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Sammanfattning
Skuldsättningsgraden hos svenska hushåll ökade stadigt från i mitten av 1990-talet fram till
2008. För att hejda denna utveckling införde finansinspektionen i oktober 2010 ett allmänt
råd om begränsning av säkerhet i bostad vid upptagande av lån, det så kallade bolånetaket.
Innebörden av detta är att 15 procent av bostadens marknadsvärde i kontanta medel krävs
vid upptagande av bostadslån. För en förstagångsköpare som skall köpa bostad i Göteborg
betyder det att en betydande summa pengar skall ha sparats ihop. Eller så blir alternativet
att ta ett dyrare blancolån om inte kapitalet finns.
För att undersöka hur förstagångsköpare i Göteborg har löst det ekonomiska genomfördes
en enkätundersökning bland studenter på Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs
Universitet och Högskolan Väst. Här undersöktes även hur de som har köpt före samt
efter oktober 2010 har löst det ekonomiskt. Banktjänstemän och fastighetsmäklare
intervjuades för att få en inblick i hur de ser på bolånetaket, samt hur de tror
förstagångsköparna påverkats.
Enkätundersökningen visade att majoriteten av de som skall köpa sin första bostad planerar
att spara ihop till kontantinsatsen. Hälften av de tillfrågade förstagångsköparna beräknar att
kunna spara ihop till kontantinsatsen på 1-3 år.
De tillfrågade banktjänstemännen och fastighetsmäklarna ser samtliga att lösningen efter
bolånetakets införande blev att föräldrar fick hjälpa till ekonomiskt. Detta genom att gå in
som borgenär, pantsätta sitt boende som säkerhet eller hjälpa till med kapital.
Förstagångsköparna har i större utsträckning behövt hjälp utifrån för att klara av de
ekonomiska kraven från bankerna. I Göteborg där bostadsbristen är stor finns inte alltid
något annat val än att köpa en bostad. Lösningen blir ekonomisk hjälp från föräldrar.
Undersökningen tyder även på att andragångsköpare i Göteborg har det svårt att byta
bostad till något större eller köpa bostad som dyrare än den bostad de äger.
Möjligheten finns att det är en fördröjning på bolånetakets effekter, och att bosparandet
inom de närmsta åren kommer att öka. Förhoppningsvis kommer förstagångsköpare inte
behöva ekonomisk hjälp från föräldrar.
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The mortgage ceiling – impact on first-time buyers in
Gothenburg

Summary
Indebtedness in the Swedish market had steadily increased from the mid-1990s until 2008.
For this reason, the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) in
October 2010 introduced a general advice on the restriction in the pawn of your property
when applying for a mortgage, the so-called mortgage ceiling. This means that the buyer
requires 15 percent in capital for the admission of mortgage. For a first-time buyer to buy a
property in Gothenburg, this means that a significant amount of capital should be
accumulated beforehand. The alternative, if assets are absent, is to take an unsecured loan,
which is more expensive.
To examine how first-time buyers in Gothenburg have solved the economic situation, a
survey among students at University of Chalmers, University of Gothenburg and
University West was conducted. It also examined how those who bought their first
property respectively before and after October 2010 found a financial solution. Bank
employees and real estate agents were interviewed to obtain their opinion on the mortgage
ceiling, and how they think the first-time buyers were affected.
The survey showed that the majority of those who plan to buy their first property are
planning to save up for down payment. Half of those surveyed first-time buyers expects to
save up for the down payment in 1-3 years.
Respondent bankers and estate agents have seen that the solution for introduction of the
mortgage ceiling was that parents had to help financially. This was done by becoming a
creditor, pledging their homes as security or helping with financial assets. First-time buyers
have in greater extent needed help from outside to meet the financial demands of the
banks. In Gothenburg, where the housing shortage is high, there is not always another
choice but to buy a home. The solution is to get financial help from parents. The study also
suggests that second-time buyers in Gothenburg find it difficult to buy something bigger,
or buying a home that is more expensive than the home they live in.
There might be a delay in the mortgage ceiling effects, and that savings will increase within
the next few years. Hopefully first-time buyers in the future will be able to stand on their
own without parental financial assistance.
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Förord
Vi vill rikta ett stort tack till banktjänstemän, fastighetsmäklare och enkätrespondenter som
tagit sig tid att hjälpa oss i vårt arbete vars svar lett oss framåt. Tack till banktjänstemännen
Jan Gustavsson, biträdande kontorschef på Swedbank Brahegatan, Denise Hertz,
handläggare på SEB Brahegatan, Monica Lundstedt, privatmarknadschef på SEB
Brahegatan, Christian Nielsen, kontorschef på Handelsbanken Övre Husargatan, Henrik
Winterbrink, handläggare på Bluestep, för den värdefulla tid och information Ni gav oss.
Även stort tack till Isak George på HusmanHagberg Centrum som tog sig tid att träffa oss,
samt Jonas Berglund på Länsförsäkringar Fasighetsförmedling och Niklas Källberg på
Svensk fastighetsförmedling som svarade på våra frågor.
Tack Petra Jansson för din assists och ditt stöd i vårt skrivande. Tack familj och vänner för
ert stöd i det arbete vi genomfört.
Det är tack vare Er alla som arbetet gick att genomföra.
Till sist vill vi tacka vår handledare Pia Larson för support, stöd och givande kommentarer
som har lett arbetet framåt, och Kristina Eriksson vår examinator för dina goda råd.
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Nomenklatur
Amorteringstid: inom denna tid skall kunden återbetalat sitt lån. För bottenlån är
amorteringstiden längre än för topplån och blancolån.
Belåningsgrad: hur stor del av bostadens marknadsvärde som är belånat. Med minskat
marknadsvärde på bostaden så stiger belåningsgraden.
Blancolån: lån utan någon säkerhet eller borgen. Högre ränta på blancolån än för lån med
säkerhet.
Boendekostnadskalkyl: Kalkyl som görs av banken för att testa hushållens ekonomi och
motståndskraft vid upptagande av lån till bostad.
Bolånetak: ett allmänt råd som infördes av Finansinspektionen (FI) i oktober 2010, där FI
önskade skydda konsumenternas ekonomiska motståndskraft genom att inte belåna
bostaden till mer än åttiofem procent av marknadsvärdet när denna lämnas som säkerhet.
Bottenlån: ett lån med säkerhet i fastigheten, motsvarande mellan 75-85 procent av
fastighetens värde. Lägre ränta än på lån utan säkerhet. Sannolikheten stor att banken får
tillbaka denna del av lånet om bostaden säljs till ett lägre värde än det ursprungliga
marknadsvärdet.
Finansinspektionen (FI): det är en svensk myndighet som övervakar företag som är
verksamma på den svenska finansmarknaden. FI:s syfte är att det finansiella systemet ska
fungera och bidra till stabilitet på finansmarknaden.
Kalkylränta: procentsats som används i en boendekostnadskalkyl, beräknar hushållens
räntekostnader. Räknar med en högre kalkylränta än dagens för att testa hushållets
motståndskraft.
Skuldkvot: Ett mått på hushållens totala skuldsättning dividerat med årliga inkomsten.
Skuldsättningsgrad: ett finansiellt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan
privatpersonens skulder (banklån) och dess tillgångar.
Topplån: den del av lånet som överstiger bottenlånet. Topplånet har sämre säkerhet i
bostaden. Risk för att banken inte får tillbaka pengarna vid sänkt marknadsvärde.
Förklaringarna till nomenklaturlistan har hämtats från Finansinspektionen (2012).
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1 Inledning
1.1 Bakgrund/problembeskrivning
Från mitten av 1990-talet fram till 2008 har belåningsgraden hos svenska hushåll
stadigt ökat. Finansinspektionen (FI) såg detta som ett problem. Eftersom priset på
bostäder varierar över tid och värdet kan sjunka med konjunkturen
(Finansinspektionen, 2010a).
Med sjunkande priser på bostäder riskerar låntagarnas ekonomiska situation att
förvärras. FI såg i maj 2010 ingen direkt fara med den höga belåningsgraden, men var
rädda för att kreditgivarna, såsom bank och låneinstitut, skulle börja använda höga
belåningsgrader som ett konkurrensmedel. Detta skulle med tiden innebära stora
risker för konsumenterna och skada förtroendet för låneinstituten
(Finansinspektionen, 2010a). För att få bukt med problemet så införde FI i oktober
2010 ett allmänt råd för att skydda konsumenternas ekonomiska motståndskraft,
genom att inte belåna bostaden till mer än åttiofem procent av marknadsvärdet när
denna lämnas som säkerhet (Finansinspektionen, 2010b).
Innan bolånetakets införande så fanns det ingen reglerad begränsning i hur högt
bostaden kunde belånas. Det var möjligt att belåna bostaden till hundra procent av
marknadsvärdet eller mer om personen enligt banken hade god ekonomi
(Finansinspektionen, 2010a).
Målet med regleringen var att motverka en osund kreditgivning på bolånemarknaden,
och därigenom stärka konsumentskyddet samt bibehålla förtroendet för låneinstituten.
FI såg att hög belåningsgrad utgjorde ett hot för den finansiella stabiliteten i landet
och ansåg att en begränsning av belåningsgraden var det bästa alternativet för att
skapa stabilitet. Att begränsa belåningsgraden valdes efter att ha undersökt hur andra
länder löst problemen med hushållens ökade skuldkvot (Finansinspektionen, 2010b).
I remisspromemorian angående bolånetaket anges det att i länder som Hong Kong
och Kanada så är belåningsgraden reglerade, i en kombination med obligatoriska
låneförsäkringar (Finansinspektionen, 2010b). I Norge och Finland finns det
rekommendationer angående bankernas kreditgivning. Bolån bör endast ges upp till
nittio procent av bostadens marknadsvärde (Finansinspektionen, 2010b).
Alternativ så som krav på amortering, prisfallsförsäkring eller begränsning av
hushållens totala skuldsättning valdes bort. FI ansåg att amorteringskrav inte var bästa
alternativet på grund av att det inte ansågs försvarbart ur ett stabilitets- eller
konsumentskyddsperspektiv. Det visade sig vara svårt att motivera varför en kund
med låg belåningsgrad skulle tvingas att amortera på sitt lån. Inte heller
prisfallsförsäkring ansågs vara ett alternativ då detta inte är så vanligt i Sverige och
sällan förekommande bland försäkringsbolagen (Finansinspektionen, 2010b).
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För att skydda konsumenterna mot oförutsedda händelser såsom arbetslöshet,
sjukdom, dödsfall eller skilsmässa så ansågs begränsning av belåningsgraden som ett
bra alternativ. Detta för att förhindra konsumenternas svårigheter med att fullgöra
sina lånebetalningar eller personlig konkurs, när konsumenternas ekonomi ställs på sin
spets (Finansinspektionen, 2010a). Med hänsyn tagen till allt detta så valde FI att
införa ett allmänt råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad, i folkmun kallat
bolånetaket. Bolånetaket skall gälla för alla som tar nya lån eller gör en utökning av
befintliga lån där bostaden lämnas som säkerhet. De lån som i oktober 2010 översteg
åttiofem procent av bostadens värde drabbades inte av det allmänna rådet, med
förutsättningen att krediterna inte utökasdes (Finansinspektionen, 2010b).
Under FI:s förarbete spreds spekulationer i media som skapade oro bland banker,
fastighetsmäklare och förstagångsköpare om hur bolånetaket skulle kunna påverka
dem och vad det skulle leda till. I media skrevs det mycket om hur de unga
förstagångsköparna skulle stängas ute från bostadsmarknaden, fastighetsmäklare
trodde att det skulle komma färre personer på visningarna och det skulle bli längre
säljprocesser.
Det fanns olika åsikter i media angående frågan om huruvida belåningsgraden var det
rätta sättet att reglera hushållens skuldsättningsgrad. Chefsekonomen Lars Hörngren
uttalade sig i Göteborgsposten (GP, 2010) om att problemet inte är
skuldsättningsgraden och pantsättningen utan problemet är storleken på hushållens
lån. Hörngren trodde heller inte att bolånetaket var det rätta sättet att få bukt med
problemet. Det eftersom pengarna kommer att kunna lånas ut ändå men till ett högre
pris än innan bolånetaket, vilket drabbar konsumenterna negativt (GP, 2010).
I artikeln Bolånetak från 1 oktober uttalade sig SEB:s chef för kontorsrörelsen, Mats
Torstendahl, att skuldsättningsgraden kunde reglerats med samma resultat med hjälp
av ett amorteringskrav på bottenlånet. Istället tror Torstendahl att bolånetaket
kommer att medföra att förstagångsköparna faller bort, detta främst i storstäderna där
bostadspriserna är höga (Hopen, 2010).
Mäklarsamfundet uppger i en artikel på prvataaffärer.se att sextio procent av landets
fastighetsmäklare, fyra månader efter bolånetakets införande, upplever att
förstagångsköpare i stort sett försvunnit från marknaden. Fastighetsmäklare upplevde
även vid denna tidpunkt att det blivit trögt på marknaden (Gustavsson, 2011).
I en artikel skriven av journalisten Knut Kainz Rognerud på Sveriges televisions
hemsida hävdades att bolånetaket var näst intill effektlöst. Han skriver även att det
inte spelar någon roll att FI införde bolånetaket för det går ändå att pantsätta
föräldrars bostad eller ta blancolån (Rognerud, 2011).
Ett år efter bolånetakets införande var mer än hälften av hushållen positiv till dess
införande och hushållen anser att det har dämpat bostadspriserna. (Andersson, 2011)
Enligt Svensk Fastighetsförmedling och Statistiska Centralbyrån beror inte de
sjunkande bostadspriserna på bolånetaket utan på att räntorna har höjts (Rognerud,
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2011). Från 1 oktober 2010 till 27 april 2011 så höjdes boräntan med 1,4
procentenheter (Swedbank, 2012).

1.2 Syfte/ mål/avgränsningar
Syftet och även målet med undersökningen är att ta reda på hur bolånetaket som FI
införde oktober 2010 har påverkat förstagångsköpare av bostad i Göteborg.
Ett mål i undersökningen är att ta reda på hur förstagångsköpare och potentiella
förstagångsköpare i Göteborg har löst eller tänker möta kraven på femton procent i
kontantinsats när de ska ta lån hos banken.
Undersökningen kommer att begränsas till att se på hur bolånetaket har påverkat de
som planerar att köpa eller köpt sin första bostad i Göteborgs stad. Frågeformuläret
kommer att skickas ut till personer registrerade på Högskolan Väst, Chalmers
Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet. Kvalitativ undersökning kommer
utföras i form av personintervjuer. Intervjuer gjordes med banktjänstemän på
Handelsbanken, Swedbank, SEB i Göteborg samt Bluestep. Fastighetsmäklare
verksamma i Göteborg kontaktas på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling,
HusmanHagberg samt Svensk Fastighetsförmedling.
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2 Metod/tillvägagångssätt
En kvantitativ enkätundersökning genomfördes vilken skickades ut via epost till
studenter. Respondenter boende i Göteborg och studenter vid Högskolan Väst i
Trollhättan, Chalmers tekniska högskola belägen i Göteborg samt Göteborgs
universitet. Högskolorna och universitetet valdes för att de gav ett stort urval av
respondenter i olika yrkeskategorier. En kvantitativ studie bygger på frågeställningar
som berättar hur ofta något sker, hur vanligt något är eller hur många som berörs av
frågan (Trost, 1994, s.17-23). Detta ansågs vara det bästa sättet att nå
förstagångsköpare på. En kvalitativ undersökning i form av personintervjuer
genomfördes med banktjänstemän i Göteborg anställda på Swedbank,
Handelsbanken, SEB samt intervju med Bluestep i skriftlig form. Kontakt togs med
fastighetsmäklare i Göteborg på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Svensk
Fastighetsförmedling samt HusmanHagberg för att få deras syn på situationen.
Genomgång av FI:s förarbeten, rapporter och undersökningar har skett för att få en
bakgrund till bolånetakets införande och för att få FI:s syn på resultatet av
bolånetaket.
Enkäten till förstagångsköpare bestod av slutna flervalsfrågor samt en öppen fråga,
inriktade på förstagångsköpares ekonomiska möjligheter vid köp av bostad. Bundna
flervalsfrågor gör att svaren blir jämförbara och leder den tillfrågade i den riktning
som frågan rör. Den kvalitativa öppna frågan ställdes för att få fram
förstagångsköparens åsikt om vad den tillfrågade anser om bolånetaket (Andersson,
1985, s.73). Denna enkät skickades ut under en period av två veckor, till cirka 1500
personer, med förhoppning om att få tillräckligt med svar för att kunna utläsa en
trend.
Personintervjuer med banktjänstemän och mäklare från ovanstående byråer har skett
under två veckor, för att undersöka deras syn på bolånetakets inverkan. Dessa
metoder valdes för det ansågs ge bästa möjliga resultat på den begränsade tid som
finns till förfogande. Den kvalitativa studien, där öppna frågor ställts, valdes för att få
fram banktjänstemännens och fastighetsmäklarnas åsikt, reaktion angående
bolånetaket och hur förstagångsköpare löser det ekonomiskt (Andersson, 1985. s.73).
En kvalitativ studie kan användas när önskemål finns om att förstå personen som
intervjuas, hur de resonerar och reagerar angående frågan (Trost, 1994, s.17-23).
Öppna frågor gör att den tillfrågade inte blir bunden till ett visst svar utan kan fritt
säga sin åsikt i frågan samtidigt som svaren kan vara svårtolkade (Andersson, 1985,
s.78). Resultatet av enkäter och intervjuer analyserades och redovisas senare i denna
rapport.
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3 Resultat av intervjustudie banker
I detta kapitel redovisas resultat från den kvalitativa intervjuundersökningen med
anställda på banker och kreditmarknadsbolag. Frågorna finns även i Bilaga A.
En kvalitativ undersökning med öppna frågor har skett i form av personintervjuer på
bankerna Handelsbanken Övre Husargatan, Swedbank Brahegatan och SEB
Brahegatan belägna i Göteborg. Intervju via epost har även skett med
kreditmarknadsbolaget Bluestep. Banker från de olika stadsdelarna centrum och östra
Göteborg kontaktades för att höra deras syn på bolånetaket och se om åsikterna
skiljer sig åt beroende på område i Göteborg. Bluestep som är ett
kreditmarknadsbolag kontaktades för att se om deras verksamhet hade påverkats av
bolånetaket.
Tabell 1: Intervjuade banker och kreditmarknadsbolag

Bank/
Kreditmarknadsbolag

Namn

Titel

Handelsbanken-

Christian Nilsen

Kontorschef

Swedbank- Brahegatan

Jan Gustavsson

Biträdande kontorschef

SEB- Brahegatan

Monica Lundstedt,

Privatmarknadschef

Denise Hertz

Handläggare

Henrik Winterbrink

Handläggare

Övre Husargatan

BluestepKreditmarknadsbolag

I Tabell 1 redovisas de banktjänstemän som intervjuats, deras titel samt vilken bank
de är anställda på.
3.1 Vilka krav ställer ni som bank/kreditmarknadsbolag på en
förstagångsköpare, vid ansökan om bolån?
De tillfrågade bankerna ställer liknande krav på förstagångköpare som på andra
köpare av bostad. Maximal pantsättning av bostaden är åttiofem procent, inkomst och
anställningsform tas i beaktande samt tidigare betalningsanmärkningar. Nielsen1
uppger att långivningen bygger på kundens förmåga att återbetala lånet. Individuell
bedömning görs alltid för varje kund. Det som styr lånets storlek är
boendekostnadskalkylen.

1

Christian Nilsen, Kontorschef, Handelsbanken Övre Husargatan, intervju 16 april 2012
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I boendekostnadskalkylen räknas det alltid med en räntehöjning enligt Gustavsson2. I
Swedbanks fall ligger räntehöjningen på två procentenheter högre än den för kalkylen
fastställda tremånadersräntan.
Winterbrink3 skriver att det som skiljer Bluestep ifrån traditionella långivare är att
Bluestep kan säga ja till fler inkomstkällor. Detta kan vara timanställning,
visstidsanställning, projektanställning, egenföretagare och pension. Bluestep kan även
acceptera bolån trots skulder och betalningsanmärkningar. Kunden måste dock alltid
ekonomiskt klara av lånet.
3.2 Hur stor del av köpeskillingen måste en förstagångsköpare
lägga hos er när den skall ta upp ett bolån? Måste det vara
åttiofem procent eller går det att tänja på gränsen?
Enligt Nielsen4 så var det innan bolånetakets införande möjligt att pantsätta sin bostad
till hundra procent eller i vissa fall mer om kundens inkomst var tillräcklig. Samtliga
banker och kreditmarknadsbolag som intervjuats håller fast vid FI:s allmänna råd om
begränsning av lån mot säkerhet i bostad. De tillfrågade bankernas åsikter skiljer sig åt
i frågan om hur kontantinsatsen skall finansieras. Nielsen5, kontorschef på
Handelsbanken, uppger att de ger bolån upp till åttiofem procent av fastighetens
marknadsvärde. Från åttiofem till hundra procent så har Handelsbanken möjlighet att
erbjuda blancolån, då det finns underlag för detta i form av god
återbetalningsförmåga. Enligt Svensk Mäklarstatistik AB, (2012) är det genomsnittliga
kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i de centrala delarna av Göteborg 36 254
kronor. Nielsen6 uppger att till följd av de höga bostadspriserna så får allt fler
föräldrar stötta sina barn ekonomiskt. I form av borgensåtagande eller pantsättning av
sin bostad så hjälper föräldrarna förstagångsköpare med kontantinsatsen. Ett krav vid
upptagande av blancolån är att blancolånet betalas av så fort som möjligt, tio till
femton år beroende på återbetalningsförmåga.
Gustavsson7 på Swedbank uppger att de ger nittio procent i lån vid köp av bostad. De
fem procent mellan åttiofem och nittio procent av lånet är utan säkerhet i bostaden,
blancolån. Swedbank godkänner pantsättning av annans bostad för ersättning av
likvida medel, med förutsättningen att boendekostnadskalkylen tillåter det.
Lundstedt och Hertz8 uppger att SEB inte godkänner några blancolån, för att skydda
konsumenten skall det finnas femton procent i kontantinsats.

Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
Henrik Winterbrink, Handläggare Bluestep, intervju via epost 26 april 2012.
4 Christian Nielsen, Kontorschef, Handelsbanken Övre Husargatan, intervju 16 april 2012.
5 Christian Nielsen, Kontorschef, Handelsbanken Övre Husargatan, intervju 16 april 2012.
6 Christian Nielsen, Kontorschef, Handelsbanken Övre Husargatan, intervju 16 april 2012.
7 Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012.
8 Monica Lundstedt Privatmarknadschef, Denise Hertz Handläggare, SEB Brahegatan, intervju 19 april
2012.
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Winterbrink9 uppger att hos Bluestep är den maximala belåningsgraden för
bostadsrätt och villa åttiofem procent, för fritidshus gäller sjuttiofem procent.
Bluestep genomför en marknadsvärdering av bostaden som skall pantsättas. Visar
denna värdering ett högre värde än köpeskillingen så finns det möjlighet att göra
undantag från åttiofem procents-regeln.
3.3 Hur har bolånetaket påverkat Er som
bank/kreditmarknadsbolag?
Bankerna och kreditmarknadsbolaget som kontaktats är alla eniga om att bolånetaket
inte har påverkat bankerna nämnvärt. Gustavsson10 berättar att det idag görs en
noggrannare riskbedömning för de kunder som behöver blancolån, dessutom medför
blancolån en högre kostnad då lånet har högre ränta. Det är också större krav på
amortering av ett blancolån än på ett bolån.
Winterbrink11 från kreditmarknadsbolaget Bluestep säger att de länge har krävt en
kontantinsats från sina kunder. Bluestep är alltid noga med att säkerställa värdet på
bostaden som lämnas som säkerhet för lån, de genomför en egen marknadsvärdering.
3.4 Har det blivit någon förändring i form av bortfall/ökning i antalet
sökande utav bolån? Hur upplever ni att det har påverkat
förstagångsköparna ekonomiskt?
Nielsen12 anser inte att bolånetaket har påverkat förstagångsköparna så mycket. Fanns
det inget grundkapital eller någon som hjälpte till med borgensåtagande, pantsättning
av bostad eller annat kapital, så var det även innan bolånetaket infördes svårt att få
bolån. Nielsen13 uppger att Handelsbanken även innan bolånetakets införande hade
klara regler för som gäller vid upptagande av bolån. Skillnaden efter oktober 2010 då
bolånetaket infördes är att det reglerats från FI. Nielsen säger;
”Andelen förstagångsköpare är inte en stor del av kunderna på vårt kontor, de flesta
förstagångsköpare som blir kund hos oss är kapitalstarka eller har kapitalstarka föräldrar”.
Gustavsson14, biträdande kontorschef på Swedbank Brahegatan, såg direkt efter
bolånetakets införande ett bortfall i antalet förstagångsköpare som ansökte om nya
bolån. Inom en sex månaders period så hade förstagångsköparna återvänt till
bostadsmarknaden. Lösningen var att ett större antal föräldrar gick in och hjälpte sina
barn ekonomiskt. Resultatet av att föräldrar går in och hjälper sina barn är, enligt
Gustavsson15, att det uppstår en segregering. Förstagångsköparna med kapitalstarka
Henrik Winterbrink, Handläggare Bluestep, intervju via epost 26 april 2012.
Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
11 Henrik Winterbrink, Handläggare Bluestep, intervju via epost 26 april 2012.
12 Christian Nielsen, Kontorschef, Handelsbanken Övre Husargatan, intervju 16 april 2012.
13 Christian Nielsen, Kontorschef, Handelsbanken Övre Husargatan, intervju 16 april 2012.
14 Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
15 Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
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föräldrar eller där föräldrarna har ett hus att pantsätta, är de som har möjlighet att
bosätta sig i de centrala delarna av Göteborg. Centrala Göteborg är den del av staden
som har högst bostadspriser. Har förstagångsköparen inte tillgång till ekonomisk hjälp
eller eget kapital, så får de köpa en bostad i ytterområdena. Där är bostadspriserna
lägre än i de centrala delarna av Göteborg. Förstagångsköpare som inte har möjlighet
till ekonomiskt stöd eller har tillräckligt med eget kapital, måste ha en bra inkomst.
Detta eftersom det blir dyrare om blancolån upptas.
Lundstedt och Hertz16 på SEB anser det vara svårare för förstagångsköpare idag att
köpa sin första bostad än innan FI införde det allmänna rådet. Lundstedt påpekar att
utan ekonomisk hjälp från närstående så är det näst intill omöjligt att köpa sin första
bostad. För förstagångsköpare som skall påbörja sina studier ser Lundstedt17 en trend
där föräldrar går in och köper bostad till sina barn. De förstagångsköpare som köper
sin första bostad efter avslutade studier tar föräldrar till ekonomisk hjälp som
borgenärer eller pantsätter deras bostad.
Winterbrink18 från Bluestep ser att förstagångsköpare löser problemet med
kontantinsatsen på olika sätt. Detta kan vara genom blancolån, föräldrar lånar ut
pengar eller pantsätter sin bostad, det skiljer sig från fall till fall. På frågan om bortfall
eller ökning av sökande av bolån så kan Winterbrink19 inte gå in närmare på frågan på
grund av konkurrensskäl.
3.5 Upplever ni att de som ansöker om bolån idag 2012 är mer
kapitalstarka än innan oktober 2010?
Nielsen20 på Handelsbanken uppger att de få förstagångsköpare som kommer till
kontoret på Övre Husargatan är kapitalstarka, eller har närstående som ställer upp
med kapital.
Gustavsson21 på Swedbank upplever att färre tror att de får låna hundra procent vid
köp av bostad idag än innan oktober 2010. Yngre personer har blivit mer
medvetenheten om att det är viktigt att spara. Gustavsson22 ser inte att
förstagångsköparna är mer kapitalstarka idag jämfört med innan bolånetakets
införande.

Monica Lundstedt Privatmarknadschef, Denise Hertz Handläggare, SEB Brahegatan, intervju 19 april
2012.
17 Monica Lundstedt Privatmarknadschef, Denise Hertz Handläggare, SEB Brahegatan, intervju 19 april
2012.
18 Henrik Winterbrink, Handläggare Bluestep, intervju via epost 26 april 2012.
19 Henrik Winterbrink, Handläggare Bluestep, intervju via epost 26 april 2012
20 Christian Nielsen, Kontorschef, Handelsbanken Övre Husargatan, intervju 16 april 2012.
21 Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
22 Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
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Lundstedt och Hertz23 har inte märkt någon skillnad angående frågan om
förstagångsköparna är mer kapitalstarka idag jämfört med innan oktober 2010.
Enligt Winterbrink24 har lånsökare hos Bluestep ofta en annan bakgrund än de som
söker lån hos traditionella långivare. Bluestep lägger vikt vid var personen står i livet
just då låneansökan görs och bedömer kundens betalningsförmåga utifrån personliga
förutsättningar. Detta väger tyngre än hur mycket kapital kunden har.
3.6 Erbjuder ni juridisk rådgivning till era kunder där föräldrar går
in och hjälper sina barn ekonomiskt vid köp av bostad?
Alla tillfrågade banker råder sina kunder att ta kontakt med en jurist, därför att det är
viktigt att det finns papper som reglerar vad som gäller om något oförutsett skulle
hända. Privatpersoner inte alltid är medvetna om de juridiska konsekvenserna som ett
ekonomiskt åtagande kan medföra. Komplikationer kan vara orättvis ekonomisk
fördelning mellan syskon, gåva vid samboförhållanden eller dödsfall.
3.7 Ser ni några effekter på bostadsmarknaden, ex på
bostadspriserna, färre unga som köper?
Nielsen25 upplever ingen skillnad på bostadspriserna eller att det är färre unga som
köper. Nielsen tror att det generellt är svårare för förstagångsköpare i Göteborg att
investera i sin första bostad idag 2012 än innan bolånetaket.
Gustavsson26 ser inga direkta prisskillnader på bostadsmarknaden efter bolånetaket
infördes, dock varierar det mellan stadsdelarna. Det är möjligtvis att bostadspriserna
sjunkit i vissa områden, främst ytterområdena. Ett bortfall har skett bland
förstagångsköpare som inte har ekonomiskt stöd från anhörig. Som Gustavsson
nämnde i frågan om huruvida bolånetaket påverkat förstagångsköpare i Göteborg, så
skedde ett bortfall av förstagångsköpare direkt efter bolånetakets införande.
Lösningen blev ekonomiskt stöd från föräldrar. Gustavsson27 nämner, liksom
Lundstedt28 gjorde i frågan angående bolånetakets påverkan på förstagångsköpare, att
det finns två grupper av förstagångsköpare som tar hjälp av sina föräldrar. En grupp
består av studenter som flyttar till Göteborg och som måste ha ett boende.
Föräldrarna hjälper då till ekonomiskt för att lösa problemet, genom sparat kapital
eller pantsättning av deras bostad. Sedan finns gruppen förstagångsköpare som har
studerat klart, och vill ha större bostad eller behöver skaffa nytt boende om de bott i
studentbostad. Även här är det föräldrarna som går in och hjälper till ekonomiskt i
Monica Lundstedt Privatmarknadschef, Denise Hertz Handläggare, SEB Brahegatan, intervju 19 april
2012.
24 Henrik Winterbrink, Handläggare Bluestep, intervju via epost 26 april 2012.
25 Christian Nielsen, Kontorschef, Handelsbanken Övre Husargatan, intervju 16 april 2012.
26 Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
27 Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
28 Monica Lundstedt Privatmarknadschef, Denise Hertz Handläggare, SEB Brahegatan, intervju 19 april
2012.
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form av borgensåtagande eller lämnar bostad som säkerhet. Gustavsson29 nämner
även att unga idag inte har förståelse angående budgetering. Åtagandet att äga sitt
boende är stort och unga personer förstår inte innebörden av den ekonomiska
kostnaden det medför. Som nyexaminerade förändras livet, med välbetalt arbete
önskas ny bil och ny bostad i de centrala delarna av Göteborg. Tyvärr är det inte
möjligt utan ett sparat kapital. Problemet som uppstår här är att förstagångsköparna
inte inser att det krävs kapital och att det inte bara är till att låna pengar av banken.
Lundstedt och Hertz30 anser att efterfrågan på bostäder fortfarande är stor. Dock tror
de att spekulanterna är mer försiktiga idag än innan oktober 2010 när de går in i en
budgivning.
Winterbrink31 kan inte uttala sig om hur effekterna på bostadsmarknaden har artat sig
efter bolånetakets införande, utan hänvisar till en fastighetsmäklare.
3.8 Upplever ni som bank att privatpersoner är mer försiktiga med
att ta upp nya lån idag 2012 jämfört med innan oktober 2010?
Ingen av de tillfrågade bankerna eller kreditmarknadsbolaget har märkt någon skillnad
i frågan efter oktober 2010.
3.9 Upplever ni att bosparandet ändrats sedan införandet av
bolånetaket? Har ni som bank börjat med något nytt hjälpmedel
för att få fler att komma igång med sitt bosparande?
Ingen av de tillfrågade bankerna har sett någon ökning bland sina kunders sparande
eller att banken har börjat med något nytt sparprogram med anledning av bolånetakets
införande. Enligt Nielsen32 har Handelsbanken alltid satsat mycket på tidigt sparande
bland sina kunder och uppmuntrar föräldrar att spara till sina barn. Swedbank
administrerar bosparandet i HSB och där har det inte märkt någon ökning sedan
oktober 2010 säger Gustavsson33. Winterbrink34 från Bluestep har inte något svar på
denna fråga.
3.10
Upplever ni att förstagångsköparna har ett helhetstänk
runt sin ekonomi, så som räntor med mera eller ”lever de för
dagen”?
Nielsen35 anser att förstagångsköparna är väldigt ekonomiskt medvetna idag, de är
pålästa och har därmed bra insikt i den ekonomiska marknaden. Gustavsson36
Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
Monica Lundstedt Privatmarknadschef, Denise Hertz Handläggare, SEB Brahegatan, intervju 19 april
2012.
31 Henrik Winterbrink, Handläggare Bluestep, intervju via epost 26 april 2012.
32 Christian Nielsen, Kontorschef, Handelsbanken Övre Husargatan, intervju 16 april 2012.
33 Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
34 Henrik Winterbrink, Handläggare Bluestep, intervju via epost 26 april 2012.
35 Christian Nielsen, Kontorschef, Handelsbanken Övre Husargatan, intervju 16 april 2012.
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upplever att förstagångsköparna lever för dagen. De unga har idag inte så bra insikt i
sin ekonomi och vad det innebär att äga sitt eget boende. Unga är ofta dåliga på att
budgetera och har därmed inte pengar så det räcker till utgifterna. Lundstedt och
Hertz37 har inte reflekterat över frågeställningen, och kan inte uppge något klart svar.

Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
Monica Lundstedt Privatmarknadschef, Denise Hertz Handläggare, SEB Brahegatan, intervju 19 april
2012.
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4 Resultat av intervjustudie fastighetsmäklare
I detta kapitel kommer resultat från den kvalitativa undersökningen med
fastighetsmäklare att redovisas. Frågorna redovisas även i Bilaga B.
En kvalitativ undersökning bestående av öppna frågor har skett i form av en
personintervju och två intervjuer via epost med tre utvalda fastighetsmäklare i
Göteborg. Två av fastighetsmäklarna som intervjuats är yrkesverksamma
franchisetagare i centrala Göteborg och en registrerad fastighetsmäklare verksam på
Hisingen. Intervjuer genomfördes med de två franchisetagarna för att en redan
etablerad kontakt fanns sedan tidigare och båda är insatta i bostadsmarknaden i de
centrala delarna av Göteborg. För att få olika synvinkar angående hur
förstagångsköpare löser det ekonomiskt och bolånetakets inverkan så togs det även
kontakt med en registrerad fastighetsmäklare på Hisingen.
Tabell 2: Intervjuade fastighetsmäklare

Fastighetsbyrå
HusmanHagberg (HH)Göteborg centrum

Namn

Titel

Isak George

Registrerad
fastighetsmäklareFranchisetagare

Länsförsäkringar
Jonas Berglund
fastighetsförmedling (LF)Göteborg centrum

Registrerad
fastighetsmäklareFranchisetagare

Svensk
Niklas Källberg
Fastighetsförmedling (SF)Hisingen

Registrerad
fastighetsmäklare

I Tabell 2 redovisas de fastighetsmäklare som intervjuats, deras titel samt vilken firma
de är anställda på.
4.1 Hur upplever Ni att bolånetaket som infördes oktober 2010
påverkat Er som fastighetsmäklare?
Isak George38 från HusmanHagberg säger att bolånetaket inte har påverkat de
fastighetsmäklare som är verksamma på hans kontor så mycket som George först
trodde. När bolånetakets allmänna råd skulle börja tillämpas så var George rädd för en
nedgång på bostadsmarknaden, men det märktes ingen skillnad. I slutet av 2010 och
början på 2011 skedde en nedgång på bostadsmarknaden. George39 kan inte avgöra
om denna nedgång på bostadsmarknaden enbart var ett resultat av bolånetakets
införande. George40 tror inte att nedgången som var 2010/2011 enbart var på grund
Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH centrum, intervju 19 april 2012
Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
40 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
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utav bolånetaket, utan det var också andra faktorer som påverkade. Det rådde en
allmän osäkerhet på finansmarknaden under denna period, vilket gjorde
bostadsmarknaden instabil.
Berglund41, Länsförsäkringar fastighetsförmedling säger att vissa kunder har haft svårt
att köpa den bostad de varit intresserade av. Försäljningsprocessen har tagit längre tid
för att fler kunder har valt att sälja sin bostad först. Detta för att veta hur mycket
kapital de har att tillgå vid köp av ny bostad.
Källberg42, Svensk Fastighetsförmedling, skriver att bolånetaket påverkat honom på så
vis att bostadspriserna gått ner sedan oktober 2010. Detta är ett resultat av att färre
förstagångsköpare får beviljat lån från banken, och därmed färre spekulanter på
bostadsobjekten.
4.2 Upplever Ni att spekulanter idag 2012 är mer kapitalstarka än
innan oktober 2010?
Fastighetsmäklarna George43, Berglund44 och Källberg45 är eniga i att
förstagångsköparna inte är mer kapitalstarka idag 2012 jämfört med innan bolånetaket
infördes. Fastighetsmäklarna ser inte att förstagångsköparna sparat mer, istället är det
en större andel föräldrar som får gå in och hjälpa sina barn ekonomiskt.
Förstagångsköparna, som har tillgång till pengar, köper sitt första boende i de centrala
delarna av Göteborg. George46 uppger att det nödvändigtvis inte behöver vara
välbärgade föräldrar bara för att de hjälper sina barn ekonomiskt. Föräldrarna går in
och pantsätter sitt boende för att barnen inte har lyckats sparat ihop nog med kapital
till kontantinsatsen.
4.3 Har fler spekulanter lånelöften när de kommer till visning efter
bolånetakets införande än före?
Fastighetsmäklarna George47, Berglund48 och Källberg49 ser ingen större skillnad i
antalet lånelöften bland sina spekulanter. George50 nämner att förstagångsköpare i
form av studenter som kommer från andra städer och orter än Göteborg, är väldigt
noggranna och har ordning på sina papper. George säger;
”Förstagångsköpare redan bosatta i Göteborg, är inte lika strukturerade som de flesta nyinflyttade i
Göteborg”.
Jonas Berglund, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare LF, intervju via epost 17 april 2012
Niklas Källberg, Registerad fastighetsmäklare SF, intervju via epost 5 maj 2012
43 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH, Centrum, intervju 19 april 2012
44 Jonas Berglund, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare LF, intervju via epost 17 april 2012
45 Niklas Källberg, Registerad fastighetsmäklare SF, intervju via epost 5 maj 2012
46 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH, Centrum, intervju 19 april 2012
47 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH, Centrum, intervju 19 april 2012
48 Jonas Berglund, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare LF, intervju via epost 17 april 2012
49 Niklas Källberg, Registerad fastighetsmäklare SF, intervju via epost 5 maj 2012
50 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
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4.4 Hur har bolånetaket påverkat förstagångsköparna i Göteborg
enligt er?
George51 anser inte att bolånetaket har påverkat förstagångsköparna i så stor
utsträckning som han förutspått. George har märkt en större ekonomisk inblandning
från föräldrar vid köp av barnets första bostad. Efterfrågan på bostadsmarknaden är
fortfarande stor och bostadspriserna höga. De som George52 anser ha påverkats mest
är de förstagångsköpare som är äldre och i behov av större bostad. Bor en
förstagångsköparen i hyresrätt idag, redo att bilda familj och köpa hus så är det nära
på en omöjlighet. Det tar tid att spara ihop det kapital som krävs för att köpa ett hus i
Göteborg. Eftersom banken är hårdare idag 2012 jämfört med innan oktober 2010, så
är det tuffare för de äldre än de yngre som ofta studerar och får hjälp ekonomiskt från
föräldrar.
Berglund53 och Källberg54 är eniga med George om att förstagångsköpare idag i större
utsträckning behöver hjälp av sina föräldrar när de skall köpa sitt första boende. Det
är svårare för förstagångsköparna att ta sig in på bostadsmarknaden efter bolånetakets
införande än innan anser Källberg55.
4.5 Hur upplever ni som fastighetsmäklare det, att bolånetaket har
påverkat bostadsmarknaden?
George56 står fast vid att bolånetaket inte har påverkat bostadsmarknaden så mycket
som förväntat.
Bolånetaket har medfört en större medvetenhet bland spekulanterna anser Berglund57.
Han tror även att fler förstagångsköpare idag, än innan bolånetakets införande, nekas
lån hos banken på grund av bristande kapital, och därmed inte kommer på visningar.
Källberg58 upplever att det är färre deltagare i budgivningar, vilket resulterar i något
lägre försäljningspriser idag än innan oktober 2010.
4.6 Har det skett någon förändring av antalet förstagångsköpare
efter bolånetakets införande jämfört med innan?
George59, Berglund60 och Källberg61 är eniga i att antalet förstagångsköpare idag är den
samma som innan oktober 2010. Göteborg är en attraktiv studentstad vilket medför
Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
53 Jonas Berglund, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare LF, intervju via epost 17 april 2012
54 Niklas Källberg, Registerad fastighetsmäklare SF, intervju via epost 5 maj 2012
55 Niklas Källberg, Registerad fastighetsmäklare SF, intervju via epost 5 maj 2012
56 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
57 Jonas Berglund, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare LF, intervju via epost 17 april 2012
58 Niklas Källberg, Registerad fastighetsmäklare SF, intervju via epost 5 maj 2012
59 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
60 Jonas Berglund, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare LF, intervju via epost 17 april 2012
51
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att det råder allmän bostadsbrist uppger George62. Behöver en student som inte
kommer från Göteborg bostad i Göteborg så löses detta ofta genom föräldrar som
köper bostad till sina barn.
4.7 Har ni som fastighetsmäklare upplevt någon skillnad i dialogen
med spekulanterna som kommer på visning?
George63 berättar att innan bolånetakets införande var spekulanterna oroliga för vad
som skulle hända på bostadsmarknaden. Bankerna har till följd av det nya allmänna
rådet börjat informera kunderna om vilka regler som finns vid upptagande av lån med
bostaden som säkerhet. Detta har medfört att spekulanterna är mer införstådda med
regelverket och pålästa om bostadsmarknaden. Berglund64 har upplevt att
spekulanterna idag ofta säljer sin bostad innan de köper en ny. Källberg65 har fått
negativa reaktioner angående bolånetaket från personer han pratat med.
4.8 Hur ser ni som fastighetsmäklare att förstagångsköpare löser
det ekonomiskt när det krävs 15 % i kontantinsats?
George66 från HusmanHagberg anser att det inte är fler som sparat ihop pengar till
kontantinsatsen. Däremot ser George en ökning av antalet föräldrar som stödjer sina
barn som är förstagångsköpare ekonomiskt i deras bostadsaffär. Berglund67 instämmer
med George. Utöver ökat antal föräldrar som hjälper till ekonomiskt har Källberg68
sett att förstagångsköparna löser kontantinsatsen med dyra blancolån.
4.9 Upplever du att förstagångsköpare är mer medvetna om
ekonomin idag än innan bolånetakets införande?
George69 har inte märkt någon förändring i den ekonomiska medvetenheten hos
förstagångsköpare. Medan Berglund70 anser att det ekonomiska tänkandet bland
förstagångsköparna ökat för varje år han varit aktiv fastighetsmäklare. George71
tillägger att många unga förstagångsköpare idag inte inser att det är dyrt att låna
pengar. De upplever pengarna som en siffra på ett papper, men förstår inte dess
innebörd och hur det påverkar dem. Källberg72 upplever ingen skillnad idag jämfört
med innan bolånetakets införande.

Niklas Källberg, Registerad fastighetsmäklare SF, intervju via epost 5 maj 2012
Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
63 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
64 Jonas Berglund, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare LF, intervju via epost 17 april 2012
65 Niklas Källberg, Registerad fastighetsmäklare SF, intervju via epost 5 maj 2012
66 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
67 Jonas Berglund, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare LF, intervju via epost 17 april 2012
68 Niklas Källberg, Registerad fastighetsmäklare SF, intervju via epost 5 maj 2012
69 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
70 Jonas Berglund, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare LF, intervju via epost 17 april 2012
71 Isak George, Registrerad fastighetsmäklare-franchisetagare HH Centrum, intervju 19 april 2012
72 Niklas Källberg, Registerad fastighetsmäklare SF, intervju via epost 5 maj 2012
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5 Resultat av enkätundersökning
I detta kapitel redovisas resultat från den kvantitativa enkätundersökningen med
studenter. Frågorna redovisas även i Bilaga C.
En kvantitativ enkätundersökning genomfördes bland slumpvis utvalda studenter på
Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Göteborgs universitet och på Högskolan
Väst i Trollhättan. Enkätfrågorna som skickades till studenterna var bundna
flervalsfrågor och en kvalitativ öppen fråga som berörde ämnet hur förstagångsköpare
i Göteborg löser det ekonomiskt vid köp av sin första bostad (Andersson, 1985, s.73).
En kvantitativ studie bestående av bundna flervalsfrågor var det effektivaste sättet att
nå 1500 studenter på.
En kvantitativ studie ger en ytlig kunskap om hur förstagångsköpare löser det
ekonomiskt. Undersökningen genomförs för att få en ökad förståelse och överblick
över den rådande situationen. (Trost, 1994, s.17-23)
Bundna flervalsfrågor gör att svaren blir jämförbara och leder den tillfrågade i den
riktning som frågan rör. Den kvalitativa öppna frågan ställdes för att få fram
förstagångsköparens åsikt om vad den tillfrågade anser om bolånetaket. (Andersson,
1985, s.73) Av de 1500 studenter som kontaktades via epost så blev svarsfrekvensen
3,3 procent, 49 personer svarade på undersökningen. Av de 49 svar som kommit in
var tre inte tillförlitliga och sorterades bort, dessutom har inte samtliga respondenter
svarat på alla frågor vilket medför olika siffror vad gäller antal. I resultatet redovisas
sammanlagt därmed 46 svar.
1. Boende i Göteborg:
Antal svar 44.
På frågan hur många som bor i Göteborg svarar 35 respondenter att de är boende i
Göteborg, motsvarande 79,5 procent. Nio personer, 20,5 procent, bor inte i Göteborg
men planerar att bosätta sig i kommunen.
2. Könsfördelning:
Antal svar 44.
Könsfördelningen bland respondenterna är som följer, 17 respondenter är män och
motsvarar 38,6 procent. Andelen kvinnor är 27 stycken, 61,4 procent.
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3. Ålder:

Ålder 18-22

13,6%
70,5%
11,4%
4,5%
0,0%

0,0%

20,0%

Ålder 23-27

Ålder 28-35
Ålder 36-45
Ålder 46-

40,0%

60,0%

80,0%

Figur 1: Ålder

Antal svar: 44
Figur 1 redovisas åldersfördelningen av respondenterna. Vilket visar att 70,5 procent
av studenterna som deltagit i undersökningen är i åldern 23-27 år.

Sektion 1: Svar från personer som planerar att köpa sin
första bostad efter bolånetakets införande oktober 2010
1.1 Hur bor du idag?
Antal svar: 29
Av 29 svarande så uppger 22 respondenter, motsvarande 75,9 procent, att de bor i
första hand i en hyreslägenhet. En person, 3,4 procent, hyr bostad i andra eller tredje
hand. Två respondenter anger att de bor i föräldrahem, motsvarar 6,9 procent. En
person, 3,4 procent, bor i kollektiv eller är inneboende. Tre personer, 10,3 procent,
anger annat som svar.
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1.2 Bosparar du till framtida bostadsköp?
Ja, jag bosparar
46,4%

17,9%

Nej, jag bosparar inte

0,0%
35,7%
0,0%

10,0%

Har sparat tidigare, men ej under
studietiden
20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Figur 2: Bosparar du till framtida bostadsköp

Antal svar: 28
Figur 2 visar att 13 stycken, motsvarande 46,4 procent, av de svarande studenterna
bosparar idag 2012 till sitt framtida boende. Tio stycken, 35,7 procent, har ett
önskemål om att börja bospara när ekonomin blir bättre, det kan vara efter avslutade
studier. Tillsammans blir detta 82,1 procent som bosparar eller önskar att bospara när
ekonomin tillåter det.
1.3 Hur lång tid beräknar du att det kommer ta för dig att få ihop 15
procent i kontantinsats till banken vid köp av bostad i
Göteborg?
1 år

21,4%
7,1%

3,6%

2-3 år

32,1%

21,4%

4-5 år

14,3%

6- 7 år
8 år eller mer

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Planerar ej att ta bolån

Figur 3: Hur lång tid kommer det ta att få ihop 15 %

Antal svar: 28

Figur 3 visar att 53,5 procent av de svarande beräknar att det kommer att ta 1-3 år
innan de har sparat ihop till kontantinsatsen. Resterande 46,5 procent tror att det
kommer ta mer än fyra år innan de kan köpa sin första bostad.
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1.4 Hur anser du att bolånetaket har påverkat dina möjligheter att
köpa din första bostad?
Antal svar: 28
Antalet respondenter som anser att bolånetaket som infördes oktober 2010 har
försvårat deras möjligheter att köpa sin egen bostad är 50 procent, 14 respondenter.
Det är 25 procent, sju personer, som inte tycker att bolånetaket har påverkat deras
möjligheter till att köpa en egen bostad. Antalet respondenter som inte har reflekterat
över hur bolånetaket påverkat dem är 25 procent, sju personer. Ingen av
respondenterna anser att bolånetaket påverkat dem positivt.
1.5

Vilken storlek på din bostad önskar du att köpa? Fler alternativ kan
väljas

Antal svar: 41
En student, 2,4 procent, önskar köpa bostad på ett rum och kök. Förstagångsköparen
planerar främst att köpa en bostad på 2-3 rum och kök, 32 personer motsvarande 78
procent har svarat detta. Åtta personer, 19,5 procent, önskar köpa fyra rum och kök
eller större.
1.6 Planerar du att köpa ditt boende själv?
Antal svar: 28
Antalet som planerar att köpa sitt första boende tillsammans med sin respektive är 70
procent, 19 respondenter, medan 28,6 procent, åtta personer, skall köpa själv. Ingen
önskar köpa bostad tillsammans med föräldrar eller syskon. En person, 3,6 procent,
anger nej, tillsammans med annan än angivna alternativ.
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1.7 Hur har du tänkt finansiera köpet av din första bostad? Flera
alternativ kan väljas

50,0%
37,0%
1,9%

Lån
Spara
Arv

7,4%
3,7%

Familj

Annat
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Figur 4: Finansiering av första bostaden

Antal svar: 54
Respondenterna har här gett flera svar, då det var en flervalsfråga. Figur 4 visar att
antalet svarande som planerar att ta bolån är 27, vilket är nästintill antalet som har
svarat på sektion 1. Vid närmare granskning av enskilda svar så visas det att 100
procent av de svarande planerar att ta bolån kombinerat med de andra alternativen.
1.8 Hur har du tänkt få ihop 15 procent i kontantinsats till banken?
Flera alternativ kan väljas

65,8%
7,9%
2,6%

Spara
Blancolån
Arv

18,4%

Hjälp av familj/släkt/vän

0,0%
5,3%

Planerar ej att ta bolån
Annat

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Figur 5: Hur få ihop 15 procent

Antal svar: 38

Kommentarer från respondenter:
”Använder besparingar som finns”
”Flyttar hem igen”
Figur 5 berättar att 65,8 procent, 25 svarande planerar att spara ihop till
kontantinsatsen när de skall köpa sin första bostad. Kommentaren ovan kommer från
de två respondenter som kryssat i annat alternativet. Tre svaranden, 7,9 procent,
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finansierar sin kontantinsats via blancolån och en person, 2,6 procent, tänker ta arv till
hjälp. Sju stycken, 18,4 procent kommer ta familj/släkt/vän till hjälp vid finansiering
av kontantinsatsen.
1.9 Hur stor del av bostadspriset planerar du att lägga kontant?

0 procent
7,4%
7,4%
7,4%

1-5 procent
6-10 procent
44,4%

11,1%
11,1%
11,1%

16-20 procent
21-30 procent

0,0%
0,0%

11-15 procent

31-90 procent
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

91-100 procent

Figur 6: Hur stor del av köpeskillingen ämnas läggas kontant

Antal svar: 27
Figur 6, som handlar om hur stor del av bostadspriset som respondenten planerar att
lägga kontant, så svarar 44,4 procent, 12 svarande att de planerar att lägga 11-15
procent kontant vid köpa av sin första bostad. Staplarna som anger 7,4 procent
motsvarar två personer vardera. De staplar med 11,1 procent motsvarar tre personer
vardera.
1.10
Har du ansökt om lånelöfte efter oktober 2010 men blivit
nekad?
Antal svar: 27
Hela 70,4 procent, 19 personer, svarar i enkäten att de inte har ansökt om lånelöfte
ännu. Två personer, 7,4 procent, svarar att de har ansökt om lånelöfte med blivit
nekade. Antalet som har ansökt om lånelöfte och inte blivit nekade det är fem
personer, 18,5 procent. En person på 3,7 procent planerar inte att ta bolån.
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1.11

Vilken bank har du lånelöfte hos?

Handelsbanken
0,0%

Swedbank

12,0%
Nordea

4,0%
4,0%
64,0%
16,0%

SEB
Ej ansökt om lånelöfte

0,0%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Har ej fått lånelöfte eller
planerar ej att ta bolån

Figur 7: Lånelöfte

Antal svar: 25
Figur 7 handlar om vilken bank respondenten har lånelöfte hos. Andelen
respondenter som planerar att köpa sitt boende men inte ansökt om lånelöfte är 64
procent. Det är 20 procent av respondenterna som har ett lånelöfte idag hos någon av
ovanstående banker.

Sektion 2: Svar från personer som har köpt sin första
bostad efter bolånetakets införande oktober 2010
2.1 Vilken typ av boende äger du?
Antal svar: 7
På frågan vilket boende respondenten äger så är det 28,6 procent, två personer, som
köpt en villa. Hela 71,4 procent motsvarande fem personer har köpt bostadsrätt som
sin första bostad efter oktober 2010.
2.2 Vilken storlek på din bostad har du köpt?
Antal svar: 6
Fyra personer, 66,7 procent, har köpt två r.o.k. som sitt första boende efter oktober
2010. Det är 33,4 procent, två personer, har köpt en bostad som är tre rum och kök
eller större.
2.3 Äger du din bostad själv?
Antal svar: 6
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På frågan om respondenten äger sitt boende själv så är det 16,7 procent, motsvarar en
person som äger sitt boende själv. Resterande fem personer, 83,3 procent, äger sitt
boende tillsammans med någon.
2.4

Hur har du finansierat köpet av din första bostad? Fler alternativ
kan väljas

50,0%

33,3%
0,0%

Lån

Sparat kapital
Arv

16,7%

Familj

0,0%

Annat
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Figur 8: Finansiering av bostad

Antal svar: 12
Figur 8 behandlar ämnet hur finansieringen utav det första bostadsköpet har fördelats.
Här måste det ta i beaktande att detta är en flervalsfråga. Antalet svarande som tar lån
är sex, vilket är antalet som har svarat på sektion 2. Resultatet av detta blir att 100
procent av de svarande planerar att ta lån kombinerat med de andra alternativen. fyra
personer, 33,3 procent svarar att de har finansierat köpet med sparande och lån. Två
personer har finansierat sitt köp av bostad med hjälp av familj och lån.
2.5 Hur finansierade du kontantinsatsen till banken vid köp av din
första bostad?
Antal svar: 7
Kontantinsatsen har av 57,1 procent, motsvarande fyra personer, sparats ihop.
Andelen som har tagit hjälp av familjen vid köpet av den första bostaden är 42,9
procent, tre personer,
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2.6 Hur lång tid tog det för dig att få ihop kontantinsats till banken
vid köp av din första bostad?

Figur 9: Hur lång tid tog det att få ihop 15 %

Antal svar: 6
Figur 9 visar att det för tre personer, 50 procent, tog ett år att spara ihop till
kontantinsatsen och för två personer tog det 2-3 år att uppnå tillräckligt med kapital.
En person uppger att bolån inte har tagits.
2.7 Tyckte du att det var lätt eller svårt att få ihop 15 procent i
kontantinsats till banken vid upptagande av lån?

33,3%

Lätt
Svårt

16,7%
33,3%

0%

Varken lätt eller svårt
Tog ej bolån

16,7%

Vet ej
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Figur 10: Lätt eller svårt att få ihop till kontantinsats

Antal svar: 6
Figur 10 visar om respondenterna tyckte det var lätt eller svårt att få ihop till
kontantinsatsen. Två personer svarar att de tyckte det var lätt och en person tyckte det
vara svårt. Två respondenter tyckte att det varken var lätt eller svårt att spara ihop till
kontantinsatsen. En person vet inte.
2.8 Hur stor del av bostadspriset har du lagt kontant?
Antal svar: 6
Hälften av respondenterna, tre respondenter, har lagt 21-30 procent kontant vid köp
av den första bostaden. Två personer, 33,3 procent har lagt 16-20 procent kontant.
Medan en person, 16,7 procent, har lagt 11- 15 procent kontant.
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2.9 Vilken bank har du bolån hos?

Handelsbanken

16,7%
33,3%
16,7%

Swedbank

Nordea
33,3%

0,0%
0,0%

SEB

Tog ej bolån
Annat

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Figur 11: Respondentens bank

Antal svar: 6
Figur 11 handlar om vilken bank respondenten har bolån hos. Andelen som har bolån
hos Swedbank eller SEB är 33,3 procent. Resterande är jämnt fördelat mellan
Handelsbanken och Nordea med 16,74 procent, motsvarande en person vardera.

Sektion 3: Svar från personer som har köpt sin första
bostad innan oktober 2010
3.1 Vilken typ av boende äger du?
Antal svar: 13
Nio personer, 69,2 procent, har uppgett att de har köpt bostadsrätt innan oktober
2010, där samtliga har varit mellan 23-27 år. Villa köptes av fyra personer, 30,8
procent. Ingen har köpt radhus eller kedjehus.
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3.2 Vilken storlek på din bostad har du köpt?

1 RoK

7,7%
38,5%
30,8%

2 RoK
3 RoK

23,1%

4 RoK eller mer

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Figur 12: Storlek på bostad

Antal svar: 13
Figur 12 visar att det mest förekommande förstagångsköpet av bostad var 2 r.o.k.
med 38,5 procent, fem personer. Hela 53,9 procent har köpt en bostad som är 3 r.o.k.
eller större.
3.3 Äger du din bostad själv?
Antal svar: 13
På frågan om respondenten äger sitt boende själv så är det 69,2 procent, motsvarar 9
personer, som svarat att de köpt sitt första boende tillsammans med sin respektive.
Två personer, 15,4 procent, köpte tillsammans med föräldrar eller syskon. En person
äger sin bostad själv och en svarade alternativet annat.
3.4 Hur har du finansierat köpet av din första bostad? Fler alternativ
kan väljas

52,4%

Lån
Sparat kapital

28,6%
0,0%

Arv

19,0%

Familj

0,0%

Annat
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Figur 13: Finansiering av bostad

Antal svar: 21
Figur 13 visar svaren på en flervalsfråga som behandlar finansieringen av det första
boendet. Antalet svarande som tar lån är 11 stycken, 52,4 procent. Eftersom fler
alternativ kombinerats leder detta till att samtliga respondenter kombinerar lån med
något av de andra alternativen.
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3.5 Lade du någon kontantinsats till banken vid köp av din första
bostad?

Ja

76,9%
23,1%

Nej

0,0%

Tog ej bolån
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Figur 14: Lade respondenten en kontantinsats

Antal svar: 13
Figur 14 visar om det lades någon kontantinsats vid köp av det första boendet. Hela
76,9, vilket motsvarar 10 personer, svarade att de lade en kontantinsats vid köpet av
sin första bostad. Resterande 23,1 procent, 3 personer, lade ingen kontantinsats.
3.6 Hur stor del av bostadspriset har du lagt kontant?

0 procent
23,1%

1-5 procent

0,0%

30,8%

6-10 procent

23,1%

11-15 procent

0,0%
15,4%

16-20 procent

7,7%
0,0%
0,0%

21-30 procent
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

31-90 procent

Figur 15: Hur stor andel lades kontant

Antal svar: 15
Figur 15 talar om hur stor del av bostadspriset som lades kontant. Tre personer, 23,1
procent, lade ingen kontantinsats vid sitt första bostadsköp. Fyra personer lade 6-10
procent, tre personer lade 11-15 procent, två personer lade 21-30 procent och endast
en lade 31-90 procent.
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3.7 Hur finansierade du beloppet över bottenlånet på ca 75 procent
vid köp av din första bostad?
Topplån

26,7%

Sparat kapital

33,3%
0,0%

Arv

20,0%

Familj

6,7%
13,3%
0,0%

10,0%

Tog ej bolån

20,0%

30,0%

40,0%

Annat

Figur 16: Finansiering av belopp över bottenlån

Antal svar: 13
Sammanställs figur 13 till figur 16 så visar det att de tre respondenter som svarat att de
lagt noll procent av bostadspriset kontant, har tagit hjälp av föräldrar vid köp av
bostad. Bortses det från dessa tre har samtliga tagit lån, kombinerat med sparande
eller hjälp av familj. 76,9 procent valde att lägga en kontantinsats till banken, detta
innan bolånetakets införande. Sparande och topplån är en dominerande kombination
vid frågan hur respondenterna finansierat beloppet över bottenlånet. En respondent
skriver att topplånet står med föräldrarnas hus som säkerhet.
3.8 Vilken bank har du bolån hos?

Handelsbanken
8,3%
58,3%
8,3%

Nordea
16,7%

SEB

8,3%
0,0%
0,0%

10,0%

Swedbank

Tog ej bolån
20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Annat

Figur 17: Respondentens bank

Antal svar: 12
Figur 17 handlar om vilken bank respondenten har bolån hos. Den visar att 58,3
procent har bolån hos Swedbank.
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Vad tycker du om bolånetaket?

Åsikter angående bolånetaket

23,40%

36,20%
Bra
Dåligt

14,90%

Varken bra eller dåligt
Ingen åsikt

25,50%

Figur 18: Sammanställning av respondenternas åsikter angående bolånetaket

I Figur 18 ovan syns att hela 36,2 procent, 17 stycken, tycker bolånet är bra, och 25,5
procent, 12 stycken, tycker det är dåligt. Det är 14,9 procent, 7 personer, tycker det är
varken bra eller dåligt och 23,4 procent, 11 personer har ingen åsikt. Kommentarerna
angående bolånetaket är splittrade, då det är positivt att skuldsättningsgraden sjunker,
samtidigt som det försvårar för förstagångsköpare att köpa sin första bostad. I
kommentarerna nedan skildras dessa delade åsikter tydligt.
”Det är bra för att få ned den höga skuldgraden i Sverige, men det blir väldigt tufft att köpa
bostad i storstäderna”
”Tycker att det varken är bra eller dåligt! Det som är dåligt är att ungdomar vanligtvis inte har
möjligeten att spara ihop den summan som behövs. I vårt fall 525 000. Därför har vi valt att
sälja bostadsrätt och flyttat hem tills pengarna är sparade”
”Bra på så sätt att färre förmodligen köper boende de inte har råd med. Samtidigt så blir det ju
svårare för unga att få råd. Det krävs planering längre i förväg”
”Ett tak känns som en rimlig åtgärd för att motverka lyxfällor”
”Bra för att begränsa skuldsättningen, men det försvårar för unga att köpa sitt boende”
”För min del känns det bra, då jag har möjlighet att slippa blancolån med höga räntor och
dyra månadskostnader. Så trots att det tar lång tid att få ihop handpenning själv, så ser jag
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bolånetaket som något positivt då man tänker sig för innan man lägger sina besparingar på
ett boende”
”Känns som ett vettigt krav att man skall stå för en viss del av köpbeloppet själv, tyvärr så har
ju priserna rusat iväg och gör det tufft att ha råd om man vill bo i Gbg regionen (och andra
attraktiva områden)”
”Det är dåligt på så sätt att det blir betydligt svårare för förstagångsköparna att få ihop till
kontantinsats. Eftersom det skapar större efterfrågan på hyresrätter som det även är brist på blir
det helt enkelt väldigt svårt att skaffa sig en bostad”
”Dåligt, borde få låna så mkt huset är värt utan topplån eller kontantinsatts. Banken har ju
trygghet på så vis. Det ligger hos banken att kalkylera ut att man klarar att låna för att täcka
hela huskostnaden”
”Tycker att det borde vara viktigare med amortering. Inte lätt att vara förstagångsköpare och ha
15 procent kontantinsats. En säker inkomst varje månad borde väga högre”
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6 Kritik
Reliabilitet innebär att undersökningen är rätt utförd (Thurén, 2007, s.26-27). Urvalet
av de tillfrågade i undersökningen måste vara representativt och tillfälligheter får inte
påverka resultatet. Undersökningen som genomfört har grundats på intervjuer med
yrkesverksamma fackmän som besitter kunskap angående frågeställningarna i
rapporten. Enkätundersökningen har genomförts på slumpmässigt utvalda studenter
helt utan kunskap om deras ekonomi och boende situation. Förhoppningen var att
tillräckligt många av studenterna skulle tillhöra kategorin förstagångsköpare.
Validitet innebär att rätt saker undersökts, relevanta frågor som gäller ämnet måste
ställas (Thurén, 2007, s. 26-27) Frågor i undersökningen har anpassats efter
respondentens roll. Frågorna har berört ämnet hur förstagångsköpare i Göteborg
löser det ekonomiskt efter att bolånetaket infördes och hur förstagångsköpare
påverkats av bolånetaket. För att få en referensgrupp så har det undersökts hur
förstagångsköpare löste det ekonomiskt vid köp av bostad innan bolånetaket infördes.
Reliabilitet och validitet anses vara uppnådd i rapportens undersökning.
Under arbetets gång så har ytterligare frågor uppstått till banktjänstemännen. Utöver
de frågor som ställts så borde det ha undersökts vidare hur upptagande av blancolån
har förändrats efter bolånetakets införande. Detta för att kunna få information om
hur många förstagångsköpare som tar blancolån och om detta är ett vanligt
förekommande alternativ för förstagångsköparen av bostad. Hos både
banktjänstemän och fastighetsmäklare så var inte alla svar utförliga och utvecklade,
trots personintervjuer och mailkontakt. Det fanns en svårighet i att få kontakt med
fastighetsmäklare som var intresserade av att ställa upp på en personintervju.
Problemet löstes i två fall genom epost korrespondens vilket medförde en
begränsning i hur utvecklade svaren blev. Fastighetsbyrån kontaktades men respons
uteblev, därför intervjuades de inte i arbetet som planerat. Fastighetsbyrån ersattes
med en franchisetagare från HusmanHagberg. Nordea är även ett företag som uteblev
från undersökningen. Kontakt togs med Nordeas huvudkontor där besked kom att de
skulle ta kontakt tillbaka, responsen uteblev och därmed valdes Nordea bort från
undersökningen. FI:s egen undersökning kan tyckas vara partisk, då den bygger på
bankers åsikter och förutsättningar. Enligt undersökning så har bolånetaket gett ett
positivt resultat, men problemet blir att endast bankernas åsikter lyfts fram och inte
konsumentens.
Trots att enkätundersökningen skickades ut till 1500 studenter så inkom endast
fyrtionio svar varav tre uppenbart oseriösa svar sorterades bort. Svarsfrekvensen på
3,3 procent var lägre än väntat och bidrar till ett osäkert resultat. Resultatet av enkäten
kan inte anses vara helt tillförlitligt eftersom kvaliteten på svaren inte kan säkerställas.
Antalet svar på frågorna varierar och detta visar på antingen felkryss eller bristande
engagemang från respondentens sida. Vid analys av enkätsvaren upptäcktes ett
synbart avvikande svar där respondent på fråga 1.8 svarat ”annat” och kommenterat

31

Finansinspektionens bolånetak – påverkan på förstagångsköpare i Göteborg
Sandra Hassel & Sofie Hasselberg
”använda besparingar som finns”. Detta anses vara ett svar som hör hemma i alternativet
spara, någon ändring av siffrorna i resultatet har inte skett eftersom det endast är en
spekulation.
Under kapitel 5 läses följande kommentar:
”Tycker att det varken är bra eller dåligt! Det som är dåligt är att ungdomar vanligtvis inte har
möjligeten att spara ihop den summan som behövs. I vårt fall 525 000. Därför har vi valt att
sälja bostadsrätt och flyttat hem tills pengarna är sparade”
Respondenten svarade under kategorin, planerar att köpa bostad, trots att den
svarande inte är förstagångsköpare. Svaret valdes att ta med i undersökningen för att
även andragångsköparen behöver femton procent i kapital. Svårigheten ligger då inte
enbart hos förstagångsköparna. Även köpare som vill uppgradera sitt boende till
större bostad eller bättre område än den befintliga bostaden är belägen i kan få
svårigheter med kontantinsatsen. Är inte vinsten från föregående bostad tillräckligt
stor så blir det ett problem vid nästa bostadsköp.
En avvikelse från projektplaneringen uppstod angående epostadresser från Högskolan
Väst. De epostadresser som mottogs var inte enbart från boende i Göteborg, det kan
vara en av anledningarna till den låga svarsfrekvensen.
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7 Analys/diskussion
Anledningen till val av ämne var att båda författarna är intresserade av att veta hur det
nu snart två år gamla bolånetaket påverkat förstagångsköpare ekonomiskt i Göteborg.
Vi, författare till denna rapport, står inför utmaningen att de närmaste åren köpa en
egen bostad och saknar den stora summa kapital som krävas för detta. Med det i
bakgrunden så önskade vi se hur bolånetaket som infördes oktober 2010 påverkat
andra förstagångsköpare.
Anledningen till att FI införde bolånetaket var att minska hushållens
skuldsättningsgrad, vilket vi anser vara en positiv åtgärd. Men frågan som vi har ställt
oss är om bolånetaket haft den effekt som FI önskat eller har det bara tagit bort
förstagångsköpare från bostadsmarknaden.
FI:s egen undersökning visar att hushållens belåningsgrad för nya lån minskade under
2011 för första gången sedan 2002 (Finansinspektionen, 2012). I samma rapport
bekräftade bankerna att efter bolånetakets införande har efterfrågan på höga
belåningsgrader minskat. Bland nyupptagna bolån så är det endast nio procent av
hushållen som har en belåningsgrad över åttiofem procent. Av de hushållen som har
en belåningsgrad över åttiofem procent så amorterar nittioåtta procent av dessa på sitt
bolån. Majoriteten av de hushåll som tagit upp nya bolån har visat sig ha god
återbetalningsförmåga
och
är
motståndskraftiga
mot
ränteuppgångar
(Finansinspektionen, 2012).
Detta ett bevis på att bolånetaket fungerar och att bankerna följer det allmänna rådet.
Det är dock viktigt att poängtera att denna rapport endast handlar om bolån där
bostaden har lämnats som säkerhet, och inte blancolån, lån utan säkerhet i bostaden.
En person kan vara högre belånad än åttiofem procent av bostadens värde. Det finns
inga hinder till att uppta blancolån när inkomsten är god trots att det inte finns nog
med sparat kapital.
Intervjuer med banktjänstemän och fastighetsmäklare i Göteborg visar att
förstagångsköpare i större utsträckning idag tar hjälp av sina föräldrar än innan
bolånetaket infördes. Enkätundersökningen tydde däremot inte på att fler föräldrar
hjälper till ekonomiskt. Enligt svaren tog nitton procent hjälp av familj vid köp av sitt
första boende innan oktober 2010. För de som köpt efter oktober 2010 var denna
procentsats 16,7. Det visar att det är färre som tagit hjälp av föräldrar efter
bolånetakets införande. Detta resultat är en sanning med modifikation, eftersom det
är dubbelt så många som svarat i enkäten att de köpt innan oktober 2010 än efter. Det
kan medföra ett missvisande resultat.
I Göteborg råder det bostadsbrist, hyresmarknaden är tuff och chansen att lyckas få
ett förstahandskontrakontrakt på en hyresrätt är få förunnat. Många tvingas därför att

33

Finansinspektionens bolånetak – påverkan på förstagångsköpare i Göteborg
Sandra Hassel & Sofie Hasselberg
köpa en bostad för att få ”tak över huvudet”. Trots att inte tillräckligt med kapital
finns så hittar förstagångsköparen vägar att gå runt problemet. Banker är villiga att
hjälp till med blancolån om bara inkomsten finns. De som inte har tillräcklig inkomst
får be familjen om ekonomiskt stöd.
FI uppger i beslutspromemorian (Finansinspektionen, 2010b) att det kan bli dyrare
för konsumenten efter bolånetakets införande. Eftersom kontantinsatsen istället
kommer kunna finansieras med blancolån som generellt har en högre ränta än ett
bostadslån. FI tror att den ökade kostnaden kommer att minska efterfrågan och
hindra konsumententerna till att uppta blancolån (Finansinspektionen, 2010b).
Förhoppningen var att undersökningen skulle visa att konsumenten sparar mer till sitt
boende idag än innan bolånetakets införande. Detta visade sig vara fel när resultaten
från bankerna sammanställs. På frågan om det skett någon ökning i konsumenternas
sparande till bostad efter att det allmänna rådet infördes, så svarade bankerna nej.
Gustavsson73 från Swedbank Brahegatan sade att det inte skett någon ökning i
kundernas sparande eller HSB bospar som Swedbank administrerar. Av de som
planerar att köpa sin fösta bostad så är det 46,4 procent som bosparar idag. Jämförs
det med förstagångsköpare innan oktober 2010, då det var 33,3 procent som svarade
att de lagt sparat kapital som kontantinsats, så har det skett en ökning. Ökningen kan
vara missvisande eftersom samma fråga inte ställts i enkäten till båda kategorier av
förstagångsköpare. Därför läggs vikten vid banktjänstemännens svar, vilket är att
ingen ökning skett. Sammanställs antalet förstagångsköpare som bosparar med de
som önskar bospara när de får bättre ekonomi så blir resultatet 82,1 procent. Det visar
på en medvetenhet om vikten av sparande bland unga förstagångsköpare. När enbart
de studenter som idag sparar till sitt framtida boende beaktas, så ser andelen som
bosparar bra ut med tanke på en students låga inkomst. Samtidigt finns ingen
information om hur mycket de deltagande i undersökningen sparar och hur länge de
har sparat. Majoriteten tror att de skall kunna spara ihop till kontantinsatsen inom 1-3
år. Ett år känns optimistiskt med tanke på de rådande bostadspriserna i Göteborg,
samt att det krävas en god inkomst för att spara ihop till en tillräcklig kontantinsats på
ett år. Att ensam spara ihop en kontantinsats på över 100 000 på ett år är inte troligt,
denna summa räcker till ett boende för 750 000 kronor. När sökning på Hemnet
genomfördes visade det sig att i Göteborg hittas en bostad i denna prisklass i
ytterområdena. Bostad för 750 000 kronor kan köpas i områden som Angered,
Bergsjön, Biskopsgården, Kortedala, Länsmansgården och Hisings backa (Hemnet,
2012).
Banktjänstemännen som intervjuats i denna undersökning antyder att det ekonomiska
tänket inte finns bland dagens unga förstagångsköpare. Bankerna ser hur bosparadet
har varit historiskt sett fram till idag, medan studenterna som svarat på enkäten blickar
framåt och önskar att bospara i framtiden. Insikten om bolånetakets krav kommer
73

Jan Gustavsson, Biträdande konstorschef, Swedbank Brahegatan, intervju 18 april 2012
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succesivt med tiden, och med insikten kommer bosparandet. Majoriteten av de som
svarat på enkätundersökning har inte ansökt om lånelöfte. Troligtvis beror det på
studenternas ekonomiska situation och att planen på att köpa sitt eget boende ligger
längre fram i tiden.
Frågeställningen i rapporten är hur förstagångsköpare i Göteborg löser det
ekonomiskt när det krävs femton procent i kontantinsats till banken vid upptagande
av bolån. För att klargöra resultatet och sammanställa ett svar har ett diagram tagits till
hjälp.

Köpt bostad innan okt 2010

Köpt bostad efter okt 2010

33,3%(5)
26,7%(4)

0,0%

20,0%(3)
6,7%(1)
13,3%(2)

Spara
Blancolån/Topplån

57,1%(4)

0,0%
0,0%

Arv

42,9%(3)

0,0%
0,0%

Familj
Planerar/Tog ej bolån

Planerar att köpa boende

65,8%(25)

7,9%(3)
2,6%(1)
18,4%(7)
0,0%
5,3%(2)

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Annat

80,0%

Figur 19: Jämförelse finansiering av kontantinsats

Siffrorna i parentes motsvarar antalet personer som svarat på respektive alternativ.
I Figur 19 ovan görs en jämförelse mellan hur de tre kategorierna finansierat köpet av
sin första bostad. Första kategorin är förstagångsköpare som köpt innan bolånetaket
infördes, och hur de finansierade beloppet över bottenlånet på sjutiofem procent.
Andra kategorin är förstagångsköpare som köpt sin första bostad efter bolånetaket
infördes. Tredje och sista kategorin är förstagångsköpare som planerar att köpa sin
första bostad.
Det som kan utläsas av Figur 19 är att banktjänstemännens och fastighetsmäklarnas
teori stämmer. Efter bolånetakets införande i oktober 2010 så har föräldrar i större
utsträckning hjälpt sina barn ekonomiskt. Detta är ett direkt resultat av att det sedan
oktober 2010 krävs femton procent i kontanta medel vid upptagande av bolån.
Förstagångsköparna hade inte tillräckligt med kapital vilket resulterade i att det
tidigare topplånet ersattes med föräldrars ekonomiska hjälp och blancolån. Den totala
skuldsättningsgraden hos hushållet har inte minskat, bara omstrukturerats.
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Det kan också utläsas i Figur 19 att färre förstagångsköpare som planerar att köpa sitt
första boende tänker ta hjälp av sin familj. Istället önskar dessa börja bospara och
själva ha råd med kontantinsatsen. Hindret som uppstår med detta är att det tar tid att
spara ihop till den summa som krävs vid köp av bostad. Figur 3 visar att fyrtiosex
procent av förstagångsköparna tror det kommer ta mer än fyra år att få ihop till en
kontantinsats till en bostad i Göteborg. Dessa förstagångsköpare önskar köpa en
bostad som är på minst tre rum och kök, vilket verkar naturligt eftersom det ger dem
möjligheten att växa som familj. Som tidigare nämnts anses det inte realistiskt att spara
ihop till kontantinsatsen på ett år. Däremot är fyra år eller mer ett mål som är
uppnåeligt, med tanke på de bostadspriser som idag existerar på bostäder i Göteborg.
Som en följd av dessa höga bostadspriser är det inte förvånande att majoriteten av
respondenterna i enkätundersökningen väljer att köpa bostad tillsammans med någon.
En närmare analys av enskilda svar visar att de som köpt sin bostad, men inte tagit
bolån, har fått hjälp av sin familj för att finansiera köpet. Av de som planerar att köpa
sin första bostad så tänker alla ta bolån, alltså ingen som planerar att köpa kontant
eller få hela köpet finansierat av familj. Figur 19 visar att för de som inte har köpt sin
bostad ännu finns inte möjligheten att få hjälp av sina föräldrar i den omfattning som
krävs. Sparande är ett måste, trots att vissa respondenter svarat att de till viss del kan
ta föräldrar till hjälp. Alla respondenter i sektion 1 har kanske inte tillräcklig kunskap
om bolånetaket och dess innebörd. Hur taket kan påverka deras ekonomi och
möjligheter att köpa bostad. Eftersom 70,4 procent ännu inte sökt lånelöfte så finns
möjligheten att förstagångsköparna inte vet vilka regler som gäller vid upptagande av
bolån. Möjligheten finns också att de väntar med att besöka banken tills de vet att
tillräckligt kapital finns.
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8 Slutsatser och framtida arbete
Vid rapportens skapande så har det snart gått två år sedan FI införde bolånetaket.
Svaret på frågeställningen, hur förstagångsköpare har löst det ekonomiskt efter
bolånetakets införande, är att det medfört en ökning i antalet föräldrar som får hjälpa
sina barn ekonomiskt vid köp av den första bostaden. På frågan hur
förstagångsköpare har påverkats av bolånetaket så blir svaret att det blir svårare för
förstagångsköparen att ta sig in på bostadsmarknaden. Det tar tid att spara ihop
tillräckligt med kapital för att kunna köpa sin första bostad och unga idag måste inse
vikten av ett tidigt sparande. När det kommer till frågeställningen hur
förstagångsköparna planerar att lösa det ekonomiskt så är svaret mer osäkert. Antalet
respondenter på frågan hur förstagångsköparna planerar att lösa sitt bostadsköp
ekonomiskt är 28 stycken (Figur 4). Enligt dessa 28 så skall 25 personer spara ihop till
kontantinsatsen, kombinerat med viss hjälp från familj (Figur 5). Enkätresultatet visar
därmed på att förstagångsköparna planerar att spara ihop till kontantinsatsen till sin
första bostad. Dock anses inte resultatet helt tillförlitligt då antalet svarande inte är så
stort, därmed har vikt lagts på personintervjuerna. Banktjänstemännen och
fastighetsmäklarna har sett att fler föräldrar går in och hjälper sina barn med
finansiering. Dessa fackmän ser dock bara bakåt i tiden, och inte hur det kommer se
ut framöver. De förstagångsköpare som köpt sin bostad efter oktober 2010 har
finansierat kontantinsatsen genom sparande och hjälp av familj. Eftersom det endast
var sju respondenter i sektion två så läggs vikten på intervjuernas resultat, vilket var att
det ekonomiska har lösts med hjälp av föräldrar.
Kanske borde FI tänkt steget längre när de införde ett bolånetak. Det gällande
allmänna rådet reglerar endast bolån med bostaden som säkerhet. Bankerna är
fortfarande fria att låna ut pengar, men i form av blancolån. Detta blir bara ett annat
namn på det som tidigare kallades för topplån. För de banker som vill innebär det att
bankerna i praktiken kan låna ut till hela köpeskillingen. Åttiofem procent som
säkerhet i bostaden och resterande del som ett ”maskerat” topplån med högre ränta.
Resultatet av detta är att bolånetaket kan bli en bra affär för de banker som vill
erbjuda blancolån. Bedömer bankerna låntagaren som kreditvärdig så kan de låna ut
pengar och dessutom till en högre total ränteintäkt jämfört med innan bolånetakets
införande. Enligt bankerna skall ett blancolån betalas av på 10-15 år, vilket är en lång
tid för en förstagångsköpare som oftast köper en bostadsrätt. När bostadsrätten säljs
ligger blancolånet kvar på personen, det måste inte lösas i samband med försäljning av
bostaden, såsom bolånet.
Alternativ som obligatorisk amortering har behandlats tidigare i denna rapport,
alternativet finns i andra länder men förkastades av FI. Amorteringskrav kunde varit
ett bättre alternativ för förstagångsköparen än bolånetaket, möjligheten att låna hela
köpeskillingen hade då funnits kvar.
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Ur bokföringssynpunkt så ses amortering som ett sparande. Genom ett
amorteringskrav så skulle låntagaren inte behövt blancolån och istället få använda de
uteblivna räntekostnaderna till att amortera av på lånet. Det bidrar i sin tur till att
skulden minskar, med skulden även räntekostnaden för bolånet. Hade ett
amorteringskrav införts, istället för bolånetaket, hade förstagångsköparen fått det
lättare att ta sig in på bostadsmarknaden utan att vara beroende av ekonomisk hjälp
från andra. Troligtvis skulle ett amorteringskrav bidragit till att förstagångsköparen
insett värdet av pengar. Hade förstagångsköparen tvingat att betala en högre
månadskostnad så borde låntagaren förstått att ett lån är just ett lån och bör betalas
tillbaka. Resultatet av bankernas utlåning med fri amortering blir att pengarna aldrig
betalas tillbaka utan banken kan tjäna pengar på ränta. Att amortera på lån borde
underlätta för förstagångsköparen att komma ut på bostadsmarknaden, istället för
som nu, vänta med att köpa bostad tills insatsen är ihop sparad.
För framtida arbete hade varit intressant att undersöka de juridiska effekterna av att
föräldrar går in och hjälper sina barn ekonomiskt. När de går in som borgenärer,
pantsätter sin bostad eller bidrar med kapital, tänker de då på att skriva juridiska avtal
om vad som gäller. En intressant tanke att arbeta vidare på.
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