling refererar 

till att bolånetaket medför att många spekulanter sållas bort redan innan 

visningarna på grund av att de nya restriktionerna ställer hårdare krav på 

kunderna. Därav är det inte lika lätt att beviljas bostadslån, jämförande med 

hur restriktioner för att finansiera bostäder tidigare förelåg.  

Skandiamäklarna hävdar att det är svårt för kunder att kunna spara en buffert 

till både kontantinsats och för att renovera sin nyköpta lägenhet eller villa. ’’De 

som tidigare har kunnat låna kapital för bostadsköpet har lånat mer för att 

sedan kunna renovera bostaden. De har inte den buffert som krävs för att 

kunna gå in med en kontantinsats och samtidigt renovera. Det resulterar i att 

de bostäderna med ett renoveringsbehov tappar kunder’’ förklarar Mattsson55.  

4.4.5. Finansiering på bostadsmarknaden 

Samtliga fastighetsmäklarrespondenter upplever att det förekommer en 

variation i bostadsfinansiering beroende på i vilket stadium i livscykeln kunden 
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befinner sig i. Skandiamäklarna upplever att en viktig variabel för hur 

finansieringen av ett bostadsköp går till är beroende på kundens 

bostadskarriär. De hävdar att desto äldre en individ är, desto mer kapital har 

dem att föra in i nästa bostadsköp på grund av att de tidigare köpt och sålt 

bostäder. ’’Jag har jobbat sedan år 2006, och jag har märkt att idag är det 

mycket mer vanligt att unga köpare lånar pengar på föräldrarnas hus. Det är 

ingenting vi fastighetsmäklare märkt av som vanligt tidigare’’ berättar Olsson56.  

Skandiamäklarna anser även att det är mycket svårt för unga kundgrupper att 

spara ihop till en kontantinsats. Det ligger även till grund varför de anser att 

det är viktigt med en tidigare bostadskarriär.  

HusmanHagberg och Svensk Fastighetsförmedling belyser företeelsen att 

inkludera en tredje part i bostadsköpet mer än att resonera om yngre 

kundgruppers bostadskarriär. ’’Bankerna löser finansieringen på ett eller annat 

sätt för kunden, det går nästan alltid att lösa även fast kunden inte har sparade 

pengar på 15 procent av bostadspriset’’ menar Wassberg57.  

Alternativen för att finansiera ett bostadsköp på framstår till övervägande del 

vara att en tredjeparts säkerhet belånas. Vanligt förekommande är föräldrarnas 

bostäder, håller samtliga fastighetsmäklarrespondenter med om. De upplever 

inte att de yngre kunderna vidtar lån utan säkerhet anmärkningsvärt ofta. ’’Att 

binda upp sig på blancolån har inte med åldern på kunden att göra, utan det är 

utifrån hur lämplig kundens kvar-att-leva-på kalkyl är’’ förklarar Wassberg58.  

Sammanfattningsvis är samtliga fastighetsmäklarrespondenter överens om att 

det framstår som att majoriteten av dess kunder inte besitter problem 

berörande kontantinsatsen på 15 procent av bostadens marknadsvärde vid 

köpet. De är dock oftast de yngre kundgrupperna som skiljer sig i finansiering 

av bostäder jämförande övriga kundsegment. Ett vanligt förekommande 

fenomen upplever dem är att föräldrarna inkluderas som tredje part i 

bostadsköpet. Särskilt har det förekommit oftare än tidigare på dyrare 

bostäder. Det annars vanligaste alternativa sättet att finansiera sitt bostadsköp 

på för är genom att vidta ett lån utan säkerhet håller samtliga 

fastighetsmäklarrespondenter med om.  
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4.4.6. Framtida finansieringsmarknaden 

Både Svensk Fastighetsförmedling, HusmanHagberg och Skandiamäklarna 

berättar att dem inte bedömde bolånetaket som en framgångsrik återgärd när 

det var på tal om att införas år 2010. Senare när bolånetakets effekter visat sig, 

ändrade samtliga sin uppfattning. Bolånetaket var effektiv gällande 

bostadsmarknadens överhettade bostadspriser. Bostadsmarknaden 

stabiliserades och osunda budgivningar eliminerades till en stor del. ’’Samtidigt 

tycker jag lite synd om förstagångsköparna, dem har det tuffare. Vi upplever 

att det är relevant att ha gjort någon form av bostadskarriär om möjligheten att 

köpa en villa i alla fall skall finnas. Det är tufft att spara ihop till 15 procent. Vi 

anser att det föreligger en stor relevans att ta hänsyn till deras 

betalningsförmåga istället’’ förklarar Olsson59.  

Gällande en framtida finansieringsmarknad för bostäder diskuterar samtliga 

fastighetsmäklarrespondenter i termer av amorteringskrav. ’’Vi på Svensk 

Fastighetsförmedling anser att amorteringskrav är att föredra i framtiden. Då 

slipper kunden blanda in föräldrarna eller ta till dyra blancolån. Det är 

krångligare, och dyrare, för dem att ha bostadsfinansieringen splittrad istället 

för på ett ställe. Därför bör fokus ligga på kundernas återbetalningsförmåga, 

då många unga tjänar väldigt bra’’ berättar Wassberg60.  Även Skandiamäklarna 

anser att det skulle gynna kunden att realisera hårdare amorteringskrav istället 

för andelen av bostadens marknadsvärde som får belånas. 

HusmanHagberg anser att finansieringsmarknaden för bostäder är stabil i 

dagsläget, de upplever även att marknaden fungerar bra såhär två år efter att 

bolånetaket infördes. Skandiamäklarna har observerat att marknaden visar en 

god anpassningsförmåga när restriktioner förändras berörande finansiering av 

bostäder. Dock hänvisar HusmanHagberg till att förstagångsköparna har det 

tuffare att identifieras inom kreditgivarnas ramar och krav, vilket har resulterat 

i en högre efterfrågan på bostadsrätter då villor är dyrare.  

Bolånetaket kommer vara aktuellt även i framtiden håller samtliga 

fastighetsmäklarrespondenter med om. Det är ingenting som kommer att 

elimineras från bostadsmarknaden klarlägger dem. Samtidigt anser att 

amorteringskrav skulle bidra till en sundare bostads- och 

finansieringsmarknad, vilket hänför till att kreditgivare skall fokusera på 
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kundens betalningsförmåga istället för hur mycket av bostadens 

marknadsvärde som får belånas. Följande ställningstagande har sin grund i att 

yngre kundsegment har mycket goda inkomster. Dock befinner dem sig i ett 

tidigt skede i livscykeln, som karaktäriseras av uteblivit sparande och en viss 

spontanitet vid konsumtion förklarar fastighetsmäklarrespondenterna att dem 

upplever.  

Precis som kreditgivarna påpekar även fastighetsmäklarna att det nu blir allt 

vanligare att använda alternativa finansieringssätt vid bostadsköpet. De mest 

förekommande är att en tredje part går in men finansieringshjälp. De köpare 

som i störst mån påverkats är framförallt de unga förstagångsköparna, men 

även den kundgruppen med sämre ekonomisk ställning.   

 

4.5. Resultatredovisning statistik  

4.5.1.  Hushållens finanser 

Under tidsperioden 2001 till 2011har de svenska hushållens låneskulder 

gentemot finansieringsinstituten ökat. Av den totala låneskulden motsvarade 

bostadslånen 68 procent utav dessa år 2001. Fram till och med år 2011 

stagnerade andelen bostadslån till 80 procent av den totala låneskulden. De 

senaste åren har dock utlåningen till hushållen mattats av (Statistiska 

Centralbyrån [SCB] 2013).    

 
Figur 4.1: Förändring av utlåningsvolym till hushållen per årsbasis redovisat i 

procentenheter (Edberg 2013). 

De svenska hushållens totala sparande varierar kraftigt över tid (SCB 2013). 



52 

 

 
Figur 4.2: Hushållens sparande per årsbasis redovisat i miljoner kronor (SCB 2013). 

Hushållens låneskulder i relation till den disponibla inkomsten har på en 

årsbasis stabiliserats. Detta tyder på att tillväxten av hushållens låneskulder 

samt dess disponibla inkomst stagnerar jämte varandra (SCB 2013).  

 
Figur 4.3: Utvecklingen per år av hushållens skuldkvot redovisat i procentenheter (Edberg 

2013).  

 

Under år 2011, jämförande med år 2010, förelåg ett ökat antal skuldsatta 

gäldenärer i Sverige. Dock reducerades den tillväxten under år 2012. För unga 

vuxna var antalet skuldsatte gäldenärer som lägst under år 2012 jämförande de 

två tidigare åren (Kronofogdsmyndigheten 2013).  
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Land Område Antal 
skuldsatta 
2010 

Antal 
skuldsatta 
2011 

Antal 
skuldsatta 
2012 

Sverige Hela riket 423 271 418 530 427 417 
 

Tabell 4.1: Den totala förändringen av antalet skuldsatta gäldenärer i Sverige mellan år 2010 

och 2012 (Kronofogdsmyndigheten 2013). 

 

 

Land Område Antal 
skuldsatta 
2010 

Antal 
skuldsatta 
2011 

Antal 
skuldsatta 
2012 

Sverige Hela riket  41 316 48 550 40 338 
 

Tabell 4.2: Förändring av antalet skuldsatta gäldenärer i Sverige, i åldern 18 till 25 år, under 

tidsperioden 2010 till 2012 (Kronofogdsmyndigheten 2013). 

 

Sedan visas variationen över år och i antal av de ärenden 

Kronofogdsmyndigheten erhållig som följd av att gäldenär besuttit oförmåga 

av att fullfölja villkor vid åtagande av utlåning med bostad som säkerhet. 

 
Figur 4.4: Variationen av antalet inkomna ärenden av bostadsrätter och fastigheter under 

perioden år 2007 till 2012 samt antal sålda (Kronofogdsmyndigheten 2013).  

 

 
Tabell 4.3: Exakt antal av inkomna ärenden berörande fastigheter samt bostadsrätter, samt 

antalet sålda (Kronofogdsmyndigheten 2013).  

 



54 

 

Hushållens disponibla inkomst har det senaste decenniet visat på en positiv 
utveckling och en ökning hos samtliga åldersgrupper. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 4.4: Procentuell förändring av disponibel inkomst efter ålder samt konsumtionsenhet 

(SCB 2013). 

4.5.2. Räntevariabeln 

Utlåningsräntan över tre månader för bostadslån har reducerats jämte 

Riksbankens reporänta. Även räntan berörande kreditgivarna internt har 

minskat (SCB 2013).  

 
Figur 4.5: Ränteutvecklingen per år redovisat i procentenheter (Edberg 2013).  

 

4.5.3.  Prisutveckling på bostadsmarknaden 

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden har det senaste decenniet stigit 

häpnadsveckande (Svensk Mäklarstatistik AB 2013). 
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Figur 4.6: Genomsnittlig prisutvecklingen på bostäder i Sverige per år redovisat i kronor per 

kvadratmeter (Svensk Mäklarstatistik AB 2013).  

 

Enligt statistiken har det skett en del förändringar sedan införandet av 

bolånetaket. Bankernas utlåningsvolym har minskat sedan införandet år 2010. 

Antalet inkommande ärenden till kronofogdsmyndigheten har sedan 2010 

minskat och den disponibla inkomstens hos den Svenska befolkningen har 

ökat de senaste åren. Räntan var vid bolånetakets införande väldigt låg. Under 

2011 fram till 2012 steg räntan igen för att sedan sjunka och ligger nu åter på 

en väldigt låg nivå. Bostadspriserna har över lag stigit sedan en lång tid tillbaka 

och har en stabil utveckling. 
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5. Analys 

I detta kapitel kopplas teori och empiri samman. Syftet är att diskutera den empiriska 

undersökningens resultat i relation till teoretisk referensram samt till tidigare forskning. 

Utgångspunkten beläggs utifrån studiens två forskningsfrågor. Analysens behandling är 

strukturerad utifrån hur bolånetaket förändrat finansieringsmarknaden för bostadsköp, 

samt hur bolånetaket tillgivit effekter för konsumenten. Analysen ligger sedan till grund för 

studiens slutsats.    

5.1. Bolånetakets effekter på finansieringsmarknaden 

Finansinspektionens (2010:2) syfte med att begränsa utlåningen med bostaden 

som pant var att minska belåningsgraderna hos de svenska hushållen, samt att 

främja en osund utveckling på kreditmarknaden. Bostadspriserna har under en 

längre tid ökat på den svenska bostadsmarknaden (Svensk Mäklarstatistik AB). 

I samband med att ramar berörande kreditgivarnas utlåning tidigare inte varit 

aktuellt, har hushållens belåningsgrader kraftigt ökat (FI 2013). Det resulterar 

slutligen i en överhettad bostadsmarknad samt hushåll som besitter en hög 

känslighet berörande förändringar och osäkerhet i ekonomin (Hott 2011). 

Ramar och begränsningar för kreditgivare att agera inom skall bidra till en 

reducerad effekt av kraftiga förändringar av bostadspriser samt en minskad 

aktivitet på bostadsmarknaden (Christensen 2011).  

Den empiriska undersökningen visar på att konsekvenser av att kreditgivarna 

erhöll restriktioner att agera inom inte gav resultat förens efter en viss tid. 

Kreditgivarna var beredda på en mindre utlåningsvolym, medan 

fastighetsmäklarna förklarar effekterna i termer av ett generellt sett reducerat 

antal spekulanter. Följande visar på en överrensstämmelse med de teorier som 

beläggs inom tidigare forskning och som är i relevans till studiens 

problemformulering.  

Statistiska undersökningar berörande kreditgivarnas utlåningsvolym till 

svenska hushåll visar på en kraftig minskning primärt mellan år 2010 till år 

2012 (Edberg 2013). Även de svenska hushållens skuldkvot har stabiliserats år 

2010 samt år 2011 jämförande tidigare år (Edberg 2013). Det ger en indikation 

på att bolånetakets införande har bidragit till att bromsa en osund utveckling 

på kreditmarknaden, vilket restriktionerna syftade till. Med hänsyn till 

Kronofogdsmyndighetens (2013) inkomna ärenden berörande bostadsrätter 

samt fastigheter visar dem på att antalet stagnerat sedan år 2010. Även det 

antyder på att bolånetaket uppnått det eftersträvade syftet.  
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Bostadsmarknaden i Sverige är den marknad som har den mest 

förekommande ostabiliteten jämförande övriga marknadssektorer. I Sverige 

föreligger en reglerad bostadsmarknad, vilket leder till att utbudet och 

efterfrågan på bostäder inte är i jämvikt. Resultatet blir en ökning av 

bostadspriser samt att vissa individer utesluts från att inträda 

bostadsmarknaden (OECD 2007). Att kreditgivare erhålls restriktioner 

resulterar i en ytterligare reglering av marknaden. Den empiriska 

undersökningen visar därav på ett ytterligare uteslutande utav individer, då 

dem inte erhåller tillgång till att inträda kreditmarknaden på grund av den 

reglering bolånetaket hänför till.  

Den utgångspunkt som bostadsfinansieringen i dagsläget syftar till är 

individens belåningsgrad, jämfört med tidigare finansieringsmarknad som 

syftade till individens framkalkylerade återbetalningsförmåga. Det vill säga 

individens ekonomiska förutsättningar baserat på dess disponibla inkomst. I 

den empiriska undersökningen kommer det till vår kännedom att samtliga 

respondenter inte anser detta vara en komplex lösning. Detta grundar de på att 

idag har många en god inkomst, men eftersom dem befinner sig i livscykelns 

tidiga skede besitter dem inte ett sparat kapital. Det leder i sin tur till en 

segregering på bostadsmarknaden, då yngre individer inte erhålls tillgång till 

kreditmarknaden trots god återbetalningsförmåga. Ett substitut som 

framkommer genom den empiriska undersökningen, och återupprepas hos 

samtliga respondenter, är att stränga amorteringskrav bör ersätta bolånetakets 

restriktioner för de yngre kundsegmenten. Fokus bör därav återgåt till deras 

återbetalningsförmåga istället för dess belåningsgrad.  

Berörande förändringar av räntevariabeln i relation till införandet av 

bolånetaket har den empiriska undersökningen klargjort att det inte föreligger 

en direkt koppling mellan dessa. Den i dagsläget låga utlåningsräntan 

kreditgivarna erbjuder anses främst föreligga som effekt av den lågkonjunktur 

Sverige befinner sig i. Enligt statistiken följer även kreditgivarnas rörliga 

utlåningsränta variationen av Riksbankens reporänta, som visat på en stabil 

utveckling efter finanskrisen år 2009. Råckle (2008) redogör att en ökad 

efterfråga på utlåning leder till en ökning av den nominella räntan. Mottsatsvis 

bör därav, enligt teorin, den minskade utlåning vara en bidragande faktor till 

den låga utlåningsräntan.  

Enligt den empiriska undersökningen anser samtliga respondenter att 

bolånetakets införande indirekt bidragit till en lägre ränta för kreditgivarna att 

erbjuda. Det grundar sig på att förhandlingar angående utlåningsvolymen 
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eliminerats genom gränsen på 85 procent. Istället vidkommer 

förhandlingsmöjligheter berörande räntevariabeln, som leder till att kunden 

idag framgångsrik kan ställa kreditgivarna mot varandra. Därav ökar 

konkurrensen mellan kreditgivarna, och dem sänker utlåningsräntan.   

Kreditgivarnas kärnverksamhet består utav in- samt utlåning av kapital. 

Eftersom kreditgivarna förvaltar insättarens pengar, är det viktigt att 

låntagaren besitter en kreditvärdighet (Råckle 2008). Sedan bolånetaket 

infördes skall individen även identifieras inom bolånetakets ramar, som kräver 

ett sparkapital på 15 procent av bostadens marknadsvärde. I den empiriska 

undersökningen framgår det att kreditgivarna vill erhålla så många låntagare 

som möjligt. Undersökningen visar även på att när bolånetaket nyrealiserats så 

förelåg möjligheten att tänja på gränserna i de fall individen ansågs klara av 

ytterligare lånebelastning. Samtidigt framgår det även att kreditgivarna anser att 

det är dålig rådgivning ifrån dem i den mån de frångår bolånetakets 

begränsningar i utlåning. Fastighetsmäklarrespondenterna hänvisar till att om 

bolånetakets restriktioner frångås så drabbas kunden av högre lånekostnader 

samt snävare krav på amortering. Det är även resultatet av att kunderna erhålls 

möjligheten att vidta lån utan säkerhet hos kreditgivarna, för att dem vill hjälpa 

sina kunder på bästa möjliga sätt.   

Som följd av bolånetakets restriktioner och därmed att vissa individer fick 

svårigheter att identifiera inom dessa ramar, framgår det av den empiriska 

undersökningen att bostadsmarknaden stabiliserades samt att osunda 

budgivningar eliminerades. Till dem som faller utanför bolånetakets 

restriktioner anser samtliga respondenter i den empiriska undersökningen att 

ett substitut för bolånetaket bör vara strikta amorteringskrav. Det skulle 

resultera i att fokus elimineras från individens belåningsgrad, och i ställer riktas 

mot deras återbetalningsförmåga. Det skulle även bidra till att dessa 

kundgrupper frånhålls att ta in en tredje part i bostadsfinansieringen alternativt 

att vidta dyra blancolån. I den empiriska undersökningen framkommer det att 

möjligheten till ett amorteringskrav som substitut är genomförbart, grundat på 

yngre individers höga disponibla inkomster. Även statistiska undersökningar 

om den disponibla inkomstens utvecklingar, kategoriserat efter åldersgrupp 

visar på detta då den stabilt ökat sedan år 1991 (SCB 2013).   

Eftersom bolånetaket visat på en ökad stabilitet på bostadsmarknaden samt en 

stagnering av bostadspriser anser samtliga respondenter att bolånetaket är 

något som bör fortgå. Dock belyser dem att ett komplement i form av fokus 

på individens återbetalningsförmåga bör aktualiseras för dem som annars 
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utestängs från bostadsmarknaden på grund av att de inte får tillgång till 

kreditmarknaden. Eftersom betalningsförmågan även är en av två grundstenar 

i kreditgivarnas kvar-att-leva-på kalkyl (Rydén et. al. 2005) anses det rimligt att 

fokus därav bör föreligga i relation till individer som annars inte identifieras 

inom bolånetakets restriktioner.  

5.2. Bolånetakets effekter på konsumenten 

Vi har kartlagt alternativ bostadsfinansiering enligt följande: 

 
Figur 5.1: Kartläggning av bostadsfinansiering.  

Bostaden är en trygghet för individen samtidigt som det till majoriteten är den 

mest värdefulla tillgången en individ besitter. Bostaden är därav den största 

investeringen en som vidtas under livscykeln (Attensio et al. 2012; Iacoviello & 

Minetti 2008). Eftersom det rör sig om stora investeringssummor vid ett 

bostadsköp kräver det vanligtvis tillgång till kreditmarknaden (Enström Öst 

2012). 

Enligt livscykelteorin eftersträvas en jämn konsumtion. I vilken mån hushåll 

sparar alternativt lånar kapital sker i samband med hushållens konsumtion 

samt inkomst. Teorin förespråkar att i en individs unga ålder förekommer ett 

uteblivet sparande samt ett lånebehov (Kommittédirektiv 1999:1). Den 

reglerade marknadsteorin (OECD 2007) förespråkar att individen är i ett 

behov av att vidta ett bostadsköp i ett tidigare skede i livet på grund av den 

reglerade marknaden. I den empiriska undersökningen visas dock att 

respondenterna upplever att i dagsläget sker det första bostadsköpet senare i 

livscykeln än vad som tidigare förelåg.  

De nya reglerna berörande bostadslån förutsätter ett sparande hos lånetagaren. 

Enligt livscykelteorin utesluts därför yngre kundgrupper på grund av att dem 

inte förelagt ett sparade i livscykelns tidiga skede. Statistiska undersökningar 

har dock visat på en rekordlåg nivå av skuldsatta individer i åldersgrupperna 18 

till 25 år (Kronofogdsmyndigheten 2013).  I den empiriska undersökningen 
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framgår det att de direkta effekterna av bolånetaket var att yngre kundsegment 

uteslöts från bostadsmarknaden under en kortare tidsperiod. Det kom även till 

vår kännedom att oavsett restriktioner, anpassar sig marknaden efter en viss 

tid, vilket även förelåg i detta fall. Majoriteten av aktörerna på finansierings- 

samt bostadsmarknaden observerade sedan ett ökat sparande hos 

konsumenterna och marknaden vände tillbaka.  

Enligt statistik varierar hushållens sparande kraftigt över tid. Vid bolånetakets 

införande låg hushållens totala sparande på en låg nivå. Under år 2011 samt år 

2012 har hushållens sparande uppnått stabilare nivåer och ökat. Sedan 

bolånetaket infördes har inte ett negativt sparande vidkommits hos de Svenska 

hushållen (SCB 2013). 

Bolånetaket bidrar till att yngre individer inte kan vidta det lånebehov dem 

besitter på grund av det uteblivna sparandet. I den empiriska undersökningen 

framgick det att fastighetsmäklarrespondenterna upplever att 

förstagångsköparna vidtar ett bostadsköp senare i livscykeln idag än vad som 

tidigare förelåg. Samtidigt märker dem även av en ökad förekomst av alternativ 

finansieringshjälp av en tredje part.   

Enligt tidigare forskning har föräldrarnas ekonomiska ställning en avgörande 

roll för förstagångsköparna. Studier har nämligen visat på att ett vanligt 

förekommande fenomen för yngre kundsegment som skall köpa sin första 

bostad är att vidta finansieringshjälp av familjemedlemmar, vanligtvis föräldrar 

(Enström Öst 2012). Det är även något som överensstämmer med den 

empiriska undersökningen.  

I den empiriska undersökningen framgår det att det vanligaste alternativa sättet 

att finansiera ett bostadsköp på är genom att vidta finansieringshjälp från en 

tredje part, oftast föräldrar. Det kommer inte till vår kännedom att en ökning 

av blancolån har förekommit i en ökad mån efter bolånetakets införande. Det 

säger då emot tidigare forskning som menar att när kreditgivare har snävare 

ramar att agera inom vid beviljande utav bostadslån, sker en ökad förekomst 

av lån utan säkerhet (Chen et al. 1998; Carrington & Madsen 2011).  

Enligt tidigare forskning visas det att restriktioner för kreditgivare att agera 

inom bidrar till att utlåning blir dyrare för kunder genom att alternativa 

finansieringsåtgärder vidtas (Vandell 1978). Enligt den hedoniska 

prissättningsteorin så baseras bostadsköpet på det upplevda värdet för 
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individen (Rosen 1974). Det betyder att en individ kan vara villig att betala mer 

för en bostad, på grund av det den upplever för känsla i relation till bostaden.  
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6. Slutsats 

Vi har i enlighet med studiens syfte och problemformulering studerat bolånetakets effekter på 

finansieringsmarknaden för bostäder samt dess effekter på konsumenten. Vidare har vi även 

belyst alternativa sätt för bostadsfinansiering efter bolånetakets införande. I följande 

avslutande kapitel redogör vi våra slutsatser, tankar och rekommendationer på vidare 

forskning.  

 

6.1. Slutsatser 

Vi anser att marknaden för bostadsfinansiering, efter införandet av 

bolånetaket, har delats upp i en primär respektive en sekundär marknad. Den 

primära marknaden förklaras i termer av rena bostadslån. Eftersom 

bolånetaket hänför till begränsningar, anser vi att det bidrar till att samtliga 

aktörer på finansieringsmarknaden tar till alternativa finansieringsåtgärder. De 

är dessa åtgärder som skapar en sekundär marknad för bostadsfinansiering. 

Vidare innebär detta att finansieringen blir en indirekt finansiering av en 

bostad, men förklaras inte i termer av bostadslån. På grund av att det sker en 

uppdelning av bostadsfinansieringen blir marknaden mer komplicerad. Köpare 

med svårigheter att klara av kontantinsatsen blir vanligtvis beroende av en 

tredje part i finansieringen.  

De som påverkades hårdast av bolånetakets införande var de unga 

förstagångsköparna. Dessa bostadsköpare uteslöts i stort sätt helt från 

bostadsmarknaden. Dock var denna konsekvens inte permanent. Enligt den 

empiriska undersökningen framgår att marknaden ständigt anpassar sig efter 

de förändringar och restriktioner som föreligger. De köpare som inte kunde 

uppfylla de nya kraven hittade efter en tid vägar att gå runt dessa.  Att tillämpa 

alternativa sätt att finansiera sitt bostadsköp på, för att få tillgång till 

kreditmarknaden, blev allt vanligare. Det i sin tur möjliggjorde att genomföra 

ett bostadsköp trots utebliven sparbuffert. Vi anser detta vara resultatet av att 

bostadsmarknaden sedan vände tillbaka och förstagångsköparna, oftast det 

unga kundsegmentet, fick tillträde till bostadsmarknaden igen 

Svårigheterna för dessa köpare var att de inte haft någon bostadskarriär och 

heller inte förutsättningarna till att bygga en sparbuffert.  Följande är även 

något som stärks i tidigare forskning inom livscykelsteori (se 3.6?????). Denna 

teori förespråkar ett negativt sparande för unga konsumenter. Teorin kan 

kritiseras på så sätt att i dagens samhälle tjänar ofta ungdomar bra, och ett 
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sparande skulle kunna vara möjligt för många. Dock anser vi att ungdomar 

idag hellre lever ett lyxliv och spenderar alla sina pengar istället för att spara, 

vilket även framkom i den empiriska undersökningen. Det som vi anser är det 

stora problemet för ungdomarna idag är att det krävs tid för att kunna spara 

ihop till en kontantinsats och att det är där problemet ligger. För en stor del av 

dagens ungdomar har ekonomin för att klara ett sparande. 

Vidare framgår det i tidigare forskning att när kreditgivare erhåller snävare 

restriktioner och ramar att agera inom, sker en ökad förekomst av blancolån 

(Christiansen 2011). Detta stämmer dock inte överrens med resultatet från vår 

undersökning. Vi kan istället fastställa att det vanligaste förekommande 

fenomenet av alternativ finansiering av ett bostadsköp är genom en tredje part. 

Det styrker även Enström Öst (2012) genom att klarlägga att när yngre 

individer söker inträde till bostadsmarknaden spelar familjens ekonomiska 

situation en viktig roll. Även statistik visar på att yngre kundsegments 

belåningsgrader ligger på en låg nivå. Med det som grund kan vi därför 

argumentera för att det vanligaste förkommande fenomen av alternativ 

finansiering av ett bostadsköp är genom tredje part. 

Andra effekter av bolånetakets införande är att kreditgivares utlåningsvolym 

minskade (se figur 4.1). Det visar på att bolånetaket bidragit till den effekt som 

Finansinspektionen även syftade till, nämligen att hushållens belåningsgrader 

skulle minska. Eftersom Länsförsäkringar Bank och Försäkring observerat en 

ökning av utlåningsvolymen under år 2012, anser vi att även det är en faktor 

som påvisar att marknaden har anpassat sig efter föreliggande restriktioner. 

Det syftar till att kreditgivare numer har möjlighet att erbjuda sina kunder en 

lösning genom alternativa sätt att finansiera sitt bostadsköp på.  

Gällande den framtida finansieringsmarknaden för bostäder klargör samtliga 

respondenter i den empiriska undersökningen att bolånetaket kommer att 

fortgå enligt nuvarande. Däremot erhålls spekulationer att det i framtiden 

kommer föreligga ett komplement till dessa restriktioner som gör det möjligt 

att istället lägga fokus på individens återbetalningsförmåga istället för dess 

belåningsgrad. Vidare anses att ett krav om certifiering för lånehandläggare att 

bevilja krediter bör presenteras på finansieringsmarknaden. Det anser vi 

lämpligt i de fall fokus berörande utlåning skulle läggas kring individens 

återbetalningsförmåga.  

Avslutningsvis anser vi att ett amorteringskrav skulle bidra till en mer 

självständig finansieringsmarknad för både kreditgivare samt bostadsköpare. 
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Det skulle kunna gynna utvecklingen på bostads- samt kreditmarknaden då det 

sker återbetalning av lånat kapital i en bredare mån än vad som idag föreligger. 

En mer självständig finansiering skulle uppstå då de unga bostadsköparna får 

möjlighet att finansiera sitt bostadsköp på egen hand, utan en tredje part. Vi 

anser att dagens ungdomar ofta tjänar bra och skulle ha möjlighet att klara av 

ett amorteringskrav från banken. Det som vi anser är hindret för dem är att de 

inte i sin unga ålder hunnit spara ihop pengar till den kontantinsats som krävs.  

6.2. Forslag på vidare forskning 

Baserat på studiens slutsats ser vi ett intresse av en fortsatt forskning med 

utgångspunkt i alternativa restriktioner gällande marknaden för 

bostadsfinansiering. Förslag till forskningens upplägg skulle därav vara en 

jämförelse mellan bolånetakets effekter och en undersökning av vad 

amorteringskrav skulle bidra till för effekter på finansierings- samt 

bostadsmarknad.  

6.3. Kritiska synpunkter 

Uppsatsen kommer nedan kritiskt granskas och förslag på förbättringar 

kommer att anges. Den empiriska undersökningen har genomförts utifrån en 

metodtriangulering. Vi anser att detta var den metod som var bäst lämpad för 

att få fram det önskade resultatet. Detta på grund av att vi tror att endast en 

kvalitativ undersökning riskerar att ge ett resultat grundat på hur de 

intervjuade respondenterna uppfattar marknaden och dess utveckling. Genom 

att jämföra dessa med faktiskt statistik stärks de svar den kvalitativa 

undersökningen gav. Det är även en metod som i stor mån används i många 

av de vetenskapliga artiklar vi studerat.  Det kan diskuteras ifall resultatet blivit 

annorlunda om vi utfört fler intervjuer. Dock anser vi att efter 

intervjumaterialet sammanställts uppstod så pass lika svar från respondenterna 

vilket gjorde att vi beslutade oss för att inte göra fler intervjuer, och att utfallet 

inte skulle blivit mycket annorlunda, trots fler intervjuer. Dessutom 

begränsades vi av den bestämda tidsmarginalen för uppsatsen. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 
Respondent:  
Datum: 
Namn på den intervjuade: 
 

1. När Finansinspektionen i oktober år 2010 införde ett bolånetak på 85 

%, hur trodde Ni att det skulle påverka bostadsmarknaden? 

 

 
 

2. Lite mer än två år har gått sen införandet – blev effekterna som Ni 

tänkt dig? 

 
 
 

3. I vilken mån anser Ni att banker förhåller sig till dessa ramar?  

 
 
 
 

4. Kan dessa ramar om bolån frångås – och vad blir effekterna om det 

sker? 

 
 
 

5. Anser Ni att bolånetaket bidragit till någon effekt på räntan? I så fall, på 

vilket sätt?  

 

 
 

6. Hur tycker Ni att konsumenterna har anpassat sig efter bolånetaket? 

Förslagsvis ett ökat sparande. 
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7. Ser ni någon skillnad i hur finansiering av bostäder går till beroende på 

ålder på köparen? I så fall, vilka?  

 
 
 

8. Har Ni märkt av något bortfall av specifika kundsegment? 

 
 
 
 

9. Har förekomsten av alternativa sätt att finansiera sitt bostadsköp 

vidkommits? Vilka? 

 
 
 

10. Vad anser Ni om ett bolånetak på 85 %? Anser Ni någon annan åtgärd 

mer lämplig att tillämpa?  

 
 
 

11. Hur ser Ni på den framtida finansieringsmarknaden för bostäder samt 

bostadsmarknaden? Kommer det ske några förändringar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

  


