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Riksbanken välkomnar regeringens initiativ att utreda beräkningsmetoden för 
ränteskillnadsersättningen vid förtidsinlösen av bolån. Riksbanken anser att 
utredningens förslag är ett steg i rätt riktning då ränteskillnadsersättningen knyts 
närmre långivarens förlust vid förtidsinlösen av bolån. Dock anser Riksbanken att 
utredningens förslag inte i tillräcklig omfattning har undersökt hur de föreslagna 
ändringarna i konsumentkreditlagen väntas påverka bolånemarknadens funktionssätt. 
Riksbanken anser också att utredningen noggrannare borde ha undersökt 
förutsättningarna för att införa en symmetrisk ränteskillnadsersättning då en sådan 
modell har förutsättningar att i mindre utsträckning missgynna låntagare som tvingas 
lösa in sitt bolån i förtid. 

Att se över konsumentkreditlagen (2010:1846) och utformningen av 
ränteskillnadsersättningen är viktigt för konsumentskyddet i Sverige. Detta då dagens 
regelverk periodvis har medfört att långivarna överkompenserats vid förtidsinlösen av 
bolån, vilket har minskat låntagarnas vilja att byta bank och därmed påverkat 
konkurrensen negativt. Det nuvarande regelverket har således också begränsat 
låntagarnas incitament att välja bolån med bunden ränta. Dessutom missgynnar dagens 
regelverk de låntagare med bundna bolån som väljer att amortera i en snabbare takt än 
den i kontraktet överenskomna amorteringsplanen. I och med att amorteringstakten 
påverkar hushållens skuldsättning är utformningen av ränteskillnadsersättningen i 
förlängningen även viktig för den finansiella stabiliteten i Sverige. 

Riksbanken anser att utredningens förslag är ett steg i rätt riktning. Detta då 
utredningen föreslår att ränteskillnadsersättning ska utgå från det allmänna ränteläget 
på bostadsobligationer, vilket medför att ersättningen knyts närmre långivares förlust 
vid förtidsinlösen av bolån.  

Riksbanken anser dock att utredningen borde ha undersökt i vilken utsträckning en 
symmetrisk ränteskillnadsersättning hade varit möjlig att införa. Ett sådant system skulle 
medföra att låntagarna kompenseras om ränteläget är sådant att långivarna gynnas vid 
förtidsinlösen av bolån (se bilaga). Dessutom medför en symmetrisk 
ränteskillnadsersättning att de låntagare som av olika anledningar väljer att lösa in lånet 
i förtid inte missgynnas, vilket kan anses vara positivt ur ett konsumentperspektiv. 
Riksbanken anser vidare att utredningen också borde ha undersökt hur de föreslagna 
ändringarna i konsumentkreditlagen väntas påverka bolånemarknadens funktionssätt.  
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Riksbankens egna beräkningar indikerar att utredningens förslag underskattar 
långivarnas ränteintäktsbortfall (förlust) vid förtidsinlösen av bolån (se diagram 1 i 
bilagan). Om påslaget inte utformas med hänsyn till detta kan det uppstå tillfällen då 
det blir gynnsamt för låntagarna att förtidsinlösa bolånet. Mot bakgrund av detta hade 
det varit värdefullt om utredningen även hade undersökt i vilken utsträckning förslaget 
väntas leda till att flera låntagare vid olika räntelägen väljer att förtidsinlösa sina bolån 
samtidigt.  Utredningen borde även ha utrett vilka effekter förslaget kan få på priset på 
bostadskrediter då långivarna kan väntas söka kompensation för intäktsbortfall genom 
att höja bolåneräntorna. Eftersom förslaget samtidigt väntas leda till en ökad rörlighet 
och därmed en förbättrad konkurrens på bolånemarknaden, med en press nedåt på 
bundna bolåneräntor som konsekvens, skulle man i så fall ha kunnat uppskatta 
nettoeffekten av dessa konsekvenser.  

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad avdelningschef Martin W Johansson 
efter föredragning av Ulf Holmberg. 

 
 
 

Martin W Johansson 

   Ulf Holmberg 
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Bilaga: Riksbankens beräkningar 
 
För att man ska kunna undersöka effekten av utredningens förslag behöver förslaget 
ställas mot långivarens förväntade förlust vid förtidsinlösen av bolån. Då lejonparten av 
långivarens förlust vid förtidsinlösen av bolån kan väntas bestå av förlorade ränteintäkter, 
undersöks här de förlorade ränteintäkterna i en enkel två periods ekonomi i vilken en 
låntagare har rätten att förtidsinlösa sitt bolån. I tidpunkt 1 beviljas låntagaren ett bolån 
på X kronor med bunden (fast) ränta som löper i två tidsperioder, och i tidpunkt 2 har 
låntagaren optionen att förtidsinlösa bolånet till förmån för en rörlig räntesatts från 
samma långivare.   
 
Antag att långivaren i tidpunkt 1 emitterar en obligation med två perioders löptid till 
räntan  och att denna obligation finansierar ett bolån med bunden ränta i båda 
tidsperioder ( .1 Givet detta och under förutsättning att låntagaren inte väljer att 
förtidsinlösa bolånet är nuvärdet av långivarens förväntade ränteintäkt ( ) i tidpunkt 2:  

 

(1) 

där  är en diskonteringsränta. Om bolånetagaren istället väljer att förtidsinlösa bolånet i 
tidpunkt 2 är långivarens förväntade ränteintäkt ( ): 

 

(2) 

där  är den rörliga bolåneräntan under tidsperiod 2. Långivarens förväntade 
ränteintäktsbortfall ( ) vid förtidsinlösen av bolånet är således differensen mellan de två 
ränteintäkterna: 

 

 

 

vilket kan förenklas till: 

 

(3) 

Ekvation (3) anger att långivarens förväntade ränteintäktsbortfall motsvaras av nuvärdet 
av produkten mellan lånebeloppet och räntedifferensen.  

Ränteintäktsbortfallet i ekvation (3) kan generalliseras genom att låta tidpunkt t vara 
tidpunkten för förtidsinlösen av bolånet samt genom att låta M vara bolånets återstående 
löptid. Givet detta kan ränteintäktsborfallet i ekvation (3) generalliseras till: 

 

(4) 

där  är den förväntade rörliga bolåneräntan under lånets återstående 
räntebindningstid. Eftersom produkten  är en annuitet kan ekvation (4) 
förenklas till: 

1 Räntan på en bostadsobligation används här som proxy för bankens upplåningskostnad behäftad med ett lån med en 
löptid som motsvaras av lånets räntebindningstid. Då de svenska storbankerna tenderar att finansiera sig på kortare 
löptider är det troligt att detta antagande överskattar bankernas faktiska finansieringskostnad för bundna bolån.  Dock 
spelar detta antagande liten roll om banken finansierar sig på samma löptid i båda tidsperioder då dessa tar ut varandra i 
de följande beräkningarna.  
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(5) 

Då ekvation (5) speglar långivarens förväntade ränteintäktsbortfall vid förtidsinlösen av 
bolån kan ekvation (5) användas för att undersöka om remissens förslag leder till att 
långivaren tenderar att under- eller överkompenseras.  

Ekvation (5) kräver dock att både  och diskonteringsräntan (r) bestäms. Eftersom 
det inom ramen för den tillgängliga remisstiden inte finns utrymme för att grundligt 
undersöka hur dessa parameterar bäst kan bestämmas antas i detta dokument, något 
förenklat, att både diskonteringsräntan och  kan approximeras med räntan på en 
nyutgiven kredit med en räntebindningstid som motsvaras av den tidigare kreditens 
återstående löptid.  

 

Diagram 1: Ränteskillnadsersättningen på ett bolån på 1 000 000 svenska kronor med tre 
års räntebindningstid som förtidsinlöses med ett års kvarvarande räntebindningstid 

Källor: 
Finansinspektionen och Riksbanken 
Anm. Den bundna ettårsräntan för bostadslån vid tidpunkten för förtidsinlösen approximeras med den genomsnittliga räntan på nya 
bostadslånskontrakt med bunden ränta på mellan tre månader och ett år. Det beräknade intäktsbortfallet vid förtidsinlösen bygger 
på uttrycket i ekvation 5. Notera att negativa värden i både den nu gällande modellen och den föreslagna modellen resulterar i att 
långivaren inte får någon ersättning vid förtidsinlösen av bolån.  
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