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Samhällsekonomiska effekter av att minska 
hushållens skuldsättning
Daria Finocchiaro, Magnus Jonsson, Christian Nilsson och Ingvar Strid* 
Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik. 

Riksbanken har under en längre tid lyft fram att hushållens skuld
uppbyggnad är problematisk och att riskerna med hushållens skuld
sättning behöver hanteras. Två tänkbara sätt att hantera riskerna är att 
införa skärpta makrotillsynsåtgärder eller att minska ränteavdraget. I 
den här artikeln studerar vi hur de här två olika sätten skulle påverka 
olika hushåll med hjälp av en makroekonomisk modell. Vi visar att 
om kraven för bolånetak, skuldkvotstak och amorteringar skärps 
så leder det på sikt till att resurserna omfördelas från långivarna 
till låntagarna, men den effekten noteras sällan i debatten. Vi visar 
också att en minskning av ränteavdraget påverkar hushållen på olika 
sätt beroende på vad staten använder pengarna till istället. Om de 
används till att kompensera låntagarna så kan det vara positivt för 
deras konsumtion av annat än bostadstjänster. En ytterligare slutsats 
från analysen är att implikationerna för penningpolitiken av de olika 
åtgärderna skiljer sig åt och beror på hur rörlig bostadsmarknaden är. 
I vissa fall kan penningpolitiken behöva bli mer expansiv och i andra 
fall mer kontraktiv. Avslutningsvis visar vi hur hushållens skuldsättning 
påverkar genomslaget av penningpolitiken på inflationen. Ju högre 
skuldsättning desto större effekt av en räntehöjning på låntagarnas 
räntekostnader och disponibla inkomster. Effekterna av en räntehöjning 
på efterfrågan – och därmed på inflationen – är därför större i dag än 
när inflationsmålet infördes vid mitten av 1990talet.

* Vi tackar för värdefulla diskussioner och kommentarer från Claes Berg, Jens Iversen, Goran Katinic, Jessica 
Radeschnig, Caroline Richards och Anders Vredin. De synpunkter som framförs i denna artikel representerar vår 
egen uppfattning och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn.
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1  Varför är det viktigt att hålla nere 
hushållens skulder?
De svenska hushållens skuldsättning har ökat i en snabb takt de senaste 20 åren. 
Hushållens skulder i förhållande till deras disponibla inkomst, den så kallade 
skuldkvoten, har under åren 1995–2015 stigit från runt 90 procent till nära 180 
procent, se Diagram 1a. Tar man endast hänsyn till de hushåll som har bolån 
är skuldkvoten för närvarande ännu högre och ligger då runt 320 procent. De 
svenska hushållens skuldsättning är inte bara hög i ett historiskt perspektiv utan 
också i en internationell jämförelse. Skuldkvoten bland svenska hushåll är bland 
de högsta i OECD-länderna, se Diagram 1b.

Ökningen i skuldsättningen har gått hand i hand med snabbt stigande priser 
på bostäder, se Diagram 2a. Huspriserna har nästan fyrdubblats under de senaste 
20 åren. Den här snabba prisutvecklingen kan ha flera orsaker. Det har exempelvis 
byggts förhållandevis få bostäder de senaste decennierna och de bostäder som 
finns kanske inte utnyttjas på ett effektivt sätt på grund av olika regleringar på 
hyresmarknaden.1 Men priserna kan också ha drivits upp av att hushållen har 
fått större disponibla inkomster samtidigt som räntorna har varit låga. Hushållens 
räntekvot, deras ränteutgifter i förhållande till den disponibla inkomsten, är för 
närvarande den lägsta på omkring 40 år, se Diagram 2b.
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Diagram 1. Hushållens skuldkvot i Sverige och i ett internationellt 
perspektiv
Procent av disponibel inkomst
 (a) Skuldkvoten i Sverige (b) Sveriges skuldkvot i ett internationellt perspektiv
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Anm. Skuldkvoterna i diagram (b) avser 2014.
Källor: SCB och OECD

1 Se Emanuelsson (2015).
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Diagram 2. Bostadspriser och hushållens räntekvot
Årlig procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst 

Bostadsrätter Hus 

(a) Bostadspriser                                                                                                                                                          (b) Hushållens räntekvot
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Anm. Huspriser avser fastighetsprisindex (småhus). Ränteutgifterna i räntekvoten är beräknade efter skatt.
Källor: SCB, Valueguard och Riksbanken

Det finns många exempel på att om hushållens skulder ökar snabbt samtidigt 
som priserna på bostäder stiger så ökar sårbarheten i det finansiella systemet. 
När det finansiella systemet är sårbart så ökar också risken för en finansiell kris. 
I flera av de länder som drabbades hårdast av den globala finanskrisen 2008–
2009 hade krisen också föregåtts av snabbt stigande skulder och bostadspriser. 
Dessutom riskerar nedgången efter en kris att bli djupare och mer långvarig om 
skuldsättningen stigit snabbt innan krisen.2

Den senaste globala finanskrisen har också lärt oss att det inte är tillräckligt 
att övervaka enskilda finansinstitut, det vill säga mikrotillsyn, utan att man även 
behöver beakta funktionsförmågan för det finansiella systemet som helhet. Denna 
så kallade makrotillsyn är ett förhållandevis nytt politikområde som kommit i 
fokus efter finanskrisen. Syftet med makrotillsyn är både att stärka det finansiella 
systemets motståndskraft och att motverka risker.

Det är Europeiska systemrisknämnden, ESRB, som ger rekommendationer om 
mål och åtgärder för makrotillsynen i Sverige och andra EU-länder. Enligt ESRB är 
ett av delmålen för makrotillsynen att undvika en alltför snabb kreditexpansion 
och höga skuldkvoter.3 Riksbanken har i linje med detta under lång tid lyft 
fram att hushållens skulduppbyggnad är problematisk och att riskerna med 

2 Se Emanuelsson et al. (2015) för en översikt av empiriska studier om finansiella risker förknippade med 
hushållens skuldsättning.
3 De andra målen handlar om skillnader i löptider mellan skulder och tillgångar, koncentrerade exponeringar och 
felaktiga incitament för stora institutioner kopplade till samhällets implicita eller explicita garantier.
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skuldsättningen behöver hanteras. Tänkbara åtgärder som nämnts för att hantera 
dessa risker är bland annat att skärpa bolånetaket, att införa ett skuldkvotstak 
respektive ett amorteringskrav samt att minska ränteavdraget.4

Att skärpa bolånetaket, införa ett skuldkvotstak eller införa amorteringskrav 
är exempel på makrotillsynsåtgärder som kan väntas dämpa hushållens 
efterfrågan på krediter. Bolånetaket begränsar hur stora bolån hushållen får ta 
i förhållande till hur mycket bostaden är värd. Det har därför en direkt inverkan 
på hur mycket hushållen kan skuldsätta sig. Ett skuldkvotstak begränsar också 
lånets storlek men i förhållande till låntagarens inkomst istället för bostadens 
värde. Amorteringskravet innebär även det att hushållens möjligheter att ta 
lån kan begränsas. Framför allt begränsar det för hushåll som klarar kraven på 
kontantinsats men som har svårt att spara ytterligare under de första åren av 
lånets löptid.

Ränteavdraget är däremot inte en makrotillsynsåtgärd utan en finanspolitisk 
åtgärd. Skuldsatta hushåll kan i dag göra ett avdrag med 30 procent av ränte-
utgifterna på den totala skatten, upp till 100 000 kronor. Den här subventionen av 
bolån ger hushållen incitament att ta större bolån än de skulle gjort utan avdraget. 
Om ränteavdraget minskades skulle därför sannolikt hushållens efterfrågan på 
bolån minska och därmed skulle det kunna vara en verksam åtgärd för att dämpa 
skulduppbyggnaden.

2  Sammanfattning av våra resultat
I den här artikeln kommer vi att studera hur olika hushåll skulle påverkas och vilka 
konsekvenserna blir för samhällsekonomin om man skärper kraven på bolånetak, 
skuldkvotstak och amorteringar samt om man minskar ränteavdraget. Vi kommer 
att studera det med hjälp av en makroekonomisk modell som anpassats till 
svenska förhållanden.

Vi finner att skärpningar av bolånetaket, skuldkvotstaket och 
amorteringskravet på sikt leder till lägre skuldsättning i ekonomin, vilken i sin 
tur medför att såväl låntagarnas ränteutgifter som långivarnas ränteintäkter blir 
lägre. De här makrotillsynsåtgärderna leder alltså till att resurser omfördelas från 
skuldfria till skuldsatta hushåll, det vill säga från långivare till låntagare. Långivarna 
blir tvungna att dra ner på sin konsumtion av varor, bostadstjänster och fritid då 
deras ränteintäkter på sikt blir lägre. Låntagarna, å sin sida, använder pengarna de 
fått över till ökad konsumtion av varor och fritid. Om de också ökar konsumtionen 
av bostadstjänster beror på vilken åtgärd som skärps. Om det är bolånetaket som 
skärps så blir låntagarna tvungna att minska på konsumtionen av bostadstjänster, 

4 Se exempelvis Sveriges riksbank (2014, 2015 och 2016).
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men om det är amorteringskravet och skuldkvotstaket som skärps innebär det att 
låntagarnas konsumtion av bostadstjänster också ökar. 

En minskning av ränteavdraget leder på sikt till en omfördelning av konsumtion 
av bostadstjänster från låntagare till långivare. Men om staten använder pengarna 
från ränteavdraget till att kompensera låntagarna kan de öka konsumtionen av 
varor och fritid.   

Skärpningar av olika makrotillsynsåtgärder och en minskning av ränteavdraget 
kan också ha kortsiktiga effekter på efterfrågan och inflationen. Det kan central-
banken behöva beakta när den sätter styrräntan. Hur penningpolitiken reagerar på 
en lägre skuldsättning hos hushållen beror både på vilken åtgärd som ligger bakom 
minskningen och på hushållens möjligheter att ändra sitt boende. Är rörligheten 
på bostadsmarknaden relativt låg drar hushållen ner på annan konsumtion, vilket 
tenderar att dämpa efterfrågan och därmed inflationen. Penningpolitiken behöver 
i ett sådant scenario bli mer expansiv. Är rörligheten på bostadsmarknaden 
däremot relativt hög kan penningpolitiken istället behöva bli mer stram. 

Vi visar också hur nivån på hushållens skuldsättning påverkar genomslaget av 
penningpolitiken på inflationen och hushållens konsumtion. En snabbt stigande 
skuldsättning innebär att skuldsatta hushåll blir mer känsliga för ränteförändringar. 
Ju högre skuldsättningen är desto större blir effekten av exempelvis en ränte-
höjning på låntagarnas räntekostnader och disponibla inkomster, vilket i sin tur ger 
dem mindre utrymme för konsumtion. Det innebär att effekten på efterfrågan, 
och därmed på inflationen, av en styrräntehöjning skulle vara större i dag än 
tidigare. En räntehöjning vid den aktuella nivån på skuldsättningen minskar de 
skuldsatta hushållens konsumtion betydligt mer jämfört med om skuldsättningen 
skulle vara på samma nivå som när inflationsmålet infördes vid mitten av 
1990-talet. Effekten på inflationen av denna räntehöjning är därmed också större i 
dag än vid mitten av 1990-talet.

Artikeln är disponerad på följande sätt. I nästa avsnitt beskriver vi den 
makroekonomiska modell som används i beräkningarna och i avsnittet därefter 
redogör vi för hur modellen har anpassats till svensk data. Sedan följer ett avsnitt 
som visar vilka långsiktiga samhällsekonomiska effekter som de olika åtgärderna 
får. Därefter diskuterar vi åtgärdernas kortsiktiga effekter på inflation och 
styrränta samt hur effekterna av penningpolitiken beror på nivån på hushållens 
skuldsättning. Avslutningsvis jämför vi våra resultat med andra studier om 
hushållens skuldsättning.
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3  Beskrivning av den ekonomiska modellen
I det här avsnittet beskriver vi den makroekonomiska modell som vi använder för 
att studera vilka de samhällsekonomiska effekterna skulle bli om man använde 
de olika åtgärderna för att minska hushållens skuldsättning.5 En översiktlig bild 
av modellens struktur visas i Diagram 3. Aktörerna i ekonomin består av hushåll, 
företag, banker, en centralbank och en offentlig (finanspolitisk) sektor. Vi bortser 
med andra ord från utrikeshandel och finansiella flöden över landgränser i 
analysen.

Bostadsmarknaden är en viktig del av modellen eftersom de åtgärder vi 
studerar har en direkt inverkan på hushållens efterfrågan på bostäder. Lite 
förenklat antar vi att det finns en given mängd bostäder som hushållen kan köpa 
och sälja till ett marknadsbestämt pris.6 Vi antar också att det endast finns två 
kategorier av hushåll, så kallade långivare och låntagare. De långivande hushållen 
sparar på bankkonton och finansierar sina bostadsinvesteringar med egna medel. 
De låntagande hushållen, å sin sida, finansierar sina bostadsinvesteringar till 
största delen med banklån. Utöver de här två kategorierna av hushåll finns det 
också så kallade entreprenörer som efterfrågar konsumtionsvaror och tar banklån 
för att finansiera investeringar i företagssektorns kapitalstock.

Vi antar också att bankerna finansierar sin utlåning dels genom att låna från 
hushållen, dels med eget kapital. Banksystemet som helhet placerar sitt överskott 
på ett inlåningskonto i centralbanken. Interbankräntan påverkas därmed av vilken 
styrränta som centralbanken sätter. Bankerna har också en viss monopolmakt när 
de sätter inlånings- och utlåningsräntor. Den monopolmakten bestämmer därför 
på sikt hur stor skillnaden blir mellan centralbankens styrränta och bankernas 
räntor till hushåll och företag. På kort sikt påverkas även de här räntedifferenserna 
av att det finns olika anpassningskostnader för att justera räntorna. Hushållens 
preferenser beskriver vi med en nyttofunktion där nyttan beror på deras 
konsumtion av varor, bostadstjänster och fritid. Båda kategorierna av hushåll 
är framåtblickande, men de lägger olika vikt vid den nytta de förväntar sig i 
framtiden. Långivarna antas vara mer ”tålmodiga” och relativt sett lägga större 
vikt vid nyttan av framtida konsumtion än vad låntagarna gör, vilket motiverar att 
långivarna sparar mer.

5 Modellen baseras på Gerali et al. (2010) som ger en mer utförlig beskrivning. Vi har dock modifierat deras 
modell på några viktiga punkter, för att bland annat kunna studera effekter av amorteringskrav, skuldkvotstak och 
minskade ränteavdrag, se Finocchiaro et al. (2016).
6 Det finns således inga hyresrätter i denna modell. Med ”varor” avses ett aggregat av icke-varaktiga 
konsumtionsvaror och tjänster andra än bostadstjänster.



P e n n i n g - o c h  va l u ta P o l i t i k  2016:2 63

Bostads-
marknad

Företags-
sektor

Offentlig
sektor

Hushåll Banksektor

Låntagare Lån

Inlåning

Vinstutdelningar

Repor/certifikat

Lån

Hus

Långivare

Centralbank

Skatter/transfereringar
Ko

ns
um

tio
ns

va
ro

r

Ar
be

ts
kr

aft

Diagram 3. En översikt av modellens struktur  

Källa: Egen illustration

Långivande hushåll väljer hur mycket de ska arbeta, spendera på konsumtions-
varor och bostadsinvesteringar samt hur mycket de ska spara på banken för att 
maximera sin nytta. Deras disponibla inkomst utgörs av arbetsinkomsten, räntan 
på deras besparingar och av transfereringar eller skatter från den offentliga 
sektorn samt vinstutdelningar från företagen. De låntagande hushållens 
möjligheter att konsumera och investera i en bostad påverkas också av deras 
arbetsinkomst och av transfereringar eller skatter. Men de använder även lån 
från bankerna för att finansiera sitt boende. I vår analys är vi särskilt intresserade 
av vilka villkor, utöver nivån på utlåningsräntan, som gäller för att hushållen ska 
beviljas dessa lån. 

De enskilda hushållen kan öka eller minska sitt bostadsinnehav genom 
att köpa eller sälja på bostadsmarknaden. Bostäderna slits i takten δH så 
hushållets bostadsinnehav vid en viss tidpunkt t, Ht , bestäms av vad som 
återstår efter förslitningen på bostaden från föregående period Ht−1 samt vilka 
bostadsinvesteringar It som hushållet gör, 

(1) Ht  = (1 − δH) Ht−1 + It.

Hushållets bostadsinvesteringar kan vi dela upp i renoveringar av de befintliga 
bostäderna, δH Ht−1, och förändringar i hur mycket bostad hushållet äger, Ht−Ht−1.  

De låntagande hushållen är alla identiska och beter sig därför på samma sätt 
i modellen. Exempelvis kommer alla låntagande hushåll att vilja konsumera lika 
mycket bostadstjänster. Även de långivande hushållen är identiska och beter sig 
på samma sätt. Vi antar att den samlade mängden bostäder på marknaden är 
konstant, vilket innebär att om de låntagande hushållens bostadsinnehav ökar 
så måste de långivande hushållens bostadsinnehav minska med motsvarande 
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antal bostäder och vice versa. De totala bostadsinvesteringarna består av 
ersättningsinvesteringar, δHH ̅, där H ̅  är den konstanta mängden bostäder.7

Modellen kan användas för att studera effekter av både förändringar i 
bolånetaket och skuldkvotstaket. Lånerestriktionen för de låntagande hushållen 
skiljer sig dock åt i dessa två fall. I det fall där lånerestriktionen utgörs av ett 
bolånetak får hushållens nya lån N, inte vara större än andelen μ av det nominella 
värdet på bostadsinvesteringarna,

(2) Nt ≤ μQtIt,

där Q är det nominella bostadspriset.8 Hushållens samlade skuldsättning, B, 
påverkas av hushållens amorteringar av den befintliga skulden ρB där parametern 
ρ är amorteringstakten.9 Det innebär att skuldsättningen utvecklas enligt följande 
samband över tiden,

(3) Bt = (1 − ρ)Bt−1 + Nt = (1 − ρ) Bt−1 + μQtIt.

I det andra fallet begränsas istället hushållens lånemöjligheter av ett skuld-
kvotstak. De nya lånen får då högst utgöra en andel σ av arbetsinkomsten,

(4) Nt ≤ σWt Lt,

där W är nominell timlön och L är de timmar som de låntagande hushållen 
arbetar.10 Hushållen antas även i det här fallet amortera lånen i takten ρ. 
Hushållens skuldsättning utvecklas därmed enligt

(5) Bt = (1 − ρ)Bt−1 + Nt = (1 − ρ)Bt−1 + σWt Lt.

De låntagande hushållens budgetrestriktion har följande utseende:

(6) Pt Ct + Qt It + (ρ + RH
t−1) Bt−1 + Tt + At = Wt Lt + Nt + ωRH RH

t−1 Bt−1

7 Ett streck över en variabel betecknar att det är ett långsiktigt värde.
8 Lånerestriktionen i ekvation (2) begränsar alltså hushållets nya lån i förhållande till värdet på 
bostadsinvesteringarna, vilket är en ansats som föreslagits av Kydland et al. (2016). En alternativ formulering av 
lånerestriktionen är att hushållens lånestock begränsas av (det förväntade) värdet på husstocken som i till exempel 
Iacoviello (2005). Detta medför dock att alla lån är korta (en period) och att hushållens totala lånestock direkt 
påverkas av bostadsprisernas utveckling. 
9 De låntagande hushållens ”otålighet” antas vara så stor så att de alltid lånar upp till bolånetaket, det vill säga 
att restriktionen i ekvation (2) alltid är bindande. Samma antagande görs för restriktionen i ekvation (4).
10 Att de nya lånen, N, begränsas av löneinkomsten implicerar att även de totala lånen, B, begränsas. I 
kalibreringen av modellen sätts parametern σ så att de låntagande hushållens totala skulder i förhållande till 
årsinkomsten får ett rimligt värde. 
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Vänsterledet i budgetrestriktionen visar utgifterna, vilka förutom inköp av 
konsumtionsvaror C till priset P och bostadsinvesteringar QI också består av 
amorteringar ρB och räntebetalningar RHB på hushållens banklån, där RH är 
den räntesats som gäller för hushållens samlade lån B.11 Hushållen betalar 
också klumpsummeskatter T samt anpassningskostnader A som uppstår 
när hushållen varierar sina bostadsinvesteringar.12 Dessa kostnader kan ses 
som ett förenklat sätt att fånga effekterna av olika faktorer som påverkar 
rörligheten på bostadsmarknaden. Högerledet i budgetrestriktionen visar de 
resurser som hushållet disponerar för sina utgifter i respektive period. Förutom 
arbetsinkomsten WL utgörs de resurserna av nya lån från bankerna N (som 
begränsas av ekvation (2) eller ekvation (4)) samt av offentliga subventioner 
av hushållens boräntekostnader ωRH RH B. Graden av offentlig subvention ges 
av ränteavdraget ωRH. Ett ytterligare sätt att påverka hushållens skuldsättning – 
utöver att begränsa belåningsgraden μ och/eller skuldkvoten σ respektive ställa 
krav om högre amorteringstakt – är alltså att minska ränteavdraget.

För att finansiera offentlig konsumtion och boräntesubventioner balanserar 
den offentliga sektorn sin budget genom att ta upp dels klumpsummeskatter från 
hushållen, dels en proportionell skatt på de vinstutdelningar som de långivande 
hushållen får från företagssektorn. Den offentliga konsumtionen antas utgöra en 
konstant andel av BNP medan klumpsummeskatten fördelas mellan de långivande 
och låntagande hushållen i förhållande till deras andelar av lönesumman. 

Målet för penningpolitiken i Sverige är att upprätthålla ett fast penningvärde, 
samtidigt som penningpolitiken ska bidra till en hållbar tillväxt och hög syssel-
sättning. I modellen motsvaras detta av att centralbanken justerar sin styrränta 
R för att stabilisera såväl inflationen π som BNP-tillväxten ΔY i ekonomin. 

Inflationen är den årliga procentuella förändringen i konsumtionsvarupriset P. 
Reaktionsfunktionen kan skrivas som

(7) Rt = φR Rt−1 + (1 − φR )[R̅ + φπ (πt − π̅ ) + φY ∆Yt ] + εt,

där R̅ är styrräntans långsiktiga nivå, π̅ är inflationstaktens långsiktiga nivå (som 
sammanfaller med centralbankens inflationsmål) och ε en störningsterm som vi 
använder för att fånga den osystematiska (oförväntade) delen av penningpolitiken. 
Parametern φR är ett mått på trögheten i räntesättningen, medan φπ och φY mäter 
hur mycket centralbankens val av styrräntenivå påverkas av inflationen respektive 
variationer i tillväxten. Penningpolitiken har inga långsiktiga effekter på den reala 

11 Alla räntor i modellen är rörliga (en period), så hushållen betalar samma räntesats oavsett när lånen togs.
12 Klumpsummeskatter innebär att hushållen betalar en fast summa i skatt. Hushållens beteende påverkar därför 
inte skattebetalningens storlek.
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ekonomin. På kort sikt kan däremot de åtgärder som vi studerar här få effekter på 
efterfrågan och inflationen som penningpolitiken kan behöva reagera på. 

Lägre bolåne- eller skuldkvotstak, striktare amorteringskrav och minskade 
ränteavdrag är alla exempel på olika åtgärder som förekommit i den svenska 
debatten kring hushållens höga skuldsättning, riskerna med den och lämpliga 
åtgärder för att motverka de riskerna. I modellen motsvaras dessa åtgärder av 
förändringar i parametrarna μ (bolånetak), σ (skuldkvotstak), ρ (amorteringskrav) 
och ωRH (ränteavdrag). 

4  Anpassning av den ekonomiska modellen 
till svenska förhållanden
För att kunna studera de samhällsekonomiska effekterna av att minska de svenska 
hushållens skuldsättning behöver modellen anpassas till svenska förhållanden. 
Modellens parametrar måste med andra ord ges värden som gör att modellens 
egenskaper i så stor utsträckning som möjligt återspeglar svensk ekonomi. 
Parametrarna kan, något förenklat, delas in i två kategorier. 

Den första kategorin består av parametrar som först och främst påverkar 
modellens långsiktiga egenskaper. För de parametrarna finns ofta en observerbar 
motsvarighet i data. Ett exempel är parametern som bestämmer graden 
av konkurrens på bolånemarknaden, som i sin tur bestämmer bankernas 
genomsnittliga marginaler på bolån. Den här parametern kan bestämmas utifrån 
den genomsnittliga skillnaden mellan bolåneräntorna och reporäntan. I Tabell 
1 redovisar vi långsiktiga nivåer för några särskilt viktiga variabler i modellen. 
Syftet med anpassningen är inte att exakt matcha de långsiktiga värdena med 
data, utan snarare att kontrollera att överensstämmelsen är tillräckligt god för att 
modellen ska kunna användas för att studera effekterna av att minska hushållens 
skuldsättning i Sverige. 

Den andra kategorin består av parametrar som i första hand påverkar 
den kortsiktiga dynamiken. Ett exempel på en sådan parameter är den som 
bestämmer vilket genomslag en förändring i reporäntan får på bolåneräntan. 
För de här parametrarna finns det typiskt sett ingen observerbar motsvarighet i 
data och därför behövs andra metoder för att skatta dem. Vi har använt så kallad 
Bayesiansk ekonometri för att skatta dem. Det innebär att vi har kombinerat 
information i data med bedömningar utifrån ekonomisk teori och empiri. 
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4.1  Hushållens skulder, belåningsgrad och amorteringar
Som nämndes inledningsvis har de svenska hushållens skuldkvot stigit från runt 90 
procent år 1995 till nära 180 procent år 2015. De skulderna består till ungefär 75 
procent av lån med bostaden som säkerhet. Bostadslånen utgör därmed runt 130 
procent av hushållens disponibla inkomst år 2015. Det faktum att den andelen har 
växt över de senaste 20 åren gör det svårt att kalibrera skuldkvoten, eftersom den 
är konstant på lång sikt i modellen. Vi har satt den långsiktiga nivån på bolånens 
andel av hushållens disponibla inkomst till 124 procent, alltså något lägre än 
nuvarande nivå.  

Den långsiktiga nivån på hushållens bolåneskulder i förhållande till den 
disponibla inkomsten bestäms framför allt av hur hushållen finansierar sina 
bostadsköp och av hur snabbt de amorterar på lånen. När lånens storlek 
begränsas av hur mycket bostaden är värd ges belåningsgraden för bolånestocken 
på lång sikt av följande samband:

(8) μB = 
μδH
ρ ,

där μB är belåningsgraden i bolånestocken, μ är belåningsgraden för nya lån, 
δH är förslitningstakten för bostadsstocken och ρ är amorteringstakten. I 
modellen sammanfaller belåningsgraden för nya lån med bolånetaket eftersom 
lånerestriktionen antas vara bindande och de låntagande hushållen är identiska. I 
verkligheten skiljer sig belåningsgraden åt mellan hushåll och de flesta hushållen 
lånar mindre än vad bolånetaket tillåter. Den nuvarande nivån på bolånetaket 
innebär att storleken på ett lån med bostaden som säkerhet maximalt kan uppgå 
till 85 procent av värdet på bostaden. Den genomsnittliga belåningsgraden för 
nya lån var 72 procent år 2014 medan belåningsgraden för hela bolånestocken 
samma år var 63 procent.13 Med hjälp av mikrodata på hushållens skulder för 
2013–2014 kan vi beräkna den årliga amorteringstakten till cirka 2 procent per år, 
vilket ungefär motsvarar en amorteringstid på 50 år. Baserat på det sätter vi μB = 
65 procent, μ = 75 procent, och ρ = 0,7 procent (per kvartal).14 Sambandet ovan 
ger då en förslitningstakt på δH = 0,6 procent (per kvartal).

För att skuldkvoten i modellen ska stämma överens med data är de låntagande 
hushållens andel av löneinkomsterna satt till 40 procent. Låntagarnas bolån 
i förhållande till disponibel inkomst blir då 456 procent, vilket är i linje med 
data. Den genomsnittliga skuldkvoten för nya lån var 387 procent år 2014 och 

13 För nya lån används det volymviktade genomsnittet i Finansinspektionens stickprov. Se Finansinspektionen 
(2015).
14 Med denna amorteringstakt kommer halva värdet av ett lån vara amorterat efter 25 år. 
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406 procent år 2015.15 Den volymviktade genomsnittliga skuldkvoten var nära 500 
procent år 2014.

Skuldkvotstaket begränsar hur mycket hushållen kan låna i förhållande till 
sin löneinkomst (se ekvation (4)).16 Hur stor del av de låntagande hushållens 
löneinkomst som utgörs av bolåneskulder motsvaras i modellen av σ / 4 ρ och är 
satt till 251 procent. Oavsett vilket inkomstmått vi använder kommer en skärpning 
av skuldkvotstaket att påverka skulderna som andel av både löneinkomsten och 
den disponibla inkomsten. Vi kommer att redovisa hur de påverkas i förhållande 
till löneinkomsterna i våra beräkningar nedan.

4.2  Räntor
Bankerna har en viss monopolställning som innebär att deras utlåningsräntor 
är högre än den riskfria räntan, medan inlåningsräntorna är lägre. De olika 
ränteskillnaderna i modellen kalibreras utifrån genomsnittliga avvikelser från 
reporäntan för perioden 1995–2015. Den genomsnittliga reporäntan för denna 
period var 2,7 procent. Den korta bolåneräntan var 4,0 procent i genomsnitt, 
den korta företagslåneräntan 4,7 procent och inlåningsräntan till bankerna 
1,4 procent. 

4.3  Banksektorn
Modellen beskriver en sluten ekonomi. Bankernas tillgångar och skulder relateras 
därför till inhemska bolån och företagslån i bankernas balansräkningar. Svenska 
bolån utgör ungefär 15 procent av bankernas tillgångar och utlåning till svenska 
icke-finansiella företag utgör ungefär 10 procent av tillgångarna. Det innebär att 
ungefär en fjärdedel av de svenska bankernas tillgångar täcks in av modellen. De 
fyra stora svenska bankernas tillgångar som andel av BNP är cirka 400 procent 
och de står för cirka tre fjärdedelar av all in- och utlåning i Sverige. Vi har därför 
kalibrerat bankernas tillgångar som andel av BNP till ett värde en bit över 
100 procent. I modellen finansieras bankernas utlåning endast med inlåning 
från hushållen och eget kapital. För de fyra storbankerna utgör i själva verket 
finansieringen av in- och upplåning från allmänheten cirka 35 procent. 

De fyra storbankernas egna kapital i förhållande till tillgångarna (brutto-
soliditet) varierar i spannet 4 till 6 procent. I modellen är banksektorns brutto-
soliditet kalibrerad till 4,6 procent. Vi antar också att resursåtgången för att driva 
bankerna, exempelvis löner till anställda, beror på hur stort kapital bankerna har. 
Banksektorns andel av BNP är satt till 3,6 procent.

15 Se Finansinspektionen (2016).
16 De låntagande hushållens disponibla inkomst utgörs av löneinkomsten med avdrag för ränteutgifter och 
skatter.
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4.4  Ränteavdraget
Ränteavdraget på 30 procent motsvarar 2,5 procent av de offentliga utgifterna 
i modellen. De skuldsatta hushållen i modellen använder 7,4 procent av sin 
bruttoinkomst till räntebetalningar. Det är en förhållandevis hög andel i jämförelse 
med data över hushållens räntekvot för senare tid och skillnaden kan, åtminstone 
delvis, förklaras med att räntan varit betydligt lägre än sin normala nivå de senaste 
åren. 

Tabell 1. Kalibrering av långsiktiga värden i modellen 
Procent

BNP-komponenterna och statliga utgifter för ränteavdraget Värde

Konsumtion, andel av BNP 49

Investeringar, andel av BNP 22

Offentliga utgifter, andel av BNP 29

Statliga utgifter för ränteavdrag, andel av offentliga utgifter 2,5 

Räntor

Reporänta 2,7

Bolåneränta, kort 4,0

Företagslåneränta, kort 4,7

Inlåningsränta, kort 1,4

Skulder, belåningsgrader och amorteringar

Bolåneskuld, andel av BNP 55

Bolåneskuld, andel av disponibel inkomst, alla hushåll 124

Bolåneskuld, andel av disponibel inkomst, skuldsatta hushåll 456

Bolåneskuld, andel av löneinkomst, skuldsatta hushåll 251

Belåningsgrad nya lån 75

Belåningsgrad bolånestock 65

Amorteringar, andel av lånestock, per kvartal 0,7
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5  Långsiktiga effekter av att minska 
hushållens skuldsättning
Som vi har diskuterat ovan finns det flera olika åtgärder som svenska myndigheter 
kan vidta för att dämpa den ökande skuldsättningen bland hushållen. I det här 
avsnittet granskar vi ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vilka de långsiktiga 
effekterna skulle bli av fyra olika åtgärder:

• En skärpning av bolånetaket  

• En skärpning av amorteringskravet

• Införandet av ett skuldkvotstak  

• En minskning av ränteavdraget

Vi beräknar hur dessa åtgärder skulle påverka hushållen genom att applicera 
varje åtgärd på ett sätt så att de låntagande hushållens skuldkvot (bolåneskuldens 
andel av löneinkomsten) minskar med 10 procent. Det innebär exempelvis 
att bolåneskulderna som andel av disponibel inkomst minskar med cirka 
12 procentenheter. Med denna standardisering blir det lättare att jämföra 
effekterna av de olika åtgärderna med varandra.17 Utifrån det beräknar vi vilka 
samhällsekonomiska effekter de olika åtgärderna skulle få för hushållen. Nivån 
på skuldkvoten kan ses som ett mått på eventuella risker med hushållens 
skuldsättning då många hushåll betalar sina lånekostnader med de löpande 
inkomsterna, vilket gör dem känsliga för försvagningar i konjunkturen.

5.1  Effekter av att skärpa bolånetaket
Ett bolånetak innebär att storleken på ett bostadslån begränsas utifrån hur mycket 
bostaden är värd. En skärpning av taket innebär alltså att hushållen kan finansiera 
en mindre andel av husköpet med lån. I svenska data på belåningsgrader för nya 
lån är spridningen bland hushållen stor. Mellan 20 och 30 procent av hushållen 
begränsas av bolånetaket. I modellen antar vi att alla låntagare har samma 
belåningsgrad för nya lån μ. Vi antar också att hushållens belåningsgrad minskar 
om bolånetaket skärps. Lånerestriktionen för de låntagande hushållen (ekvation 2) 
kan i långsiktig jämvikt skrivas som

(9) N̅ 
Q̅ I ̅

 = μ.

17 Åtgärden innebär således att de låntagande hushållens bolåneskulder som andel av löneinkomsten minskar 
från 251 till 226 procent, det vill säga med 25 procentenheter.
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Skuldekvationen (ekvation 3) kan på motsvarande sätt skrivas som 

(10) N̅ = ρ B̅,  

där parametern ρ betecknar låntagarnas amorteringstakt och B deras skuld-
sättning. På sikt är alltså hushållens nyupplåning, N, lika stor som deras 
amortering på lånen. 

I modellen bestäms räntan på bolån på sikt av två saker: konkurrenssituationen 
på marknaden för bolån och hushållens preferenser för konsumtion i dag i 
förhållande till i framtiden. Förändringar i bolånetaket påverkar därför inte 
bolåneräntan, och det gör inte heller någon av de andra åtgärderna. Det innebär 
till exempel att om bolånetaket skärps kommer låntagarnas ränteutgifter att 
minska – skuldsättningen blir lägre samtidigt som räntan är densamma. 

I Diagram 4 visas hur nyupplåningen, amorteringarna (ρB) och skuldsättningen 
utvecklas över tid om bolånetaket skärps. Bolånetaket sänks i tidpunkten t. Vi kan 
se att nyupplåningen faller omedelbart medan amorteringarna och skuld-
sättningen långsamt anpassar sig till nya lägre nivåer. På sikt minskar skuld-
sättningen i samma proportion som nyupplåningen, eftersom amorteringstakten 
inte förändras av ett skärpt bolånetak.

I Tabell 2 visas de långsiktiga effekterna för hushållen om bolånetaket skärps 
så att skuldkvoten minskar med 10 procent. Den genomsnittliga belåningsgraden 
på nya lån minskar då från 75 till 70 procent. De frigjorda medlen från de lägre 
ränteutgifterna använder låntagarna till att öka sin konsumtion av varor (cirka 
2 procent) och fritid (cirka 1 procent). Men det striktare bolånetaket innebär också 
att konsumtionen av bostadstjänster minskar med runt 1½ procent.

Utbudet av bostäder antas i modellen vara konstant och därför sker endast 
en omfördelning av bostadsbeståndet mellan låntagare och långivare. Eftersom 
låntagarna drar ner på konsumtionen av bostadstjänster kommer långivarna 
att öka sin konsumtion i motsvarande grad. I det här fallet ökar långivarnas 
konsumtion av bostadstjänster med runt 1 procent.

För långivarnas del innebär det lägre bolånetaket att konsumtionen av 
bostadstjänster ökar, samtidigt som deras sparande minskar och ränteinkomsterna 
därmed blir lägre. Som en konsekvens av det ökar de arbetsutbudet något och 
minskar sin konsumtion av varor. Den lägre skuldsättningen i ekonomin medför 
alltså att resurser skiftar från långivare till låntagare.
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Nyupplåning Amorteringar Skuldsättning

t t

Diagram 4. Anpassning av nyupplåning, amorteringar och skuldsättning efter en skärpning 
av bolånetaket
Kronor

Källa: Egen illustration

5.2  Effekter av en ökad amorteringstakt
Ett amorteringskrav syftar till att få hushållen att amortera sina skulder i snabbare 
takt. En ökad amorteringstakt kommer, i likhet med ett lägre bolånetak, innebära 
att skulderna minskar och blir lägre i den nya långsiktiga jämvikten. Men 
åtgärderna påverkar nyupplåningen på olika sätt, och därmed blir effekterna på 
hushållens konsumtion av varor och bostadstjänster också annorlunda med ökad 
amorteringstakt jämfört med ett lägre bolånetak. Anta att amorteringskravet 
skärps, vilket innebär att amorteringstakten ρ ökar. I det fallet kommer inte ny-
upp låningen och skuldsättningen ändras i proportion till varandra, se ekvation 
(10). I modellen leder en snabbare amorteringstakt till att skuldsättningen minskar 
medan nyupplåningen är i stort sett oförändrad både på kort och på lång sikt. Där 
skiljer sig alltså effekten från ett lägre bolånetak som gör att nyupplåningen faller 
snabbt och blir lägre på sikt, eftersom bolånetaket direkt begränsar nyupplåningen.
Ett amorteringskrav har inte samma direkta effekt på nyupplåningen och därför blir 
effekterna på bostadsmarknaden mindre. 

Diagram 5 illustrerar anpassningen efter en skärpning av amorteringskravet 
vid tidpunkten t. Den ökade amorteringstakten gör att amorteringarna stiger 
initialt och är större än nyupplåningen, för att sedan falla tillbaka i takt med 
att skuldsättningen minskar till en lägre långsiktig nivå. På sikt är storleken på 
amorteringarna, ρB, ungefär oförändrad. Andelen av skulden som amorteras varje 
år, ρ, har ökat men samtidigt har skulden, B, minskat. Eftersom nyupplåningen 
påverkas på samma sätt som amorteringarna på sikt innebär det även att 
nyupplåningen är i stort sett opåverkad på sikt.
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Det här visar på en viktig skillnad mellan en skärpning av amorteringskravet 
jämfört med en skärpning av bolånetaket. Båda åtgärderna medför att 
skuldsättningen blir lägre på sikt, men en högre amorteringstakt har liten inverkan 
på nyupplåningen medan ett lägre bolånetak medför att nyupplåningen faller 
i proportion till skuldsättningen. Det är viktigt eftersom det är nyupplåningen, 
och inte skuldsättningen, som påverkar låntagarnas möjligheter att konsumera 
bostadstjänster.

Nyupplåning Amorteringar 

t t

Skuldsättning

Diagram 5. Anpassning av nyupplåning, amorteringar och skuldsättning efter en skärpning 
av amorteringskravet 
Kronor

Källa: Egen illustration

Tabell 2 visar de kvantitativa effekterna av en skärpning av amorteringskravet. För 
att skuldkvoten ska minska med 10 procent krävs att amorteringstiden minskar 
från 50 till 45 år. Nyupplåningen blir marginellt lägre på sikt med den här åtgärden. 
De pengar som de låntagande hushållen får över från de minskade ränteutgifterna 
använder de, förutom till att konsumera aningen mer bostadstjänster, till att öka 
konsumtionen av varor och fritid. Långivarnas ränteinkomster minskar istället 
då sparandet i ekonomin faller. De drar därför ner på konsumtionen av varor, 
bostadstjänster och fritid. 

5.3  Effekter av att införa ett skuldkvotstak
Skuldkvotstaket är en makrotillsynsåtgärd som liknar bolånetaket. Skillnaden är att 
hushållens lån inte begränsas av bostadens värde utan av hushållens löneinkomst. 
Införandet av ett skuldkvotstak innebär därför att hushållens nyupplåning ändras 
i proportion till deras skuldsättning, precis som efter en skärpning av bolånetaket. 
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Men till skillnad från en skärpning av bolånetaket innebär en minskning av 
nyupplåningen inte nödvändigtvis att låntagarnas möjligheter att konsumera mer 
bostadstjänster minskar, eftersom nyupplåningen i det fallet inte är knuten till 
bostadens värde.18 

För att minska skuldkvoten med 10 procent krävs att ett skuldkvotstak införs 
som gör att låntagarnas skuldkvot, det vill säga deras skulder i förhållande till 
löneinkomsten, minskar med 25 procentenheter från 251 till 226 procent. 
Kolumnen längst till höger i Tabell 2 visar de långsiktiga effekterna det skulle 
få. För låntagarnas del innebär det att konsumtionen av både varor och fritid 
ökar. Noterbart är också att konsumtionen av bostadstjänster ökar. Det visar 
att en skärpning av skuldkvotstaket i sig inte behöver dämpa låntagarnas 
bostadskonsumtion. Långivarna, å sin sida, drar ner på konsumtionen av varor, 
bostadstjänster och fritid på grund av mindre ränteinkomster. Rent kvalitativt 
påverkar alltså en skärpning av skuldkvotstaket respektive en skärpning av 
amorteringskravet hushållen på liknande sätt även om de kvantitativa effekterna 
är annorlunda.

Tabell 2. Långsiktiga effekter av skärpta makrotillsynsåtgärder
Procent, utom amorteringskrav som avser år

Bolånetak Amorteringskrav Skuldkvotstak

Utgångvärde 75,0 50,0 år 251,2

Slutvärde 69,5 44,9 år 226,1

Skuldkvot, förändring −10,0 −10,0 −10,0

Låntagare

Konsumtion varor, förändring 2,0 1,5 1,2

Konsumtion bostadstjänster, 
förändring −1,7 0,2 1,2

Fritid, förändring 1,2 0,9 1,0

Långivare

Konsumtion varor, förändring −0,6 −0,5 −0,5

Konsumtion bostadstjänster, 
förändring

1,0 −0,1 −0,5

Fritid, förändring −0,1 −0,1 −0,1

18 Formellt innebär detta att restriktionen i ekvation (2) inte binder. Även om nyupplåningen minskar kan de 
låntagande hushållens konsumtion av bostadstjänster vara oförändrad eller till och med öka då deras ränteutgifter 
minskar, så länge som de uppfyller budgetrestriktionen (6).
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5.4  Effekter av att minska ränteavdraget 
Den som lånar pengar för att köpa en bostad kan göra ett avdrag i sin deklaration 
på 30 procent av ränteutgifterna.19 Det kan ses som en statlig subvention av 
lånefinansiering för att köpa en bostad. Om ränteavdraget minskar innebär det att 
subventionen blir mindre, och därmed också statens utgifter för den. Vilka effekter 
ett minskat ränteavdrag får beror därför bland annat på vad staten använder 
pengarna till istället. I praktiken kan de användas till att öka transfereringar, sänka 
skatter, öka offentliga utgifter eller för att betala tillbaka på statsskulden. I vår 
modell, som har en relativt enkel beskrivning av den offentliga sektorn, kan de 
frigjorda medlen endast användas till att öka transfereringar till långivarna och 
låntagarna eller till att öka den offentliga konsumtionen.20, 21 

5.4.1  Minskar ränteavdraget så konsumerar låntagarna färre bostadstjänster 
Vi kommer här att studera tre olika scenarier för att illustrera vilka effekterna 
blir om man minskar ränteavdraget och hur de effekterna beror på vad staten 
använder de frigjorda budgetmedlen till. I det första transfererar staten 
pengarna till låntagare och långivare i proportion till lönesumman för respektive 
kategori av hushåll. I det andra scenariot transfererar staten pengarna helt och 
hållet tillbaka till låntagarna. Det betyder att de snedvridande effekterna av 
ränteavdraget renodlas. Det här scenariot ger alltså en indikation på i vilken 
grad lånesubventionen bidrar till en alltför hög skuldsättning och därmed 
lånefinansiering av bostadsköp. I det tredje scenariot använder staten istället 
pengarna helt och hållet till att öka den offentliga konsumtionen.

I samtliga tre scenarier minskar ränteavdraget till den nivå som krävs för 
att skuldkvoten ska minska med 10 procent. I det första fallet, då de frigjorda 
budgetmedlen transfereras till alla hushåll, krävs att ränteavdraget minskas från 
den nuvarande nivån på 30 procent till runt 3 procent, vilket visas i Tabell 3. 
Låntagarna påverkas i huvudsak genom två kanaler. Dels blir de snedvridande 
incitamenten för att skuldsätta sig mindre. Dels drabbas de av en negativ 
inkomsteffekt på grund av att mindre än hälften av de frigjorda budgetmedlen 
från ränteavdraget transfereras tillbaka till dem. Sammantaget leder det till att 
låntagarnas konsumtion av bostadstjänster minskar med runt 7 procent samtidigt 
som deras konsumtion av varor och fritid är ungefär oförändrad. För långivarnas 
del innebär minskningen av ränteavdraget en positiv inkomsteffekt då mer än 

19 Avser ränteutgifter upp till 100 000 kr per år.
20 I modellen finns det inga snedvridande effekter av skatterna, med undantag för ränteavdraget, vilket innebär 
att det inte är någon skillnad mellan att öka transfereringarna respektive att sänka skatterna. 
21 Se även Englund (2016) för en studie om effekterna av att minska ränteavdraget.
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hälften av pengarna transfereras till dem. Konsumtionen av både varor och 
bostadstjänster ökar därför. 

I det andra scenariot transfereras pengarna från ränteavdraget helt och hållet 
tillbaka till låntagarna. För att skuldkvoten ska minska med 10 procent krävs i 
det här fallet att ränteavdraget minskas till runt −6 procent. Att ränteavdraget 
är negativt betyder att det är en skatt på lånefinansiering av bostäder. Det krävs 
alltså en sexprocentig skatt på lån till bostäder för att skuldkvoten ska minska med 
10 procent. Låntagarnas konsumtion av bostadstjänster minskar då med mer än 
6 procent, medan konsumtionen av varor ökar med över 3 procent och fritiden 
med runt 2 procent. De här beräkningarna illustrerar ränteavdragets snedvridande 
effekter, eftersom staten fullt ut transfererar tillbaka pengarna från ränteavdraget 
till låntagarna. Ränteavdraget leder alltså till att låntagarna konsumerar ”för 
mycket” bostadstjänster, men också att de konsumerar ”för lite” andra varor. 
Långivarna, å sin sida, minskar konsumtionen av varor och fritid på grund av lägre 
ränteinkomster. Men deras konsumtion av bostadstjänster ökar då den totala 
bostadsstocken är oförändrad. 

I det tredje scenariot använder staten pengarna från ränteavdraget helt och 
hållet till att öka den offentliga konsumtionen. För att skuldkvoten ska minska 
med 10 procent räcker det i det här fallet med att minska ränteavdraget till runt 
6 procent. Det är därför det mest ändamålsenliga alternativet om syftet med 
att minska ränteavdraget endast är att minska hushållens skuldsättning. För 
låntagarnas del är det däremot ett kostsamt alternativ – trots att ränteutgifterna 
blir lägre – då de går miste om hela lånesubventionen. Låntagarnas konsumtion 
av bostadstjänster minskar med över 6 procent och konsumtionen av varor 
och fritid med knappt 1 procent vardera. Konsekvenserna för långivarna är 
mer fördelaktiga. Konsumtionen av bostadstjänster ökar med knappt 4 procent 
samtidigt som konsumtionen av varor och fritid är ungefär oförändrade. Men för 
att göra en korrekt samhällsekonomisk utvärdering av det här alternativet bör 
man även väga in hushållens nytta av en högre offentlig konsumtion.



P e n n i n g - o c h  va l u ta P o l i t i k  2016:2 77

Tabell 3. Långsiktiga effekter av att minska ränteavdraget 
Procent

Transfereringar till 
både låntagare och 

långivare i proportion 
till lönesumman

Transfereringar 
endast till 
låntagare

Offentlig 
konsumtion

Utgångvärde ränteavdrag 30,0 30,0 30,0

Slutvärde ränteavdrag 2,8 −6,5 6,2

Skuldkvot, förändring −10,0 −10,0 −10,0

Låntagare 

Konsumtion av varor, förändring −0,1 3,1 −0,8

Konsumtion bostadstjänster, 
förändring −7,0 −6,1 −6,4

Fritid, förändring 0,1 1,8 −0,5

Långivare

Konsumtion av varor, förändring 0,5 −1,1 0,1

Konsumtion bostadstjänster, 
förändring

4,2 3,7 3,8

Fritid, förändring 0,4 −0,3 −0,1

5.5  Vilken åtgärd skulle vara mest effektiv? 
Det finns olika sätt att utvärdera vilken åtgärd som skulle vara mest effektiv för 
att minska hushållens skuldsättning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I 
modellen är hushållens nytta ett lämpligt mått för en sådan analys. Nyttan beror 
på konsumtion av varor, bostadstjänster och fritid. Att nyttan påverkas av fritid är 
ett viktigt antagande eftersom det betyder att en ökad konsumtion som beror på 
att man arbetar mer inte nödvändigtvis ökar hushållens nytta, eftersom ett högre 
arbetsutbud innebär mindre fritid. 

BNP per capita är ett annat mått som brukar användas för att mäta den 
samhällsekonomiska nyttan eller välfärden i ett samhälle. Det är ett enkelt mått 
och används därför ofta i praktiken. Men en nackdel med BNP per capita är att 
välfärden inte enbart består av materiellt välstånd utan också av andra faktorer 
som är svårare att mäta, till exempel fritid, hälsa och samhörighet. 

I Tabell 4 visas effekterna av att sänka skuldkvoten med 10 procent via de 
fyra olika åtgärder som vi analyserade ovan: bolånetaket, amorteringskravet, 
skuldkvotstaket och ränteavdraget. För ränteavdraget visar vi samma tre fall 
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som tidigare. I de två första används pengarna som frigjordes från ränteavdraget 
för transfereringar till hushållen, varav i det andra endast till låntagarna. I det tredje 
fallet används pengarna till offentlig konsumtion. Som mått på hushållens välfärd 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv visas dels hushållens konsumtion av varor, 
bostadstjänster och fritid, dels BNP per capita.22 

Hushållens sammanvägda konsumtion av bostadstjänster förändras inte av de 
olika åtgärderna eftersom det totala utbudet av bostäder är konstant. Om låntagarna 
och långivarna värderar konsumtion av bostadstjänster på samma sätt så skulle alltså 
inte effekter på hushållens bostadskonsumtion spela någon roll för bedömningen 
av vilken åtgärd som är mest effektiv i att minska skuldsättningen.23 Förändringen av 
konsumtionen av varor är också nära noll för dessa åtgärder, även om den ökar med 
runt 0,2 procent för ränteavdraget när staten använder de frigjorda pengarna för 
transfereringar till båda kategorierna av hushåll. Av större betydelse är förändringen 
av hushållens fritid som minskar med 0,3 procent då staten använder de frigjorda 
pengarna från ett minskat ränteavdrag till offentlig konsumtion, men ökar med 
0,6 procent då pengarna istället används för transfereringar till enbart låntagande 
hushåll. Förändringen i offentlig konsumtion av dessa åtgärder ser också ut att 
vara betydelsefull, i synnerhet när staten använder pengarna från den minskade 
lånesubventionen till att öka den offentliga konsumtionen. I det fallet ökar den 
offentliga konsumtionen med 2 procent.

De här resultaten visar att det utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är svårt 
att dra någon entydig slutsats om vilken åtgärd som skulle vara mest effektiv för att 
minska hushållens skuldsättning. De tre makrotillsynsåtgärderna har små effekter 
på konsumtionen av varor medan fritiden ökar med runt 0,3–0,4 procent, men 
offentlig konsumtion minskar med ungefär lika mycket. Vad gäller ränteavdraget går 
också effekterna åt lite olika håll. Om de frigjorda budgetmedlen från ett minskat 
ränteavdrag används för transfereringar till alla hushåll blir det dock en entydig 
förbättring eftersom både konsumtionen av varor och fritid ökar samtidigt som 
konsumtionen av bostadstjänster och offentlig konsumtion är oförändrade.24 

Utvärderas de samhällsekonomiska effekterna istället med BNP per capita är ett 
minskat ränteavdrag, där statens minskade utgifter används till offentlig konsumtion, 
mest effektivt. Den åtgärden skulle öka BNP med runt 0,3 procent. Noterbart är att alla 
andra åtgärder leder till att BNP per capita blir lägre. Det beror på att dessa åtgärder 
medför att hushållen väljer att ha mer fritid och att arbetade timmar därmed blir lägre. 

22 Populationen är normaliserad till ett och det finns då inte heller någon populationstillväxt i modellen, vilket innebär 
att BNP och BNP per capita är desamma.
23 I modellen får låntagarna lite större nytta än långivarna av att konsumera bostadstjänster, varför skillnaden i nytto-
termer inte är noll. 
24 Att hushållens konsumtion av varor kan öka samtidigt som BNP per capita minskar beror på att såväl kapitalbildning 
som entreprenörernas konsumtion minskar.
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Tabell 4. Långsiktiga effekter av att minska skuldkvoten med 10 procent ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv
Procent

Bolånetak
Amorterings-

krav
Skuldkvots-

tak

Ränteavdrag 
transfereringar 

till både lån ta gare 
och långivare 

Ränteavdrag 
transfereringar 

endast till 
låntagare

Ränteavdrag 
offentlig 

konsumtion

Utgångsvärde 75,0 50 251,2 30,0 30,0 30,0

Slutvärde 69,5 44,9 226,1 2,8 −6,5 6,2

Skuldkvot, 
förändring −10,0 −10,0 −10,0 −10,0 −10,0 −10,0

Konsumtion

Varor, 
förändring 0,0 0,0 −0,1 0,2 −0,1 −0,1

Bostads-
tjänster, 
förändring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fritid, 
förändring 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 −0,3

Offentlig 
konsumtion, 
förändring −0,4 −0,3 −0,4 0,0 0,0 2,0

BNP per capita, 
förändring −0,4 −0,3 −0,4 −0,3 −0,6 0,3

6  Vilka är de kortsiktiga effekterna för 
penningpolitiken av minskade skulder?
Förändringar av de olika makrotillsynsåtgärderna liksom av ränteavdraget har 
långsiktiga effekter på samhällsekonomin, men de kan också ha kortsiktiga 
effekter på exempelvis efterfrågan och inflationen. Ränteavdraget påverkar 
efterfrågan i ekonomin genom förändringar i den offentliga sektorns inkomster 
och utgifter, medan olika makrotillsynsåtgärder påverkar efterfrågan via 
hushållens skuldsättning. Det kan centralbanken behöva beakta när den sätter 
styrräntan.

För att utvärdera de penningpolitiska konsekvenserna av att minska hushållens 
skuldsättning har vi studerat effekterna av att införa de fyra olika åtgärderna 
(bolånetaket, amorteringskravet, skuldkvotstaket och ränteavdraget). Varje åtgärd 
införs vid en viss tidpunkt och är sedan på plats under en längre tid men återgår 
så småningom till sin ursprungliga nivå. I samtliga fall sätts nivåerna på de olika 
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åtgärderna så att hushållens skuldsättning efter 10 år är runt 10 procent lägre än 
initialt. 

Vi visar att en viktig faktor som påverkar åtgärdernas kortsiktiga effekter är 
rörligheten på bostadsmarknaden. Vi jämför två fall. I det ena fallet är rörligheten 
på bostadsmarknaden hög medan den är låg i det andra fallet.  

Diagram 6 visar hur inflationen och styrräntan påverkas om hushållens 
skulder minskar när rörligheten är hög. En minskning av bolånetaket respektive 
ränteavdraget har liknande effekter på styrräntan och inflationen. Inflationen 
ökar som mest med knappt 0,2 procentenheter och styrräntan med 0,2 procent-
enheter. En skärpning av amorteringskravet har däremot motsatt effekt på styr-
räntan och inflationen, då båda minskar med denna åtgärd.
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Amorteringskrav RänteavdragBolånetak

Diagram 6. En skärpning av bolånetaket, ränteavdraget och amorteringskravet med hög 
rörlighet på bostadsmarknaden 
Avvikelser från långsiktiga nivåer, procentenheter

Källa: Egna beräkningar

Reporänta Inflation

I fallet när rörligheten istället är låg blir effekterna på styrräntan och inflationen 
annorlunda, vilket man kan se i Diagram 7. Inflationen faller oavsett åtgärd 
och med upp till nästan en halv procentenhet med skärpta amorteringskrav. 
Centralbanken sänker därför styrräntan för att dämpa fallet i inflationen. 

Hur penningpolitiken påverkas beror alltså inte bara på vilken åtgärd som 
genomförs utan också på hur rörlig bostadsmarknaden är. Är rörligheten låg är 
hushållen tvungna att dra ner på konsumtionen av andra varor. Inflationen blir då 
lägre och penningpolitiken mer expansiv. Men det innebär att även boräntorna blir 
lägre, vilket delvis motverkar åtgärdernas effekter på skuldsättningen. Resultaten 
illustrerar alltså att de olika åtgärderna har implikationer för penningpolitiken 
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som kan gå åt olika håll och att det är viktigt att också ta hänsyn till rörligheten på 
bostadsmarknaden. 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 

Diagram 7. En skärpning av bolånetaket, ränteavdraget och amorteringskravet med låg rörlighet 
på bostadsmarknaden 
Avvikelser från långsiktiga nivåer, procentenheter

Källa: Egna beräkningar

Reporänta Inflation

-0,5 

-0,4 

-0,3 

-0,2 

-0,1 

0,0 

0,1 

-0,5 

-0,4 

-0,3 

-0,2 

-0,1 

0,0 

0,1 

Amorteringskrav RänteavdragBolånetak

7  Hur påverkar den långsiktiga nivån på 
skulderna penningpolitiken?
De svenska hushållens snabbt stigande skuldsättning sedan mitten av 1990-talet 
har sannolikt inneburit att många hushåll blivit mer känsliga för ränteförändringar. 
Om räntorna stiger får det en direkt effekt på hushållens disponibla inkomster och 
innebär att resurser omfördelas från låntagare till långivare. Ju högre skuldsättning 
desto större effekt av en räntehöjning på låntagarnas räntekostnader och 
disponibla inkomster, vilket i sin tur ger hushållen mindre utrymme för annan 
konsumtion. Hur stort genomslaget blir beror på flera faktorer, bland annat hur 
varaktig räntehöjningen är och hur skulderna är fördelade bland hushållen.

Enligt det här resonemanget skulle effekten av att höja styrräntan vara större 
på efterfrågan – och därmed på inflationen – nu än tidigare. För att illustrera hur 
stora de effekterna kan vara jämför vi hur effekterna skiljer sig åt mellan tre olika 
nivåer på skuldkvoten, se Diagram 8.25 I alla tre fallen höjs reporäntan med 1 
procentenhet för att sedan anpassas tillbaka till den ursprungliga nivån enligt den 

25 De tre nivåerna för skuldkvoten motsvaras i modellen av tre olika nivåer för belåningsgraden för nya lån, μ.



82 S a m h ä l l S e ko n o m i S k a  e f f e k t e r  av  at t  m i n S k a  h u S h å l l e n S  S k u l d S ät t n i n g

penningpolitiska regeln (se ekvation (7)). I det första fallet antar vi att skuldkvoten 
ligger på nuvarande nivå, alltså nära 180 procent, när räntehöjningen sker. I det 
fallet minskar hushållens samlade konsumtion (både låntagare och långivare) med 
runt 0,8 procent under första året. Men låntagarna är de som drabbas hårdast av 
räntehöjningen. Deras konsumtion faller med nästan 2 procent medan långivarnas 
konsumtion i stort sett är opåverkad. Vi kan också se att inflationen faller med 
0,1–0,2 procentenheter. 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 

Diagram 8. Effekter av en höjning av reporäntan vid olika skuldkvoter 
Avvikelser från långsiktiga nivåer, i procentenheter (reporänta, inflation) 
respektive i procent (konsumtion)

Källa: Egna beräkningar
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Vi kan jämföra det fallet med hur effekterna på konsumtionen och inflationen 
skulle se ut om skuldkvoten istället var på samma nivå som när inflationsmålet 
infördes vid mitten av 1990-talet, det vill säga runt 90 procent. Effekten på 
konsumtionen blir då som väntat mindre, framför allt blir effekten på låntagarnas 
konsumtion betydligt mindre. Deras konsumtion faller med endast ett par tiondels 
procentenheter. Effekten på inflationen är också mindre även om skillnaden är 
relativt liten.

I det tredje fallet antar vi en skuldkvot på 210 procent. Den nivån skulle nås 
inom 10 år om skuldkvoten skulle fortsätta att öka i nuvarande takt från dagens 
nivå. Med den skuldnivån blir effekterna av en räntehöjning på konsumtionen 
betydligt större. En procentenhets högre ränta skulle till exempel innebära att 
låntagarnas konsumtion skulle falla med nästan 6 procent. Även effekten på 
inflationen skulle bli större. 

De här beräkningarna ger en indikation på hur viktig hushållens skuldkvot är för 
penningpolitikens genomslag. Ju högre skuldkvot desto större andel av låntagarnas 
inkomster går till räntebetalningar och konsumtion av bostadstjänster och desto 
mindre kan läggas på konsumtion av varor. 

8  Avslutande kommentarer
Vi har visat att man på sikt skulle kunna minska hushållens skulder genom att 
skärpa olika makrotillsynsåtgärder och minska ränteavdraget. Det skulle också 
innebära att resurser omfördelas från långivarna till låntagarna. Den här 
fördelnings effekten bortses ofta från i debatten, där makrotillsynsåtgärder ofta 
antas vara negativa för låntagare. Forlati och Lambertini (2014) redovisar liknande 
resultat. De belyser effekterna av de nya lånekontrakt med lägre kontantinsats och 
lägre amorteringskrav som började användas i USA under andra hälften av 
1990-talet. I frånvaro av effektiv makrotillsyn väljer låntagande hushåll att låna mer 
och efterfråga mer bostadstjänster, utan att ta hänsyn till att när alla låntagare beter 
sig på detta sätt så pressas bostadspriserna upp. Högre bostadspriser innebär att 
låntagarna måste dra ner på annan konsumtion och arbeta mer, vilket minskar 
deras välfärd på lång sikt.

Vi har också visat att en minskning av ränteavdraget påverkar hushållen på 
olika sätt beroende på vad staten använder pengarna till istället. Används de till att 
kompensera låntagarna kan en sådan åtgärd vara positiv för deras konsumtion av 
annat än bostadstjänster. De grupper som skulle förlora på ett minskat ränteavdrag 
skulle med andra ord kunna kompenseras med andra bidrag. 

Våra beräkningar har inte införlivat effekterna av att riskerna för en finansiell 
kris minskar med en lägre skuldsättning. Makrotillsynen har som uppgift att undvika 



84 S a m h ä l l S e ko n o m i S k a  e f f e k t e r  av  at t  m i n S k a  h u S h å l l e n S  S k u l d S ät t n i n g

finansiella kriser och det är även viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men 
det är tyvärr inte möjligt att kvantifiera med den modell vi har använt.

En ytterligare slutsats från analysen, som inte är överraskande, är att de olika 
åtgärderna har implikationer för penningpolitiken som kan gå åt olika håll och 
att rörligheten på bostadsmarknaden är en viktig faktor att beakta. Vi har också 
med hjälp av modellen illustrerat hur nivån på hushållens skuldsättning påverkar 
genomslaget av penningpolitiken. 

En begränsning i den här studien är att vi har bortsett från utrikeshandel 
och möjligheter till finansiella transaktioner över landgränser. Från Chen och 
Columba (2016) framgår dock att i en modell som liknar vår påverkar det inte 
resultaten i någon större omfattning. De analyserar också effekterna av olika 
makrotillsynsåtgärder på hushållens skuldsättning och deras resultat är i linje med 
våra.

Konjunkturinstitutet (2016) redovisar olika beräkningar av vilka 
makroekonomiska effekter som skulle kunna uppstå om man inför ett 
skuldkvotstak. Under antagandet att berörda hushåll lånar upp till taket så 
kommer de fram till att hushållens skuldkvot minskar med 11–14 procentenheter 
efter 10 år medan BNP i löpande priser blir 0,1–1,7 procent lägre och prisnivån 
mätt med KPIF är 0,1–0,7 procent lägre. Enligt den modell som vi har använt 
minskar real BNP med 0,4 procent på lång sikt.

En annan studie av hushållens skuldsättning påverkas av ändrade bolånetak 
och finanspolitiska verktyg – fastighetsskatt och ränteavdrag på bolån – är Alpanda 
och Zubairy (2016). Deras modell är anpassad till amerikanska data och har en 
förhållandevis detaljerad beskrivning av bolånemarknaden men saknar däremot 
en banksektor som intermediär mellan långivare och låntagare. Enligt deras analys 
är det mest effektivt att minska ränteavdragen följt av skärpningar i bolånetaket 
och fastighetsskatten.

I vår makromodell gör vi det förenklande antagandet att de låntagande 
hushållen alltid är begränsade av en lånerestriktion. Både Hull (2015) och 
Svensson (2016) avviker däremot från det antagandet och studerar effekter av 
amorteringskrav med hjälp av en – i vissa avseenden – mer detaljerad modellering 
av lånekontrakten. Hull (2015) studerar vilka effekter de amorteringskrav som 
Finansinspektionen införde den 1 juni 2016 kan få på hushållens skuldsättning. 
Förutom amorteringskrav behöver hushållen även uppfylla ett skuldtjänstkvotstak. 
Analysen görs i en så kallad överlappande generationsmodell med 60 generationer 
där hushållssektorns lånekontrakt i stor utsträckning överensstämmer med hur 
lånekontrakten i Sverige faktiskt ser ut. Enligt Hulls analys leder amorteringskraven 
till något mindre effekter än i vår modell (hushållens skuldkvot faller med som 
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mest drygt 2 procentenheter) eftersom hushållen i Hulls modell optimalt väljer att 
löpande förhandla om sina lån. 

Enligt Svensson (2016) skulle hushållens skuldsättning tvärtom kunna öka 
istället för att minska om man inför ett amorteringskrav. Anledningen till det är 
att hushållen kan välja samma sparande som vid utan amorteringskrav genom att 
initialt låna mer, placera överskottet på ett sparkonto och sedan göra uttag i den 
takt som krävs för att uppfylla amorteringskravet. Den genomsnittliga skulden 
blir därmed högre än utan amorteringskrav. Men Svenssons analys förutsätter att 
hushållens lånemöjligheter inte samtidigt begränsas av bolånetak, skuldkvotstak 
eller andra faktorer som hindrar dem från att finansiera sina amorteringar med 
lån, som till exempel kostnader för att förhandla om lånen. 

Precis som i den teoretiska litteraturen finns det i den empiriska litteraturen 
stor osäkerhet kring vilka effekter olika makrotillsynsverktyg har. Guibourg 
et al. (2015) sammanfattar resultaten från några viktiga empiriska studier. 
Flera av dessa studier visar att både bolånetak och skuldkvotstak kan vara 
verkningsfulla för att hindra hushållens bolån från att öka för snabbt. Bolånetak 
och skuldkvotstak verkar också vara de makrotillsynsverktyg som används mest 
för att minska efterfrågan på krediter, och ofta i kombination med varandra. Även 
bostadsrelaterade skatter som till exempel fastighetsskatt eller ränteavdrag har 
effekter på bolånen. Bostadsrelaterade skatter och bolånetak verkar dessutom ha 
signifikanta effekter på huspriserna.

Den här studien kan ge en fingervisning om hur stora makrotillsynsåtgärder 
respektive förändringar av ränteavdragen som kan behöva göras för att uppnå 
en viss effekt på skuldkvoten. Välfärdseffekterna av dessa olika åtgärder blir 
ganska lika för befolkningen i genomsnitt, men skiljer sig åt mellan låntagare och 
långivare.
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