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Sammanfattning  

  

  Titel: Bolånetakets effekter på bostadsrättsmarknaden i Stockholm  

Författare Martin Bekeris and Philip Lagelius 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer 76 

Handledare Niklas Arvidsson 

Nyckelord Fastigheter, Bostadsrätter, Bolånetaket. 

   

 

Priserna för bostadsrätter i Stockholms län har med undantag för finanskrisen 2008 stigit i en 

jämn takt. I oktober 2010 beslutade Finansinspektionen att införa ett nytt bolånetak med syfte 

att motverka en utveckling av osunda krediter, skydda konsumenterna och behålla förtroendet 

för kreditmarknaden.  

 

Vårt syfte med denna uppsats är att utreda huruvida bolånetaket haft någon effekt på 

marknaden för bostadsrätter. I denna uppsats avgränsas de eventuella effekterna till de 

geografiska områdena Huddinge, Stockholm (innanför tullarna) och Täby kommun. 

 

Vi har valt att ta hänsyn till ett flertal värdebildande variabler i syfte att bryta ut dessa och för 

att på så sätt kunna se bolånetaket som en enskild faktor. De variabler som valts ut är 

Marknaden, Utbudet, Efterfrågan, Räntorna, Finansieringen och Förväntningar.  

 

Med bakgrund av vår frågeställning har vi inhämtat prisstatistik och utfört ett antal intervjuer 

med berörda personer. Dessa data har sedan legat till grund för vår slutsats. 

 

Vid en närmare analys av insamlad data, har vi konstaterat att bolånetaket har haft effekt men 

att denna är av olika omfattning beroende på geografiskt område.     
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  Title: Mortgage ceiling effects on the housing market in 
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Authors Martin Bekeris and Philip Lagelius 

Department Department of Real Estate and Construction Management  
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Prices of condos in Stockholm, with the exception of the financial crisis 2008 have risen at a 

steady rate. In October 2010 the Swedish Financial Inspection (Finansinspektionen) 

introduced a new mortgage cap in order to counteract the development of unhealthy credits, 

protecting consumers and maintaining confidence in the credit market. 

 

Our purpose with this paper is to investigate whether the mortgage cap have had any impact 

on the market for condos. With this paper we have limited the possible effects to the 

geographical areas Huddinge, Stockholm (central) and Täby Municipality. 

 

We have chosen to take a number of value-influencing variables in account. Our purpose is to 

break out these and thus be able to see the mortgage cap as a single factor. The variables we 

have selected are; the market, supply, demand, interest rates, financing and expectations. 

 

In view of our question, we have obtained price statistics for condos and performed a number 

of interviews with relevant persons. The obtained data has then been the basis for our opinion. 

 

After analysis of collected data, we found that the mortgage cap has been given effects but 

that this is of a different extent depending on the geographic area. 
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Förord 
 

Denna uppsats har skrivits inom kandidatprogrammet Fastighet och Finans på KTH under 
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tacka vår handledare Niklas Arvidsson för feedback och handledning.   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
De senaste 10 åren med undantag för oroligheterna kring finanskrisen 2008, har köpare av 

bostadsrätter i Storstockholm kunnat luta sig tillbaka och med tillfredställelse iaktta en stabil 

uppgång av bostadsrättspriserna. Att investera i fastigheter och andelar i 

bostadsrättsföreningar har blivit alltmer lukrativt och en alternativ investeringsmöjlighet. 

Detta har i sin tur lett till ökade spekulationer med ett växande antal aktörer, och inte då minst 

privata konsumenter som ser sin chans att göra ett ”klipp” på bostadsmarknaden. Som en 

reaktion på detta har flertalet experter, mäklare och professorer uttalat sig om risken med detta 

beteende och de signaler som existerar för en framtida eventuell bostadsbubbla.  

  

Forskning visar att en majoritet av de svenska hushållen (två tredjedelar) äger sitt boende i 

form av bostadsrätter eller egna hus. Den största delen av hushållens krediter består av bolån 

motsvarande strax över 90 %. Dessa krediter har med få undantag stadigt ökat sedan mitten av 

1990-talet och under början av 2000-talet ökade belåningsgraden för hushållen. 

Belåningsgraden är lånens storlek i förhållande till marknadsvärdet för bostaden. En ökad 

belåningsgrad kan vara riskfylld för konsumenterna, vilket visade sig under fastighetskrisen i 

början 1990-talet, då priserna för villor i riket sjönk till motsvarande 80 % av köpesumman. 

Det dröjde 5 år innan priserna i landet återigen översteg köpesumman. Resultatet för de som 

var tvungna att sälja sitt boende under den här perioden var betydande restskulder.
1
  

 

Finansinspektionen (FI) uppmärksammade den här ökningen och har sedan 2005 kartlagt 

belåningsgraden för privatbostäder.  En rapport från FI som publicerades den 16 februari 2010 

visade att nästan hälften av hushållen hade en belåningsgrad över 80 % och att lite mer än en 

tiondel av hushållen hade en belåningsgrad över 90 %. 
2
 

 

FI såg att en fortsatt utveckling av den ökade belåningsgraden kunde leda till en ökad risk för 

konsumenterna om bankerna valde att använda belåningsgraden som ett konkurrensmedel 

vilket också skulle kunna skada förtroendet för kreditmarknaden. I syfte att motverka en 

utveckling av osunda krediter, skydda konsumenterna och bibehålla förtroendet för 

kreditmarknaden presenterade FI den 5:e maj 2010 ett förslag att lånetaket skulle sänkas från 

dåvarande 90- till nuvarande 85 % med genomförande den 1:a oktober samma år. 
3
Förslaget 

innebär även att terminologin ”topplån” inte längre existerar. Tidigare kunde man belåna upp 

till 100 % av fastighetens värde, det är numera inte längre möjligt.   

 

Vår frågeställning i denna uppsats blir således att lokalisera eventuella effekter som 

införandet av bolånetaket har haft på marknaden för bostadsrätter i Huddinge, Stockholm och 

Täby kommun.  

 

                                                 
1
 Finansinspektionen Dnr 10-1533 

2
 Finansinspektionen Dnr 09-10849 

3
 Finansinspektionen Dnr 10-1533 
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1.2 Syfte/Frågeställning 

 
Syftet med arbetet är att lokalisera eventuella effekter på marknaden för bostadsrätter i 

Stockholms innerstad samt de två angränsande kommunerna, Täby som ligger norr om 

Stockholm och Huddinge som ligger i den södra delen av länet sedan införandet av 

bolånetaket. Anledningen till att vi valt just dessa områden är att vi vill få ett så representativt 

jämförelseresultat som möjligt där Täby representerar norra Stockholm med en befolkning 

som har en relativt hög medelinkomst
4
, Huddinge representerar södra Stockholm med en 

befolkning som har en något lägre medelinkomst
5
 och slutligen Stockholm innerstad som 

utgör navet i Länet. Fördelen med denna avgränsning är att vi kan jämföra effekterna av 

bolånetaket med hänsyn till geografiska och ekonomiska faktorer. Samtliga valda områden 

uppfyller också kriteriet på ett tillräckligt stort antal transaktioner av bostadsrätter för att ge 

bra jämförelsedata.  Eventuella begränsningar med denna avgränsning är att resultatet inte blir 

totalt representativt för hela Stockholms Län och Riket i helhet då utrymme inte givits för 

övriga orter i landet.  

 

Med bakgrund av ovan skrivna blir således den huvudsakliga frågeställningen enligt följande:  

 

Har bolånetaket haft någon effekt på marknaden för bostadsrätter i Huddinge kommun 

Stockholms innerstad och Täby kommun? 

 

För att besvara den frågan krävs det att vi tar hänsyn till andra parametrar som kan påverka 

priset. Vi kommer att redogöra och analysera dessa parametrar för att på så sätt redogöra för 

huruvida bolånetaket som enskild faktor har haft några effekter på bostadsrättsmarknaden. 

 

1.3 Disposition/Avgränsning 

 

 Uppsatsens uppbyggnad är enligt följande disposition: 

 

 Uppsatsen inleds med en tillbakablick för utvecklingen av bostadspriser i Stockholms 

innerstad, följt av allmän information om hushållens krediter och belåningsgrad. Detta 

för att ge en insikt i hur marknaden har utvecklats och ser ut.  

 Teoridelen som kommer sedan tar upp variabler som kan påverka prisutvecklingen av 

bostadsrätter.  

 Metoddelen därefter visar hur vi har gått tillväga för att skriva arbetet, vilka källor vi 

har använt och varför.  

 Resultatdelen inkluderar Huddinge kommun, Stockholms innerstad och Täby 

kommun. Hur priset har utvecklats samt reflektioner där vi knyter tillbaka till vår 

teoridel.  

 Avslutningsvis har vi analyserat huruvida Bolånetaket har haft några effekter på 

bostadsmarknaden och vilka som kan tänkas påverkas av detta.  

                                                 
4
 http://www.scb.se/Pages/ProductTables____302201.aspx 

5
 http://www.scb.se/Pages/ProductTables____302201.aspx 
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2 Teori 
 

2.1 Marknadsaspekten 

 

Priset som en köpare är villig att betala för en bostadsrätt är beroende av flertalet variabler, 

där professor Hand Lind bland annat nämner, lägenhetens skick, storlek, läge, närhet till 

kommunikationer och vatten, föreningens ekonomi och avgifter till denna. Dessa variabler är 

mer eller mindre knutna till specifika objekt och kan troligen förklara varför en lägenhet i ett 

hus kostar mer än en annan ”likadan” lägenhet. Fastigheter och även bostadsrätter är tämligen 

unika där inget objekt är helt likt ett annat. I den här rapporten har vi istället valt att kika på de 

lite mer allmänna ekonomiska aspekterna som berör bostadsmarknaden. Vi har alltså uteslutit 

att titta på individnivå.  

 

För att förstå marknaden och de förutsättningar som föreligger måste en djupare analys 

genomföras. Ett flertal faktorer påverkar marknaden för bostadsrätter i varierande grad, och 

när prognoser och analyser av olika slag tas fram, är det väsentligt att beakta dessa 

nyckelfaktorer. De faktorer som valts ut i denna uppsats är de som anses ha störst inverkan på 

bostadsrättsmarknaden med hänsyn till vår geografiska avgränsning. Nedan följer en mer 

genomgående beskrivning av dessa och hur de relateras till marknaden för bostadsrätter. 

Denna del inleder med ett stycke om Marknaden i allmänhet och hur denna förväntas fungera. 

I detta avsnitt diskuteras också de begränsningar och förutsättningars som finns vid 

uppskattandet av betydelsen för respektive variabels enskilda påverkan på 

Bostadsrättsmarknaden.  

  

 Marknaden 

 Effektiva marknadsteorin  

 Utbud 

 Efterfrågan 

 Räntor 

 Finansiering 

 Inkomst och förmögenhet 

 Förväntningar  

 Demografi 

 

2.1.1 Marknaden 

 

Innan vi går in på de olika parametrarna som påverkar priset på bostadsrätter är det på sin 

plats att redogöra för hur de teoretiska grunderna på en marknad i allmänhet och på 

fastighetsmarknaden i synnerhet fungerar.   

 

Den grundläggande teorin kring hur marknader fungerar kan sägas vara en plats där avyttrare 

och mottagare möts för att utbyta tjänster och/eller varor inom givna institutionella ramar.
6
 

                                                 
6
 Fastighetsnomenklaturen sid 201 
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Även på fastighetsmarknaden kan denna definition tillämpas. En viktig aspekt att ta hänsyn 

till när man analyserar en marknad är huruvida den kan/bör avgränsas. I denna uppsats har 

fokus lagt på en avgränsning av geografisk art (Huddinge, Stockholm och Täby), ägandeform 

(bostadsrättsfastighet) samt en tidsaspekt som huvudsakligen sträcker sig från den 1 april 

2010 till och med 1 april 2011. Fastighetsmarknadens karaktär speglas av det befintliga 

beståndet, den så kallade stocken, som på kort sikt kan sägas vara relativt konstant då det i 

regel tar lång tid att bygga. Detta medför då att över korta perioder så sker prisförändringar på 

marknaden huvudsakligen med anledning av förändringar på efterfrågesidan
7
 .  

 

Ett sätt för staten att påverka efterfråga och utbud på fastighetsmarknaden är att införa olika 

marknadsregleringar. En typ av marknadsreglering är bolånetaket. En reglering av typen 

bolånetak innebär i teorin att efterfrågan skulle minska men då förändringar i efterfrågan sker 

på grundval av en mängd faktorer så finns det alltså svårigheter att bryta ut en enskild faktor, 

som i vårt fall bolånetaket. Vi har i denna uppsats valt att ta hänsyn till olika parametrar som 

påverkar priset på bostadsrätter och vi ämnar analysera dessa var för sig för att på så sätt 

kunna bryta ut effekterna för den enskilda faktorn, bolånetaket.  

2.1.2 Effektiva marknadsteorin 

 

Inom finansiell teori är ett ständigt återkommande begrepp den effektiva marknaden. Detta 

begrepp och teorin kring dess utformning myntades 1970 av Eugene Fama. I hans artikel 

Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, definerade han begreppet 

marknadseffektivit enligt följande: “A market in which prices always “fully reflect “available 

information is called “efficient “
8
.  Den effektiva marknadsteorin innebär att all relevant 

information som finns tillgänglig kring en vara speglas i dess pris. Den för varan relevanta 

informationen påverkar och reflekteras i priset omedelbart och konsekvensen av detta blir att 

aktörer på marknaden är oförmögna att göra större vinster på information som är känd för 

allmänheten, utöver den redan sammankopplade relationen mellan avkastning och risk som är 

förknippat med den specifika varan. Undantag är då informationen tillhandahållits på olagliga 

vägar såsom exempelvis är fallet i Insideraffärer.   

 

                                                 
7
 Fastighetsnomenklaturen sid 208 

8
Fama E.F, 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, The Journal of finance, May 
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2.1.3 Utbud 

 

I ekonomisk mikroteori hänvisar man ofta till de två begreppen utbud och efterfrågan. Dessa 

grundläggande begrepp är applicerbara även på fastigheter
9
. Utbudet på bostadslägenheter, 

det så kallade bostadsbeståndet eller stocken, bestäms av byggandet samt rivningar. Detta kan 

illustreras med hjälp av figur 1 nedan. 4Q-modellen kännetecknas av beskrivningen av 

fastighetsmarknaden som flera marknader i symbios med varandra, och alltså inte endast en 

marknad. Hyresmarknaden, tillgångsmarknaden och byggmarknaden utgör var och en ett eget 

segment inom modellen och denna justeras senare med hjälp av en tilltänkt depreciering av 

stocken
10

. 

 

Hyresmarknaden består av Fastighetsägare som är villiga att hyra ut (utbudet), och 

konsumenter i form av privatpersoner, företag, institutioner m.m. som vill hyra (efterfrågan). 

Kopplat till hyresmarknaden är tillgångsmarknaden där fastighetsägare vill sälja och 

investerare vill köpa. Priset beror på hyran och direktavkastningskravet. Om de två 

marknaderna ovan kan sägas vara på kort sikt så är de två understa kvadranterna mer ett 

resultat över en längre period. På byggmarknaden beror byggandet på det framtida förväntade 

priset i relation till kostnaderna för att bygga (ersättningsvärdet), det vill säga Tobins Q
11

. Den 

sista kvadranten utgör en del i den långsiktiga jämvikten som innebär att den totala stocken 

förändras över en lång tid genom nybyggnation och depreciering i form av rivningar eller 

ombyggnationer.         

 

                                                 
9
 Fastighetsnomenklaturen sid 204 

10
 Geltner, D & Miller, N. (2006): Commercial Real Estate – Analysis and Investments. New York: Cengage 

Learning, INC.  

11
 Tobin, J & Brainard, W.C. (1977): Asset Markets and the Cost of Capital. Economic Progress, Private Values 

and Public Policy. 
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Figur 1 - 4Q-modellen; källa: Commercial Real Estate – Analysis and Investments 

 

Byggandet av nya bostadsrätter sker i regel när ett företag bedömer att det förväntade framtida 

priset ligger över de förväntade kostnaderna för att bygga
12

.  I Stockholm, Huddinge och Täby 

har det på senare år varit svårt att bygga och tagit långt tid att få klartecken, på grund av olika 

faktorer såsom brist på lämpliga platser, svårigheter att planlägga, komplexa och utdragna 

överklagningsprocesser osv.
13

. Detta i sin tur har medfört att den ökade efterfrågan snarare lett 

till ökade prisnivåer än ett ökat byggandet och ett större utbud.  

 

Enligt statistik från SCB
14

 som sträcker sig mellan perioden 2000-2009 har bostadsbeståndet i 

Stockholm kommun ökat från 361 677 flerbostadshus år 2000, till 395 133 år 2009. Denna 

statistik utgår från Folk- och bostadsräkningen 1990 med årliga uppdateringar i form av 

rapporter från byggande och rivande
15

. Samma statistik för Huddinge kommun är 20 459 år 

2000 och 22 271 år 2009. Slutligen har bostadsbeståndet i Täby kommun utvecklats enligt 

följande, från 11 327 år 2000 till 12 431 år 2009.  

 

Vi ser alltså en ökning av bostadsbeståndet på en 9 års period för Stockholm-, Huddinge- och 

Täby kommun med 9,2 %, 8,8 % resp. 9,7 %.   

 

                                                 
12

 Fastighetsnomenklaturen sid 205 

13
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/22/10/081017f1.pdf  

14
 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp  

15
 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp  
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Som figur 2 nedan visar så pekar befolkningsprognoserna för Stockholms län uppåt
16

 och det 

finns alltså ett stort behov av fler bostäder och Moderaterna i Stockholm stad har under 

mandatperioden 2010-2014 utgett ett vallöfte att bygga 15000 nya bostäder. 
17

 

 
Figur 2 - Befolkningsutveckling; källa: www.iva.se 

Av det totala beståndet av flerbostadshus utgörs endast en del av Bostadsrätter. Av dessa 

bostadsrätter ligger ett antal ute för försäljning. Det är denna stock av bostadsrätter till salu 

som utgör det utbudet som möter efterfrågan och senare sätter ett pris på marknaden.    

 

2.1.4 Efterfrågan 

 

I Stockholm kommun bor det ca 847 000 människor, i Huddinge ca 97 000 och i Täby ca 64 

000
18

. Antal människor som flyttar till dessa områden ökar ständigt och rapporter visar även 

på ökad barnfödsel och andel äldre människor som väljer att bo kvar efter pensionsålder.  

En rapport från Riksbanken visar också på att efterfrågan på bostäder i proportion till 

inkomsten ökar samtidigt som hushållen centralt blir allt rikare. 
19

  

 

Arbetslösheten inom de avgränsade områdena Stockholm, Huddinge och Täby har det senaste 

året ökat något. Nedan följer en tabell över dessa data med statistik från 

Arbetsförmedlingen
20

. Siffrorna redovisas som antalet arbetslösa i % av befolkningen i 

respektive kommun.  

 

                                                 
16

 http://www.iva.se/PageFiles/8212/befolkningochbostadsbyggande_2030_sthlm.pdf  

17
 http://moderaterna.net/sten/2011/04/14/skriver-pa-di-debatt-om-bostadsbyggande/  

18
 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=be0101  

19
 http://www.riksbank.se/upload/Rapporter/2011/RUTH/RUTH_kap1.pdf  

20
 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Tidigare-statistik.html  
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Figur 2 - Arbetslöshet ; källa: Arbetsförmedlingen 

 

2.1.5 Räntor 

 

Ränteläget är en viktig parameter för hur mycket man har råd att låna. Beroende på hur det 

aktuella och förväntade ränteläget ser ut kan man vara benägen att låna olika mycket liksom 

beviljas olika stora lånebelopp. I perioder med låga räntor tenderar allt fler att låna pengar då 

kostnaden för det lånade kapitalet är låg.  

 

När bankerna ska fatta beslut för att bevilja ett lån eller ej, använder de sig av en 

kapitaltäckningsgrad. Kapitaltäckningsgraden för bolån ligger idag, beroende på bank cirka 2 

– 4 % över den bundna 5-årsräntan. Det är det räntekrav som kunden (låntagaren) ska ha en 

ekonomi till att klara av. Att man lägger räntekravet ett par procentenheter över 5-årsräntan 

beror på att lånen ofta löper över flera årtionden och för den tidshorisonten är det mycket 

svårt att uppskatta det framtida ränteläget
21

.    

 

I samband med den senaste finanskrisen sjönk bolåneräntorna i Sverige
22

. Grafen nedan 

illustrerar räntenivåerna för 3-månadersräntan i Sverige från och med den 1/1-2008 till och 

med den 25/2-2011. Man kan se att före finanskrisen hösten 2008 låg den bundna 

tremånadersräntan på cirka fem procentenheter med en toppnotering på nästan sex 

procentenheter under september 2008. I december 2008 började räntan att falla och den 

trenden höll i sig under 2009 då räntorna sjönk från 3.71 procent i januari 2009 till 1.52 

procent i december 2009. 2010 började räntorna återigen stiga och låg i februari 2011 på 3.16 

procent.  

 

                                                 
21

 http://www.svd.se/naringsliv/swedbank-chefen-bolanekunden-ska-klara-ranta-pa-8-till-9-

procent_6123401.svd  

22
 http://www.scb.se/Pages/Product____37260.aspx   
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Figur 3 - Ränta 3-mån; källa: Statistiska Central Byrån 

 

2.1.6 Bolånetaket och Finansiering 

 

Den största delen av utlåningen till fastigheter sker genom olika hypoteksbolag. 

Handelsbanken och Swedbank har de två största hypoteksbolagen, Stadshypotek respektive 

Swedbank Hypotek. 2007 Fusionerade SEB sitt bolåneinstitut SEB Bolån med 

moderbanken
23

 och erbjuder numera bolån genom banken. Det har även kommit in mindre 

aktörer på den svenska marknaden bland annat statliga SBAB som tidigare enbart 

finansierade statliga bolån men som i början av 1990-talet började konkurrera med 

storbankerna. Även Länsförsäkringar, Danske Bank och Skandiabanken säljer bolån och 

konkurrerar med de större aktörerna.  

 

Bolånetaket som infördes den 1:a oktober 2010 medförde två viktiga skillnader för 

konsumenten. Den ena skillnaden är att belåningsgraden sjönk från 90 % till 85 %, medans 

den andra skillnaden medförde att den gamla terminologin ”topplån” idag inte existerar
24

. 

Före det nya bolånetaket kunde man toppbelåna fastigheten upp till 100 % av dess värde 

genom exempelvis andrahandspant, den möjligheten har nu försvunnit. Som ersättning till de 

gamla topplånen kan man idag låna pengar utöver lånetaket genom såkallade blancolån. 

Blancolån är lån utan säkerhet och är därmed förknippade med en högre risk för bankerna och 

därmed en betydligt högre ränta. Av de banker vi har talat med framgår det att de är 

restriktiva till att ge blancolån och gärna ser till att kunderna ska kunna finansiera resterande 

15 % själva.   

 

 

 

 

                                                 
23

 http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=105087  

24
 http://www.ikanobank.se/Allm%C3%A4nt_Bankordlista,  
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Tänkbara exempel för hur man kan finansiera resterande 15 % som ligger utöver bolånet kan 

vara:  

 

 Sparat kapital 

 Belåna en annan fastighet som har ett övervärde, exempelvis föräldrarnas boende 

 Blancolån 

 

Enligt Ritva Martonen Kontorschef på Handelsbanken Östra Station utgår de i sina kalkyler 

att kunden lånar 85 % av värdet, har kunden möjlighet att betala en större andel kontant 

brukar de rekommendera kunden att spara dessa medel, för att på så sätt ha en buffert om 

exempelvis räntan skulle öka. Liksom Handelsbanken är även SEB restriktiva till att ge 

blancolån. Bankerna ser helst att kunden kan finansiera 15 % själv.  

 

Den 22 december 2010 publicerade Bankföreningen nya rekommendationer
25

 gällande bolån. 

Av rekommendationen framgår det att kunderna bör amortera så pass mycket att lån kopplade 

till bostaden inte överstiger 75 %. Syftet med de nya rekommendationerna är att kunder som 

har stora skulder ska ha en buffert i händelse av ökade räntenivåer och fallande 

fastighetspriser. Enligt rekommendationen ska kunder som lånat exempelvis 85 % amortera 

ner lånet till 75 % på en relativt kort period, förslagsvis 10 år.  

 

2.1.7 Inkomst och förmögenhet 

 

Då inkomsten kan vara en variabel för hur mycket boendet kan kosta har vi valt att kort 

sammanställa nettoinkomsten för kvinnor och män under 2009 i Huddinge, Täby och 

Stockholm, i syfte att se hur inkomsten skiljer sig mellan de olika kommunerna.  

 
Tabell 1 - Medelinkomst; källa: Statistiska Central Byrån 

 Medel (kvinnor och män) Kvinnor Män 

Huddinge 259 800 233 300 285 400 

Stockholm 281 500 250 000 312 500 

Täby 372 900 294 600 453 100 

 

Förmögenhet – Finansiella tillgångar (bankmedel, fonder, aktier, etc.).  

 
Tabell 2 - Förmögenhet - Finansiella tillgångar; källa: Statistiska Central Byrån 

 Medel (kvinnor och 

män) 

Kvinnor Män 

Huddinge 184 000 156 000 213 000 

Stockholm 434 000 299 000 575 000 

Täby 422 000 328 000 519 000 

 

                                                 
25

 http://bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/14D6029CDFF21859C12578010032E600?OpenDocument  
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Prisutveckling (%) kr/m² 2005 – 2009 samt löneutvecklingen (%) för ”Medel (kvinnor och 

män).  

 

 
Figur 4 - Pris- och löneutveckling; källa: Statistiska Central Byrån och Svensk Mäklarstatistik AB 

 

Grafen ovan illustrerar gapet mellan löneutveckling och prisutveckling för perioden 2005 – 

2009. Som grafen visar kan man se att kvadratmeterpriset har ökat betydligt mer än 

medelinkomsten under samma period. Generellt säger detta oss att hushållen lägger en större 

andel av sin disponibla inkomst på boendet med reservation för att vissa köp kan vara gjorda 

av hushåll med en lönenivå som ligger över medelinkomsten.  

 

Löneutvecklingen för Stockholm och Täby har överskridit utvecklingen för Huddinge 

kommun med nästan 6 % under perioden. Men däremot har prisutvecklingen i Huddinge 

utvecklats i samma utsträckning som innerstadspriserna (+52 %) medans Täby utvecklats 

aningen sämre (+37 %).  

 

2.1.8 Förväntningar 

 

De senaste åren har priserna på bostadsrätter i Stockholms län pekat spikrakt uppåt med 

undantag för finanskrisen 2008. I vågen av stigande priser har också förväntningarna kring 

dessa ökat. Enligt en undersökning av SKOP
26

 som utförts med hjälp av ett förväntansindex 

så har förväntningar om stigande bostadsrättspriser dominerat de senaste två åren. Hela 48 % 

av de tillfrågade tror att bostadsrättspriserna kommer vara högre om ett år och endast 9 % tror 

att priserna på bostadsrätter kommer att vara lägre om ett år. Figur 6 nedan visar en historisk 

utveckling av ett förändringsindex över bostadspriser i Stockholms län.  

 

                                                 
26

 http://www.skop.se/wp-content/uploads/2011/03/Pressmeddelande-fr%C3%A5n-SKOP-Hush%C3%A5llens-

f%C3%B6rv%C3%A4ntningar-om-bostadsmarknaden-16-mars-2011.pdf  
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Mäklarna däremot har något lägre förväntningar. I en undersökning gjord av 

Mäklarsamfundet
27

 tror majoriteten (56 %) av 1895 mäklare, på varken en ned – eller 

uppgång. De anser att bankernas restriktiva utlåning, bolånetaket och mediala diskussioner 

om prisbubblor kommer dämpa efterfrågan och leda till stiltje på bostadsmarknaden.   

 

Förväntningar om rikets ekonomi och även förväntningar om den egna ekonomin påverkar 

efterfrågan på bostadsrätter. Det påverkar i landet som sådant men även indirekt till våra valda 

områden. Hushållens förväntningar om ekonomin har enligt SKOP sjunkit sedan årsskiftet
28

. 

36,7 % av de tillfrågade tror på en förbättrad svensk ekonomi det kommande året jämfört med 

drygt 50 % i december månad 2010. 21,8 % tror på en försämrad svensk ekonomi kommande 

år jämfört med ca 14 % vid årsskiftet.  

 

 
Figur 6 – Förväntningar för Sveriges ekonomi; källa: SKOP 

                                                 
27

 http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=3576  

28
 http://www.skop.se/wp-content/uploads/2011/04/Pressmeddelande-fr%C3%A5n-SKOP-om-

Hush%C3%A5llens-ekonomiska-f%C3%B6rv%C3%A4ntningar-15-april-2011.pdf  

Figur 5 - Förväntade bostadspriser i Stockholms län; källa: SKOP 
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2.1.9 Demografi 

 

Ytterligare en faktor som kan påverka priserna på bostadsrätter är den demografiska aspekten. 

Nedan följer en tabell som åskådliggör spridningen i ålder samt andelen gifta och skilda i 

respektive jämförelseort.  
 

Tabell 3 - Demografisk spridning; källa: Statistiska Central Byrån 

Län Ålder         

Kommun 0-6 7-17 18-24 25-44 45-64 65-79 80+ gifta skilda 

Huddinge 10,3% 14,5% 9,5% 28,8% 24,6% 9,5% 2,8% 34,3% 9,6% 

Stockholm 9,1% 10,1% 8,9% 34,0% 23,8% 9,5% 4,7% 27,8% 10,8% 

Täby 9,7% 14,7% 8,1% 23,8% 25,6% 13,4% 4,6% 39,6% 8,6% 

   

Som tabellen illustrerar kan vi se att den utifrån vårt perspektiv intressanta ålderskategorin 18-

24 år är som störst Huddinge kommun och minst i Täby kommun. Vidare är en intressant 

observation att störst andel skilda människor bor i Stockholm kommun. Pensionärer som 

andel av befolkningen i Täby kommun ligger på 18 % vilket är högst för våra jämförelseorter.  

Likaså hade det varit intressant att se ovanstående siffror över tiden för att på så sätt kunna 

tolka siffrorna i relation till förändring i procent, men en sådan statistik har vi dessvärre inte 

lyckats få tag på.    
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3 Metod 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

 

I vår uppsats kommer vi att använda oss av information från personer verksamma inom 

området genom att använda oss utav semistrukturerade enkäter och intervjuer. Vi har även för 

avsikt att inhämta information i form utav statistik och från andra skrivna källor. Vi har därför 

valt att lägga stor vikt vid vår egen tolkning och analys av denna information. Med 

utgångspunkt i detta har vi valt ett kvalitativt tolkande perspektiv
29

.  

 

3.2 Kvalitativa fallstudier 

 

Vårt val att använda oss av intervjuer och enkäter riktade till verksamma personer inom 

området för vår uppsats kommer leda till en djupare förståelse och allmän överblick för berört 

område. Den information vi kommer att inhämta och det resultat som erhålls kommer delvis 

ligga till grund för uppsatsens slutsatser. Som följd av detta kommer vår angreppsvinkel vara 

av en induktiv
30

- snarare än av deduktiv
31

 karaktär.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida bolånetaket har haft några effekter på 

bostadsrättsmarknaden med den geografiska avgränsningen; Stockholms innerstad samt 

kommunerna Huddinge och Täby.  Med hänsyn till ovan nämnda avgränsning kommer 

resultatet inte att spegla hela riket utan andra orter kan mycket väl ge ett resultat som avsevärt 

skiljer sig åt.  

 

3.3 Intervjuer och enkäter 

 

Till grund för vår undersökning har vi utfört intervjuer med mäklare, banker och en professor 

med relevanta kunskaper inom vårt avgränsade område. Valet av källor har gjorts med hänsyn 

till både den marknadsorienterade samt den finansiella aspekten av bostadsrättsmarknaden. 

Intervjuerna har varit utformade med specifika frågor men med en sådan karaktär att öppna 

diskussioner har kunnat hållas. En fördel med denna typ av intervjuer är att vi har kunnat 

erhålla annan relevant information att ta i beaktande. I de fall vi ej kunnat ges tillfälle till ett 

personligt möte på grund av informantens begränsade schema har vi istället valt att skicka ut 

enkäter via e-post till dessa informanter. Även enkäten har varit av en öppen karaktär.  

 

De intervjuer och enkäter vi gjort har riktat sig till banker och mäklare i Huddinge, Stockholm 

(södermalm och östermalm) och Täby. Vi har även utfört en intervju med Hans Lind, 

professor på KTH, institutionen för fastigheter och byggande.  I den mån vi har fått 

möjligheten att utföra intervjuer på plats har detta gjorts, och då vi inte fått möjligheten till ett 

personligt möte har vi skickat ut enkäter. Av de fyra bankerna i de ovan skrivna områdena så 

                                                 
29

 Thurén, Torsten: Vetenskapsteori för nybörjare 

30
 Thurén, Torsten: Vetenskapsteori för nybörjare 

31
 Thurén, Torsten: Vetenskapsteori för nybörjare 
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utfördes två intervjuer i samband med ett personligt möte (Stockholm (Södermalm och 

Östermalm)) och enkäter skickades ut till banker i Huddinge och i Täby. Responsen på de 

utskickade enkäterna var tyvärr låg, och av okänd anledning lyckades vi inte få något svar 

från bankerna i Täby och Huddinge. Då svarsfrekvensen var så pass låg har vi istället valt att 

titta på Finansinspektionens delstudie
32

 från den 6:e april 2011, där ett antal banker givits 

chansen att svara på frågor för att få deras bild av effekterna av bolånetaket.  Det har även 

gjorts intervjuer med mäklare. Personligt möte har ägt rum med mäklare på Östermalm och 

Södermalm och enkät har skickats till en mäklare i Täby och en mäklare i Huddinge.  

 

3.4 Intervjupersoner 

 

Svarsfrekvens; 

 
Tabell 4 - Intervjupersoner och svarsfrekvens 

 Personligtmöte Enkät Besvarade 
(enkät) 

Obesvarade 
(enkät) 

Mäklare 2 2 2 0 
Bank 2 4 0 4 
Professor 1 0 0 0 
Totalt 5 6 2 4 

3.5 Statistik och andra skrivna källor 

 

Den statistik vi har valt att använda oss utav kommer ifrån Värderingsdata, Statistiska Central 

Byrån samt Mäklarstatistik. Vi har även använt oss av rapporter från finansinspektionen och i 

vissmån tryckta källor.  Statistiken vi har erhållit från de olika källorna är framför allt tänkt att 

spegla utvecklingen på bostadsrättsmarknaden under en vald tidsperiod.  

3.6 Analys 

 

Analysen i denna uppsats bygger på det insamlade materialet, dvs. utifrån empirin i 

kombination med teorin och framställningsformen. Den insamlade datan i form av Statistik 

och intervjuresultat analyserades noggrant och valdes ut med hänsyn till avgränsningar och 

relevans. I en samlad bedömning analyserades sedan den utvalda datan och det är den som 

ligger till grund för den slutliga diskussionen och analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Finansinspektionen. Dnr:  11-1622 
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4 Resultat 
 

4.1 Huddinge 

 

Prisutvecklingen och antalet försäljningar gällande bostadsrätter i Huddinge kommun 

illustreras med hjälp av nedanstående diagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Prisutveckling Huddinge; källa: Svensk Mäklarstatistik AB 

Figur 8 - Prisutveckling, köpesumma samt antalet försäljningar i Huddinge; källa: Värderingsdata 
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Vi kan allstå observera ett genomsnittligt pris per kvadratmeter i Huddinge kommun på 

20 539 kr, under perioden 2010-04-01 till och med 2010-09-30. Under denna period ökade 

kvadratmeterpriset kraftigt från april månad och fortsatte den trenden fram till början av juni 

för att därefter stabiliseras något fram till september månad. Under perioden 2010-10-01 till 

och med 2011-03-31 så har det genomsnittliga kvadratmeterpriset ökat till 20 758 kr. I 

september månad började priserna att svagt falla för att återigen stabiliseras i början av 

november månad. Det är dock värt att notera som det översta diagrammet illustrerar att 

kvadratmeterpriserna 2010-06-01 – 2010-09-30 var högre än 20 400 kr för att 2010-11-02 – 

2011-03-31 hålla sig mer eller mindre exakt till 20 400 kr med en svag topp i februari. Varför 

det genomsnittliga priset för 2010-04-01 – 2010-09-31 kan ses som missvisande då det är 

lägre än kommande period.  

 

Under de två perioderna (2010-04-01 – 2010-09-30 samt 2010-10-01 – 2011-03-31) har 

köpesumman varit i det närmaste oförändrat trots att antalet försäljningar har minskat.  

 

Enligt Peter Carlevi, Fastighetsmäklare på Husman Hagberg i Huddinge kan effekterna av 

bolånetaket observeras. Strax före bolånetaket märkte han av ett ökat intresse på visningarna. 

Han säger dock att det är först nu, efter årsskiftet som effekterna av bolånetaket börjar 

märkas, enligt honom beror det troligen på att lånelöftena som normalt är giltiga 3 – 6 

månader börjar löpa ut. Sedan årsskiftet har han återigen märkt av ett större intresse vilket 

bidrog till ett ”ökat drag på budgivningarna”.  
 

4.2 Stockholm innerstaden 

 

Prisutvecklingen och antalet försäljningar gällande bostadsrätter i centrala Stockholm 

illustreras med hjälp av nedanstående diagram. Grafen visar prisutvecklingen i kr/m² över en 

två års period i innerstaden. Syftet med grafen är att åskådliggöra bostadsrättsmarknadens 

cykler.   

 

 
Figur 9 - Prisutveckling Centrala Stockholm; källa: Svensk Mäklarstatistik AB 

Prisutvecklingen i Stockholm innerstad går över året i vågor, flest transaktioner sker enligt de 

mäklare och den statistik vi erhållit under Mars månad till och med juni för att därefter 

dämpas något. Enligt de mäklare och även de bankanställda som vi har intervjuat i 
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innerstaden framgår det att förändringar på marknaden till följd utav bolånetaket är inga eller 

ringa. Det som däremot har framgått är att konsumenterna i Stockholms innerstad varit 

välinformerade gällande införandet av bolånetaket. På kortsikt strax före bolånetaket märkte 

bankerna av att fler valde att förnya sina lånelöften för att på så sätt undvika de nya reglerna 

under den period som lånelöftet är giltigt, vanligen 3 – 6 månader. 

Medhjälp av ytterligare statistik från värderingsdata har vi för perioden 1/4-2010 – 31/3-2011 

nedanstående resultat.  

 

 
Figur 10 - Indexerat diagram över kr/m², köpesumma och antalet försäljningar Centrala Stockholm;  

källa: Värderingsdata 

Grafen visar utvecklingen för kr/m², köpesumma och antalet försäljningar som skett under 

perioden. Som åskådliggörs i grafen kan man se att antalet försäljningar saknar korrelans med 

det faktiska priset. Försäljningarna började sjunka i september månad strax innan bolånetaket 

infördes och den trenden fortsatte fram till årsskiftet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 - kr/m² Centrala Stockholm; källa: Värderingsdata 
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Däremot kan man se att både det genomsnittliga priset och kr/m² har påverkats en aning. 

Dessa två parametrar har under den redovisade perioden i stort sätt följts åt.  

 

 
 

 

 
Figur 13 - Prisutveckling, köpesumma samt antalet försäljningar i Stockholm inom tullarna; källa: Värderingsdata 

 

I vår intervju med Ritva Martonen, Kontorschef på Handelsbanken Östra station påpekade 

hon att Stockholm är en stark marknad där efterfrågan är stor och att antalet 

bolåneansökningar ligger på samma flöde som innan införandet av bolånetaket. Ritva uppger 

också att en förklaring av de uteblivna effekterna av bolånetaket skulle kunna vara att 

bostadsrätter i innerstaden är relativt dyra objekt där många av köparna kunnat tillgodoräkna 

sig en vinst på ett tidigare boende alternativt har föräldrar som belånar ett övervärde på deras 

fastighet.  

 

Även Marcus Pettersson, Fastighetsmäklare på Vision fastighetsmäkleri (Östermalm) är inne 

på samma spår. Han uppger att effekterna av bolånetaket i stort sätt uteblivit med ett litet 

undantag att de större våningarna i Stockholm innerstad har varit något trögare att få sålt och 

Figur 12 - Köpesumma Centrala Stockholm; källa: Värderingsdata 
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att en del köpare strax innan taket infördes hade önskemål om att få tillträde till dennes köpta 

lägenhet i förtid. Marcus Petterssons syn på hur marknaden kommer att utveckla sig i 

framtiden är att det i stort sätt kommer att vara oförändrat. Han tror liksom Ritva Martonen att 

efterfrågan på bostadsrätter i Stockholm Innerstad kommer att vara fortsatt hög.  

4.3 Täby 

 

Prisutvecklingen och antalet försäljningar gällande bostadsrätter i Täby kommun illustreras 

med hjälp av nedanstående diagram.  

 

 
Figur 14 - Prisutveckling Täby; källa: Svensk Mäklarstatistik AB 

 
Figur 15 - Prisutveckling, köpesumma samt antalet försäljningar i Huddinge; källa: Värderingsdata 

Vi kan allstå observera ett genomsnittligt pris per kvadratmeter i Täby kommun på 24 446 kr, 

under perioden 2010-04-01 till och med 2010-09-30. Under denna period så sjönk det 

genomsnittliga kvadratmeterpriset i april månad och fortsatte den trenden fram till i mitten på 

juli där vi kan observera ett stigande pris fram till oktober månad då bolånetaket infördes. 

Under perioden 2010-10-01 till och med 2011-03-31 så har kvadratmeterpriset ökat till 25 509 
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kr för en genomsnittlig bostadsrätt. Prisutvecklingen började i oktober med att dämpas en 

aning för att senare i november månad sjunka och slutligen i januari öka fram till mars månad 

dit vår statistik sträcker sig.   

 

Även den genomsnittliga köpesumman för en bostadsrätt i Täby kommun har ökat under 

illustrerad tidsperiod. Om man köpte en bostadsrätt någon gång i april 2010 till och med slutet 

på september samma år så fick man alltså i genomsnitt betala 1728 MSEK, medan man under 

perioden oktober 2010 till och med mars 2011 i genomsnitt fick betala 1866 MSEK.  

 

Antalet försäljningar under de två olika tidsperioderna har även dessa ökat. Från 355 

redovisade försäljningar 2010-04-01 - 2010-09-30 till 405 redovisade försäljningar 2010-10-

01 – 2011-03-31.  

 

Enligt de undersökningar vi gjort i form av intervju med Rickard Engström, 

Fastighetsmäklare på Mäklarringen i Täby kommun kan effekter av bolånetaket observeras. 

Mindre lägenheter är de som är mest drabbade i form av färre antal människor som dyker upp 

på visningarna. Rickard Engström uppskattar att antalet besökare på dessa mindre lägenheter 

minskat med ca 20-25 % sedan bolånetaket infördes.   

 

På frågan om vad han tror om den framtida prisutvecklingen svarar Rickard att han tror på en 

oförändrad marknad. Han tror att den stigande oron i världen kommer leda till sänkta räntor 

och i kombination med en stark svensk ekonomisk tillväxt och en allt högre disponibel 

inkomst så kommer alltså marknaden att i stort sätt vara oförändrad. Han anser också att 

hushållens skuldsättningsnivåer fortfarande är på en acceptabel nivå. 
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5 Analys 
 

5.1 Förklarande variabler 

 

Att kostnaderna för att bygga flerbostadshus i Stockholm, Huddinge och Täby ligger långt 

under det sannolika priset vid försäljning av dessa på en fri och öppen marknad har länge varit 

fallet.  Det finns alltså gott med incitament och möjligheter att göra goda investeringar. Att 

antalet människor som bor i de avgränsade områdena ökar med en stadig takt borde också 

bidra till en ökad byggningsvilja från både byggherrarnas och kommunernas sida. Det finns i 

dagsläget ett behov av byggandet av nya bostäder, och för att kunna möta detta så måste man 

se över systemet vad gäller bygglovshanteringen. Alltför långdragna och komplexa processer 

leder till att utbudet av bostäder inte kan möta efterfrågan och konsekvensen blir stigande 

priser. Just detta begränsade utbud av bostäder i Huddinge, Stockholm och Täby har som 

enskild faktor en stor påverkan i det observerade priset på marknaden för bostadsrätter och 

kan i sig vara en stor anledning till den kraftiga prisuppgången de senaste åren.  

 

Förklarande variabel Huddinge Stockholm Innerstad Täby 
Utbudet Litet (oförändrat) Litet (oförändrat) Litet (oförändrat) 
 

 

Efterfrågan på bostäder i Stockholms län är hög, och preferenser att bosätta sig centralt såsom 

i Huddinge, Stockholm och Täby gör att efterfrågan på bostadsrätter i just dessa områden är 

mycket hög. Att observera är dock att prisutvecklingen i Täby tyder på en något dämpad 

efterfrågan, då priserna ligger på i stort sätt samma nivå som föregående år. Många hade 

kanske trott att finanskrisen 2008 skulle kyla av marknaden och att priserna skulle stabiliseras 

men istället har man kunnat observera en stadig prisökning över tiden. Att fler människor 

väljer att bosätta sig i våra avgränsade områden och i kombination med de för närvarande 

mycket låga räntorna och det begränsade utbudet så tyder detta på att efterfrågan i Stockholms 

län är och kommer att vara fortsatt hög den närmsta perioden. Det som däremot talar emot en 

skenande efterfråga och möjligtvis kan dämpa denna, är den för närvarande ökande 

arbetslösheten och effekter av bolånetaket. Just bolånetakets effekter torde i teorin dämpa 

efterfrågan då människor begränsas i sin finansiering av bostaden (se nedan för en mer 

djupgående analys av bolånetaket som enskild faktor). En ökande arbetslöshet bör alltså 

dämpa efterfrågan men då utbudet är så pass begränsat så anser vi att den faktorn på kort sikt 

inte har någon större påverkan vad gäller priset på bostadsrätter. Efterfrågan på bostäder i våra 

valda områden är alltså hög och som enskild faktor har den liksom det otillräckliga utbudet en 

väldigt stor påverkan på marknadens prissättning.  

 

Förklarande variabel Huddinge Stockholm Innerstad Täby 
Efterfrågan Hög Hög Hög (avtagande) 
 

 

Teorin om den effektiva marknaden är applicerbar även på fastigheter. Om 

fastighetsmarknaden och den för bostadsrätter nu skulle vara effektiv och om vi tar i 

beaktande den nya informationen om införandet av bolånetaket, så skulle alltså priset redan 

reflekterats på marknaden och effekterna av bolånetaket skulle alltså speglas i det pris som 

var på marknaden i princip direkt då informationen om att ett bolånetak skulle införas, 

släpptes. Att fastigheter och även bostadsrätter är trögrörliga varor som ofta tar relativt lång 
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tid att sälja (till skillnad från t.ex. aktier) borde medföra att prissättningen efter den nya 

informationen släppts, speglats över en något längre tidsperiod.  

 

Räntorna har de senaste åren varit på en historiskt låg nivå. Bara så sent som för 15 år sedan 

kunde man observera att reporäntan låg på nästan 10 %. Det har med andra ord varit väldigt 

billigt att låna pengar och detta har förstås medfört att fler och fler har råd att köpa sina 

bostäder med följden att priserna har pressats uppåt. Men som enskild faktor är det inte lika 

tydligt i vilken utsträckning räntorna haft för inverkan på priset för bostadsrätter. Tittar man 

på hur räntorna korrelerar med det observerade priset på marknaden kan man se att 2005 var 

utlåningsräntan i Sverige på den lägsta nivån sedan mitten av 90-talet och när räntan återigen 

började stiga under 2005 avtog inte prisutvecklingen. Det finns alltså inget direkt samband 

mellan priser och räntan på kort sikt.  

 

 

 
Figur 16 - Genomsnittlig utveckling för pris (kr/m²) i Huddinge, Stockholm och Täby samt Ränteutveckling ;  

källa: Värderingsdata samt Statistiska Central Byrån 

Grafen ovan illustrerar utvecklingen för den korta 3-månaders, utlåningsräntan samt en 

genomsnittlig utveckling av bostadsrättspriserna i Huddinge, Stockholm och Täby för 

perioden 2005 – 2009. Dessa två serier med data har nästan ingen korrelans (0,33) där 1 är 

maximalt positivt samband och där 0 saknar samband. Även priserna för våra tre 

jämförelseorter fortsatte att öka. I Huddinge och Stockholm ökade priserna med så mycket 

som 50-procent från 2005 fram till 2009, medan räntan i stort sätt legat oförändrat under 

samma period med undantag för cykler i samband med finanskrisen 2008.   

 

Förklaringen till detta kan förmodligen härledas till teorier om bostadsbubbla där efterfrågan 

och förväntningar driver upp priserna men även möjligheten att man kan låna pengar utan 

större krav på insats eller amortering. Om insatsen till bostaden är låg, eller i vissa fall 

obefintlig kommer antalet aktörer på marknaden öka vilket kan leda till en överhettad 

fastighetsmarknad. När kunden således varken behöver erlägga en betydande summa i insats 

eller amortera på sitt lån, utan man förväntar sig att enbart prisökningen kommer att kunna 

amortera ner lånedelen.  
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Enligt en rapport publicerad 2008 av Riksbanken framgår det att den normala 

marknadsreaktionen på en plötslig (1 %) ökning av räntan resulterar i att bostadspriserna 

faller knappt 1 % för att därefter återgå till sitt historiska mönster
33

.  

Effekterna av en kraftigt höjd ränta är således kortsiktiga. Vidare påverkar hushållens 

förväntningar hur kraftiga effekterna blir. Har hushållen höga förväntningar kommer priserna 

fortsätta stiga och effekterna av en höjd ränta blir då som vi kan se i figur 17 små.      

 

Förklarande variabel Huddinge Stockholm Innerstad Täby 
Räntor Låga (stigande) Låga (stigande) Låga (stigande) 
   

I samband med införandet av bolånetaket skärptes kraven på låntagarna. Då man tidigare i 

vissa fall kunde låna upp till 100 % av köpebeloppet kan man numera enbart låna upp till 85 

%. Bankerna vill nu att låntagaren själv ska kunna finansiera 15 % av köpebeloppet. Sedan 

årsskiftet har det dessutom kommit förmaningar från bankföreningen att låntagaren ska 

amortera sitt bolån. Dessa ökade krav från bankerna drabbar främst de med en svagare 

ekonomi som har svårt att betala 15 % kontant. Detta kan troligen förklara varför efterfrågan 

på mindre bostadsrätter i Huddinge och Täby har minskat sedan införandet av bolånetaket. 

 

Förklarande variabel Huddinge Stockholm Innerstad Täby 
Finansiering Medel (högre krav) Svår (högre krav) Medel (högre krav) 
  

Förklarande variabel Huddinge Stockholm Innerstad Täby 
Inkomst och Förmögenhet 
(nivå) 

Medel Medelhög Hög 

 

Att människor i allt högre grad förväntar sig stigande priser på bostadsrättsmarknaden 

kommer väl kanske inte som någon överraskning. Historiskt sätt har priserna ökat med en 

stadig takt det senaste decenniet och att människor med detta i bakhuvudet har en fortsatt 

stark tilltro till bostadsrättsmarknaden faller sig ganska naturligt. Att majoriteten av mäklarna 

däremot tror på en stiltje på marknaden och alltså inte alls förväntar sig stigande priser skiljer 

sig från privatpersonernas förväntningar. Förväntningar kring stigande priser kan skapa ett 

ökat spekulerande och i sin tur driva upp priserna. Alltför höga förväntningar kan alltså vara 

skadligt då det i värsta fall kan skapas en bubbla. Att människors förväntningar sedan 

finanskrisen 2008 stigit i jämn takt kan ha varit en viktig faktor i de stigande priserna.  

 

Förklarande variabel Huddinge Stockholm Innerstad Täby 
Förväntningar Medel (minskat) Höga (oförändrat) Medel (minskat) 
 

När vi tittar på den demografiska aspekten med vårt antagande att det är de mindre 

lägenheterna som är mest påverkbara inför bolånetaket, leder detta till frågan kring vilka det 

är som förvärvar just dessa mindre lägenheter. I första hand föreställer vi oss att de som köper 

dessa mindre lägenheter (1-2 rok) är yngre människor i åldersgruppen 18-30 år. Andra 

potentiella köpare skulle även kunna vara nyskilda och pensionärer. Då pensionärer 

säkerligen kan tillgodogöra sig en kraftig ”vinst” från tidigare boende borde dessa människor 

inte påverkas i nämnvärd utsträckning av bolånetaket. Även nyskilda har, förutsatt att de bott 
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en längre tid (ett par år) förmodligen kunnat sälja sitt tidigare boende med en vinst. Den 

kategori som då återstår är ungdomarna. Dessa är förmodligen förstagångs köpare och blir en 

viktig ålderskategori att analysera då vi tolkar de demografiska aspekterna i syfte att 

lokalisera bolånetakets effekter. Då vi ser att ovanstående kategori utgör en stor andel av 

kommunernas totala befolkning så tyder det på att det finns en stor efterfrågan för mindre 

lägenheter och att det rent potentiellt skulle kunna vara en anledning till att bolånetaket inte 

haft en högre genomslagskraft.    

 

5.1.1 Sammanställning av förklarande variabler 

 

Förklarande variabel Huddinge Stockholm Innerstad Täby 
Utbud Litet (oförändrat) Litet (oförändrat) Litet (oförändrat) 
Efterfrågan Hög (oförändrat) Hög (oförändrat) Hög (avtagande) 
Räntor Låga (stigande) Låga (stigande) Låga (stigande) 
Finansiering Medel (högre krav) Svår (högre krav) Medel (högre krav) 
Inkomst och Förmögenhet Medel (oförändrat) Medelhög (oförändrat) Hög (oförändrat) 
Förväntningar Medel (minskat) Höga (oförändrat) Medel (minskat) 
Genomsnittligt pris/m² 20758 (ökat) 58 292 (ökat) 25 509 (oförändrat) 
 

5.2 Bolånetakets effekter 

5.2.1 Huddinge 

 

I Huddinge har priserna (kr/kvm) för bostadsrätter haft en mer eller mindre konstant ökning 

sedan 2005 enligt Figur 5 och 8:a. Den kraftiga ökningen avstannade dock något i juni 2010 

och har fram till nu legat på mer eller mindre samma nivå, med vissa variationer.  

För den löpande 6-månadersperioden före och efter bolånetaket kan man observera att varken 

det genomsnittliga kvadratmeterpriset eller den genomsnittliga köpesumman har förändrats i 

nämnvärd utsträckning, detta trots en ökande ränta. En tänkbar förklaring till det svaga 

genomslaget av bolånetaket i Huddinge kan härledas till de långa löptiderna för lånelöften, det 

låga utbudet och den höga efterfrågan på bostäder. Före genomförandet av bolånetaket var det 

som tidigare nämnts många som valde att förlänga sina lånelöften, varför det är mer troligt att 

effekterna kommer först senare. Bolånetaket har alltså haft en viss effekt i Huddinge 

kommun. 

 

5.2.2 Stockholm 

 

I november, en dryg månad efter införandet av bolånetaket kan man se att 

kvadratmeterpriserna har börjat avstanna och efter årsskiftet till och med avtagit ett par 

procent (Figur 10 och 11:a). Då den genomsnittliga köpesumman i Stockholm är avsevärt 

högre än densamma i Huddinge och Täby är det tänkbart att de nya reglerna har större effekt 

och ger en viss påverkan på priserna i huvudstaden. Men om man observerar Figur 10 kan 

man se att prisutvecklingen för samma period (okt 2009 – mar 2010) även då avtog för att 

framåt sommaren återigen öka. Trenden med växande priser i Stockholm verkar inte av 

betydande omfattning påverkas av stigande räntor. Då Stockholm, innanför tullarna är en 

attraktiv ort att bosätta sig på är efterfrågan för bostäder hög. Detta kan exempelvis illustreras 

med de långa väntetiderna för första handskontrakt för hyresrätter i centrala lägen.   
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De mäklare vi har varit i kontakt med har även nämnt att säljarna hellre avstår från att sälja 

om de inte får vad de önskar när de säljer. Detta kan i sin tur betyda att om en säljare köpte 

sin lägenhet dyrt och nu beräknas få samma eller lägre köpeskilling faktiskt kommer välja att 

behålla sitt boende till dess att priset uppgår till det begärda. De som absolut måste sälja 

exempelvis på grund av skilsmässa kommer dock fortsättningsvis att sälja. Att bolånetaket 

knappt haft några effekter i Stockholm innerstad avseende prisförändringar, anser vi vara ett 

resultat av en hög efterfråga, ett lågt utbud och höga förväntningar kring stigande priser. Vi 

konstaterar att bolånetaket knappt haft några effekter alls.  

 

5.2.3 Täby 

 

Priserna i Täby går över året i tydliga vågor med toppar under vår och höst. Täby är den enda 

av våra tre jämförelseorter där antalet försäljningar för perioden 2010-10-01 – 2011-03-31 

överstiger antalet försäljningar för perioden innan (2010-04-01 – 2010-09-30). Under 2009 

ökade priserna i Täby från knappa 21 000 kr/m² (juli 2009) till nästan 25 500 kr/m² i mars 

2010. Ser man till Figur 15 kan man se att värdestegringen sedan mars 2010 har avstannat 

något, då priserna för mars 2011 till och med ligger strax under nivån för det föregående året. 

Vi kan liksom i våra övriga jämförelseorter observera både en ökning av det genomsnittliga 

kvadratmeterpriset samt den genomsnittliga köpesumman för den andra mätperioden. Liksom 

i Huddinge får vi anta att många valde att förnya sina lånelöften strax före införandet av 

bolånetaket, vilket kan förklara varför vi inte ser några drastiska effekter på marknaden. Men 

som Rickard Engström berättade för oss, så upplever han en kraftigt minskad efterfrågan på 

de mindre bostadsrätterna i kommunen, vilket också den stagnerande prisutvecklingen tyder 

på. Vi konstaterar att bolånetaket har haft effekter på marknaden för bostadsrätter i Täby 

kommun.  

 

Förklarande variabel Huddinge Stockholm Innerstad Täby 
Effekter av Bolånetaket Vissa Inga Vissa 
 

5.3 Sammanfattning/slutsats 

 

Utifrån de områden vi valt att analysera så konstaterar vi att bolånetaket har haft en viss 

effekt, dock skiljer sig detta sätt ur ett geografiskt perspektiv. I Huddinge kommun där 

effekterna har kunnat observeras så har utbudet varit litet, efterfrågan hög, räntorna låga, 

finansieringen svårare att lösa, inkomsten och förmögenhet har legat på en medelnivå och 

även förväntningarna ligger på en medelnivå. Detta ska jämföras med Stockholm innerstad 

där bolånetaket knappt haft några effekter, och där de variabler som skiljer sig från Huddinge 

är den något högre inkomsten, förmögenheten och förväntningarna. I Täby kommun är de 

variabler som skiljer sig från de övriga kommuner, den något avtagande efterfrågan och 

medelinkomsten som är högre än i Huddinge och Stockholm.  Värt att notera är också att det 

område där bolånetaket har haft minst effekt (Stockholm innerstad) är också området med 

absolut högst pris/m², 58 292. Detta ska jämföras med Huddinges och Täbys pris/m² (20758 

respektive 25 509) som är drygt en tredjedel av Stockholms innerstads kvadratmeterpris. 

 

Det är alltså ett faktum att pris/m² är som högst i det område där bolånetaket har haft minst 

effekt. Detta beror förmodligen på det som vi tidigare diskuterat och som Ritva Martonen 

uppgav i vår intervju med henne, att bostadsrätter i innerstaden är relativt dyra objekt där 
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många av köparna kunnat tillgodoräkna sig en vinst på ett tidigare boende alternativt har 

föräldrar som belånar ett övervärde på deras fastighet. 

 

Utifrån de områden vi valt att analysera konstaterar vi liksom finansinspektionen
34

 att 

bolånetaket har haft en viss effekt totalt sett över hela länet, dock relativt liten. En generellt 

hög efterfråga och litet utbud över hela länet är variabler som förklarar stigande priser och är 

förmodligen i sig den största bidragande faktorn till varför bolånetaket inte haft en större 

effekt. Vad som är viktigt att poängtera är dock det faktum att bolånetaket endast hade 

existerat i 6 månader för tiden då data till denna rapport inhämtades och ytterligare effekter 

kan i framtiden komma att visas.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
34

 Finansinspektionen. Dnr: 11-1622 



 

35 

 

 

Källförteckning 
 

Litterära: 

 
Geltner, D & Miller, N. (2006): Commercial Real Estate – Analysis and Investments. New York: Cengage 

Learning, INC. 

 
Lind, H. m.fl. (2008): Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (Fastighetsnomenklatur). Stockholm: 

Fastighetsnytt Förlags AB. 

 

Thurén, T. (2007): Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB. 

 

 

 

Artiklar: 
 

Fama E.F, 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, The Journal of finance, 

May  

 

Finansinspektionen. (2010): Förslag till allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad. Dnr 10-1533 

 

Finansinspektionen. (2010): Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning. Dnr 09-10849 

 

Finansinspektionen. (2011): Effekter av bolånetaket – en första utvärdering. Dnr: 11-1622 

 

Peter Sellin & Karl Walentin, 2008, Bostadspriser och samhällsekonomin, Ekonomiska kommentarer Sveriges 

Riksbank, Nr 6. 

 

Elektroniska källor: 

 

Arbetsförmedlingen. (2011-04-16)  

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Tidigare-statistik.html 

Bankföreningen. 2010-12-22 (2011-04-16) 

http://bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/14D6029CDFF21859C12578010032E600?OpenDocument  

 

Ikano Banken. (2011-05-02) http://www.ikanobank.se/Allm%C3%A4nt_Bankordlista 

Moderaterna. 2011-04-14 (2011-04-19)  

http://moderaterna.net/sten/2011/04/14/skriver-pa-di-debatt-om-bostadsbyggande/ 

Mäklarsamfundet.2011-03-22 (2011-05-06) 

http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=3576  

Privata Affärer. 2007-09-25 (2011-04-18) 

http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=105087  

SKOP. 2011-03-16 (2011-05-04)  

http://www.skop.se/wp-content/uploads/2011/03/Pressmeddelande-fr%C3%A5n-SKOP-Hush%C3%A5llens-

f%C3%B6rv%C3%A4ntningar-om-bostadsmarknaden-16-mars-2011.pdf  

 

SKOP. 2011-04-15 (2011-05-06)  

http://www.skop.se/wp-content/uploads/2011/04/Pressmeddelande-fr%C3%A5n-SKOP-om-



 

36 

 

Hush%C3%A5llens-ekonomiska-f%C3%B6rv%C3%A4ntningar-15-april-2011.pdf 

 

Statistiska Central Byrån. 2011-01-28 (2011-04-04) http://www.scb.se/Pages/ProductTables____302201.aspx 

 

Statistiska Central Byrån. 2011-01-28 (2011-04-04) http://www.scb.se/Pages/ProductTables____302201.aspx,  

 

Statistiska Central Byrån. 2010-05-31 (2011-04-06) http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp  

Statistiska Central Byrån. 2011-04-07 (2011-04-07) http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 2011-

04-07 

Statistiska Central Byrån. 2011-02-18 (2011-04-19) 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=be0101 

Statistiska Central Byrån. 2011-02-29 (2011-04-07) http://www.scb.se/Pages/Product____37260.aspx  

Stockholms Stad. Stadsbyggnadskontoret. 2004-02 (2011-04-07) 

http://www.iva.se/PageFiles/8212/befolkningochbostadsbyggande_2030_sthlm.pdf  

Svenska Dagbladet. 2011-04-29 (2011-04-18) http://www.svd.se/naringsliv/swedbank-chefen-bolanekunden-

ska-klara-ranta-pa-8-till-9-procent_6123401.svd  

Sveriges Regering. 2010-03-18 (2011-04-06) http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/22/10/081017f1.pdf  

Sveriges Riksbank. 2011-04-04 (2011-04-14) 

http://www.riksbank.se/upload/Rapporter/2011/RUTH/RUTH_kap1.pdf  

Statistiska Källor: 

 
SKOP  

 

Statistiska Central Byrån  

 

Svensk Mäklarstatistik AB  

 

Värderingsdata i Kungsbacka AB 
 

 
 

 

 

 



 

37 

 

 

Bilaga A 

Enkät Mäklare 

 

Namn:  

 

Företag:  

 

Bolånetakets effekter på bostadsmarknaden 

 

Vad är er allmänna uppfattning om bolånetaket? Ser ni några särskilda trender? 

 

 

Ser ni några skillnader i antal budgivare/folk som dyker upp på visningen? 

 

 

Har köparkategorin förändrats något? Ex: mindre/större andel unga människor, mindre/större 

andel förstagångsköpare? Oförändrat? 

 

 

Var det ett större antal budgivare/folk som dyker upp på visningen strax innan bolånetaket?  

 

 

Vilka faktorer anser ni vara de som påverkar priset? (ex: räntor, utbud, etc. ) 

 

 

Vad tror ni om framtiden avseende prisutveckling? 
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Bilaga B 
 

Enkät Bank 

 

Namn:  

 

Bank:  

 

Bolånetakets inverkan på bostadsmarknaden. 

 

Vad är Er allmänna uppfattning om bolånetaket och ser ni några särskilda trender, exempelvis 

att de som ansöker om lån har en högre ålder/inkomst än tidigare? 

 

 

Har det blivit någon skillnad på antalet bolåneansökningar sedan den 1 oktober 2010 då taket 

infördes, både gällande större och mindre lån?  

 

 

Har konsumenters belåningsgrad förändrats något bortsett från bolånetaket?  

 

 

Har det blivit någon skillnad på kundernas amorteringstakt?  

 

 

Har andelen blancolån ökat sedan taket infördes och hur ser strukturen ut på dessa 

(exempelvis amorteringstid), alternativt har ni märkt av att föräldrar ökar belåningen på sitt 

boende för att stödja sina barn? 

 

 

Hur mycket skiljer sig räntan på blancolån jämfört med den rörliga 3-månadersräntan? 

 

 

Hur ser trenden ut avseende fast och rörlig ränta (hur länge binder folk generellt om de väljer 

bunden)? 
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Bilaga C 
 

Intervjuperoner 

 

Fastighetsmäklarfirmor:   Mäklarringen  

(Täby) 

   Vision fastighetsmäkleri 

   (Östermalm, Stockholm) 

   Svensk Fastighetsförmedling  

(Södermalm, Stockholm)  

Husman Hagberg  

(Huddinge) 

 

Banker:   Handelsbanken 

   (Östra Station, Stockholm) 

   Skandinaviska Enskilda Banken 

   (Södermalm, Stockholm) 

 

Professor:   Hans Lind 

(Kungliga Tekniska Högskolan, avd. Bygg och 

Fastighetsekonomi) 


