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Bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning ur 
ett centralbanksperspektiv 

Varför är bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning viktiga för 
Riksbanken? 

Som ni säkert märkt diskuteras den svenska bostadsmarknaden och de svenska 
hushållens skuldsättning flitigt. I mitt tal idag tänker jag diskutera frågan ur ett 
centralbanksperspektiv. Varför är den så viktig för oss på Riksbanken?  

I det sammanhanget är det viktigt att påminna sig om vår roll i den svenska 
ekonomin. Riksbanken har enligt lagen två huvuduppgifter: prisstabilitet och 
finansiell stabilitet.1 Jag menar att bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning 
kan ha stor betydelse för möjligheten att utföra båda dessa uppgifter. Därför är det 
som jag ser det självklart att Riksbanken intresserar sig för de här frågorna. 

I mitt tal idag vill jag särskilt peka på två viktiga förutsättningar för Sverige när det 
gäller penningpolitik, prisstabilitet och finansiell stabilitet.  

När det gäller penningpolitiken behöver vi ta hänsyn till penningpolitiken i 
omvärlden. Om penningpolitiken i omvärlden blir mer expansiv och den svenska 
penningpolitiken är passiv stärks växelkursen, och inflationen i Sverige sjunker. 
Eftersom penningpolitiken i vår omvärld i dagsläget är mycket expansiv behöver vi 
alltså föra en expansiv penningpolitik även i Sverige för att inte inflationen ska bli 
alltför låg. Men en mer expansiv penningpolitik bidrar till att hushållens skulder ökar. 
Då ökar riskerna för svensk ekonomi i stort och riskerna för den finansiella 
stabliteten.  

Den finansiella stabiliteten i Sverige påverkas av att bankerna i hög grad finansierar 
hushållens bolån på marknaden, till stor del i form av så kallade säkerställda 
obligationer. Dessa obligationer har kommit att bli grundbulten i det svenska 
finansiella systemet; värdet på obligationerna motsvarar mer än hälften av Sveriges 
BNP. Utländska investerare innehar en stor del av dessa obligationer. De svenska 

1 Enligt riksbankslagen ska Riksbanken upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken har preciserat ett mål för 
inflationen: Den årliga förändringen av konsumentprisindex (KPI) ska vara 2 procent. Riksbankens penningpolitik 
ska också enligt förarbetena till lagen inriktas på att uppfylla inflationsmålet samtidigt som den ska stödja 
målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå en hållbar tillväxt och hög sysselsättning. 
Riksbanken har också fått i uppdrag av riksdagen att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det har 
Riksbanken tolkat som att man ska verka för stabilitet i det finansiella systemet som helhet. 

Rättelse: På sidan 16 har några mindre ändringar gjorts vad gäller skuldkvotstak i 
Storbritannien och Irland.  
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bankernas finansiering är därför beroende av att både svenska och utländska 
investerare har förtroende för den svenska bostadsmarknaden. 

Låt mig nu fortsätta genom att inledningsvis berätta om vår penningpolitik och 
bostadsmarknadens och skuldsättningens betydelse för räntebesluten, därefter 
beskriva riskerna och slutligen diskutera verktyg för att hantera riskerna.  

Varför så expansiv penningpolitik? 

Sverige är en liten öppen ekonomi som i hög grad påverkas av vad som händer i vår 
omvärld. Särskilt betydelsefullt är euroområdet, som står för ungefär hälften av vår 
utrikeshandel.2 Som ni vet följdes den globala finanskrisen 2008 av en skuldkris i 
euroområdet några år senare. De senaste årens utveckling har därför inneburit en 
oväntat svag konjunktur i omvärlden, vilket har fått konsekvenser för svensk inflation 
och realekonomi. I samband med detta blev också inflationen överraskande låg i 
både Sverige och omvärlden. De långsiktiga inflationsförväntningarna i Sverige 
började sjunka – trovärdigheten för inflationsmålet riskerade därmed att urholkas (se 
diagram 1).  

Diagram 1. Inflationsförväntningar bland penningmarknadens aktörer 

Procent 

 

Källa: TNS Sifo Prospera 

Omvärldens penningpolitik påverkar förutsättningarna för Sverige 

Att Sverige är en liten öppen ekonomi avspeglas inte minst i penningpolitiken. 
Omvärldens räntenivå är en viktig förutsättning för svensk penningpolitik. Som jag 
pekat på vid tidigare tillfällen finns en mycket hög korrelation beträffande inflation, 
BNP och ränta mellan omvärlden och Sverige.3 När det förs en mycket expansiv 
penningpolitik i euroområdet påverkas vi. Jag tänker inte bara på styrräntans nivå 
utan även på ECB:s omfattande tillgångsköp, som också syftar till att pressa ned 
räntenivån i euroområdet (se diagram 2 och 3). Allt annat lika leder lägre ränta i 
omvärlden till starkare krona och lägre inflation i Sverige via lägre importpriser. 

2  I det så kallade KIX-indexet, som mäter betydelsen av olika regioner och länder för Sveriges utrikeshandel, har 
euroområdet en vikt på cirka 50 procent. 
3 Se mitt tal i Nationalekonomiska föreningen 2015. 
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Diagram 2. Styrräntor i Sverige och euroområdet 

Procent 

 
Källor: ECB och Riksbanken 

Diagram 3. Centralbankers balansomslutning 

Procent av BNP 

 
Källor: ECB, Eurostat, SCB och Riksbanken 

Flera andra små öppna ekonomier har också påverkats av ECB:s expansiva 
penningpolitik, till exempel Schweiz, Tjeckien och Danmark, även om deras 
förutsättningar ser lite annorlunda ut jämfört med Sveriges, inte minst när det gäller 
den penningpolitiska regimen. Men i grunden är problembilden densamma, 
nämligen att den expansiva penningpolitiken i euroområdet skapar ett 
förstärkningstryck på den egna valutan. 

Penningpolitik handlar om avvägningar 

Under fjolåret sänkte vi i Sverige räntan till noll och har fortsatt att sänka den under 
noll, samtidigt som vi köpt statsobligationer (se diagram 4). Det har vi gjort för att 
bevara förtroendet för inflationsmålet. Om vi får inflationen att stiga minskar risken 
för att inflationsmålets roll som nominellt ankare urholkas. 
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Diagram 4. Riksbankens statsobligationsköp och reporäntan 

Miljarder kronor respektive procent 

 
Källa: Riksbanken 

Enligt vår analys har köpen av statsobligationer bidragit till att räntorna i Sverige har 
blivit lägre och kronan svagare än vad de skulle ha blivit utan köpen.4 Vi ser nu också 
att inflationen går åt rätt håll (se diagram 5).  

Diagram 5. Inflationen i Sverige 

Årlig procentuell förändring 

 
Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. 

Källa: SCB 

Men vi är i allra högsta grad medvetna om att det låga ränteläget också ökar riskerna 
förknippade med hushållens redan höga skuldsättning. Vi ser nu ökningstakter i 
bostadspriserna på mellan 15 och 20 procent per år, samtidigt som hushållens 
skuldsättning tagit fart uppåt igen (se diagram 6).5 Utvecklingen av bostadspriserna 
och hushållens skuldsättning hänger ihop därför att bostadsköp till stor del är 
lånefinansierade och större delen av hushållens skulder utgörs av bolån. 

4 Se De Rezende, R.B., Kjellberg, D och Tysklind, O., ”Effekter på finansiella priser av Riksbankens 
statsobligationsköp”, Ekonomiska kommentarer nr 13, 2015, Sveriges riksbank. 
5 För en närmare beskrivning av bostadsprisernas utveckling i Sverige, se exempelvis Finansiell stabilitet 2015:1, 
s. 11-12. 
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Penningpolitiken står inför en avvägning mellan å ena sidan utvecklingen av 
växelkursen, inflationen och inflationsförväntningarna och å andra sidan utvecklingen 
av hushållens skuldsättning. 

Min bedömning är att det för närvarande skulle vara svårt att hålla en högre ränta för 
att hantera riskerna förknippade med hushållens skuldsättning. Kronan riskerar då att 
stärkas och efterfrågan i Sverige att bli för låg – inflationen når inte upp till målet 
som tänkt, och inflationsförväntningarna förankras inte kring målet. 

Diagram 6. Bostadspriser och hushållens skuldsättning i Sverige 

 
Källor: SCB och Valuegard 

Den expansiva penningpolitiken bidrar till stabil inflation… 

Vår bedömning är att den förda penningpolitiken leder till att vi bevarar 
trovärdigheten för inflationsmålet, och det är centralt för att åstadkomma 
prisstabilitet. Men hushållens skuldsättning riskerar att hota såväl prisstabiliteten som 
den finansiella stabiliteten. 

Man skulle kunna formulera det så här: Penningpolitiken är det politikområde som 
har bäst förutsättningar att påverka växelkursen och inflationen. Men vi skulle 
egentligen behöva en ”extra styrränta” riktad till hushållen, som skulle kunna sättas 
högre än den vanliga styrräntan för att dämpa hushållens skuldsättning. Men i och 
med att Riksbanken bara kan styra det allmänna ränteläget, och att det är en del av 
transmissionen att hushållens lånar mer vid lägre ränta, är vi i dagsläget hänvisade till 
andra politikområden när det gäller att hantera hushållens skuldsättning.  

… men förutsätter åtgärder på bostadsmarknaden för att vara 
lyckosam på längre sikt 

En förutsättning för att vår penningpolitiska avvägning ska vara lyckosam är just att 
det vidtas åtgärder mot skuldsättningen på annat håll. Om så inte skulle ske kan vi 
stöta på stora problem längre fram, både för ekonomin i stort och för 
penningpolitiken. 

Låt oss anta att inga åtgärder vidtas. Bostadsrallyt skulle då riskera att fortsätta. I 
värsta fall skulle omvärldens förtroende för den svenska bostadsmarknaden knaka i 
fogarna. I och med att säkerställda obligationer till stor del innehas av utländska 
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investerare skulle vi riskera att dessa drar undan en del av bankernas finansiering, 
vilket kan få effekter på såväl den finansiella stabiliteten som inflationen.  

Man skulle kunna skissera ett riktigt dåligt scenario: Vi skulle få finansieringsproblem 
i bankerna, som i sin tur leder till högre utlåningsräntor och lägre efterfrågan. De 
utländska investerarnas minskande förtroende för den svenska bostadsmarknaden 
leder till en kronförsvagning, som skulle kunna driva upp inflationen. 
Obligationsräntorna skulle stiga samtidigt som Riksbanken dessutom antagligen 
skulle tvingas att höja styrräntan för att få ned inflationen, vilket skulle få ytterligare 
följdeffekter på hushållens efterfrågan, och så vidare.  

Vi ser alltså att bara det faktum att inga åtgärder vidtas kan påverka möjligheterna 
för Riksbanken att nå uppnå såväl prisstabilitet som finansiell stabilitet. Och då har 
jag inte ens tagit upp vad som skulle kunna hända om hushållen får svårigheter att 
betala sina lån och bostadspriserna faller kraftigt.6  

Ett prisfall på bostäder kan sätta en snöboll i rullning, med flera 
samverkande effekter… 

Ett prisfall på bostadsmarknaden kan hota både den realekonomiska och den 
finansiella stabiliteten, liksom prisstabliteten, via såväl direkta som indirekta effekter.  

De direkta effekterna på makroekonomin hänger samman med minskad 
konsumtionsefterfrågan  

Hög skuldsättning gör hushållen känsliga för störningar (exempelvis bostadsprisfall 
och ränteuppgångar). Flera empiriska studier indikerar att hushåll med högre 
skuldsättning minskade sin konsumtion betydligt mer än lägre skuldsatta hushåll 
under den finansiella krisen då bostadspriserna föll kraftigt i flera länder (se diagram 
7).7 Låt mig förklara varför det kan bli så. 

 

 

 

 
 

6 Detta är en fråga som Riksbanken har analyserat vid flera tidigare tillfällen. Se även exempelvis ”Riksbankens 
utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden”, 2011, och ” Finansiella obalanser i den 
penningpolitiska bedömningen”, fördjupning i Penningpolitisk rapport, juli 2013. 
7 Se Andersen, A.L, Duus C. och Lærkholm Jensen T., “Household debt and consumption during the financial 
crisis: Evidence from Danish micro data”, Working Papers 89, 2014, Danmarks Nationalbank, Dynan, K.,” Is 
Household Debt Overhang Holding Back Consumption?”, Brookings Papers on Economic Activity, 2012, samt 
Mian, A. Rao, K. och Sufi, A., ”Household Balance Sheets, Consumption, and the Economic Slump”, Quarterly 
Journal of Economics 128(4), s. 1687-1726, 2013. 
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Diagram 7. Samband mellan skuldsättning och utvecklingen av konsumtionen 
bland danska hushåll under den finansiella krisen 

Procent  

 
Källa: Andersen, A.L, Duus C. och Lærkholm Jensen T., “Household debt and consumption during the financial 
crisis: Evidence from Danish micro data”, Working Papers 89, 2014, Danmarks Nationalbank 

En hypotes går ut på att högt skuldsatta hushåll ökade sin skuldsättning särskilt 
mycket före krisen i syfte att öka sin konsumtion, exempelvis på grund av 
optimistiska förväntningar.  När krisen slog till och stämningsläget vände minskade 
dessa hushåll sin konsumtion kraftigt, tillbaka mot en mer normal nivå. Detta har lyfts 
fram som en förklaring till det negativa sambandet mellan skuldsättningen och 
konsumtionsutvecklingen bland danska hushåll (se diagram 7).8  

Om bostadspriserna faller kraftigt påverkas hushållens balansräkningar, i och med att 
förhållandet tillgångar/skulder försämras snabbt. Det syntes tydligt i de länder där 
bostadspriserna föll kraftigt i samband med den finansiella krisen. Exempelvis steg på 
kort tid den genomsnittliga belåningsgraden bland amerikanska hushåll med bolån 
från under 60 procent till över 90 procent, medan den genomsnittliga 
belåningsgraden bland hushållen i Danmark steg från under 45 procent till över 60 
procent (se diagram 8).  

Diagram 8. Hushållens belåningsgrad i USA och Danmark 

Procent 

 
Källor: Gelain, P, Lansing, K.J., och Mendicino, C., “House Prices, Credit Growth, and Excess Volatility: Implications for Monetary and Macroprudential 
Policy”, International Journal of Central Banking, 2013, samt Andersen, A.L, Duus C. och Lærkholm Jensen T., “Household debt and consumption 
during the financial crisis: Evidence from Danish micro data”, Working Papers 89, 2014, Danmarks Nationalbank  

8 Se Andersen, A.L, Duus C. och Lærkholm Jensen T., “Household debt and consumption during the financial 
crisis: Evidence from Danish micro data”, Working Paper, Köpenhamns universitet, 2015. 
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Om skulderna upptar en större del av värdet på bostaden minskar 
konsumtionsefterfrågan. Den mest uppenbara kanalen är att det blir svårare att låna 
till konsumtion när värdet på säkerheten (bostaden) minskar.9 Men man kan även 
tänka sig andra kanaler, t.ex. ökat sparande för att återställa balansräkningarna, så att 
skulderna minskar i förhållande till tillgångarna tillbaka till samma andel som före 
prisfallet. 

Till detta kommer en ytterligare kanal, nämligen att ett fall i bostadspriserna dämpar 
förtroendet bland hushåll och företag generellt, vilket påverkar den allmänna 
efterfrågan negativt.  

Förutom konsekvenser för ekonomin i stort riskerar vi många personliga tragedier i 
samband med att enskilda hushåll hamnar i problem. 

De direkta effekterna på den finansiella stabiliteten har att göra med bankernas 
finansiering 

Det man kanske först kommer att tänka på när det gäller kopplingen finansiell 
stabilitet och bostadsprisfall är att bankerna gör kreditförluster på hushållens bolån 
om bostadspriserna faller. Men både utifrån erfarenheterna från 1990-talskrisen och 
mot bakgrund av att de svenska bolånetagarna har omfattande skyldigheter att 
fullgöra sina betalningar på lånen (vilket på engelska brukar kallas full recourse) är 
detta att betrakta som mindre troligt.10  

Mer troligt är istället att finansiella stabilitetsrisker uppkommer till följd av att 
bankernas finansiering försvåras. Svenska banker har en stor andel 
marknadsfinansiering, och ett viktigt inslag är säkerställda obligationer med bolån 
som säkerhet. De här obligationerna finanserar utlåningen till bostadsändamål, och 
finns också på bankernas tillgångssida, eftersom de svenska bankerna till stor del 
äger varandras säkerställda obligationer. Obligationerna använder bankerna bland 
annat i sina likviditetsporföljer, i rollen som marknadsgaranter, som säkerheter i 
repor, med mera. 

I Sverige är marknaden för säkerställda obligationer med bolån som säkerhet idag 
större än marknaden för svenska statsobligationer. Den utestående stocken 
motsvarar över hälften av Sveriges BNP. De säkerställda obligationerna är med andra 
ord en av grundbultarna i den svenska finansiella sektorn.  

En stor andel av de säkerställda obligationerna innehas av utländska investerare (se 
diagram 9). De svenska bankerna är därmed beroende av att utlänska investerare har 
förtroende för den svenska bolånemarknaden. Ett bostadsprisfall göra att bankernas 
finansiering försvåras – utländska investerare har visat sig vara ”lättflyktiga”, 
exempelvis i samband med den senaste finansiella krisen (se diagram 9).  Sverige har 
ett stort banksystem, där bankernas tillgångar motsvarar nästan 4 gånger BNP. De 
potentiella effekterna på ekonomin blir därmed också större.  

9 Se Iacoviello, M., ”Housing Wealth and Consumption”, Board of Governors of the Federal Reserve System 
International Finance Discussion Papers 1027, 2011. 
10 Se exempelvis ”Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden”, 2011. 
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Diagram 9. Ägandet av svenska säkerställda obligationer per investerartyp 

Andelar i procent 

  
Källa: SCB  

Indirekta risker för den finansiella stabiliteten och makroekonomin  

En indirekt risk, som går från makroekonomin till den finansiella stabiliteten, är att 
minskad efterfrågan från överskuldsatta hushåll driver ned den allmänna efterfrågan i 
ekonomin. Då försvagas konjunkturen, vilket i sin tur ökar riskerna för att bankerna 
gör kreditförluster i företagssektorn.11 

Jag nämnde tidigare att bankerna kan få problem med sin finansiering vid ett prisfall 
på bostadsmarknaden i Sverige. I ett sådant scenario är det också tänkbart att 
bankernas finansieringsproblem leder till högre utlåningsräntor till hushållen – och 
därmed till lägre konsumtion.  

I praktiken är det sannolikt att alla dessa direkta och indirekta faktorer samspelar, så 
konsekvenserna av en nedgång på bostadsmarknaden kan bli allvarliga, och 
dessutom svåra att överblicka på förhand.  

... som gör det svårt att upprätthålla prisstabilitet och finansiell 
stabilitet 

Det är väldigt tydligt att det skulle bli svårare för Riksbanken att utföra sina 
huvuduppgifter, prisstabilitet och finansiell stabilitet, om vi skulle se en kraftig 
prisnedgång på bostadsmarknaden.  

Låt mig börja med prisstabiliteten. Om efterfrågan till följd av ett fall i 
bostadspriserna utvecklas svagare skulle vi normalt sett få lägre inflation. Men om 
utländska investerares minskande förtroende för den svenska bostadsmarknaden 
leder till ett generellt minskat intresse för att investera i Sverige skulle vi antagligen 
få en rejäl kronförsvagning, vilket skulle kunna driva upp inflationen kraftigt. Att 
osäkerheten kring inflationsutvecklingen skulle öka är väldigt troligt. 

Om vi övergår till den finansiella stabliteten kan jag upprepa vad jag har sagt många 
gånger, nämligen att finansiell stabilitet och prisstabilitet hänger ihop. En anledning 
till det är att om bankernas finansiering försvåras blir det svårare att ”nå ut” med 

11 Se Finansiell stabilitet 2015:1, s. 13. 
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reporänteförändringar. Man brukar säga att den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen försvagas. Då blir det naturligtvis svårare att stabilisera 
inflationen kring målet. Riksbanken skulle också kunna behöva använda olika verktyg 
för att hantera likviditetsproblemen i bankerna. Det såg vi tydligt under den akuta 
finanskrisen 2008-2009. 

Låt mig nu sammanfatta vad jag sagt så här långt. Vår penningpolitiska strategi går 
ut på att genom en mycket expansiv penningpolitik säkra förtroendet för 
inflationsmålet, som utgjort ett nominellt ankare för den svenska ekonomin under 
mer än 20 år. Men vi är väl medvetna om att det låga ränteläget ökar riskerna för 
problem på bostadsmarknaden längre fram och att det därför krävs åtgärder på 
annat håll för att vår strategi ska vara lyckosam i det längre perspektivet. 

När man diskuterar tänkbara åtgärder riktade mot bostadsmarknaden och hushållens 
skuldsättning handlar det alltså om riskhantering: att vidta åtgärder idag för att 
förhindra risken för ett ofördelaktigt förlopp längre fram. När det gäller den exakta 
utformningen av åtgärder är det därför till en del fråga om värdeomdömen och inte 
någon exakt vetenskap.  

Mandatet för makrotillsynen i Sverige måste klargöras 

Makrotillsynen är det politikområde som kommit att dominera den internationella 
diskussionen när det gäller att minska riskerna förknippade med hushållens 
skuldsättning.12 Inom makrotillsynen erbjuds flera riktade verktyg som skulle kunna 
användas för detta ändamål. Man kan till exempel ställa krav på bankernas kapital 
genom att införa kontracykliska kapitalbuffertar och riskviktsgolv på bolån, och 
begränsa hur mycket hushållen kan låna, med hjälp av bolånetak, skuldkvotstak och 
amorteringskrav. Därför är det naturligtvis mycket bekymmersamt att det tidigare 
beslutade ramverket för makrotillsynen i Sverige har stött på legala problem. 

Vi har nu en situation där ett förslag från regeringen om amorteringskrav skickats ut 
på remiss, efter att det uppstått legala oklarheter kring Finansinspektionens tidigare 
förslag.13 Då är det naturligtvis ännu mer beklagligt att det den senaste tiden 
dessutom uppstått oklarheter kring de legala förutsättningarna för regeringens 
förslag.  Nuvarande förslag hanterar dessutom bara amorteringskravet – oklarheter 
kvarstår för andra lånebegränsande verktyg, som jag anser helt nödvändiga. Mer om 
det strax.  

Den europeiska systemrisknämnden ESRB utkom i januari 2012 med en 
rekommendation när det gäller de nationella mandaten för makrotillsyn. Man pekar 
bland annat på vikten av att ansvarig myndighet har tillgång till lämpliga verktyg för 
att nå sina mål. Jag kan bara konstatera att denna rekommendation inte är uppfylld i 
Sverige. 

Vi kommer med åtgärdsförslag  

Från Riksbankens sida måste vi naturligtvis ändå bidra, givet vårt uppdrag, och 
analysera riskerna och komma med förslag på hur de ska hanteras, inte minst därför 
att finansiell stabilitet är en förutsättning för prisstabilitet. Låt mig inleda med att mer 
principiellt diskutera olika typer av åtgärder för att sedan säga något om de 
kvantitativa effekterna på hushållens skuldsättning.  

12 Jag för en mer ingående diskussion om makrotillsynens framväxt och utveckling i Sverige i mina tal i 
Nationalekonomiska föreningen 2014 och 2015. 
13 Se ”Remissyttrande om Promemorian kring amorteringskrav”, Sveriges riksbank, publicerat 151029. 
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Man kan förenklat säga att det finns två olika sätt att hantera problemen på 
bostadsmarknaden: antingen försöka öka utbudet av bostäder för att på så sätt 
dämpa bostadspriserna eller försöka dämpa efterfrågan på bostäder och bolån 
genom att göra det dyrare att låna eller helt enkelt begränsa hur mycket hushållen 
får låna. När det gäller åtgärderna som dämpar efterfrågan är det viktigt att skilja på 
sådana som påverkar alla lån, eller hela stocken av krediter, och sådana som bara 
påverkar nya lån, alltså flödet av krediter. Men låt oss börja med åtgärder som 
påverkar utbudet av bostäder. 

Ett ökat utbud av bostäder skulle kunna dämpa prisökningarna – men det 
kommer att ta tid! 

Strukturella problem på den svenska bostadsmarknaden är grundorsaken till att 
bostadsbyggandet inte förmått att möta den stigande efterfrågan. Ett ökat utbud av 
bostäder är en central pusselbit, eftersom det kan dämpa uppgången i 
bostadspriserna vilket också skulle bidra till att begränsa hushållens skuldsättning.  

Men det är inte bara mängden bostäder som har betydelse för hushållens 
skuldsättning. Man behöver också se över hur vi kan utnyttja det befintliga beståndet 
av bostäder mer effektivt. Fördelningen mellan ägda och hyrda bostäder har 
betydelse. En förändring av reglering av hyresmarknaden alternativt ökade 
subventioner till hyresrätter skulle öka andelen bostäder att hyra och därigenom 
dämpa efterfrågan på bostadsrätter och därmed bostadspriserna. 

Men att öka antalet bostäder och förändra strukturen på den svenska 
bostadsmarknaden kan ta lång tid att genomföra. Under tiden är vi hänvisade till 
olika åtgärder för att dämpa efterfrågan på bostäder och bolån.  

Åtgärder som kan dämpa hushållens efterfrågan på bolån  

Höjda kapitalkrav väsentliga för att stärka bankernas motståndskraft, men effekterna 
på hushållens skuldsättning är begränsade 

Man kan rikta sig till bankerna och höja kapitalkraven, vilket jag tycker att man ska 
göra. Om bankerna blir tvungna att ändra finansieringsmixen i sina balansräkningar i 
riktning mot högre andel eget kapital, skulle utlåningsräntorna kunna öka och 
därmed utlåningsvolymerna minska. Vår egen analys tyder dock på att effekterna på 
bankernas utlåningsräntor och utlåningen till hushållen skulle vara begränsade.14 Den 
främsta effekten är i stället att bankernas motståndskraft stärks. Men mot bakgrund 
av de finansiella stabilitetsrisker jag beskrev tidigare är detta centralt.  

En stor del av förbättringen av bankernas riskvägda kapitalrelationer de senaste åren 
har uppstått till följd av att bankerna i högre utsträckning använder interna modeller 
för att beräkna riskerna i utlåningen, och inte genom att de byggt upp mer kapital. 
Användandet av de interna modellerna har gjort att riskvikterna på bankernas 
utlåning sjunkit, vilket bidragit till att kapitalet i förhållande till riskvägda tillgångar 
stigit.  Vår analys visar att utan övergången till interna modeller skulle storbankernas 
kärnprimärkapitalrelationer endast ha ökat med några procentenheter under 
perioden 2006 till 2013. Bankernas eget kapital som andel av de totala tillgångarna, 
bruttosoliditeten, har i stort sett varit oförändrat de senaste åren (se diagram 10).15 

14 Se fördjupningen ”Skärpta kapitalkrav på banker – effekter på makroekonomin” i Penningpolitisk rapport, juli 
2014. 
15 Se Finansiell stabilitet 2015:1, s. 5-6. 
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Diagram 10. De svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelation och 
bruttosoliditet  

Procent 

 
Anm. Den blå linjen visar kärnprimärkapital i förhållande till totala tillgångar och skiljer sig därför från 
Baselkommitténs definition av bruttosoliditet 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken 

Även om åtgärder har vidtagits för att stärka bankernas kapitalnivåer behövs mer. En 
viktig åtgärd som Riksbanken har argumenterat för länge är just införandet av ett 
bruttosoliditetskrav.  Men vi har även argumenterat för att höja den kontracykliska 
kapitalbufferten till 2,5 procent och att höja riskviktsgolvet för bolån till 35 procent. 
Ett höjt riskviktsgolv för bolån har den fördelen att det, även om effekterna alltså är 
små, kan bidra till högre bolåneräntor till just hushållen, och till att bankerna tvingas 
hålla mer kapital för att täcka just sin bostadsutlåning.  

Direkta lånebegränsningar för hushållen minskar riskerna – men påverkar bara nya 
låntagare 

Ett alternativ är att rikta sig till hushållen och begränsa hur mycket de får låna 
Exempel på sådana åtgärder är skuldkvotstak, bolånetak, amorteringskrav och 
miniminivåer i bankernas kvar-att-leva-på-kalkyler. Det påverkar flödet av krediter, 
alltså nya lån. Effekten på skuldstocken tar därför tid.  

Man kan förstå effekterna av olika typer av lånebegränsande åtgärder med hjälp av 
en enkel ekvation som beskriver skuldstockens utveckling över tiden: 

𝐷𝑡 = (1− 𝛼) ∗ 𝐷𝑡−1 + 𝐿𝑡, 

där 𝐷𝑡 är skuldstockens nivå vid tidpunkt t, 𝛼 amorteringstakten i lånestocken och 𝐿𝑡 
är nya lån vid tidpunkten t. Skuldstockens utveckling bestäms alltså av 
amorteringstakten på de befintliga lånen och av hur mycket nya lån som tas upp. 

Alla typer av lånebegränsningar som hittills diskuterats rör nya lån. Eftersom lånen i 
stocken typiskt sett amorteras mycket långsamt, med några procent per år, kommer 
utvecklingen av skuldstocken på kort sikt att till största delen bestämmas av den 
tidigare skuldstocken. En begränsning av mängden nya lån får alltså ett ganska 
långsamt genomslag på skuldstocken. 
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Ett sänkt ränteavdrag kan påverka alla låntagare – och har potentiellt stora effekter 
på skuldsättningen 

För att påverka skuldernas utveckling bland hushållen skulle man också kunna tänka 
sig finanspolitiska åtgärder, vilket i det här sammanhanget betyder förändringar av 
olika bostadsrelaterade skatter. Ett exempel är förändringar i ränteavdragen för 
bolån. Fördelen med en sådan åtgärd är den har potential att påverka hela 
skuldstocken. Incitamenten att ta upp nya lån minskar, men även kostnaden för 
befintliga lån påverkas. I termer av den enkla skuldekvationen ovan skulle alltså 
amorteringstakten kunna stiga på befintliga lån (incitamenten att amortera ökar om 
den framtida lånekostnaden stiger) samtidigt som nyupplåningen dämpas. 

Skuldkvotstak är ett verkningsfullt komplement till bolånetaket 

Mycket tyder på fördelningen av skulderna också kan ha betydelse för riskerna. Som 
jag nämnde tidigare finns flera internationella studier som visar att högt skuldsatta 
hushåll minskar sin konsumtion mer än lägre skuldsatta hushåll vid exempelvis 
bostadsprisfall. Åtgärder som sätter en övre gräns för enskilda hushålls skuldsättning 
kan därför vara verkningsfulla när det gäller att minska riskerna för en svag 
makroekonomisk utveckling, även om effekten på den totala skuldkvoten skulle vara 
begränsad.  

Riksbankens tidigare analys har också visat att ett skuldkvotstak (alltså ett tak för hur 
stor skulden får vara i förhållande till den disponibla inkomsten) skulle kunna vara ett 
verkningsfullt komplement till det befintliga bolånetaket.16 Detta beror på att 
inkomsterna utvecklas mer stabilt än bostadspriserna. När bostadspriserna ökar 
kraftigt riskerar skulderna att fortsätta att öka i förhållande till inkomsterna om 
endast ett bolånetak finns som begränsning. Ett skuldkvotstak är dessutom mer 
verkningsfullt när det gäller att förhindra att räntebetalningarna upptar en för stor 
andel av inkomsten i framtiden. 

Så långt åtgärder. Vad händer med hushållens skuldsättning om inga ytterligare 
åtgärder vidtas?  

Några olika scenarier för hushållens skuldsättning  

Riksbanken gör normalt prognoser över hushållens skuldsättning tre år framåt i tiden. 
Att göra en bedömning längre framåt än så är förknippat med en betydande 
osäkerhet. För att ändå bilda oss en uppfattning om vad som skulle kunna hända 
med hushållens skuldsättning bortom prognoshorisonten har vi gjort en grov 
uppskattning av utvecklingen de kommande 10 åren, som tar avstamp i vår prognos 
för de kommande tre åren. Vi bedömer att ökningstakten i skuldsättningen kommer 
att avta något när reporäntan så småningom börjar höjas (enligt vår prognos första 
halvåret 2017) och långsamt stiger mot en normal nivå. 17  

I vårens stabilitetsrapport publicerade vi en omfattande analys av de svenska 
hushållens skuldsättning. En slutsats av den var att internationella studier och 
erfarenheter från den svenska 1990-talskrisen tyder på att om skuldsättningen 

16 Se fördjupningen ”Skuldkvotstak som policyåtgärd” i Finansiell stabilitet 2015:1, samt Alfelt, G., Lagerwall, B. 
och Ölcer, D, ” En analys av skuldkvotstak som policyåtgärd”, Ekonomiska kommentarer, nr 8, 2015, Sveriges 
riksbank. 
17 I skuldprognosen antas att stigande räntor 2018–2025 bidrar till att bostadspriserna växer i en långsammare 
takt än perioden 2005–2015. Utvecklingen av bostadspriserna bestäms i en modell där prisutvecklingen på 
längre sikt i huvudsak bestäms av utvecklingen i hushållens finansiella tillgångar, disponibla inkomst och 
bolåneräntan efter skatt. Skulderna antas följa bostadspriserna. 
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närmar sig 180-210 procent, mätt som andel av disponibel inkomst, är riskerna 
förhöjda i den svenska ekonomin. Det beror på att hushållens ränteutgifter – vid ett 
högre ränteläge än dagens – skulle bli så stora att de kan leda till stora 
efterfrågebortfall och i slutändan en kris.18 Det är tydligt att vi närmar oss en kritisk 
nivå med stormsteg (se diagram 11). 

Diagram 11. Hushållens skulder som andel av disponibel inkomst 

Procent 

 
Anm. Streckad röd linje visar en uppskattning av utvecklingen de kommande 10 åren utan ytterligare åtgärder. 
Skuggat område indikerar en tänkbar nedre gräns för när riskerna är förhöjda i ekonomin.  

Källor: SCB och Riksbanken 

Vi har också konstruerat räkneexempel för att i grova drag se hur olika åtgärder 
påverkar utvecklingen av hushållens skuldsättning för att illustrera vad som kan 
krävas för att få skuldsättningen att plana ut. 

Finansinspektionens förslag på amorteringskrav från i våras innebär att nya 
bolånetagare med belåningsgrader över 50 procent ska amortera 2 procent av lånet 
per år ned till 70 procent och 1 procent per år ned till 50 procent. Men vi ska ha klart 
för oss att i en internationell jämförelse framstår detta krav som milt. I de flesta 
länder finns det en tydlig löptid för lånet som anger när skulden ska vara återbetald, 
ofta mellan 20 och 40 år, samtidigt som andelen amorteringsfria lån ofta är låg.19 Om 
ingen omvärdering av bostaden sker, innebär Finansinspektionens förslag till 
amorteringskrav att hushåll med en belåningsgrad på 85 procent skulle behöva 
amortera ner till en belåningsgrad på 50 procent på 32 år. 

Vi ser i diagram 12 att amorteringskravet enligt nuvarande förslag endast har en liten 
betydelse när det gäller att bromsa den totala skuldsättningen de kommande åren. 
Som jag nämnde gäller för alla lånebegränsande makrotillsynsåtgärder (till exempel 
bolånetak, amorteringskrav och skuldkvotstak) som endast berör nya låntagare att de 
påverkar skuldstocken ganska långsamt. Inom en 10-årsperiod har därför sådana 
åtgärder i många fall en liten effekt på den totala skuldsättningen, även om storleken 

18 Se Emanuelsson, R., Melander, O. och Molin, J. (2015), ”Finansiella risker i hushållssektorn”, Ekonomiska 
kommentarer, nr 6 2015, Sveriges riksbank. 
19 En medelskuldsatt bolånetagare i Sverige som tar nya bolån, eller utökar befintliga bolån, amorterar endast i 
en takt som innebär att det nya lånet amorteras av på 56 år. Amorteringstakten varierar dock kraftigt mellan 
olika hushåll; 25 procent av de nya bolånetagarna amorterar de nya lånen i en takt på 85 år eller långsammare. 
Se ” Amorteringskrav - ett steg mot en mer hållbar skuldutveckling”, promemoria till Stabilitetsrådet, november 
2014, Sveriges riksbank. 
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på själva åtgärden (alltså hur mycket mindre nya lån som kan tas) naturligtvis spelar 
roll.  

Diagram 12. Effekten på hushållens skuldsättning av ett amorteringskrav enligt 
nuvarande förslag 

Procent 

  
Anm. Streckad röd linje visar en uppskattning av utvecklingen de kommande 10 åren utan ytterligare åtgärder. 
Skuggat område indikerar en tänkbar nedre gräns för när riskerna är förhöjda i ekonomin. Streckad gul linje 
visar en uppskattning av effekten av amorteringskrav enligt nuvarande förslag. 

Källor: SCB och Riksbanken 

En förändring av ränteavdraget kan ge en snabbare och mer direkt effekt på 
hushållens skuldsättning eftersom den berör alla låntagare. Men eftersom ett sänkt 
ränteavdrag initialt höjer bolånekostnaderna är det troligt att befintliga bolånetagare 
inte omedelbart amorterar ned sina lån. Därför kommer effekten på den totala 
skuldkvoten gradvis även när det gäller förändringar av ränteavdragen. Enligt de här 
beräkningarna är det först vid en halvering av ränteavdraget som vi får en tydlig 
inbromsning av hushållens skuldsättning under de närmaste 10 åren (se diagram 13). 

En halvering av ränteavdraget kan låta dramatiskt. Men vid dagens låga nivå på 
boräntorna på ungefär 2 procent motsvarar det en uppgång av bolåneräntan med 
ungefär 0,30 procentenheter (0,15*2 ≈ 0,30), alltså i samma storleksordning som en 
”normal” reporäntehöjning på 0,25 procentenheter. Vid högre räntenivåer blir 
effekten på hushållens boräntor av ett sänkt ränteavdrag naturligtvis större.  
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Diagram 13. Effekter på hushållens skuldsättning: en jämförelse av effekten av 
amorteringskrav, halverat ränteavdrag och olika skuldkvotstak  

Procent 

   
Anm. Streckad röd linje visar en uppskattning av utvecklingen de kommande 10 åren utan ytterligare åtgärder. 
Skuggat område indikerar en tänkbar nedre gräns för när riskerna är förhöjda i ekonomin. Streckade linjer visar 
en uppskattning av effekten av olika åtgärder. ”Skuldkvotstak (400%, undantag 15%)” innebär att 15 procent av 
volymen nya lån får ha över 400 procent i skuldkvot. 

Källor: SCB och Riksbanken 

Jag nämnde skuldkvotstak tidigare. Ett tak på 600 procent i förhållande till disponibel 
inkomst skulle påverka ungefär 12 procent av de nya bolånetagarna. I diagram 13 ser 
vi att effekten blir betydligt större än för amorteringskravet, men också betydligt 
mindre än för ett halverat ränteavdrag. Om man skulle införa ett skuldkvotstak på 
exempelvis 400 procent av inkomsten skulle det i dagsläget beröra nästan 40 procent 
av de nya bolånetagarna. Därmed skulle skuldsättningen på sikt dämpas påtagligt, 
samtidigt som vi får en hel del av effekten inom 10 år (se diagram 13). Våra 
beräkningar tyder på att effekten skulle bli ungefär lika stor som vid en halvering av 
ränteavdraget. 20 

I Storbritannien och Irland har man redan infört skuldkvotstak. Man har i 
Storbritannien sagt att högst 15 procent av bankernas nya bolån får ha en skuldkvot 
på över 450 procent, medan man i Irland sagt att högst 20 procent av bankernas nya 
bolån får ha en skuldkvot på över 350 procent. 21 I Storbritannien är andelen som 
undantas uttryckt i termer av antalet nya bolån, medan den i Irland är uttryckt i 
termer av volymen nya bolån. Att beräkna effekterna av att exempelvis 15 procent 
kan undantas från en regel är inte enkelt, men i diagram 13 har vi försökt oss på en 
sådan uppskattning. Vi ser att effekten blir något mindre än utan undantaget, men 
skillnaden är inte jättestor. 

I Sverige finns redan ett bolånetak. Ett alternativ skulle kunna vara att sänka detta 
från den nuvarande nivån på 85 procent. Men som jag nämnde finns klara poänger 
med att komplettera bolånetaket med ett skuldkvotstak. Våra beräkningar tyder 
också på att en sänkning av bolånetaket skulle ge relativt små effekter på hushållens 

20 Våra uppdaterade beräkningar tyder på att effekten av skuldkvotstak blir något större än de som tidigare 
redovisats i exempelvis Finansiell stabilitet 2015:1. 
21 Man har i båda fallen relaterat bolånen till bruttoinkomsten i stället för att relatera totala lån till den 
disponibla inkomsten, vilket gör att kravet i praktiken blir mindre bindande (bolån är mindre än totala lån, och 
bruttoinkomst är högre än disponibel inkomst). I beräkningarna har vi dock utgått från krav på totala lån i 
förhållande till disponibel inkomst. 
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totala skuldsättning. En sänkning av taket ned till 80 procent skulle inom en 10-
årsperiod ge ungefär samma effekt som det föreslagna amorteringskravet och även 
en sänkning ned till 75 procent skulle ge en mindre effekt på 10 års sikt än ett 
skuldkvotstak på 600 procent. 

Det framgår av det jag sagt hittills att det är svårt att hitta en enskild åtgärd som 
skulle kunna få skuldsättningen att sluta öka i ett 10-årsperspektiv. Därför kan det 
behövas en kombination av åtgärder. Ett exempel på ”åtgärdspaket”, som jag 
diskuterat vid tidigare tillfällen, innehåller amorteringskrav, halverat ränteavdrag och 
skuldkvotstak på 400 procent. En summering av effekterna av åtgärderna ger en 
mycket grov uppskattning av den sammantagna effekten, och indikerar i det här 
fallet att skuldsättningen skulle plana ut på ungefär dagens nivå (se diagram 14).  

Diagram 14. Hushållens skulder som andel av disponibel inkomst: den 
sammantagna effekten av amorteringskrav, halverat ränteavdrag och 
skuldkvotstak på 400 procent 

Procent 

  
Anm. Streckad röd linje visar en uppskattning av utvecklingen de kommande 10 åren utan ytterligare åtgärder. 
Skuggat område indikerar en tänkbar nedre gräns för när riskerna är förhöjda i ekonomin. Streckade linjer visar 
en uppskattad sammantagen effekt av flera åtgärder. ”Skuldkvotstak (400%, undantag 15%)” innebär att 15 
procent av volymen nya lån får ha över 400 procent i skuldkvot. 

Källor: SCB och Riksbanken 

Olika åtgärders intäkter och kostnader måste vägas mot varandra 

Jag nämnde tidigare att det exakta utförandet av olika åtgärder till stor del måste 
baseras på värdeomdömen. Syftet med åtgärderna, det vill säga intäkten, är att 
minska risken för en ofördelaktig utveckling längre fram. Men det uppstår också 
kostnader på kort sikt när möjligheterna att låna begränsas, eftersom det dämpar 
konsumtionen och därmed även BNP-tillväxten. Vid ett eventuellt införande av en 
åtgärd måste alltså intäkterna i form av en minskade risker på längre sikt vägas mot 
kostnaderna i form av lägre efterfrågan och BNP på kort sikt.22  

  

22 Se Guibourg, G. och Lagerwall, B.,” Hur påverkas samhällsekonomin av makrotillsynsåtgärder?”, 
Ekonomiska kommentarer nr 9 2015, Sveriges riksbank. 
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I det sammanhanget kan nämnas en ytterligare aspekt på ränteavdraget, nämligen 
att det i dagsläget utgör en kostnad för staten. Enligt en analys av 
Konjunkturinstitutet i juni i år kommer statens kostnader för ränteavdraget att öka 
betydligt när räntorna går upp: från cirka 23 miljarder 2013 till 60 miljarder (1 procent 
av BNP) om 10 år. Ett sänkt ränteavdrag kan alltså förbättra statens finanser ganska 
rejält framöver, vilket skulle frigöra reformutrymme för att kompensera för en hel del 
av de kortsiktiga makroekonomiska kostnader som annars skulle uppstå. 

Avslutning 

Det är viktigt för Riksbanken att analysera bostadsmarknaden och hushållens 
skuldsättning, inte minst eftersom de kan påverka möjligheten att utföra våra 
uppdrag om prisstabilitet och finansiell stabilitet.  

Vår expansiva penningpolitik syftar till att bevara förtroendet för inflationsmålet. Jag 
har idag pekat på att omvärldens penningpolitik också sätter ramar för den svenska 
penningpolitiken. Inflationen är nu på väg åt rätt håll.  

Men en förutsättning för att vår penningpolitiska strategi ska lyckas i ett längre 
perspektiv är att man vidtar åtgärder på annat håll för att minska riskerna 
förknippade med bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning. Utvecklingen är 
definitivt på väg åt fel håll! Det finns flera tänkbara risker för både realekonomin, den 
finansiella stabiliteten och prisstabiliteten, som hänger samman med hushållens 
skuldsättning och bostadsmarknaden. Flera av dem har jag försökt belysa idag. 

Man kan likna den svenska bostadsmarknaden vid en ”blind fläck” i den ekonomiska 
politiken. I sitt senaste utlåtande om Sveriges ekonomi beskrev IMF situationen på 
den svenska bostadsmarknaden som självförvållad.23 I grunden är det förstås varje 
enskild banks ansvar att säkra en långsiktigt sund kreditgivning. Det är en central 
tanke i ett marknadsbaserat system, och något som vi inte får glömma bort i 
debatten om bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning. Men myndigheterna 
har ansvaret att agera i den mån utvecklingen hotar den makroekonomiska och 
finansiella stabiliteten. I det avseendet ligger vi i Sverige efter tidtabellen.  

Det finns flera tänkbara åtgärder som både kan dämpa den totala skuldsättningen i 
ekonomin och förhindra att grupper av hushåll skuldsätter sig alltför mycket, i form 
av exempelvis förändringar av ränteavdraget och lånebegränsande åtgärder. Jag har 
beskrivit flera av dem idag. Men låt mig också åter framföra att det är centralt att 
mandatet för makrotillsynen klargörs. Det är en förutsättning för att kunna införa de 
lånebegränsande åtgärderna.  

Att vi minskar riskerna är centralt för att Riksbankens ska kunna uppfylla sina 
huvuduppgifter om prisstabilitet och finansiell stabilitet. Men att undvika problem på 
bostadsmarknaden och en framtida ekonomisk kris är något som i grunden angår oss 
alla.  

23 Se http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Nyheter/2015/Riksbanken-publicerar-IMFs-utlatande-om-
Sveriges-ekonomi. 
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