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FöRoRd n  n

 n Förord

den 4 februari 2010 beslutade Riksbankens direktion att ge chefen för avdelningen 

för penningpolitik, per jansson, och chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, 

mattias persson, i uppdrag att genomföra en utredning om risker på den svenska 

bostadsmarknaden i enlighet med utredningens direktiv.

utredningens syfte var att belysa relationen mellan bostadsmarknaden och Riks-

bankens uppgifter och mål. i uppdraget ingick att med utgångspunkt från dagens 

regelverk, undersöka vilka risker som det finns på den svenska bostadsmarknaden. 

utredningen skulle också belysa vilka verktyg som myndigheter bör förfoga över för 

att förebygga att risker byggs upp. utredningen skulle även ta upp utvecklingen på 

marknaden för kommersiella fastigheter. när det var relevant skulle internationella 

jämförelser göras.

utredningen består av sammanlagt 12 underlagsrapporter som författats av 

ekonomer/forskare på Riksbanken och ekonomer/forskare utanför Riksbanken. 

utredningens sammanfattning har skrivits av per jansson och mattias persson och 

utgör inte ett officiellt ställningstagande från Riksbanken i dessa frågor.
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innehåll n  n

 n uppdraget

utredningens direktiv

bakgRund

både i ett historiskt och i ett internationellt perspektiv har stora fall i fastighetspriser 

spelat en framträdande roll i ekonomiska kriser. ett gemensamt drag i dessa 

kriser har i de flesta fall varit att de föregåtts av en stark kreditexpansion och att 

skuldsättningen ökat. 

i många fall, som under den svenska bankkrisen på 1990-talet, har det i första 

hand rört sig om prisfall på kommersiella fastigheter. i några fall, som under den 

senaste internationella finanskrisen, har fokus legat på prisutvecklingen på bostads-

marknaden. 

under lång tid har olika internationella bedömare oroat sig för utvecklingen på 

bostadsmarknaden eftersom priserna på bostäder och hushållens skuldsättning i 

många länder har stigit i snabb takt. Risken är att sådana prisökningar blir över-

drivna. i spåren av den senaste finanskrisen har också bostadspriserna fallit i många 

länder. 

även i sverige har bostadspriserna stigit kraftigt under flera år. i sverige har dock 

inte den finansiella krisen lett till några större prisfall på bostäder. banker och andra 

långivare har gjort mycket små kreditförluster på bostadslånen till hushållen. 

kännetecknande för den svenska bolånemarknaden under senare tid har varit 

att belåningsgraden – det vill säga lånets storlek jämfört med bostadens värde – är 

relativt hög för nya låntagare, att lånens räntebindning är kort och att amortering-

arna är små 

den kommersiella fastighetsmarknaden har under den senaste tiden känne-

tecknats av prisfall och av att skuldsättningsgraden för fastighetsbolagen ökat. de 

svenska fastighetsbolagen är beroende av lån för att finansiera sin verksamhet. 

dessutom utgör bankernas utlåning till fastighetsbolagen en inte oväsentlig andel 

av deras totala utlåning. den kommersiella fastighetsmarknaden är därför av stor 

betydelse för den finansiella stabiliteten.

Riksbanken har till uppgift att ansvara för penningpolitiken. målet för penning-

politiken är att upprätthålla ett fast penningvärde. det har tolkats som en låg och 

stabil inflation. Riksbanken har emellertid också till uppgift att främja ett säkert och 

effektivt betalningsväsende. 

den senaste finanskrisen har blåst nytt liv i debatten om en centralbank bör 

försöka motverka stigande tillgångspriser för att förhindra att en bubbla byggs upp. 

om en husprisbubbla brister, faller bostadspriserna kraftigt. det kan inte uteslutas 
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att detta får återverkningar på det finansiella systemet och betalningsväsendet, i 

synnerhet om ökningen av huspriserna gått hand i hand med en hög skuldsättning. 

dessutom kan kraftiga förändringar av bostadspriserna påverka samhällsekonomin i 

stort och därmed penningpolitiken. samtidigt påverkar emellertid penningpolitiken 

utvecklingen av bostadspriserna. vidare gör en hög belåningsgrad och en rörlig rän-

ta på bostadslån att det enskilda hushållet kan vara känsligt för ränteförändringar. 

sammantaget innebär detta att utvecklingen av bostadspriserna på ett komplicerat 

sätt samverkar med Riksbankens uppgifter och mål. 

uppdRaget

den svenska bostadsmarknadens funktion har i olika sammanhang diskuterats av 

Riksbanken, myndigheter och enskilda forskare. Resultatet från dessa diskussioner 

är inte entydigt. dessutom har de oftast avsett enskilda frågor, såsom om det 

finns en ”bostadsbubbla” eller hur robust systemet är för isolerade händelser 

som till exempel en räntehöjning. Riksbanken anser därför att det bör göras en 

mer sammanhållen analys av den svenska bostadsmarknaden. utredningen bör 

belysa relationen mellan bostadsmarknaden och Riksbankens uppgifter och mål. 

utredningen ska med utgångspunkt från dagens regelverk, behandla dels vilka risker 

som finns på bostadsmarknaden, dels myndigheternas verktygsarsenal. i uppdraget 

ingår att göra internationella jämförelser när detta är relevant. 

marknaden för kommersiella fastigheter är i flera avseenden bättre analyserad än 

bostadsmarknaden. mot bakgrund av erfarenheter från tidigare kriser bör emellertid 

även utvecklingen på denna marknad analyseras inom ramen för utredningen. 

utredningen ges i uppdrag att:

• analysera vilka faktorer som förklarar varför priserna på svenska bostäder 

har ökat under lång tid och varför belåningsgraderna har stigit. utredningen 

ska analysera om det finns några skillnader mellan storstadsområden och 

övriga landet.

• diskutera vilken roll penningpolitiken har spelat för utvecklingen på den 

svenska bostadsmarknaden och hur centralbanker ska förhålla sig till 

tillgångspriser.

• diskutera vilken roll institutionella faktorer som till exempel 

skattesystemets utformning, det finansiella regelverket och formerna 

för bostadsfinansieringen har spelat för utvecklingen på den svenska 

bostadsmarknaden.

• analysera vilka risker som finns med en hög belåningsgrad och med små 

eller inga amorteringar.
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• undersöka vilka risker som uppstår när andelen hushåll med lån till rörlig 

ränta ökar.

• utreda vilka händelser som skulle kunna utlösa ett fall i bostadspriser 

och vilka konsekvenser det skulle kunna få för samhällsekonomin, 

penningpolitiken, de finansiella marknaderna och den finansiella stabiliteten.

• belysa utvecklingen på marknaden för kommersiella fastigheter och diskutera 

prisutvecklingen på denna marknad och fastighetsbolagens skuldsättning. 

• analysera vilken roll penningpolitiken kan och bör ha för att påverka en 

oönskad utveckling av kreditstockar och fastighetspriser.

• diskutera vilka alternativa verktyg som kan användas för att påverka en 

sådan oönskad utveckling och under vilka omständigheter de i så fall bör 

användas.

• diskutera hur ansvaret för användningen av sådana alternativa verktyg kan 

fördelas mellan olika myndigheter.

samRåd och Redovisning av uppdRaget

utredningen ska utföras inom Riksbanken. Riksbanken kommer vid behov att anlita 

extern experthjälp. arbetet ska vid lämpliga tillfällen avrapporteras till direktionen.

utredningen ska samråda med Finansinspektionen och andra berörda myndighe-

ter.

under hösten 2010 ska utredningen bjuda in till en konferens om bostadsmark-

naden med medverkan av svensk och utländsk expertis.

uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2011.

utredningens organisation och genomförande

Riksbankens utredning om risker på husmarknaden har utarbetats av en arbets-

grupp sammansatt av medarbetare från avdelningen för penningpolitik (app) 

och avdelningen för finansiell stabilitet (aFs) under ledning av mattias persson 

(avdelningschef på aFs) och per jansson (avdelningschef app). ylva hedén 

Westerdahl (enhetschef, app) och albina soultanaeva (senior ekonom, aFs) har lett 

arbetsgruppens arbete och skött kontakterna med externa experter. en styrgrupp 

har varit kopplad till arbetsgruppen bestående av mattias persson (aFs), per 

jansson (app), claes bergh (rådgivare till direktionen), staffan viotti (rådgivare till 

direktionen) med flera. 

utredningen har hållit cirka 10 stycken protokollförda möten mellan styrgrup-

pen och arbetsgruppens ledning. arbetsgruppen har presenterat sina rapporter för 
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Om jag tolkar 
innehållsförteckningen rätt så 
bör det vara en huvudrubrik här 
(Uppdraget)

styrgruppen och fått återkoppling på sitt arbete vid fyra tillfällen. direktionen har 

fortlöpande informerats om utredningen och dess arbete.

ett antal externa ekonomer/forskare har ombetts skriva rapporter till utredningen.

• professor peter englund har skrivit om svenska huspriser och satt dem i ett 

internationellt perspektiv, se kapitel i.1.

• professor Franklin allen (vetenskaplig rådgivare till Riksbanken) och professor 

kenneth Rogoff (vetenskaplig rådgivare till Riksbanken) har skrivit om 

tillgångspriser, finansiell stabilitet och penningpolitik, se kapitel iii.1

• professor philip davis, tatiana Fic och dilruba karim har skrivit om 

dynamiken på bostadsmarknaden och systemförebyggande verktyg, se 

kapitel iii.2.

• professor stellan lundström och Fil. dr bo holmlund har skrivit om 

kommersiella fastigheter och finansiell stabilitet, se kapitel v.1.

• professor howell jackson skulle skriva en rapport om alternativa verktyg och 

en internationell jämförelse av mandatfördelning mellan myndigheter. tyvärr 

har den frågan lämnats obesvarad då Riksbanken på ett så pass sent stadium 

informerades att professor jackson inte kunde leverera sin rapport.

inom ramen för utredningen har Riksbanken även undersökt möjligheten att få 

fram mer statistik och bättre indikatorer över situationen på bostadsmarknaden i 

sverige. den nya statistiken inkluderar bland annat en indikator över lager av osålda 

bostäder, information om hur länge bostäder har funnits till försäljning samt kvot 

mellan utrops- och slutpris, se kapitel iv.1. ibland vill Riksbanken kunna belysa 

vissa frågor som inte kan besvaras med befintlig statistik. Från och med hösten 

2010 samarbetar Riksbanken med mäklarsamfundet. mäklarsamfundet skickar en 

enkätundersökning till sina medlemsföretag som består av fastighetsmäklare fyra 

gånger per år och Riksbanken kan formulera ett par specifika frågor i enkäten. 

den 1 oktober 2010 bjöd utredningen andra berörda myndigheter och privata 

aktörer1 till ett ”runda-bords-samtal” om riskerna på den svenska bostadsmark-

naden. de inbjudna ombads diskutera läget på bostadsmarknaden, det vill säga 

om de ansåg att bostadspriserna var övervärderade eller inte och om hushållens 

skuldsättningsnivå var för hög eller inte. de ombads även berätta hur de såg på den 

framtida utvecklingen, effekterna av nya regleringar, skatter och stigande bostads-

räntor. bengt hansson från bostadskreditnämnden, tomas pousette från sbab och 

Filip andersson från Rbs inledde diskussionen om läget på bostadsmarknaden. lars 

1 de som bjöds in till mötet var: Finansinspektionen, Riksgälden, Finansdepartementet, konjunktur-
institutet, bostadskreditnämnden, Finansmarknadskommittén, skatteverket, boverket, villaägarnas 
riksförbund, Fastighetsägarna, mäklarsamfundet, svenska bankföreningen, se banken nordea, Royal 
bank of scotland (Rbs), sbab, statshypotek, svenska handelsbanken, swedbank, valuegard, bostad-
rättsorganisationen sbc.
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Frisell, Finansinspektionen och kerstin af jochnick, svenska bankföreningen inledde 

diskussionen om effekterna av nya regleringar.

den 12 november 2010 anordnande Riksbanken ett seminarium på ämnet 

”bostadsmarknaden, finansiell stabilitet och penningpolitik”. den första sessionen 

behandlade fastighetsmarknaden och finansiell stabilitet. talare var philip davis, 

brunel university, och nancy Wallace, berkley university. den andra sessionen 

behandlade tillgångspriser, finansiell stabilitet och penningpolitik. talare var kenneth 

Rogoff, harvard university, och claudio borio, bank for international settlements 

(bis). den tredje sessionen behandlade bostadsmarknaden och alternativa verktyg. 

talare var Franklin allen, Wharton university, cho-hoi hui, hong kong monetary 

authority och howell jackson, harvard university. seminariet avslutades med en 

paneldiskussion om hur man undviker att fastighetspriser orsakar framtida finan-

siella kriser. i paneldiskussionen deltog claudio borio, bis, luci ellis, Reserve bank of 

australia, stefan gerlach, goethe universität och nancy Wallace. se kapitel vi.1 för 

en sammanfattning av seminariet.

på ett direktionsmöte den 31 januari 2011 överlämnades ett utkast på utredning-

en till Riksbankens direktion. därefter översattes de olika rapporterna i utredningen 

till svenska och engelska. Rapporterna sattes sedan i en gemensam grafisk stil. 

utredningen publicerades den 5 april 2011 i pdf-format på Riksbankens webbplats 

www.riksbank.se och i bokform.
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 n Riksbankens utredning 
om risker på den svenska 
bostadsmarknaden  
– sammanfattning
Per Jansson och Mattias Persson*

utvecklingen på fastighetsmarknaden har genom historien spelat en framträdande 

roll i ekonomiska kriser. den svenska 90-talskrisen och den senaste globala krisen är 

bara två exempel där kraftiga fall i fastighetspriser har orsakat stora störningar såväl 

i finanssektorn som i ekonomin som helhet. en gemensam nämnare för fastighets-

relaterade kriser har varit att de i princip alltid föregåtts av längre perioder med 

stigande huspriser och ökande skuldsättning bland hushållen.

Tittar man närmare på enskilda länder under den aktuella krisen går det att 

identifiera ett samband mellan utvecklingen i bostadspriser och skuldsättning å ena 

sidan och krisens djup å andra sidan. de länder som drabbats värst är de som haft 

de kraftigaste prisfallen. ofta är det också samma länder som har haft den högsta 

skuldsättningen bland hushållen och den starkaste tillväxten i bostadspriser före 

krisen.1 

också i Sverige steg bostadspriserna och utlåningen till hushållen kraftigt under 

ett antal år före finanskrisen. Men till skillnad från i många andra länder föll de 

svenska bostadspriserna knappast alls i samband med krisen och fortsatte därefter 

att stiga. Att bostadspriserna inte föll var visserligen ett av skälen till att effekterna 

av krisen blev mildare i Sverige, eftersom det bidrog till att hålla uppe efterfrågan i 

ekonomin. Men kombinationen av fortsatt stigande bostadspriser och det faktum 

att hushållens upplåning sedan lång tid ökade mer än deras inkomster var samtidigt 

något som oroade.

Mot bakgrund av den här utvecklingen beslutade Riksbankens direktion i februari 

2010 att tillsätta en utredning om riskerna på den svenska bostadsmarknaden. 

denna utredning är nu klar och presenteras i denna samlingsvolym. utredningen 

består av sammanlagt 12 rapporter, skrivna av såväl ekonomer/forskare på Riksban-

ken som svenska och utländska ekonomer/forskare utanför banken. I egenskap av 

*  per Jansson, avdelningschef, Riksbankens avdelning för penningpolitik.  
Mattias persson, avdelningschef, Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. 

1  Se Glick, R. och Lansing k. J. (2010), “Global Household Leverage, House prices and Consumption”, 
FRBSF Economic Letters, 2010-01.
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ansvariga för arbetet ska vi här försöka sammanfatta vad som enligt vår bedömning 

är de viktigaste resultaten från utredningen. 

Hur påverkar bostadsmarknaden makroekonomin?

Som en utgångspunkt för vår diskussion kan det vara värdefullt att schematiskt be-

skriva hur olika faktorer kan påverka bostadsmarknaden och hur bostadsmarknaden 

kan påverka ekonomin i övrigt. det kan göras med hjälp av följande figur.

Figur 1. Bostadsmarknaden och makroekonomin

KONSUMTIONS-
KANALEN

Hushållens ekonomi

Reala faktorer
- Sysselsättning
- Demografi
- Etc.

Institutionella faktorer
- Reglering
- Skatter
- Etc.

Finansiella faktorer
- Kreditutbud
- Kreditkostnader
- Etc.

Makroekonomin

Bostadsmarknaden

STABILITETS-
KANALEN

Finansiella systemet

bostadsmarknaden i sig påverkas av reala, institutionella och finansiella faktorer, 

såsom den demografiska utvecklingen, skatter och kreditutbud. penningpolitiken 

påverkar bostadsmarknaden främst genom att den får effekter på kostnaderna för 

hushållens bolån. det som händer på bostadsmarknaden påverkar i sin tur makro-

ekonomin, exempelvis sysselsättningen, bNp-utvecklingen och inflationen, via två 

kanaler som kan benämnas konsumtionskanalen och stabilitetskanalen. 

koNSuMTIoNSkANALeN

Förändringar i bostadspriser påverkar hushållens konsumtion på olika sätt. När 

bostadspriserna stiger, ökar hushållens förmögenhet. När hushållen på detta sätt blir 
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rikare upplever de att utrymmet att konsumera ökar.2 bostaden kan också fungera 

som säkerhet för lån, och om värdet på bostaden ökar kan det bli lättare för hushål-

len att låna och de kan låna till bättre villkor. om bostadspriserna faller är mekanis-

merna förstås de motsatta – hushållens förmögenhet minskar och de får svårare att 

ta lån och villkoren för lånen försämras. 

om uppgångsfasen i huspriserna präglats av en alltför optimistisk bild av den 

framtida utvecklingen kan det dessutom vara så att ett kraftigt fall i bostadspriserna 

kan få hushållen att justera ner den nivå på skulderna som de i längden känner sig 

bekväma med att hålla. konsumtionen minskar därför inte bara på grund av att 

bostäderna minskar i värde och hushållen får svårare att låna, utan också därför att 

hushållen prioriterar att amortera ner sina skulder. 

STAbILITeTSkANALeN

ett fall i bostadspriserna kan dock leda till större problem för makroekonomin än 

enbart ett bortfall i konsumtionen. vid ett prisfall på bostadsmarknaden kan det 

uppstå en situation där hushållens bostadslån överstiger värdet på bostaden. om 

detta sker samtidigt som hushållens förmåga att återbetala lånen kraftigt försämras, 

till exempel till följd av arbetslöshet, uppstår förluster i de kreditgivande instituten 

på det sätt som var fallet i många länder under den senaste finanskrisen. om förlus-

terna är tillräckligt omfattande för att orsaka solvensproblem hos instituten finns en 

risk för att det finansiella systemets stabilitet hotas. 

det behöver dock inte gå så långt att det uppstår faktiska solvensproblem i 

kreditinstituten för att det ska bli stabilitetsproblem. det kan räcka med att institut-

ens finansiärer, på grund av utvecklingen på bostadsmarknaden, ser en betydande 

osäkerhet kring sina placeringar för att de ska dra tillbaka sin finansiering. om det 

sker kan resultatet bli en ansträngd likviditetssituation i hela det finansiella systemet. 

Även detta var något som inträffade på en del håll under den senaste finanskrisen.

oavsett hur stabilitetsproblemen tar sig uttryck finns det en risk för att detta 

leder till att kreditförsörjningen i ekonomin drabbas av utbuds- och prisstörningar 

eller att det finansiella systemets funktionssätt hotas. I denna kanal är det alltså inte 

fråga om makroekonomiska störningar i form av en efterfrågechock utan snarare i 

form av friktioner i utbudet av finansiella tjänster.

2  Teoretiskt är det inte självklart att förändringar i huspriser påverkar konsumtionen i ekonomin som 
helhet (se till exempel buiter W.H. (2008) “Housing Wealth Isn’t Wealth”, NbeR Working paper No. 
14204). Samtidigt som en del hushåll gynnas av högre huspriser så missgynnas andra, exempelvis 
unga hushåll som inte är lika etablerade på bostadsmarknaden. empiriskt förefaller det dock finnas 
ett samband mellan förändringar i huspriser och konsumtion (se till exempel davis, e.p. (2010), ”New 
International evidence on Asset-price effects on Investments, and a Survey for Consumption”, oeCd 
economic Studies vol. 2010).
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Några viktiga frågor i utredningen

Låt oss nu sammanfatta vad vi anser vara de viktigaste resultaten från utredningen. 

vi gör det genom att lyfta ett antal centrala frågor och i korthet redogöra för vår 

tolkning av vad utredningen kommer fram till. I vissa fall handlar det om att väga 

samman resultat från flera rapporter.

vILkeN RoLL kAN peNNINGpoLITIkeN SpeLA FöR ATT FöRebyGGA RISkeR på 

boSTAdSMARkNAdeN?

Med tanke på vilka problem ett fall i bostadspriserna kan orsaka är det förstås önsk-

värt att man kan undvika att det byggs upp obalanser som förr eller senare riskerar 

att leda till kraftiga prisfall. Frågan om vilken roll penningpolitiken kan spela för att 

förebygga sådana obalanser på bostadsmarknaden har länge debatterats i den in-

ternationella forskningen och tas också upp i flera av uppsatserna (Allen och Rogoff, 

kapitel III.1, Claussen, Jonsson och Lagerwall, kapitel II.1, samt davis, Fic och karim, 

kapitel III.2). detta är en av de frågor där det inte finns några helt säkra svar och där 

mer forskning krävs. vår tolkning är dock att man åtminstone börjar närma sig en 

samsyn som kan beskrivas på följande sätt. 

Även om styrräntan har en roll att spela för utvecklingen på bostads- och bolåne-

marknaden så kan penningpolitiken behöva kompletteras med andra åtgärder. 

Räntan är ett generellt verkande medel och kan inte användas för att dämpa enbart 

en specifik del av lånemarknaden. Modellsimuleringar för den svenska ekonomin av 

Claussen, Jonsson och Lagerwall tyder på att det hade varit svårt att med penning-

politiken dämpa uppgången i bostadspriserna utan betydande negativa återverk-

ningar på resten av ekonomin. Simuleringar av davis, Fic och karim indikerar att 

specifika åtgärder som förebygger systemrisker (på engelska macroprudential 

policies) är effektivare än penningpolitik när det gäller att påverka huspriser och 

skuldsättning.  

Frågan om hur penningpolitiken och en politik för systemriskförebyggande åtgär-

der bäst bör samordnas återstår ännu i mångt och mycket att besvara. Forskningen 

inom detta område är fortfarande i sin linda. det gäller också frågan om i vilken 

grad penningpolitiken påverkar risktagandet hos ekonomins aktörer, exempelvis om 

risktagandet tenderar att öka efter en längre period med låga räntor. om penning-

politiken har en sådan ”bieffekt” är det något som centralbankerna kan behöva ta i 

beaktande. Även inom detta område pågår forskning som är värd att följa.

När det gäller att hitta en lämplig kombination av åtgärder är det förstås viktigt 

att man i varje situation så långt det är möjligt försöker identifiera de bakomliggan-

de drivkrafterna till utvecklingen och de riskfaktorer som är de mest framträdande. 

en oroväckande snabb ökning i huspriser och kredittillväxt är ofta ett symptom på 

underliggande problem, såsom brister i kreditprövningen eller en allmänt överhettad 
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ekonomi. både drivkrafter och riskfaktorer kan variera såväl över tiden som mellan 

länder. Ju bättre man lyckas med att ställa en diagnos desto mer gynnsamma är 

förstås också förutsättningarna att man ska kunna sätta in en lämplig behandling 

i tid. erfarenheterna från den senaste krisen visar dock att det inte alltid är så lätt 

varken att identifiera de underliggande problemen eller att i tillräckligt god tid vidta 

åtgärder för att komma till rätta med dem.

ÄR deN SveNSkA boSTAdSMARkNAdeN öveRvÄRdeRAd?

I efterskott kan det som hänt i många länder se ut att kunna beskrivas som att man 

hade byggt upp kredit- och husprisbubblor som sedan brast, i flera fall med stora 

negativa konsekvenser för ekonomin. en viktig fråga för svenskt vidkommande är 

därför om den svenska bostadsmarknaden i dagsläget kan betecknas som övervär-

derad och att det därför, på motsvarande sätt som var fallet i många andra länder, 

finns en betydande ”fallhöjd” i bostadspriserna. denna fråga tas upp i uppsatserna 

av englund, kapitel I.1, och av Claussen, Jonsson och Lagerwall.

I båda dessa uppsatser finner man att de höga svenska bostadspriserna i stor ut-

sträckning kan förklaras av det man brukar kalla fundamentala faktorer, det vill säga 

att det finns naturliga ekonomiska förklaringar till den prisstegring som skett. det 

handlar exempelvis om att hushållens inkomstutveckling varit god, att realräntan 

sjunkit och att utbudet av bostäder inte ökat speciellt mycket. I många länder ökade 

även byggandet av bostäder kraftigt åren före krisen vilket förvärrade problemen 

när krisen väl kom. 

Slutsatsen att utvecklingen i Sverige till stor del har naturliga förklaringar förefal-

ler rimlig även om man, som konstateras i uppsatsen av Finocchiaro, Nilsson, Nyberg 

och Soultaneva, kapitel II.3, bör vara försiktigt med att dra alltför stora växlar på 

den här typen av bedömningar. exempelvis rådde det delade meningar om huruvida 

den amerikanska bostadsmarknaden var övervärderad eller inte i stort sett ända 

fram till dess att priserna började falla. 

uppsatsen av englund pekar samtidigt på ett viktigt förhållande: det kan fin-

nas skäl att fråga sig om de fundamentala faktorer som förklarar utvecklingen på 

bostadsmarknaden i sin tur befinner sig på rimliga nivåer. englund lyfter speciellt 

fram det låga bostadsbyggandet den senaste femtonårsperioden och den ovanligt 

låga realräntan. en delvis relaterad observation i uppsatsen av Claussen, Jonsson och 

Lagerwall är att bostadspriserna, även om de alltså till stor del kan förklaras av fun-

damentala faktorer, ligger över sin långsiktiga trend. Att det finns naturliga förkla-

ringar till de höga svenska bostadspriserna innebär alltså inte nödvändigtvis att de 

kommer att utvecklas lugnt framöver. en slutsats av detta är att begreppet ”bubbla” 

är mångtydigt och att man kanske ska vara försiktig med att överhuvudtaget an-

vända det, särskilt för icke-finansiella tillgångar. en reflektion man också kan göra är 

att om någon fundamental faktor skulle förändras relativt snabbt så skulle effek-
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terna på ekonomin mycket väl kunna vara beroende av hur hög skuldsättningen är 

hos hushållen. oavsett om bostadspriserna är fundamentalt motiverade eller inte så 

skulle riskerna därför kunna vara större om hushållen har en hög skuldsättning.

ÄR deN FINANSIeLLA STAbILITeTeN HoTAd vId eTT FALL I HuSpRISeRNA? 

om vi skulle få ett större prisfall på bostadsmarknaden framöver är en central fråga 

i vilken mån detta skulle kunna utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten. I 

termer av figur 1 skulle frågan kunna ställas som: kommer ett fall i bostadspriserna 

enbart att påverka makroekonomin via konsumtionskanalen eller kan man vänta sig 

effekter även via stabilitetskanalen?  

Risken för att hushållen får problem som leder till kreditförluster är givetvis 

relaterad till hur höga skulder de har. den kan också vara relaterad till hur känsliga 

hushållen är för förändringar i räntan. Som konstateras i uppsatsen av Johansson, 

Lagerwall och Lundvall, kapitel II.2, har andelen bostadslån med rörlig ränta ökat 

relativt mycket under senare år, vilket också gjort hushållen mer räntekänsliga. det 

har samtidigt ökat penningpolitikens möjligheter att påverka samhällsekonomin. 

Jönsson, Nordberg och Wallin Fredholm, kapitel II.4, undersöker hur betalnings-

förmågan hos hushåll som tagit upp nya bolån kan komma att påverkas vid ofördel-

aktiga ekonomiska scenarier. deras huvudsakliga slutsats är att kreditförluster som 

de svenska bankerna kan göra på bolån till hushållen inte förefaller utgöra något 

direkt hot mot den finansiella stabiliteten. Som noteras i exempelvis uppsatsen av 

Lundström och Nordlund, kapitel v.1, var det också kreditförluster på kommersi-

ella fastigheter (alltså inte vanliga bostäder) som orsakade problemen under den 

svenska 90-talskrisen. 

vid en genomgång av den internationella forskningen konstaterar davis, Fic och 

karim att även om husprisernas utveckling verkar vara en indikator på bankkriser 

så är det framförallt i uSA som prisfall på bostadsmarknaden historiskt sett har 

tenderat att leda till bankfallissemang. det beror sannolikt främst på de större möj-

ligheterna för amerikanska låntagare att frigöra sig från skyldigheten att återbetala 

sina skulder, som Andersson och Lindh, kapitel II.6, redogör för i sin uppsats om 

skillnader mellan bestämmelserna för bolånetagare på obestånd i uSA och Sverige. 

Janzén, Jönsson och Nordberg, kapitel II.5, analyserar i sin uppsats bland annat 

hur bankernas finansiering kan komma att påverkas av ett fall i bostadspriserna. 

en slutsats som de drar är att kreditvärdigheten på de instrument som bankerna till 

stor del använt sig av för att låna upp kapital på de finansiella marknaderna – så 

kallade säkerställda obligationer – inte bör vara hotad. Trots detta kan det finnas 

en betydande refinansieringsrisk för bankerna kopplad till dessa obligationer. en 

stor del av papperen ägs idag av utländska investerare och vid oro på de finansiella 

marknaderna har utländska investerare ofta visat sig vara särskilt ”lättflyktiga”. den 

snabba ökningen av lånevolymerna genom hela den finansiella krisen och de fortsatt 
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stigande bostadspriserna kan få investerarna att börja fråga sig hur obligationernas 

likviditet och pris kan komma att påverkas av en eventuell framtida oro på bostads-

marknaden. bankerna löper här en refinansieringsrisk som, vilket visade sig under 

finanskrisen 2008, kan bli besvärande. bankerna har därför anledning att medverka 

till att risker för allvarliga obalanser på bostadsmarknaden kan minskas.

I termer av figur 1 kan man därmed säga att den svenska makroekonomin vid 

ett fall i bostadspriserna huvudsakligen skulle påverkas via konsumtionskanalen, 

och förmodligen också delvis via stabilitetskanalen – där den senare effekten främst 

torde handla om ökade problem vid bankernas finansiering av svenska bolån.

vAd beHöveR GöRAS?

utredningen pekar också ut några områden där det är viktigt att för svenskt 

vidkommande lägga ner resurser för att skyndsamt komma vidare. det handlar 

om vilka verktyg som är lämpliga för att förebygga systemrisker, liksom den nära 

relaterade frågan om hur ansvarsfördelningen bör se ut när det gäller att använda 

dessa verktyg. ytterst ligger ansvaret på regering och riksdag för att se till att alla 

dessa bitar kommer på plats. ett viktigt led i detta är den finanskriskommitté3 som 

regeringen nyligen tillsatt. det handlar också om vilka ytterligare data som skulle 

behöva tas fram som underlag för besluten. 

Alternativa verktyg 

Som vi nyss konstaterat är systemriskförebyggande åtgärder sannolikt ofta bättre 

lämpade än styrräntehöjningar när det gäller att förebygga obalanser på bostads-

marknaden. Låt oss för enkelhets skull kalla dessa åtgärder för ”alternativa verktyg”, 

eftersom de kan ses som ett alternativ till höjningar av styrräntan. uppsatsen av 

davis, Fic och kim, kapitel III.2, innehåller en översikt av internationella erfaren-

heter av alternativa verktyg, medan uppsatsen av Andersson, Claussen, Lagerwall 

och Torstensson, kapitel III.3, fokuserar på svenska förhållanden. båda uppsatserna 

utgör värdefulla genomgångar av vilka alternativ som står till buds. I den senare 

uppsatsen dras också vissa tentativa slutsatser om effektiviteten och lämpligheten 

hos olika verktyg, men det står också klart att mer arbete behövs innan man kan 

göra en mer definitiv rangordning.

Med tanke på att bostadsmarknaden utvecklats på ett annat sätt i Sverige än i 

många andra länder är detta en uppgift som brådskar. Skulle det exempelvis visa sig 

att bostadspriserna och skulduppbyggnaden hos hushållen fortsätter att öka, så bör 

Riksbanken och andra myndigheter vara beredda att agera. vi bör därför fortsätta 

att förbereda åtgärder som snabbt, och på ett samordnat sätt, kan implementeras 

om så skulle bli nödvändigt.

3  Se regeringens pressmeddelande den 3 februari 2011, www.sweden.gov.se/sb/d/14393/a/160326.
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Ansvarsfördelningen

Frågan om vilka alternativa verktyg som är lämpliga kan inte analyseras separat 

från frågan om vem som bör ansvara för verktygen. Även ansvarsfrågan diskute-

ras i uppsatsen av Andersson, Claussen, Lagerwall och Torstensson. Att bostads-

marknaden kan påverka makroekonomin genom två kanaler och att det finns flera 

myndigheter som verkar inom politikområden där dessa kanaler har betydelse gör 

ansvarsfrågan komplex. Givet det existerande institutionella ramverket framstår 

Finansinspektion och Riksbanken som de lämpligaste kandidaterna, men även andra 

ordningar är tänkbara. Även här står det klart att ytterligare utredningsarbete be-

hövs. ytterst är det här förstås en fråga som måste avgöras på politisk nivå. 

enligt vår mening är den mest centrala frågan inte vilken myndighet som väljs 

utan att ansvaret blir tydligt. en ordning som bygger på delat ansvar och koordine-

ring mellan myndigheter riskerar att leda till passivitet och att åtgärder inte vidtas 

när behov finns. detta är också en lärdom som har dragits i många länder efter 

krisen.

Regeringens finanskrisutredning har till uppgift att titta närmare på bland annat 

detta. Ju snabbare vi kan få till en tillfredsställande lösning på hur ansvar, befogen-

heter och verktyg bäst bör fördelas mellan olika myndigheter, desto bättre.

Databehov

en förutsättning för att man ska kunna göra en god och systematisk analys av 

bostadsmarknaden och i ett tidigt skede få indikationer på om risker håller på att 

byggas upp är givetvis att det finns tillgång till relevant och tillförlitlig statistik. 

Soultanaeva och Nordberg, kapitel Iv.1, beskriver hur Riksbanken under det senaste 

året ökat sina ansträngningar för att samla in data för analys av bostadsmarknaden i 

Sverige. Men det finns alltjämt ett antal områden där statistiken behöver utvecklas:

•  Mikrodata på hushållens bostadslån, av samma detaljnivå som Finans-

inspektionens bolåneundersökning4. ett alternativ är att genomföra 

en likvärdig bolåneundersökning men med mer utförlig statistik om 

hushållens finansiella ställning och på en mer frekvent basis. ett annat och 

mer ambitiöst förslag är att skapa ett centralt kredit- och låneregister för 

bostadslån och övriga skulder som bygger på rapportering på individnivå 

från banker och övriga monetära finansiella institut. Med ett kredit- och 

låneregister borde det vara möjligt att kunna svara på de frågor som de 

ansvariga myndigheterna har ofullständig information om i dagsläget, såsom 

stor leken på amorteringar, återstående räntebindningstid, övertagna lån, 

med mera.

4  den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning, Finansinspektionen, februari 2010.
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•  Mikrodata över hushållens finansiella tillgångar. När förmögenhetsstatistiken 

lades ner försämrades möjligheterna att göra stabilitetsbedömningar 

baserade på hushållssektorns ekonomiska förhållanden. det skulle vara 

önskvärt att utveckla en ny registerbaserad förmögenhetsstatistik som 

ersättning för den nedlagda statistiken. 

•  Mikro- och makrodata över hushållens reala tillgångar. I dagsläget vilar 

analysen på taxeringsvärden. det pågår en debatt om fastighetsskatten som 

skulle kunna mynna ut i att taxeringsvärdena tas bort. Skulle så ske, skulle 

analysen av hushållen bli lidande. om taxeringsvärdena avskaffas bör en 

registerbaserad statistik över fastighetsvärden utvecklas.

•  bättre prisindex på bostäder. I dagsläget publicerar SCb kvartalsvis ett 

fastighetsprisindex för permanenta småhus, fritidshus och lantbruk. I 

storstadsregionerna är bostadsrätt en viktig boendeform. ett prisindex för 

bostadsrätter som inkluderar information från lägenhetsregistret skulle 

underlätta analysen. 

•  budgivningsstatistik. Antalet bud och antalet budgivare ger en signal om 

förändringar i efterfrågan på bostäder. 

en möjlighet vore att ta ett samlat grepp och tillsätta en utredning om hur den of-

ficiella statistiken, inklusive mikrodata, skulle kunna förbättras för att öka möjlighe-

terna att bevara den finansiella stabiliteten och förebygga finansiella kriser. det vore 

också önskvärt att all relevant data är samlat på ett ställe, lämpligen hos SCb.

Några avslutande reflektioner

Som framgått av den här sammanfattningen ger utredningen inte svar på alla 

frågor. det är å andra sidan kanske inte speciellt överraskande. Frågorna är ofta 

komplexa och inom många av de områden som tas upp pågår för närvarande ett 

intensivt internationellt forskningsarbete. 

Man bör också vara medveten om att vissa frågor sannolikt aldrig kommer att 

få ett säkert svar. det går förvisso att konstatera att riskerna på bostadsmarknaden 

inte är konstanta, utan varierar över tiden beroende på hur olika underliggande 

förklaringsfaktorer utvecklas. Men det kommer aldrig med säkerhet att gå att 

avgöra när det är rätt tid att vidta åtgärder för att dämpa en oroande utveckling på 

bostadsmarknaden. det går inte att ”räkna” fram med säkerhet att vid den eller den 

skuldnivån hos hushållen, eller den eller den nivån på bostadspriserna, så bör man 

agera. 

den här osäkerheten är något vi måste leva med. de ansvariga myndigheterna 

måste göra en så god bedömning de kan och utifrån den, och den riskaversion de 

har, fatta ett beslut. Att åtgärder behövs för att motverka en riskfylld utveckling på 
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bostadsmarknaden anser vi dock att finanskrisen har visat med all önskvärd tydlig-

het. Att ha som strategi att ta hand om problemen i efterhand, exempelvis med 

hjälp av penningpolitiska åtgärder, är inte tillräckligt.

Men trots att en del frågor alltså lämnas obesvarade har utredningen fördju-

pat våra insikter inom många områden och utgör en värdefull uppsummering av 

kunskapsläget så långt det har kommit idag. den pekar också på områden där det 

är angeläget att försöka flytta fram kunskapsfronten. För svenskt vidkommande 

handlar det i närtid framförallt om att specificera vilka verktyg som i första hand är 

lämpliga för att förebygga systemrisker, att utreda och precisera hur ansvarsfördel-

ningen bör se ut när det gäller att använda dessa verktyg samt att ta fram mer och 

bättre data som underlag för besluten. enligt vår mening utgör utredningen en god 

och stabil grund att stå på inför det fortsatta arbetet. 
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 n svenska huspriser i ett 
internationellt perspektiv
Peter englund*

Uppsatsen analyserar vilka faktorer som kan förklara husprisernas utveckling. Kan 

fundamentala faktorer som utbud och efterfrågan förklara priserna och vilka är i 

så fall de viktigaste faktorerna? Tenderar hus- och lägenhetspriser att avvika från 

fundamenta på grund av irrationella förväntningar eller andra faktorer? Vilken roll 

spelar institutionella faktorer som skatter och kreditmarknadsvillkor? Fokus ligger 

på att förstå den snabba husprisuppgången i Sverige under senare år. Slutsatsen är 

att mycket av prisökningen kan förklaras av att lägre realräntor och sänkt svensk 

avkastningsskatt på småhus har lett till minskade kapitalkostnader efter skatt. 

Dessutom har värdet av boendetjänster från småhus och bostadsrätter ökat mer än 

hyresökningen för hyreslägenheter till följd av bristen på nybyggnation. Att förstå 

varför bostadsutbudet har påverkats så lite av stigande huspriser är alltjämt en 

uppgift för vidare studier.

.

* Handelshögskolan i stockholm; peter.englund@hhs.se. Jag vill särskilt tacka timotheos mavropoulos 
för värdefull hjälp och albina soultanaeva för konstruktiva synpunkter på tidigare utkast.
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den husprisboom som tog fart i mitten av 1990-talet saknar motstycke i både 

varaktighet och omfattning. Figur 1 illustrerar prisutvecklingen för ett urval länder. 

i samtliga fall mer än fördubblades priserna mellan 1995 och toppen 2007-2008. i 

storbritannien steg huspriserna mer än fyrfaldigt och i spanien och norge mer än 

trefaldigt. efter 2008 har priserna fallit i somliga länder men fortsatt uppåt i andra, 

däribland sverige. syftet med den här rapporten är att analysera vilka faktorer som 

kan förklara husprisutvecklingen. kan fundamentala faktorer som utbud och efter-

frågan förklara priserna och vilka är i så fall de viktigaste faktorerna? tenderar hus- 

och lägenhetspriser att avvika från fundamenta på grund av irrationella förvänt-

ningar eller andra faktorer? vilken roll spelar institutionella faktorer som skatter och 

kreditmarknadsvillkor? Fokus ligger på att förstå den svenska husprisutvecklingen, 

särskilt de senaste åren, men vi drar även nytta av internationell forskning och gör 

jämförelser med utvecklingen i andra länder.

som bakgrund diskuterar vi kortfattat i det första avsnittet ett antal stiliserade 

fakta om huspriser: i) huspriser tenderar att stiga i reala termer på lång sikt, ii) 

husprisförändringar är cykliska och har ett positivt samband med den allmänna 

konjunkturcykeln, iii) husprisförändringar är förutsägbara; prisökningar över trenden 

tenderar att följas av ytterligare prisökningar på kort sikt, men på längre sikt tende-

rar huspriserna att återvända mot trenden, iv) husprisförändringar har i allmänhet 

ett positivt samband mellan länder, v) husprisförändringar har ett positivt samband 

mellan olika typer av bostäder och mellan regioner i ett land, vi) husprisförändringar 

har ett positivt samband med likviditeten på marknaden (antalet försäljningar). 

Hus är samtidigt både varaktiga konsumtionsvaror och tillgångar. det är därför 

väsentligt att skilja mellan priset på boendetjänster – som motsvarar den hyra som 

en hyresgäst skulle betala sin hyresvärd – och priset på själva huset. Följaktligen 

finns två frågor att besvara. För det första: vad bestämmer värdet på boendetjäns-

ter? För det andra: vad bestämmer priset på den tillgång som ger ägaren rätten 

till dessa tjänster, i dag och i framtiden? svaret på den senare frågan beror på den 

avkastning som den typiska bostadsköparen kräver på sin investering, eller annor-

lunda uttryckt finansieringskostnaderna för en typisk bostadsinvestering. den frågan 

diskuteras i avsnitt 2. i avsnitt 3 byter vi perspektiv till de fundamentala faktorer 

som avgör priset på boendetjänster, alltså de faktorer som påverkar utbudet och 

efterfrågan på boendetjänster.

marknadens vilja att betala för ett hus beror på såväl kapitalkostnaderna för 

husinnehavet som drifts- och underhållskostnaderna för huset för att ”produ-

cera” boendetjänster. summan av dessa kostnader definierar brukarkostnaden för 

bostaden. kapitalkostnader beror på bolåneräntor, lånemöjligheter, förväntade 

kapitalvinster och skatter. dessa kostnader har fallit dramatiskt under de senaste 

två årtiondena till följd av lägre räntor och lättare tillgång till lån. i sverige har sänkt 

bostadsbeskattning ytterligare bidragit till att minska brukarkostnaden för bostade n. 
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med sänkta brukarkostnader har bostadsköpare råd att betala högre huspriser. 

Frågan är hur mycket högre. För att få ett riktmärke mäter vi värdet av boende-

tjänster med hjälp av lägenhetshyror. vi kan därefter jämföra kvoten mellan pris och 

hyra med utvecklingen av brukarkostnaden. det visar sig att brukarkostnaden och 

direktavkastningen i sverige följer varandra ganska tätt från mitten av 1980-talet till 

i dag. För givna hyror tyder detta på att den successiva sänkningen av brukarkost-

naden kan förklara nästan hela prisökningen från svackan i huspriscykeln i mitten 

av 1990-talet till i dag. det finns dock en del invändningar mot den slutsatsen som 

hör ihop med kapitalkostnader, förväntningar och lånebegränsningar. vi diskuterar 

de här faktorerna var för sig, men drar ändå i avsnitt 2 slutsatsen att utvecklingen av 

brukarkostnaden – i huvudsak den kraftigt sänkta realräntan – helt kan förklara den 

branta ökningen av kvoten mellan bostadspriser och hyror. detta diskuteras främst 

i ett svenskt sammanhang, men sjunkande realräntor har varit ett världsomfattande 

fenomen.  

därefter frågar vi oss i avsnitt 3 vad som bestämmer kostnaden för boende-

tjänster och studerar bestämningsfaktorerna för utbud och efterfrågan. analysen 

kombinerar en selektiv översikt av den internationella forskningslitteraturen med en 

mer specifik diskussion av den svenska utvecklingen. på efterfrågesidan tyder ett 

stort antal empiriska studier på att efterfrågan på boendetjänster grovt räknat ökar 

i proportion till inkomsten, vilket innebär att inkomstelasticiteten för efterfrågan är 

omkring ett. däremot tycks efterfrågan vara tämligen okänslig för hyresvariatio-

ner och priselasticiteten verkar ligga under ett. om utbudet inte håller jämn takt 

med den ökade efterfrågan som uppstår till följd av inkomstökningar och andra 

fundamenta, kan det därför krävas en betydande prispanpassning för att bibehålla 

balansen mellan utbud och efterfrågan. med andra ord är priskänsligheten för bo-

stadsutbudet en avgörande faktor som bestämmer kopplingen mellan fundamenta 

och bostadspriser. den allmänna uppfattningen är att utbudet, särskilt på kort sikt, 

är ganska oelastiskt i förhållande till huspriserna. ser man till svensk statistik fin-

ner man att de kraftigt stigande huspriserna under senare år inte alls har mötts av 

motsvarande byggaktivitet. utbudet har inte ökat tillräckligt för att hålla jämna steg 

med efterfrågan, vilket kan förklara att skugghyran för ägda bostäder stigit mer än 

den måttliga hyresökningen för hyreslägenheter. varför utbudsreaktionen är så svag 

även på tämligen dramatiska prisförändringar är en central fråga för att bättre förstå 

bostadsmarknaderna i såväl sverige som andra länder. 
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1.  stiliserade fakta om huspriser

i detta inledande avsnitt ska vi i korthet diskutera några generella aspekter på hus-

priser, som är gemensamma för flertalet bostadsmarknader i olika länder och under 

skilda tidsperioder. vi måste då välja ett längre tidsperspektiv. Figurerna 2a och 2b 

visar hur inflationsjusterade priser på småhus utvecklats sedan 1970- och 1980-ta-

len för ett antal av dessa länder och figur 3 visar motsvarande utveckling i olika 

regioner i sverige. Huspriserna uppvisar ett antal tydliga drag.1

Reala huspriser har ökat trendmässigt under de senaste 40 åren.

i samtliga länder stiger husprisindex mellan dataseriernas start- och slutpunkter. För 

att ta några få exempel baserade på figur 2 var den genomsnittliga årliga prisök-

ningstakten under 30-årsperioden 1978–2008 4,1 procent i storbritannien, 3,6 

procent i spanien, 3,1 procent i nederländerna, 2,5 procent i norge, 2,1 procent 

i Finland, 1,7 procent i danmark, 1,2 procent i sverige och 1,1 procent i usa. de 

främsta underliggande orsakerna till denna ökning är med största sannolikhet 

kopplade till urbanisering, befolkningstillväxt och inkomstnivåer. med ett stort och 

växande antal allt rikare hushåll som bor i städer kommer en ökad efterfrågan på 

bostäder att öka trycket på centralt belägen mark. För usa ökade markandelen i 

priset på genomsnittshemmet från 32 procent 1984 till 50 procent 2004 (davis och 

palumbo, 2008). i allmänhet har huspriserna stigit fortare i tättbefolkade länder, 

där markkomponenten är viktigare, än i mer glesbefolkade länder. det finns dock 

undantag, och relativt glest befolkade länder som spanien och irland uppvisar också 

höga ökningstakter. 

markprisernas betydelse blir ännu tydligare när man jämför olika regioner i ett 

och samma land. Figur 3 visar utvecklingen av reala huspriser i de större svenska 

regionerna. i storstadsområdena stockholm, göteborg och malmö är prisnivån 2010 

omkring två och en halv gång högre än i början på 1980-talet, medan priserna 

knappast stigit alls i landets glest befolkade delar, där befolkningen minskar och 

kostnaden för mark är en försumbar del av huspriserna. noteras bör att malmö, 

som i allt högre grad integreras med köpenhamn, har haft den högsta prisökningen 

av samtliga regioner. 

de senaste 40 åren är på vissa sätt speciella. Framför allt har avregleringen av 

kreditmarknaderna i flertalet länder gjort bostadsägande attraktivare i bredare 

grupper och kan ha medfört höjda prisnivåer som ett resultat av en övergång mel-

lan två system snarare än som uttryck för en långsiktig trend. av den orsaken är 

det motiverat att också anlägga ett längre tidsperspektiv, men sådana data finns 

1 de prisindex som ligger bakom figur 1 och 2 har sammanställts av banken för internationell betalnings-
utjämning (bis). indexen hänför sig i allmänhet till småhus. diskussionen i den här uppsatsen är dock 
helt generell och gäller i princip för alla typer av ägarbostäder inbegripet lägenheter. i den här texten 
använder jag genomgående termen hus.
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endast tillgängliga för några få länder: eichholtz (1997) för hus i amsterdam från 

1600-t alet, eitrheim och erlandsen (2001) för norge från 1800-talet, stapledon 

(2010) för australien med början 1880 och shiller (2005) för usa från omkring 

1900. generellt sett tyder de här studierna på att reala huspriser varit i det när-

maste konstanta under långa perioder. det är exempelvis slående att amerikanska 

hus priser sjönk med en tredjedel under mellankrigsperioden.2 problemen med att 

konstruera ett prisindex, och att kontrollera för kvalitet, är dock särskilt svåra på 

lång sikt (se bilagan för en kortfattad översikt av metoder för husprisindex). dessa 

långsiktiga trender måste därför tas med en nypa salt. 

Huspriser rör sig i långa cykler 

För flertalet länder finns det väl identifierade vändpunkter för huspriscykeln. i 

sverige hade vi toppar 1979 och 1989–1991 och dalar 1985–1986 och 1993–1996. 

i en nyligen genomförd studie daterar agnello och schuknecht (2009) sådana 

vändpunkter för 18 utvecklade länder under perioden 1970–2007. toppar och 

dalar identifieras med en teckenförändring i den första differensen av data som har 

filtrerats för att rensa bort trenden. intressant nog är den pågående svenska pris-

boom som inleddes 1997 den mest långvariga (elva år) av samtliga uppgångar som 

författarna urskiljer. den anses även vara den mest övervärderade med en kumu-

lerad prisökning på 67 procent över trenden beräknat från starten till toppen. den 

definition av övervärdering (severity) som används av författarna kan visserligen 

diskuteras, men den sätter ljuset på ett viktigt förhållande. på grund av husprisernas 

starka cyklikalitet har valet av tidsperiod för internationella jämförelser en avgörande 

inverkan på resultaten. Flertalet jämförelser beaktar en kortare horisont än de tre 

årtionden som figur 2 omfattar och kan leda till en helt annorlunda rangordning. 

som exempel hade sverige för perioden 1995–2008 en årlig real prisökning på hela 

6,6 procent, vilket endast överträffas av irland med 7,8 procent per år.

Huspriser är förutsägbara

den observerade cyklikaliteten tyder på att huspriser är förutsägbara på kort och 

medellång sikt. Flera studier har visat på en stark autokorrelation i husprisernas 

förändringstakt. den första ordningens autoregressiva koefficient i årsdata kan vara 

i storleksordningen 0,4 (se exempelvis englund och ioannides, 1997), vilket är högt 

i förhållande till typiska finansiella tillgångar. det är därför rationellt att extrapolera 

den senare tidens prisförändringar in i en (nära) framtid. å andra sidan har huspriser 

även en tendens att återvända mot sin trendmässiga utveckling på längre sikt. detta 

2 shiller (2007) har tagit de amerikanska husprisernas långsiktiga stabilitet som indikator på att ut-
vecklingen efter 2000 – som lett till en rekordhög kvot mellan huspris och inkomst – representerar en 
”bubbla”.
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har bekräftats i ett flertal studier, vilket diskuteras i korthet i avsnitt 3.5 nedan. 

samtidigt som huspriserna kan förväntas utvecklas i samma riktning under en tid 

tenderar husprisnivån således att med tiden återvända mot trenden.

Husprisförändringar är alltså i hög grad förutsägbara, vilket kan tyda på att 

bostadsmarknaden inte är informationseffektiv. man tycks alltså kunna göra pengar 

på att köpa när priserna stiger och när priserna är låga i förhållande till den långsik-

tiga trenden, liksom att sälja när priserna faller och när de är höga i förhållande till 

trenden. denna slutsats följer dock inte omedelbart. För det första är kapitalvinsten 

bara en del av avkastningen på bostaden. den andra delen är värdet av de boen-

detjänster som bostaden genererar, alltså den hyra som ägaren som konsument av 

boendetjänster ”betalar” till sig själv i egenskap av ägare till huset. tyvärr är denna 

implicita hyra svår att mäta med någon exakthet, särskilt i ett land som sverige 

där tillgången till hyresmarknaden är ransonerad för flertalet hushåll. För det andra 

begränsas de potentiella vinsterna av att det i vissa länder, däribland sverige, saknas 

en välutvecklad marknad för uthyrning i andra hand. För det tredje är det förenat 

med stora transaktionskostnader att gå in och ut ur bostadsmarknaden. den grund-

ligaste studie som försöker mäta hela avkastningen är gjord av meese och Wallace 

(1997). baserat på observationer av hyror på andrahandsmarknaden i san Francisco 

visar de att bostadsavkastningen verkligen är förutsägbar, men att de potentiella 

vinsterna av att utnyttja detta genom köp och försäljning är mindre än transaktions-

kostnaderna.

Huspriser är korrelerade mellan länder

Figur 2 ger en klar bild av gemensam dynamik, särskilt efter 1995. detta kan spegla 

både inflytandet från den globala konjunkturcykeln och mer direkta kopplingar 

mellan bostadsmarknaderna. de senare skulle bero på att rörlighet mellan olika 

marknader tenderar att utjämna skillnader i huspriser. en nyligen utförd studie av 

vansteenkiste och Hiebert (2009) försöker särskilja dessa båda effekter. Författarna 

analyserar kvartalsdata från tio länder i euroområdet under perioden 1989–2007. 

de skattar en global vektorautoregressionsmodell med tre variabler: reala huspri-

ser, real disponibel inkomst och realräntor. de drar slutsatsen att de direkta sprid-

ningseffekterna från husprischocker i ett land till huspriser i andra länder är små. 

korrelationen mellan huspriser i olika länder speglar sannolikt ett samband mellan 

makrovariabler.

sambandet mellan huspriser och konjunkturcykeln kan ha olika orsaker. å ena 

sidan går orsakssamband från makroekonomiska variabler till huspriser. inkomst och 

arbetslöshet har en direkt påverkan på efterfrågan av boendetjänster och således 

på huspriser. Likaså påverkas huspriserna av utbudsfaktorer som byggkostnader 

och nybyggnation. å andra sidan går orsakssamband tillbaka från huspriser till 

makroekonomiska efterfrågekomponenter. tydligast är att höga huspriser stimu-
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lerar nybyggnation, men det tycks också finnas en koppling mellan huspriser och 

konsumtion. Flera ekonometriska studier (exempelvis Case m.fl., 2005, för usa, 

slacalek, 2009, för en panel av europeiska länder samt berg och bergström, 1995, 

för sverige) har visat att den marginella benägenheten att konsumera av bostads-

förmögenhet är ungefär lika stor som benägenheten att konsumera av finansiell 

förmögenhet. detta kan verka överraskande eftersom en högre husprisnivå även 

innebär en högre kostnad för boendetjänster (i aggregerad mening utgör bostads-

förmögenhet alltså ingen nettoförmögenhet, buiter 2008). i en vanlig livscykel-

modell bör således en ökad bostadsförmögenhet ha liten eller ingen inverkan på 

konsumtionen för genomsnittshushållet. det mest sannolika skälet till att det trots 

allt finns ett empiriskt samband mellan bostadsförmögenhet och konsumtion är att 

en del bostadsägare har begränsad tillgång till kredit. Högre huspriser minskar dessa 

begränsningar och tillåter hushållen att ta ytterligare bolån, som delvis kan använ-

das till konsumtion. Lägre huspriser kommer å andra sidan att ytterligare begränsa 

konsumtionsmöjligheterna. 

Huspriser har ett positivt samband mellan olika regioner i ett land

detta samband är tydligt i de svenska data som visas i figur 3. ett grundläggande 

skäl till detta mönster är att skillnader i levnadskostnader (inbegripet boende) ger 

incitament att flytta. i en värld med fri rörlighet mellan olika regioner skulle skillna-

der i boendekostnader tendera att uppväga skillnader i inkomstmöjligheter, så att 

den reala inkomsten jämnas ut mellan regionerna. om förtjänstmöjligheter drivs av 

nationella störningar som påverkar bostadsefterfrågan mer eller mindre samtidigt 

i hela landet, skulle vi vänta oss att se positiva samband mellan huspriserna i olika 

regioner. i usa visar dock erfarenheten före 2000 att sambanden mellan huspriser 

kan vara svaga om inkomstchockerna är lokala och de regionala konjunkturcyklerna 

är starka. Likväl har samtliga större amerikanska regioner på senare tid upplevt såväl 

ett samordnat prisuppsving som en gemensam nedgång, även om omfattningen 

varierat i hög grad. 

i allmänhet har huspriscykeln en större amplitud i expanderande regioner där 

prisnivån är hög. Jämför exempelvis volatiliteten i många dyra kustområden i usa 

med den relativa stabiliteten i billiga städer i mellanvästern. Figur 4 visar relativpris-

index i olika svenska regioner (uttryckta som en kvot av det nationella prisindexet). 

vi ser att relativindexen divergerade under prisuppgången i slutet av 1980-talet, 

men att de hade konvergerat tillbaka nästan helt till situationen 1985 när cykeln 

bottnade 1995. en förklaring är den nybyggnation som skedde i de regioner där 

prisökningarna var störst. efter 1995 har spridningen ökat stadigt under uppsvinget 

men med viss tendens mot samgående när priserna började falla 2008–2009.
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Priser för olika typer av bostäder samvarierar

svenska hushåll har tillgång till två typer av ägarbostäder: småhus och bostadsrätter. 

tyvärr måste den statistiska analysen begränsas till småhus, eftersom prisindex för 

bostadsrätter bara beräknats sedan 2005. Figur 5 jämför bostadsrättsindex (3-må-

naders medelvärden för HoX valueguards månatliga index) och indexen för småhus 

i stockholm. det är svårt att dra några starka slutsatser från en femårsperiod, men 

diagrammet tyder på att de två marknaderna är nära relaterade och att bostads-

rättspriser är något mer volatila än huspriser.

Det finns ett positivt samband mellan prisförändringar och antalet transaktioner

när bostadsmarknaderna svänger från uppgång till nedgång följs det vanligen av 

minskad marknadsaktivitet. när marknaden vänder ned stagnerar inte bara priserna 

utan färre hus erbjuds till försäljning och det tar längre tid innan transaktionerna är 

klara. Hort (2000) har estimerat en modell på data för svenska regioner och visat 

att transaktioner reagerar snabbare än priser på chocker i ekonomiska fundamenta 

(i form av räntor). Figur 6 illustrerar utvecklingen av pris och transaktionsvolym i 

sverige. sambandet är särskilt starkt runt krisen i början av 1990-talet, då prisfall 

på mer än 10 procent per år åtföljdes av försäljningsvolymer på närmare hälften 

av normal nivå. ett liknande mönster var även tydligt 2008–09 med stagnerande 

priser och kraftig volymminskning. minst tre olika mekanismer har framhållits för att 

förklara det här mönstret. en beteendetolkning säger att säljare är ovilliga att sänka 

utgångspriset under det ursprungliga inköpspriset. detta mönster har bekräftats 

av genesove och mayer (2001) för andelslägenheter i new York men är endast 

relevant när priserna faller. en annan förklaring (stein, 1995, ortalo-magné och 

Rady, 2006) har att göra med de inlåsningseffekter som lånebegränsningar skapar. 

med stigande priser minskar dessa begränsningar och unga hushåll (som i allmänhet 

har sämre tillgång till kredit än äldre) får lättare att klättra uppåt på bostadsstegen. 

en tredje förklaring (berkovec och goodman, 1996, genesove och Han, 2010) 

betonar informationsasymmetrier. Här är utgångspunkten att genomsnittsköparen 

inspekterar många olika hus och således kan få en bättre överblick av marknaden 

än genomsnittssäljaren. av det skälet torde köpare snabbare kunna anpassa sina 

reservationspriser i takt med att marknadsförhållandena ändras. vid en allmän 

ökning av efterfrågan borde det då finnas möjligheter till goda affärer och försälj-

ningarna kommer att öka innan säljarna har justerat sina utgångspriser. omvänt bör 

en negativ efterfrågechock resultera i färre transaktioner under en övergångsperiod 

tills säljarna har lärt sig mer om den nya marknadssituationen. på en sådan bostads-

marknad kommer antalet transaktioner att vara en ledande indikator på framtida 

prisförändringar. Forskning på nederländska data (de Wit m.fl., 2010) ger stöd för 

denna tredje förklaring av sambandet mellan pris och volym.
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2. värdering av bostadstillgångar

i grund och botten är hus som alla andra tillgångar. de genererar intäkter i dag 

och i framtiden och deras värde beror på hur dessa intäktsströmmar idag och i 

framtiden värderas (vilken diskonteringsfaktor som används). För hyresbostäder 

bestäms intäkterna och tillgångspriset – hyran och priset på hyreshus – på separata 

marknader och kan observeras för sig. För ägda bostäder är tillgångsmarknaden 

och marknaden för boendetjänster integrerad och det finns bara ett marknadspris: 

tillgångspriset. det är ändå fruktbart att hålla isär de båda marknaderna begrepps-

mässigt. detta belyser nämligen att huspriser kan förändras av endera av två skäl: 

på grund av störningar som påverkar balansen mellan utbud och efterfrågan på 

boendetjänster och på grund av störningar i den faktor med vilken värdena av dessa 

tjänster diskonteras.

2.1  diRektavkastning oCH bRukaRkostnad

ett naturligt riktmärke för priset på ägda bostäder är kostnaden för att bo i hyres-

bostäder. om det funnes en välfungerande hyresmarknad som erbjöd boendetjäns-

ter som var goda substitut för ägda bostäder, borde kostnaden för bostadskon-

sumtion för de båda upplåtelseformerna följa varandra nära. För en hyresgäst är 

kostnaden för boendetjänster helt enkelt den hyra hon betalar till hyresvärden. För 

en person som äger sin bostad består denna kostnad (brukarkostnaden) av kapital-

kostnader minus förväntade kapitalvinster plus drifts- och underhållskostnader och 

avskrivning. 

nyckelkomponenten i brukarkostnaden är realräntan efter skatt. Figur 7 visar 

dess utveckling i sverige under de senaste 30 åren baserat på den femåriga bo låne-

räntan med inflationsförväntningar hämtade från hushållsbarometern. man kan 

urskilja fyra tämligen distinkta delperioder, då räntan rört sig från markant negativ 

(omkring -5 procent) i början av 1980-talet, till omkring noll under senare hälften 

av 1980-talet, till markant positiv (omkring 4 procent) under den finansiella krisen i 

början av 1990-talet, följt av en successiv nedgång mot noll fram till i dag. i figur 8 

redovisas utvecklingen av de tre komponenterna: nominell ränta, inflationsförvänt-

ningar och skatteeffekt (den nominella räntan multiplicerad med marginalskatten). 

skatteeffekten var ytterst viktig under 1980-talet när den förvandlade en realränta 

före skatt på omkring 3 procent till en negativ ränta efter skatt på minus 5 procent. 

efter reformen 1991, då skattesatsen begränsades till 30 procent, är effekten dock 

ganska liten. Från mitten av 1990-talet har inflationsförväntningarna legat stadigt 

kring tvåprocentsmålet och den successiva sänkningen av realräntan beror nästan 

helt på lägre nominella räntor.

den realränta som visas i figurerna är beräknad med avdrag för den förväntade 

allmänna konsumentprisinflationen. det som har betydelse för boendekostnaden 
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är emellertid husprisinflationen. denna kan avvika från allmänna inflationsförvänt-

ningar både över tiden och mellan regioner. om, t ex, höga huspriser berodde på en 

tillfällig utbudsbrist, då borde huspriserna rimligen väntas falla i framtiden. och om 

tillväxttakten i befolkning och inkomst skiljer sig åt mellan städer skulle huspriser i 

snabbväxande städer väntas öka i förhållande till priserna i krympande städer. För-

väntningarnas roll för brukarkostnaderna, och således för husprisnivåer, diskuteras 

närmare i avsnitt 3.2.

om hyror i hyreslägenheter var goda mått på värdet av ägda boendetjänster 

och om dessa bostäder var rationellt prissatta skulle kostnaden för bostadskon-

sumtion vara densamma för båda upplåtelseformerna. då skulle kvoten mellan 

lägenhetshyror och huspriser (direktavkastningen på en bostadsinvestering) och 

brukarkostnaden följa varandra nära. brukarkostnaden skulle utgöra den faktor till 

vilken marknaden kapitaliserade den aktuella hyresnivån. vid en given hyresnivå 

skulle således detta samband visa hur marknadsprisnivån påverkas av förändringar 

i kapitalkostnaden och de olika skatteparametrar som påverkar brukarkostnaden. 

i usa finns en tämligen väl fungerande hyresmarknad som fungerar som ett nära 

substitut för ägarmarknaden. Himmelberg m.fl. (2005) har studerat sambandet 

mellan hyror, huspriser och brukarkostnad i olika amerikanska storstadsområden. de 

drar slutsatsen att den amerikanska husprisboomen med fallande direktavkastning 

som följd åtminstone fram till 2005 är konsistent med den sjunkande brukarkostna-

den under samma period3. de finner även att snabbväxande städer i allmänhet har 

en lägre direktavkastning än stagnerande städer, vilket är i linje med skillnaderna i 

brukarkostnad.

brukarkostnaden har fallit världen över sedan mitten på 1990-talet. i en studie av 

17 europeiska ekonomier uppskattar Hilbers m.fl. (2008) att brukarkostnaden i snitt 

minskade med 3,3 procentenheter mellan 1995 och 2000 och med ytterligare 2,6 

procentenheter mellan 2000 och 2005. i en panelregression finner de att brukar-

kostnaden har en signifikant negativ inverkan på direktavkastningen.

när man försöker beräkna direktavkastningen i ett svenskt sammanhang möter 

man problemet att hyror inte bestäms på oreglerade marknader utan sätts i för-

handlingar där organisationer som företräder hyresvärdar och hyresgäster kommer 

överens om ”rättvisa hyror” (bruksvärde). i centrala lägen i de större storstadsre-

gionerna är hyror som fastställs på detta sätt avsevärt lägre än marknadshyrorna. i 

andra delar av landet kan hyror baserade på bruksvärde vara rimliga uppskattningar 

av marknadshyror. Helst skulle vi vilja mäta skugghyror som tar hänsyn till kötid, 

begränsad valfrihet och annan friktion som slår in en kil mellan faktiska hyror och 

realvärdet på boendetjänster. sådana observationer saknas dock, så låt oss göra 

det djärva antagandet att kilen mellan observerade hyror och skugghyror har varit 

3 meen (2002) noterar att amerikanska studier ofta fokuserar på direktavkastningen, medan studier av 
europeiska bostadspriser är direkt inriktade på marknadsjämvikten för boendetjänster för ägarbostäder.
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konstant över tiden. om vi då använder ett vanligt hyresindex, får vi ett mått på 

direktavkastningen som endast skiljer sig från det ”sanna” måttet med en konstant.4 

utvecklingen av brukarkostnaden och direktavkastningen visas i figur 9. serierna 

är normaliserade på ett sådant sätt att kurvorna skär varandra, vilket innebär att 

man kan tala om perioder av ”överprissättning” – när brukarkostnaden är högre än 

direktavkastningen – och ”underprissättning”.5 skälet till användningen av citat-

tecken bör vara uppenbart, eftersom det inte går att kalibrera direktavkastningen 

för ett basår utan utförlig information om tillståndet på hyresmarknaden. Likväl 

ger tidsvariationen i dessa båda serier användbar information. de har utvecklats 

påfallande parallellt över tiden: en ökning från mycket låga startnivåer omkring 

1980, stagnation under senare delen av 1980-talet, en kraftig ökning under den 

första hälften av 1990-talet och en successiv minskning därefter. det finns samti-

digt några intressanta avvikelser. under 1980-talets första hälft är brukarkostnaden 

mycket lägre än direktavkastningen, vilket kan spegla lånebegränsningar. under den 

här perioden var kreditmarknaderna reglerade och mindre utvecklade än idag, och 

många hushåll hade begränsad tillgång till lånat kapital. att mäta kapitalkostnad 

med en bolåneränta kan under den här perioden vara mer av en underskattning 

än under senare perioder, och den representativa kapitalkostnaden torde därför 

ha varit högre än vad vårt mått anger (se fortsatt diskussion i avsnitt 2.3 nedan). 

en andra avvikelse inträffar under bankkrisen 1992, när brukarkostnaden tillfälligt 

toppar mer dramatiskt än direktavkastningen. med brant fallande priser efter 1992 

vänds överprissättning snabbt till underprissättning. Från mitten av 1990-talet faller 

direktavkastningen trendmässigt jämfört med brukarkostnaden. efter omkring 2005 

är avkastningen uppskattningsvis en procentenhet lägre än brukarkostnaden, vilket 

innebär att ”överprissättningen” är lika stor som före bankkrisen 1990–1991.

Från denna enkla övning kan vi dra slutsatsen att om hus var korrekt prissatta i 

förhållande till reglerade hyror i mitten eller slutet av 1990-talet, såväl som i slutet 

av 1980-talet, är de något överprissatta i dag. en alternativ tolkning är att gapet 

mellan reglerade hyror och marknadshyror har vidgats under senare år. den tolk-

ningen är förenlig med den allmänna uppfattningen av tillståndet på hyresmarkna-

den i större svenska städer med en tilltagande bostadsbrist. under den här perioden 

har antalet lediga lägenheter fallit kontinuerligt från omkring 60 000 i mitten av 

1990-talet till omkring 20 000 i dag. baserat på detta kan vi preliminärt dra slutsat-

sen att utvecklingen av brukarkostnaden (i praktiken realräntan efter skatt) räcker 

ganska väl för att förklara husprisernas utveckling givet hur värdet på boendetjäns-

4 antalet lediga hyreslägenheter ger en indikation på hur reglerade hyror utvecklats jämfört med skugg-
hyror. den andelen har minskat gradvis sedan mitten av 1990-talet. detta tyder på att gapet mellan 
den oobserverbara marknadshyran och det uppmätta hyresindexet har ökat över tiden.

5 vi mäter brukarkostnad genom att lägga 7 procent till realräntan så som beräknad i figur 7 och sätta 
direktavkastningen till 5 procent 1980. de 7 procent som adderats till realräntan motsvarar underhålls- 
och driftkostnader, avskrivning och en riskpremie.
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ter har utvecklats. innan vi drar några mer bestämda slutsatser måste vi dock titta 

närmare på de faktorer som bestämmer brukarkostnaden.  

2.2  FöRväntningaRnas betYdeLse

det hävdas ofta att den senaste tidens husprisboom utgör en ”bubbla” i meningen 

att den åtminstone delvis kan förklaras av (alltför) optimistiska förväntningar bland 

bostadsköpare. Case och shiller (2003) rapporterar enkätresultat som tyder på 

att bostadsköpare tenderar att extrapolera tidigare prisutveckling och därigenom 

bidra till ytterligare prisökningar under en uppgångsfas. år 2003, när amerikanska 

huspriser redan hade stigit med 40 procent i reala termer under de föregående fem 

åren, trodde 83 till 95 procent av samtliga bostadsköpare i Case-shillers undersök-

ning att priserna skulle fortsätta uppåt med i genomsnitt omkring 9 procent per 

år under följande årtionde. tar man detta bokstavligt skulle sådana förväntningar 

medföra en negativ brukarkostnad, vilket innebär att bostadskonsumtionen är 

gratis och att ägaren dessutom kan förvänta sig en kapitalvinst. även om man 

tar det mindre bokstavligt står det klart att extrapolativa förväntningar har en 

tendens att bli självuppfyllande och potentiellt kan förklara långvariga avvikelser 

av huspriser från fundamenta. brukarkostnaden är i själva verket ytterst känslig 

för förväntade kapitalvinster. kom till exempel ihåg att den genomsnittliga reala 

husprisökningstakten i sverige under perioden 1995–2009 var 6,6 procent, vilket 

kan jämföras med en negativ prisutveckling under de föregående 15 åren. om en 

sådan skillnad skulle avspeglas i förväntningar om framtida kapitalvinster, kan den 

helt klart motivera nästan vilken prisökning som helst. slutsatsen av de beräkningar 

som presenterats i föregående avsnitt är dock att man inte behöver tillgripa så 

speciella förväntningsantaganden för att förklara den observerade prisutvecklingen 

i sverige. 

antagandet att bostadsköpare räknar med att huspriser ska stiga i samma takt 

som allmänna konsumentpriser kan tyckas vara ett naturligt riktmärke, men det är 

inte förenligt med en rationell syn på bostadsmarknaden. Rationella förväntningar 

skulle införliva det grundläggande tidsseriemönster för huspriser som diskuterades 

i avsnitt 1: positiv autokorrelation på kort sikt och återgång till trenden på lång 

sikt. eftersom den typiska horisonten för en bostadsinvestering är flera år skulle 

återgångseffekten dominera. detta empiriska mönster får också stöd av insikten 

att huspriser på lång sikt förankras av produktionskostnaderna, vilket bland andra 

poterba (1984) visat. Rationellt sett skulle huspriser således förväntas falla efter en 

långvarig period av prisökningar. tillämpat på det svenska dagsläget skulle detta ge 

ett högre värde för brukarkostnaden än vad som antagits ovan och innebära att hus 

när allt kommer omkring är övervärderade i förhållande till hyresnivån. empiriskt 

kan det vara en öppen fråga huruvida huspriserna är övervärderade förutsatt att 

förväntningarna är rationella, eller om de är korrekt värderade förutsatt att förvänt-
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ningarna följer den allmänna inflationen. enkätdata över förväntningar om huspriser 

är hur som helst alltför knapphändiga för att avgöra den frågan. 

2.3  utveCkLingen på kapitaLmaRknadeRna

kapitalmarknaderna har genomgått dramatiska förändringar under de senaste 

årtiondena, vilket allmänt anses ha påverkat efterfrågan på bostäder och bostads-

priserna. i sverige och i många andra länder togs utlåningstak för banker och andra 

kreditinstitut bort på 1980-talet och på senare tid har olika innovationer på bolå-

nemarknaden förbättrat lånemöjligheterna för många hushåll. utbudet av bolåne-

produkter har breddats. amorteringsfria lån är nu vanliga och hushållen kan välja 

fritt mellan lån med fast och rörlig ränta. i sverige, storbritannien och andra länder 

har rörliga lån kommit att dominera och bostadsägarna har dragit fördel av att 

avkastningskurvan genomgående lutat uppåt på senare år. allt tuffare konkurrens 

har krympt marginalen mellan långivarnas finansieringskostnader och bolåneräntor. 

dessutom har kraven på minsta kontantinsats mildrats, antingen det berott på ökat 

risktagande och mer lättsinnig kreditprövning i bankerna eller på bättre metoder för 

att bedöma kreditrisker och nya former för bankfinansiering. av alla dessa skäl kan 

den relevanta kapitalkostnaden inte fångas fullt ut om man beräknar brukarkostnad 

baserat på en enda bolåneränta.

som ett resultat av den här utvecklingen har hushållens skuldsättning ökat i 

flertalet länder. i en studie från europeiska centralbanken (2009) försöker man mäta 

den mängd lån som tagits för husköp i euroområdet och rapporterar att sådana 

lån har ökat från 27 procent av bnp 1999 till 42 procent 2007. denna aggregerade 

siffra döljer dock stora skillnader med nederländerna i topp på hela 90 procent 

2007. i sverige har hushållens totala skuld som andel av disponibel inkomst ökat 

från omkring 100 procent i slutet av 1990-talet till 167 procent vid utgången av 

2009, vilket är avsevärt högre än den föregående toppen 1990 (se figur 10). den 

ökade skuldsättningen har åtföljts av en ökning av hushållens förmögenhet, vilken 

främst beror på stigande huspriser. i det perspektivet är utvecklingen av hushållens 

skuldsättning inte lika dramatisk. även om, så som visas i figur 11, kvoten mellan 

skulder och totala tillgångar (finansiella och reala) också har ökat under senare år, 

från omkring 1/4 i slutet av 1990-talet till 1/3 i dag, är denna kvot fortfarande lägre 

i dag än under åren efter avregleringen av kreditmarknaden i slutet på 1980-talet. 

aggregerade kreditvolymer kan spegla efterfrågan på lån snarare än utbudsbe-

gränsningar och andra institutionella faktorer. en något mer direkt utbudsindikator 

är den genomsnittliga belåningsgraden bland förstagångsköpare som ofta har litet 

eget kapital. enligt en undersökning av amerikanska bostadsköpare som rapporteras 

av duca m.fl. (2010) ökade den belåningsgraden från omkring 85 procent i bör-

jan av 1990-talet till 93 procent 2008. i en färsk undersökning av svenska hushåll 

studerar Finansinspektionen (2010) den genomsnittliga belåningsgraden för alla nya 
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lån till småhus (bostadsrätter), inbegripet både förstagångsköpare och de som redan 

äger en bostad. genomsnittet ökade från 62 (68) procent 2005 till 69 (75) procent 

2009. tyvärr är det inte lätt att särskilja efterfråge- och utbudsfaktorer, eftersom 

ökningen sammanfaller med stigande huspriser.6

att basera brukarkostnaden på bolåneräntan – som i föregående avsnitt – skulle 

vara lämpligt om kapitalmarknaden var ”perfekt” i meningen att alla aktörer kunde 

låna fritt till samma ränta. detta är naturligtvis en avsevärd förenkling som gör det 

omöjligt att diskutera inverkan av institutionella förändringar på kreditmarknaderna. 

kapitalkostnaden bör i stället förstås som ett vägt genomsnitt av skilda finansie-

ringskällor – olika typer av lån och eget kapital med varierande alternativkostnad. i 

ruta 1 finns en beräkning av brukarkostnaden om en del av värdet på ett hus måste 

finansieras med eget kapital. kapitalkostnaden är väsentligen ett vägt genomsnitt 

av alternativkostnaden för eget kapital och låneräntan, och effekten av förändringar 

i kravet på kontantinsats är starkt beroende av kostnaden för eget kapital. om 

denna inte skiljer sig alltför mycket från lånekostnaden blir effekterna uppenbarligen 

måttliga, men om kostnaden för eget kapital är mycket högre kan påverkan bli bety-

dande. nyligen införde Finansinspektionen ett tak för belåningsgraden för bolån på 

85 procent.7 om vi som exempel tolkar detta som en förändring av kontantinsats-

kravet från 5 till 15 procent och antar att kostnaden för eget kapital är 20 procent 

ser vi i tabellen i rutan att det skärpta kravet skulle leda till en prisminskning på 14 

procent. i praktiken kommer effekten sannolikt att bli mindre, eftersom begräns-

ningen av belåningsgraden endast gäller för bolån och kostnaden för eget kapital 

bör tolkas som genomsnittet för samtliga marknadsaktörer.

6 mellan 2005 och 2009 steg huspriserna med 26 procent. om hushållens egna kapital (= förmågan 
att lämna en kontantinsats) var konstant i reala termer skulle en belåningsgrad på 70 procent 2009 
behövas för att köpa ett hus som 2005 kunde köpas med en belåningsgrad på 62 procent.

7 taket på belåningsgraden tillämpas endast på bolån och inte på lån utan säkerhet.
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värdet av ett hus kan i likhet med andra tillgångar ses som det diskonterade 

värdet av de tjänster som erhålls från huset. antag att en del θ av köpeskil-

lingen för huset måste finansieras med eget kapital och att en del (1 − θ) 

finansieras genom lån till låneräntan r. Räntebetalningar är avdragsgilla med en 

procentsats t. Fastighets- och förmögenhetsskatter tas ut som en del Ω av mark-

nadsvärdet på huset P. Huspriserna antas öka i en konstant takt g i all framtid. För 

att konsumera boendetjänster måste hushållen betala drifts- och underhållskostna-

der som uppgår till m procent av marknadsvärdet. genom att diskontera framtida 

kassaflöden med faktor ρ ges det diskonterade nuvärdet av de kostnader som är 

förknippade med att äga ett hus med ett rådande marknadsvärde Pt av

den första termen står för kontantinsatsen och den andra för det diskonterade 

värdet av summan av räntebetalningar (för ett amorteringsfritt lån) och utgifter för 

underhåll och fastighetsskatter. summan kan förenklas till

Låt oss nu jämföra detta med värdet av hyrda boendetjänster. om man antar att 

värdet av boendetjänster (R) växer i samma konstanta takt g ges nuvärdet av dessa 

hyror diskonterat med samma diskonteringsränta ρ i all evighet av gordons välkända 

värderingsformel:

om kostnaderna för egenproducerade och hyrda boendetjänster i (2) respektive (3) 

är lika får vi81 

8 i en osäker värld skulle variationer i R/p spegla varierande förväntningar om framtida räntor och 
hyresökningstakt såväl som riskpremier. se Campbell m.fl. (2009) för en uppdelning av variansen i R/p 
enligt dessa linjer

Ruta 1. brukarkostnad med en kombination av eget och 
lånat kapital.

(1)

(2)

(3)

(4)
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om diskonteringsräntan vore lika med låneräntan efter skatt, d.v.s. ρ = (1 − t)r, 
skulle uttrycket förenklas till den välbekanta formeln R/P = (1 − t)r − g + m + Ω, det 

vanliga uttrycket för brukarkostnad. Huspriser, hyror och underhållsutgifter kommer 

under stationära förhållanden att växa i samma takt, och således är den exogena 

tillväxttakten g lika med takten i husprisförändringen. tabellen illustrerar känslig-

heten i kvoten mellan hyra och pris (direktavkastningen) för variationer i kraven på 

kontantinsats och kostnaden för eget kapital.

Tabell 1. R/P för varierande kostnad för eget kapital (ρ) 
och grad av kontantinsats (Θ)

Θ

ρ 0,05 0,10 0,15 0,20

2,1 7,1 7,1 7,1 7,1
3 7,72 7,73 7,75 7,76
5 8,35 8,43 8,52 8,61
10 9,00 9,31 9,63 9,94
20 9,70 10,50 11,31 12,11

anmärkning: tabellen är baserad på (4) under antagande av följande  
parametervärden r = 3, g = 2, m+Ω = 7, och t = 0.30.
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de olika institutionella förändringarna på senare år har försett bostadsägare över 

hela världen med en mer omfattande meny av lånetyper i dag än för, låt säga, 20 

år sedan. möjligheten att skräddarsy finansiering för en enskild låntagares sär-

skilda behov borde i princip leda till lägre lånekostnader och högre huspriser, även 

om omfattningen kan vara svår att uppskatta. ur ett svenskt perspektiv kan den 

viktigaste aspekten vara valet av räntebindningstid för bostadslånet. Förr brukade 

räntan för den stora majoriteten svenska bolån sättas om vart femte år till aktuell 

ränta, ensidigt bestämd av långivaren. Från 1990-talet har låntagare erbjudits större 

valmöjligheter och successivt har räntebindningstiderna blivit kortare. Från omkring 

1999 har omkring hälften av alla låntagare valt bolån med räntan justerad var8 

tredje månad (se figur 12). För att illustrera inverkan av denna flexibilitet beräknas 

i figur 13 realräntan baserad på en bolåneränta med både tre månaders och fem 

års bindningstid. skillnaderna är tämligen små före bankkrisen 1992, när tremåna-

dersräntan tillfälligt var 3 procentenheter högre än den femåriga räntan. Från 1995 

och därefter har avkastningskurvan nästan ständigt lutat uppåt och de hushåll som 

valt en rörlig ränta har haft lägre lånekostnader. om brukarkostnaden beräknades 

baserat på den faktiska blandningen av räntebindningstider skulle den därför visa en 

större nedgång under perioden efter 1995 än enligt någon av ränteserierna. man 

kan dock hävda att den typiska bostadsägaren har en investeringshorisont på minst 

fem år9 och att den relevanta räntan är den ränta som förväntas under denna tid, 

som kanske fångas bättre av en lång ränta. Hur som helst påverkas brukarkostna-

den endast i liten utsträckning av flexibiliteten i valet av räntebindningstider. 

det finns bara ett fåtal ekonometriska husprismodeller som uttryckligen tar hän-

syn till hur förändrad lånetillgång påverkar brukarkostnaden och bostadsefterfrågan. 

det bästa exemplet är duca m.fl. (2010), där ett mått på genomsnittlig belånings-

grad för förstagångsköpare införs som en separat variabel i regressionsekvationen. 

den långsiktiga huspriselasticiteten med hänsyn till belåningsgrad beräknas vara 

mellan 0,8 och 1,1. det innebär att en förändring av belåningsgraden på 10 procent 

leder till en prisökning på 8–11 procent beroende på den exakta modellspecifikatio-

nen. om vi tar dessa resultat bokstavligt och gör (det något drastiska) antagandet 

att den enkla värderingsmodellen i ruta 1 ger en god beskrivning av verkligheten, 

kan vi sluta oss till marknadens diskonteringsränta. värdena för belåningsgraden hos 

duca m.fl. spänner från 0,85–0,93. inom det intervallet motsvarar en elasticitet på 

omkring ett en kostnad för eget kapital mellan 15 och 20 procent.

ett vanligare sätt att ta hänsyn till förhållandena på kreditmarknaden är att helt 

enkelt inkludera stocken av bolån som en bestämningsfaktor i husprisekvationen. 

8	
9 trots detta är det få bostadsägare som har bolån med räntor bundna i mer än fem år. det skulle göra 

liten skillnad för brukarkostnadens tidsprofil om man baserade brukarkostnaden på en tioårig ränta, 
eftersom skillnaden mellan fem- och tioårsräntorna har varit relativt konstant över tiden.

<– Gömd fotnot efter ”justerad var”
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ett exempel är en internationell studie av ganoulis och giuliodori (2010) baserad på 

data för perioden 1970–2004 för tolv europeiska länder. de beräknar en felkor-

rigeringsmodell med paneldata där bolåneskulden (som andel av bnp) lagts till de 

vanliga förklaringsvariablerna. de finner att den långsiktiga huspriselasticiteten 

avseende kvoten mellan skuld och bnp är i storleksordningen 0,2–0,3. tillämpad 

på den ökade skuldsättning i förhållande till disponibel inkomst som vi sett under 

senare tid – låt säga 30 procent från den tidigare toppen 1990 – skulle detta förklara 

en prisökning på 6–9 procent. 

Jämförelsen mellan brukarkostnad baserad på den femåriga bolåneräntan och 

direktavkastningen i figur 9 tyder på att bostäder är något övervärderade i dag 

jämfört med 1995. med tanke på den rikare floran av olika sorters lån och att det 

allmänt blivit lättare att låna under denna period tycks figur 9 underskatta det fak-

tiska fallet i brukarkostnad. med detta i beaktande kan vi preliminärt dra slutsatsen 

att minskningen i direktavkastning helt kan förklaras av en motsvarande minskning i 

brukarkostnad. 

 2.4  bRukaRkostnad oCH skatteR

boendet påverkas av en rad olika skatter, som alla påverkar brukarkostnaden och 

värderingen av bostadstillgångar. skatteeffekter på brukarkostnaden speglar bris-

tande symmetri i skattesystemet: Fastighetsägaren har rätt att dra av ränteutgifter, 

men den inkomst som erhålls i form av boendetjänster beskattas obetydligt om alls. 

med höga skattesatser kan effekten av denna asymmetri vara avsevärd, vilket det 

svenska skattesystemet illustrerar. Före 1985 var nominella ränteutgifter avdragsgilla 

mot inkomsten med skattesatser på över 50 procent, medan schablonintäkten be-

skattades till en låg realränta. kombinerat med tvåsiffriga nominella räntor innebar 

detta en negativ inverkan på brukarkostnaden i storleksordningen 5–10 procent, 

som framgår av figur 8. efter två skattereformer 1982–1985 och 1991 och en 

förändrad penningpolitik i början av 1990-talet har det svenska skattesystemet blivit 

mer neutralt med en dramatiskt minskad skatteeffekt på brukarkostnaden. på se-

nare tid har dock nya förändringar återigen gjort systemet något mindre neutralt. i 

det här avsnittet ska vi se närmare på de olika komponenterna i skattelagstiftningen.

sedan 1950-talet har det svenska skattesystemet omfattat en eller flera skatter 

som tagits ut i proportion till taxeringsvärdet. Före 1991 lades en schablonintäkt 

beräknad som en procentsats på taxeringsvärdet (3 procent för flertalet hus) till 

den beskattningsbara inkomsten. taxeringsvärdena var i genomsnitt 75 procent 

av marknadsvärdet vid tiden för taxeringen. med sporadiska omtaxeringar och 

snabb husprisinflation motsvarade schablonintäkten i genomsnitt 1–1,5 procent 

av marknadsvärdet. skatten omvandlades 1991–1993 till en fastighetsskatt på 1,5 

procent av taxeringsvärdet. därefter har fastighetsskatten döpts om till fastighets-

avgift, som för närvarande är 0,75 procent av taxeringsvärdet (omkring 0,5 procent 
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av marknadsvärdet) upp till ett maximibelopp. detta tak är satt så lågt att avgiften 

är oberoende av marknadsvärdet för flertalet hus. taket motsvarar 0,48 procent av 

taxeringsvärdet för genomsnittshuset i landet och 0,24 procent för genomsnittshu-

set i stockholms län. utöver fastighetsskatten togs tidigare en förmögenhetsskatt ut 

på 1,5–3 procent i proportion till nettoförmögenheten för individer med en förmö-

genhet över en viss gräns. med fastigheter värderade till taxeringsvärdet blev för-

mögenhetsskatten 0,75–1,5 procent av marknadsvärdet för de få hushåll som hade 

en beskattningsbar förmögenhet över gränsen. Förmögenhetsskatten avskaffades 

2007. den samlade effekten av reformerandet av fastighetsskatten och avskaffan-

det av förmögenhetsskatten blev en minskning av skatteuttaget från 1–2,25 procent 

av marknadsvärdet före 1991 till högst 0,5 procent av marknadsvärdet i dag.

kapitalvinster beskattas vid avyttringen. Före 1991 lades en realiserad kapital-

vinst till den beskattningsbara inkomsten och beskattades med 50 procent eller mer. 

i dag beskattas kapitalvinster med en proportionell skatt på 22 procent. eftersom 

skatten först betalas vid avyttring motsvarar den en lägre effektiv skattesats räknat 

på årets prisstegring. agell och södersten (1982) visar att den effektiva skattesatsen 

kan vara väsentligt lägre vid innehavsperioder på ett årtionde eller mer beroende på 

diskonteringsräntan. vidare kan skatten skjutas upp om inkomsten från försäljning 

återinvesteras i en dyrare bostad. i sådana fall läggs en räntekostnad till skattekredi-

ten. i praktiken har kapitalvinstskatten främst betydelse för hushåll med korta inne-

havstider, medan dess inverkan på husprisnivån i allmänhet sannolikt är blygsam. 

sverige hade en arvsskatt fram till 2004. sett till brukarkostnaden fungerade 

arvsskatten i stort sett som en kapitalvinstskatt, då den togs ut i förhållande till ett 

marknadspris i en avlägsen framtid. översatt till årlig brukarkostnad hade den ingen 

större betydelse. dessutom tas stämpelskatt ut när en ny ägare registreras. denna 

är för närvarande 1,5 procent av försäljningspriset, återigen med endast marginell 

inverkan på brukarkostnaden för genomsnittliga innehavsperioder. 

skattereformen 1991 förde bostadsbeskattningen närmare neutralitet, särskilt 

vid låg inflation och låga räntor. sedan 1991 har fastighetsskatten mer än halverats 

och är nu noll på marginalen för flertalet hushåll. dessutom har förmögenhets- och 

arvsskatterna avskaffats. den sammanlagda effekten av dessa förändringar har 

varit att brukarkostnaden minskat med omkring 1 procentenhet sedan mitten av 

1990-talet, vilket motsvarar en husprisökning på 10 procent om värdet av boende-

tjänster hålls konstant. de beräkningar av brukarkostnad som presenteras i figur 9 

tar ingen hänsyn till dessa skatteeffekter. 
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3.  Fundamentala bestämningsfaktorer för värdet av 
boendetjänster.

i föregående avsnitt diskuterade vi tillgångsvärderingen av hus, varvid vi tog värdet 

av de boendetjänster som följer med ägande för givet. Låt oss nu byta perspektiv och 

fråga hur priset på ägda boendetjänster (den implicita hyran) bestäms som ett resul-

tat av balansen mellan utbud och efterfrågan. ser man boendetjänster som vilken 

konsumtionsvara som helst beror efterfrågan på priset och på andra faktorer som in-

komst och befolkningsutveckling. priset per enhet boendetjänster är helt enkelt bru-

karkostnaden enligt diskussionen i föregående avsnitt, eller mer exakt brukarkostnad 

per krona husvärde multiplicerat med husprisnivån. av detta följer att förändringar i 

en komponent av brukarkostnaden per krona (exempelvis en skattesats) bör lämna 

kostnaden för boendetjänster opåverkad och således utjämnas av en proportionell 

förändring i husprisnivån. annorlunda uttryckt bör en ökning av brukarkostnaden 

med en procent resultera i en minskning i husprisnivån med en procent.10 

om det råder jämvikt mellan utbud och efterfrågan på boendetjänster kan en reg-

ression med ett husprisindex som den beroende variabeln och utbud, brukarkostnad 

och andra bestämningsfaktorer för efterfrågan som oberoende variabler ge skatt-

ningar på bostadsefterfrågans pris- och inkomstkänslighet.11 i många fall kan det dock 

vara svårt att mäta utbud. av det skälet innefattar inte alla studier ett direkt utbuds-

mått utan i stället en variabel som påverkar utbudet, såsom byggkostnader.12 

i en rad studier har man skattat sambandet mellan huspriser och de fundamenta 

som bestämmer utbud och efterfrågan. girouard m.fl. (2006) ger en översikt av den 

här litteraturen. på senare tid har några studier baserats på paneldata för flera länder: 

Hilbers m.fl. (2008) för en panel på årsdata från 16 europeiska länder 1985–2006, 

ganoulis och giuliodori (2010) för en panel på årsdata från 12 europeiska länder 

1970–2004 samt adams och Füss (2010) för en panel på kvartalsdata från 15 

oeCd-länder (däribland australien, kanada och usa) för perioden 1975:1–2007:2. 

i det följande tittar vi närmare på några av dessa studier för att se vad de säger om 

bestämningsfaktorer för huspriser.

10 detta måste dock tolkas med viss försiktighet, eftersom en förändring i exempelvis en skattesats även 
kan påverka förväntningarna om framtida husprisförändringar, vilket är en annan komponent i brukar-
kostnaden.

11 en loglinjär version av jämviktsvillkoret kan skrivas logS = -β1(loguc + logP) + β2logX, där S betecknar 
utbud, uc brukarkostnad, P husprisnivå och X är en bestämningsfaktor för efterfrågan, t.ex. inkomst. 

invertering ger 𝑙𝑙𝑙𝑙=𝑙2𝑙1𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−1𝑙1 utbudskoefficienten i den här regressions-

ekvationen är således inversen av priselasticiteten för efterfrågan och inkomstkoefficienten är kvoten 
mellan inkomst- och priselasticiteten.

12 antag en loglinjär utbudsfunktion, logS = γ1logP + γ1logZ, där Z kan vara byggkostnader. genom att 
lösa för logP i villkoret för marknadsjämvikt får man

                                                                                         i denna modell på reducerad form är det inte 

möjligt att identifiera de strukturella koefficienterna utbud och efterfrågan utan enbart sambandet 
mellan dem.
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3.1  eFteRFRågans pRiseLastiCitet

skattade prisekvationer innefattar vanligen ett mått relaterat till brukarkostnad. 

i teorin ska kostnaden för boendetjänster inte påverkas av förändringar i brukar-

kostnaden per krona husvärde, vilket innebär att den procentuella förändringen i 

brukarkostnad ska vara lika med minus den procentuella förändringen i huspriser 

(elasticiteten ska vara minus ett). i flertalet studier representeras dock brukarkostna-

den enbart av realräntan med bortseende från driftskostnader och fastighetsskatter. 

nästan alla studier rapporterar signifikant negativa ränteeffekter. bland de interna-

tionella panelstudierna är det bara Hilbers m.fl. (2008) som beräknar brukarkostna-

den med hänsyn till såväl skilda skattesatser på ränteavdrag och kapitalvinster som 

fastighetsskatter. kapitalvinster mäts med den faktiska förändringstakten i huspris-

index. deras mått på brukarkostnad visar sig dock icke-signifikant i regressionerna. 

däremot ger en förenklad version baserad på realräntan (lång eller kort) signifikant 

negativa koefficienter. 

när utbud ingår bland förklaringsvariablerna kan efterfrågans priskänslighet 

beräknas. enligt flertalet studier (nio av elva) i denna kategori som diskuteras av 

girouard m.fl. (2006) reagerar priset mer än proportionellt på utbudsförändringar 

(d.v.s. elasticiteten är större än ett). detta innebär att bostadsefterfrågan är priso-

elastisk – en prisökning på 1 procent minskar efterfrågan med mindre än 1 procent. 

detta resultat är också i linje med studier av meen (2008) för storbritannien och av 

Wilhelmsson (2008) för svenska paneldata för lokala bostadsmarknader. de genom-

gående resultaten att pris är känsligt för utbud indikerar att utbudsförhållandena 

är högst relevanta för att förklara huspriser. vi återvänder till vad som bestämmer 

utbudet i avsnitt 3.3 nedan.

3.2  inkomst

den populära diskussionen om bostadsmarknaden tar ofta kvoten mellan pris och 

inkomst som indikator på om hus är ”korrekt” prissatta. Figur 14 visar utvecklingen 

av disponibel inkomst och huspriser i sverige. Långsiktigt har inkomsten ökat snab-

bare än huspriserna. Realinkomsten i termer av huspriser är 30 procent högre i dag 

än 1970. om man i stället jämför huspriscykelns senaste toppar har kvoten mellan 

pris och inkomst nu återvänt till ungefär samma nivå som 1990. 

eftersom inkomst är en viktig bestämningsfaktor för bostadskonsumtion och 

utbudet hålls tillbaka på grund av markbrist, skulle man förvänta sig att se ett nära 

samband mellan hushållens disponibla inkomst och huspriser. att döma av figuren 

följer dock inte inkomst och pris varandra så tätt. en trolig bidragande orsak är att 

konsumtion i allmänhet beror på permanent snarare än årlig inkomst. eftersom bo-

stadsval är mer varaktiga än andra konsumtionsval gäller detta särskilt för bostäder. 

av det skälet bör man inte bli förvånad över att pris och årlig inkomst inte följer 
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varandra så nära. som exempel sammanföll boomen i slutet av 1980-talet med 

måttliga ökningar i disponibel inkomst, medan inkomstökningen var relativt kraftig 

under hela krisen fram till början av 1993, vid en tidpunkt då huspriserna redan 

hade fallit med 25 procent från toppen 1990. 

ändå finner flertalet internationella husprisstudier ett statistiskt signifikant po-

sitivt samband mellan huspriser och disponibel inkomst eller bnp. bland de studier 

som ingår i översikten av girouard m.fl. (2006) ligger de implicita inkomstelasticite-

terna omkring ett, vilket innebär att en procents inkomstökning skulle leda till höjda 

huspriser med en procent om utbudet hålls konstant. ganoulis och giuliodori (2010) 

skattar en felkorrigeringsmodell med paneldata som kontrollerar för utbud och fin-

ner en långsiktig elasticitet i intervallet 0,7 till 1,5 beroende på modellspecifikation. 

två andra internationella panelstudier skattar långsiktiga samband utan att kon-

trollera för utbud. Hilbers m.fl. (2008) finner en huspriselasticitet med avseende på 

bnp på 1,75. de delar upp data baserat på prisökningstakten för hus under denna 

period. detta placerar spanien i toppen, följt av irland. sverige kommer på sjunde 

plats. genom att beräkna separata modeller för tre grupper rankade enligt prisök-

ningstakten (med sverige i mellangruppen) finner de att toppgruppen har en högre 

priselasticitet med hänsyn till inkomst (2,4) än mellangruppen (1,7) och bottengrup-

pen (0,7). detta mönster tyder på att den högre prisökningstakten i somliga länder 

kan förklaras av en större känslighet för inkomstökning. adams och Füss (2010) 

konstruerar ett ”inkomstmått” avsett att mäta ekonomisk aktivitet i vidare mening 

genom att ta den första principalkomponenten baserad på fem variabler: penning-

mängd, konsumtion, industriproduktion, bnp och sysselsättning. de beräknar en 

felkorrigeringsmodell på paneldata som identifierar separata koefficienter för varje 

nation. elasticiteterna för huspriser med hänsyn till ekonomisk aktivitet är i allmän-

het positiva med ett genomsnittsvärde på 0,34. koefficienten för sverige är 0,99. 

svenska huspriser tycks vara känsligare för makroekonomisk aktivitet än huspriser i 

flertalet andra länder.

För sverige har Hort (1998) analyserat en panel av 20 lokala bostadsmarknader 

under perioden 1967–1994. baserat på en felkorrigeringsmodell med paneldata som 

inte kontrollerar för utbud finner hon en huspriselasticitet med hänsyn till inkomst 

i intervallet 0,4-1,0 beroende på modellspecifikationen. på senare tid har även 

Wilhelmsson (2008) studerat lokala bostadsmarknader, nu omfattande ett mycket 

större antal marknader (281) men under en kortare tidsperiod (1991–2006). Han 

kontrollerar för utbud (mätt med antalet husenheter) och specificerar en modell 

med kvoten mellan pris och inkomst som den beroende variabeln och inkluderar 

inkomst bland förklaringsvariablerna. den beräknade inkomstkoefficienten är nega-

tiv, vilket tyder på att huspriselasticiteten med hänsyn till inkomst är mindre än ett. 

båda dessa studier på svenska data indikerar således att huspriserna ökar mindre än 

proportionellt med inkomst.
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över lag finns starka belägg för att huspriserna är stigande funktioner av in-

komst. den genomsnittliga elasticiteten i ett stort antal studier tycks vara nära ett (i 

studier som kontrollerar för utbud). detta tyder på att elasticiteten i bostadsefterfrå-

gan med hänsyn till inkomst är omkring ett.13 denna slutsats överensstämmer även 

med mikrostudier baserade på hushållsdata som i allmänhet finner inkomstelastici-

teter inte alltför långt från ett.14 detta innebär att bostadsbeståndet skulle behöva 

växa i samma takt som inkomsterna ökar i samhället för att möta den ökande 

efterfrågan. om inte, måste huspriserna stiga för att skapa balans mellan utbud och 

efterfrågan.

3.3  beFoLkningsutveCkLing

bostadsbeståndet har två dimensioner: antalet bostäder och genomsnittsbostadens 

kvalitet och storlek (”kvantiteten boendetjänster”). en ökning av inkomsten per 

capita ökar främst efterfrågan på storlek och kvalitet, medan en växande befolk-

ning i första hand efterfrågar fler enheter. av det skälet bör befolkningens storlek 

och sammansättning ha ett separat inflytande på priset utöver den sammanlagda 

inkomsten. när allt kommer omkring är en viktig balanserande faktor antalet bostä-

der i förhållande till antalet hushåll i olika åldersgrupper. skillnader i befolkning och 

arbetstillfällen i olika regioner har ett stort inflytande på lokala huspriser. som vi sett 

visar figur 3 mycket klart att prisökningstakten varit högst i de tre snabbväxande 

storstadsområdena följt av andra delar i södra sverige där befolkningen varit stabil. 

de norra regionerna har å andra sidan präglats av utflyttning och stagnerande 

huspriser.

bostadsefterfrågan varierar med ålder. Hushåll tenderar att följa en bostadskar-

riär där man flyttar från mindre till större bostäder upp till omkring 40-årsåldern 

för att senare i livet flytta till mindre bostäder. Yngre hushåll svarar således för en 

nettoefterfrågan medan nettoutbudet kommer från äldre hushåll. även om famil-

jebildning i viss utsträckning påverkas av ekonomiska faktorer15 drivs den främst 

av faktorer som är exogena i förhållande till bostadsmarknaden. detta tyder på ett 

positivt samband mellan huspriser och andelen individer i familjebildande ålder. 

girouard m.fl. (2006) studerar sådana data för ett antal oeCd-länder för perioden 

1995–2004 och finner ett positivt samband. emellertid har ekonometriska studier 

i allmänhet inte lyckats påvisa några stabila samband mellan åldersstruktur och 

huspriser.16 även om åldersstrukturen påverkar efterfrågan kommer det kanske inte 

som någon överraskning att det inte finns någon robust koppling mellan ålders-

13 kom ihåg från not 10 att priselasticiteten med hänsyn till inkomst är inversen av inkomstelasticiteten 
för efterfrågan.

14 se exempelvis green och malpezzi (2003) för en kortfattad översikt av den amerikanska litteraturen.
15 studier av data från usa (Haurin m.fl., 1993), storbritannien (ermisch, 1999) och sverige (åsberg, 

1998) har visat att andelen bostadsägare bland unga är en minskande funktion av bostadspriser.
16 se exempelvis Lindh och malmberg (2008).
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struktur och pris, eftersom befolkningens storlek och ålderssammansättning i stor 

utsträckning är förutsägbar baserat på födelsetal. det finns således gott om tid att 

anpassa nybyggnationen. 

För att få en snabb bild av demografins eventuella påverkan på svenska huspriser 

visar figur 15 kvoten mellan antalet yngre (20–29 eller 20–39) och äldre (50–59 

eller 50–69). dessa kvoter steg i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet till 

följd av babyboomen efter kriget och började falla efter 2000. även om åldersstruk-

turen i någon mån kan förklara huspriserna under tidigare år, särskilt uppsvinget i 

slutet av 1980-talet, kan den inte vara den huvudsakliga förklaringen till den fort-

satta prisökningen efter 2000. 

3.4  utbud oCH pRoduktionskostnadeR

slutsatsen från diskussionen ovan är att efterfrågan på boendetjänster är ganska 

känslig för inkomst (elasticitet runt ett) och tämligen okänslig för pris (elasticitet 

mindre än ett). om priselasticiteten är, låt oss säga, en halv, skulle en inkomstökning 

på 1 procent behöva mötas av en prisökning på 2 procent såvida inte utbudet ökar. 

Förutsättningarna för nybyggnation spelar därför en avgörande roll för förståelsen 

av husprisutvecklingen. Lönsamheten för nybyggnation beror på skillnaden mellan 

marknadspriset på ett nytt hus och byggkostnaden. med tanke på de långa ledti-

derna i byggprocessen är det snarare det väntade huspriset ett par år framåt i tiden 

än det rådande priset som har betydelse. 

Figur 16 visar utvecklingen av reala byggkostnader (faktorprisindex för bostads-

byggande deflaterat med kpi) vid sidan av reala huspriser, båda indexen normalise-

rade till ett 1975. trots att byggkostnadsindexet inte inkluderar markkostnader har 

det stigit kontinuerligt i reala termer med sammanlagt mer än 60 procent från 1975. 

detta speglar främst hög arbetsintensitet i byggbranschen. om markkostnader 

medräknades skulle ökningen sannolikt vara 10–20 procent större.17 

kontrasten i volatilitet mellan de två serierna är slående. byggkostnaderna har 

utvecklats ganska jämnt med undantag för en kraftig ökning 1992 till följd av den 

momsökning som ingick i skattereformen. Huspriserna har följaktligen avvikit från 

byggkostnader under långa perioder i takt med huspriscykelns upp- och nedgångar, 

men med en viss konvergens mellan de två serierna på lång sikt. Förhållandet 

mellan kostnad och pris är i dag tillbaka på samma nivå som i slutet på 1970-talet. 

skillnaden i byggrespons är dock påfallande. mellan 1975 och 1980 färdigställdes 

294 000 nya bostäder jämfört med så lite som 138 000 mellan 2005 och 2010. Från 

samtliga senare startpunkter är dagens huspriser höga i förhållande till produktions-

kostnaderna. Räknat från toppen 1991:1 till 2010:3 steg kvoten mellan huspris och 

17 markkostnaderna som andel av de totala produktionskostnaderna per kvadratmeter av nya bostäder 
har ökat från 11 procent 1998 till 20 procent 2008.
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produktionskostnader med hela 46 procent. det är dock inte klarlagt hur jämförbara 

dessa serier är på lång sikt och man bör troligen motstå frestelsen att dra slutsatsen 

att denna brist på överensstämmelse mellan två index pekar på att hus är övervär-

derade i dag.18 

de omfattande och långvariga avvikelserna mellan pris och kostnad tyder på att 

utbudet anpassar sig långsamt. standardresonemanget – poterba (1984), Rosen 

och topel (1988) – utgår från att utbudselasticiteten är lägre på kort än på lång sikt 

som en följd av kostnaderna för att justera kapaciteten i byggbranschen. på kort sikt 

begränsas produktionen av befintlig kapacitet och trögheten i planeringsprocessen. 

när byggtakten är hög och branschen arbetar med full kapacitet är den kortsiktiga 

marginalkostnaden för att bygga ännu ett hus mycket högre än genomsnittskostna-

den (som är vad produktionskostnadsindex mäter). på längre sikt anpassas kapa-

citeten och nya projekt har tid att ta sig igenom planeringsprocessen. mot den här 

bakgrunden kan nybyggnation väntas vara en ökande funktion av priset på befint-

liga hem och en minskande funktion av kostnaden för att producera nya hus, vilket 

ibland uttrycks med kvoten ”tobins Q”. Ju mer flexibel byggbranschen är, desto 

mer elastisk är den här funktionen på kort sikt och desto snabbare kommer priset 

att återgå till den långsiktiga nivån som bestäms av produktionskostnaden. 

utbudselasticiteten med hänsyn till pris och produktionskostnader antas i allmän-

het vara låg, men det har visat sig svårt att beräkna den ekonometriskt. ett färskt 

exempel på en ekonometrisk utbudsstudie är ball m.fl. (2010) som presenterar en 

simultan modell av brittiska huspriser, byggkostnader och byggstarter. de finner en 

elasticitet för byggstarter med hänsyn till kvoten mellan huspris och byggkostnader 

på 0,15, vilket tyder på att anpassningen av utbudet till efterfrågeförändringar skulle 

vara mycket långsam. 

eftersom efterfrågans priskänslighet verkar vara så låg, måste varje förändring i 

fundamenta som inte möts av en motsvarande förändring i utbudet få en stor inver-

kan på priset. i linje med detta ger brittiska och amerikanska studier (Cheshire och 

Hilber, 2008, saiz, 2010) belägg för att mått på utbudsbegränsningar på lokal nivå 

är starkt korrelerade med husprisernas nivå och volatilitet. sådana mått inkluderar 

både geografisk topologi och lokal planreglering. 

två figurer illustrerar förhållandet mellan nybyggnation och tobins Q för sverige 

enligt olika mått på nybyggnation: antalet färdigställda småhus19 (figur 17) och de 

totala bostadsinvesteringarna enligt nationalräkenskaperna (figur 18). båda kan 

väntas reagera positivt på skillnader mellan pris och kostnad, men deras långsiktiga 

trender kan skilja sig åt. antalet småhus bör ha ett nära samband med antalet hus-

18 ett skäl är skillnaden i lokalisering. nya bostäder byggs främst i utkanten av regioner med höga mark-
priser, medan beståndet är en blandning av centrala lägen i högprisregioner och regioner där prisnivån 
är alltför låg för att något byggande ska bli lönsamt.

19 om man i stället ser på det totala antalet nya bostäder skulle det kvalitativt sett ge samma bild, men 
med en mindre dramatisk nedgång under mitten av 1990-talet.
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håll, medan de totala bostadsinvesteringarna, som även omfattar renoveringar och 

tillbyggnader, har ett närmare samband med bostadsbeståndets storlek och kvalitet. 

båda måtten korrelerar positivt med Q, med toppar och dalar som släpar något efter 

huspriscykelns toppar och dalar. deras utveckling skiljer sig dock åt i stor utsträck-

ning. antalet nya småhus förklaras väl av Q-kvoten fram till mitten av 1990-talet, 

men den efterföljande prisökningen i förhållande till kostnader åtföljs endast av en 

måttlig ökning. 

om man i stället tittar på bostadsinvesteringarna med nationalräkenskapernas 

ögon, och inkluderar renoveringar och tillbyggnader, är utvecklingen under senare 

år något mer positiv. toppen 2007 ligger nu bara omkring 20 procent under den fö-

regående toppen 1991. sett i relation till disponibel inkomst, som ökade med drygt 

40 procent under samma period, är det dock en kraftig minskning. nybyggandet 

kan även relateras till det totala bostadsbeståndet. värdet av bostadsinvestering-

arna (en- och flerfamiljsbostäder) vid toppen 2007 var 121 miljarder kronor, vilket 

motsvarar 3,6 procent av beståndets värde.20 detta räcker för att täcka värdeminsk-

ningen och ge en viss ökning av beståndet för att möta ökad efterfrågan till följd av 

inkomst- och befolkningstillväxt. men sett över en längre period sedan föregående 

topp i början av 1990-talet har bostadsinvesteringarna nätt och jämnt räckt till för 

att ersätta förslitning.

i ett internationellt perspektiv har det svenska bostadsutbudet svarat svagt på 

de senaste årens prisökningar. Figur 19 illustrerar utvecklingen av bostadsinveste-

ringarna som andel av bnp i ett antal länder som samtliga upplevt kraftigt stigande 

huspriser. till skillnad från i sverige utlöste stigande huspriser en byggboom i irland, 

spanien och usa. som en följd har de länderna kommit att se fallande priser och 

överbyggnation.  

sammantaget finns starka belägg för att tillskottet till bostadsbeståndet i sverige 

– antingen man räknar enheter eller värde – under de senaste 15 åren har varit 

otillräckligt för att tillgodose den ökade efterfrågan till följd av stigande inkomster 

och en växande befolkning. eftersom huspriserna samtidigt har stigit mycket snab-

bare än produktionskostnaderna tycks bristen på nybyggnation spegla en mycket 

låg priselasticitet för utbudet.

3.5  HuspRiseRnas dYnamik

mycket av diskussionen om huspriser handlar om att skilja kortsiktiga fluktuationer 

från långsiktiga trender – vare sig man kallar avvikelserna för bubblor eller använder 

ett mer neutralt språkbruk. kortsiktiga prisrörelser kan avvika från långsiktiga tren-

der av minst tre olika orsaker: tröghet i utbudet, förväntningar och kreditbegräns-

20 det sammanlagda taxeringsvärdet för en- och flerfamiljsbostäder var 2 548 miljarder kronor 2007. 
multiplicerat med 4/3, eftersom det genomsnittliga taxeringsvärdet är 3/4 av marknadsvärdet, blir det 
3 400.
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ningar. För det första är, som vi tidigare diskuterat, utbudet mycket mindre elastiskt 

på kort än på lång sikt (och också mindre elastiskt nedåt än uppåt). på kort sikt 

begränsas utbudet av två faktorer: i) byggbranschens kapacitet och kostnaderna för 

att anpassa denna, och ii) utbudet av produktionsfaktorer, särskilt mark. på längre 

sikt borde byggbranschens storlek vara mycket elastisk men markutbudet är det inte 

(åtminstone inte i tätorter). det är därför naturligt att huspriser reagerar starkare 

på efterfrågeförändringar på kort än på lång sikt. med tiden och efter hand som 

utbudet anpassas bör priserna återgå till en långsiktig jämviktsnivå. men på grund 

av markbristen kommer denna långsiktiga prisnivå att öka med växande inkomst 

och befolkning.

exakt hur den dynamiska anpassningen mot jämvikt går till beror, för det andra, 

ytterst på hur marknadsaktörerna formar sina förväntningar. med rationella för-

väntningar skulle de inse att prisnivån återgår mot trenden i en takt som beror på 

byggandets priskänslighet. Jämfört med statiska eller extrapolativa förväntningar 

skulle rationella förväntningar minska den omedelbara prispåverkan av en störning i 

fundamenta och dämpa prisrörelserna mer generellt. Ju mer elastiskt utbudet är på 

lång sikt (även om det skulle vara helt oelastiskt på kort sikt), desto mindre är det 

omedelbara prisgenomslaget. så som diskuterats ovan finns det en del som tyder på 

att bostadsköparnas förväntningar kanske inte är rationella i vissa marknadssituatio-

ner utan snarare tenderar att extrapolera tidigare pristrender (så tycks det ha varit 

på den amerikanska marknaden i början av 2000-talet). Huruvida sådana avvikelser 

från rationalitet följer ett generellt mönster är en annan och svårare fråga.

För det tredje kan restriktioner på kreditmarknaden ge upphov till kortsiktiga 

fluktuationer bort från fundamenta. en betydande andel av samtliga bostadsköpare, 

särskilt förstagångsköpare, lånar upp till den av banken tillåtna gränsen och har 

obetydliga tillgångar utöver bostaden. i själva verket begränsas deras bostadsef-

terfrågan av de kreditgränser som banken sätter. under normala omständigheter 

mildras kreditrestriktionerna successivt i takt med att hushållen sparar av sin inkomst 

och bostadsvärdena ökar över tiden. som ett resultat av detta får hushållen råd att 

klättra uppför bostadsstegen och flytta till en större bostad. dynamiken i den här 

processen är känslig för husprisutvecklingen. en prisökning kommer av sig själv att 

skapa ytterligare efterfrågan och således leda till multiplikatoreffekter på prisnivån. 

på motsvarande sätt kommer en negativ prischock att få inlåsningseffekter när 

hushåll inte kan finansiera köpa av en större bostad, med påföljd av en ytterligare 

prispress nedåt.21 

av alla dessa skäl skulle vi förvänta oss att husprisdynamiken är cyklisk. initiala 

prischocker kan förstärkas av extrapolativa förväntningar och kreditrestriktioner. 

21 modeller av sådana pris-kreditcykler har bland annat utvecklats av stein (1995) och ortalo-magné 
och Rady (2006). de har nyligen med framgång byggts in i allmänna jämviktsmodeller, exempelvis av 
iacoviello och neri (2010).
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men på längre sikt bör nybyggnation föra priset tillbaka mot en jämviktsnivå som 

bestäms av fundamenta. den stora majoriteten av ekonometriska husprisstudier 

använder en felkorrigeringsmodell för att beskriva samspelet mellan kort och lång 

sikt. i en sådan modell finns ett långsiktigt samband inbyggt i en kortsiktig dyna-

misk modell. på lång sikt är husprisets nivå relaterad till nivåerna för en uppsättning 

förklaringsvariabler, t ex inkomst, befolkningsutveckling och brukarkostnad. på kort 

sikt drivs prisnivåns förändringstakt av förändringarna i dessa förklaringsvariabler 

och av prisnivåns avvikelse från dess långsiktiga jämviktsnivå. Regressionskoefficien-

ten för den senare variabeln indikerar således den takt med vilken priset närmar sig 

långsiktig jämvikt.

Felkorrigeringsmodeller av huspriser har en särskilt lång tradition i storbritannien, 

med början hos Hendry (1984). meen (2008) har visat att en sådan modell som 

ursprungligen beräknades på brittiska kvartalsdata för perioden 1969:3–1996:1 har 

förblivit stabil fram till och med 2005. enligt meens modell återgår prisnivån mot 

den långsiktiga nivån med en takt av 13 procent per kvartal. med den takten kom-

mer det att ta fem kvartal att reducera en ursprunglig avvikelse från jämvikt med 

hälften. eftersom meens modell kontrollerar för utbudet är tolkningen att denna 

tröghet är relaterad till förväntningar och/eller dynamiken i kreditrestriktioner. 

preliminära estimat av en felkorrigeringsmodell för svenska huspriser, som inte 

kontrollerar för utbud, indikerar en återgång mot medelvärdet med 8 procent per 

kvartal och en första ordningens autokorrelationskoefficient på 0,4. det innebär 

att det finns betydande momentum i huspriser; om priserna ökade snabbare förra 

kvartalet än vad som motiveras av fundamenta kommer de sannolikt att fortsätta 

öka nästa kvartal. med terminologi från abraham och Hendershott (1996) kan man 

tala om detta som en ”bubbelbyggare”. Resultatet blir en cyklisk anpassning mot 

jämvikt. som en illustration kan vi utgå från att prisnivån av någon anledning ökat 

med 10 procent samtidigt som det fundamentala långsiktiga jämviktspriset är oför-

ändrat. enligt modellen ger detta upphov till ytterligare prisökningar på 3,2 procent 

under följande två kvartal och att prisnivån då toppar på 13,2 procent över jämvikt. 

nio kvartal efter chocken är huspriserna tillbaka på 5 procent över jämvikt. de sam-

lade resultaten från modeller inom felkorrigeringstraditionen visar generellt sett att 

bostadsmarknaderna i allmänhet är relativt stabila och att långvariga avvikelser från 

jämvikt är undantag snarare än regel.

4.  slutsats

svenska huspriser ökade med 144 procent i reala termer mellan det första kvartalet 

1995 och det tredje kvartalet 2010. under samma period steg lägenhetshyrorna 

med bara 13 procent och byggkostnaderna med endast 33 procent. innebär detta 

att huspriserna 2010 är allvarligt övervärderade? vi har försökt besvara den här frå-

gan i två steg. Först har vi visat att brukarkostnaden för boendet har fallit tillräckligt 
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under den här perioden – som ett resultat av generellt sänkta realräntor i världseko-

nomin och reducerad svensk beskattning av småhus – för att motivera en betydande 

minskning av direktavkastningen. För det andra har vi gjort troligt att värdet av 

boendetjänster för ägda bostäder ökat mer än hyresökningen för hyreslägenheter 

till följd av bristen på nybyggnation. bostadsutbudet har varit påfallande okänsligt 

för stigande huspriser och bostadsbristen har ökat i de största storstadsområdena. 

kombinerar man dessa två faktorer blir slutsatsen att dagens höga husprisnivåer 

förklaras av fundamenta.

det finns dock ett par invändningar mot slutsatsen. den första har att göra 

med frånvaron av utbudsreaktion som står i skarp kontrast mot byggboomen i en 

del andra länder under senare år såväl som den svenska erfarenheten i slutet av 

1980-talet. till en del kan bristen på nybyggnation förklaras med att det byggdes 

för mycket i början på 1990-talet. men det kan knappast förklara dagens låga nivå 

trots att huspriser tycks vara rekordhöga i förhållande till byggkostnaderna. det kan 

naturligtvis förhålla sig så att tillgängliga kostnadsindex är vilseledande. stämmer 

det, är det angeläget att gräva djupare i det statistiska underlaget och reda ut varför 

det inte är lönsamt att bygga trots att huspriserna exploderat. Forskning i andra län-

der har pekat på betydelsen av planeringsprocessen och byggrestriktioner. det kan 

också finnas skäl att titta närmare på konkurrensen i byggbranschen.

en annan invändning har att göra med förväntningarnas betydelse. slutsatsen att 

dagens låga direktavkastning är motiverad av fundamenta bygger på att kapital-

kostnaden fångas väl av den femåriga bolåneräntan efter skatt minus förväntad 

allmän inflation på konsumtionsvaror. med andra ord har vi antagit att marknaden 

värderar hus baserat på noll kapitalkostnad efter skatt. sverige har haft realräntor på 

eller under nollstrecket tidigare, men det var på 1970- och 1980-talen då lånemöj-

ligheterna var begränsade. man skulle kunna hävda att ett sådant antagande är i 

grunden orimligt och att en nollränta skulle vara ohållbar i dagens avreglerade miljö 

samt att rationell prissättning för långlivade tillgångar alltid ska baseras på en positiv 

diskonteringsränta. vidare kan man hävda att förväntningar om framtida kapital-

vinster rationellt sett bör ta hänsyn till att höga huspriser förr eller senare kommer 

att stimulera till mer nybyggnation med fallande priser som följd. denna insikt 

borde rationellt sett förmå dagens bostadsköpare att förvänta sig sjunkande priser i 

framtiden och således räkna med en högre brukarkostnad. på det sättet hör de olika 

invändningarna ihop: dagens prisnivå är bara motiverad om man förutsätter att 

utbudet är permanent oelastiskt. 

diskussionen i denna rapport har pekat på två områden där vi i hög grad saknar 

kunskap: utbudets bestämningsfaktorer och hur förväntningar formas. Forskning på 

dessa båda områden lovar att ge hög avkastning.
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Figur 1. Kvartalsindex för nominella huspriser, 1995:1–2010:1

Källa: BIS (http://www.bis.org/statistics/pp.htm).
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Figur 2a. Kvartalsindex för reala huspriser, 1970:1–2008:4

Källa: BIS.
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Figur 2b. Kvartalsindex för reala huspriser i de nordiska länderna, 
1970:1–2008:4

Källa: BIS.
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Figur 3. Index för reala priser på småhus, regioner i Sverige, 1975–2010

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Figur 4. Relativprisindex för småhus, regioner i Sverige, 1975–2010
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Källa: Samma data som i figur 3.
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Figur 5. Prisindex för småhus och bostadsrätter, Stockholm 2005:1–2010:3

Anm. Bostadsrättsindex är baserat på kontraktsdatum, husprisindex på registreringsdatum.

Källor: Statistiska centralbyrån och Valueguard. 
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Figur 6. Antal försäljningar (i tusental) och procentuell prisförändring, småhus, 
Sverige 1982–2009

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Figur 7. Realränta efter skatt, Sverige 1980:1–2010:4

Anm. Realräntan definieras som i(1-t) – π, där i är den femåriga bolåneräntan (från Ecowin), 
t är medianen av den skattesats som tillämpas för ränteavdrag och π är förväntad 
KPI-inflation baserat på enkätdata.
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Anm. Direktavkastningen är definierad som kvoten mellan hyreskomponenten i konsument-
prisindex och prisindex för småhus, normaliserad till 5 procent 1980. Brukarkostnad är 
definierad som realräntan från figur 7 plus 7 procent.

Figur 9. Brukarkostnad för småhus och direktavkastning, 1980:1–2010:3
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Figur 10. Kvoten mellan hushållens skulder och disponibel inkomst, Sverige 
1981:1–2010:1

Källa: Diagram 2:11, Finansiell stabilitet 2010:2, Sveriges riksbank.
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Figur 11. Kvoten mellan hushållens skulder och tillgångar, Sverige 1981–2010

Källa: Diagram 2:9, Finansiell stabilitet 2010:2, Sveriges riksbank.
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Figur 12. Bolånestockens fördelning på räntebindningstid, procent

Anm. Från september 2010 rapporteras endast två kategorier: fast och rörlig (bunden i mer än
tre månader).
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Källor: Riksbanken och Statistiska centralbyrån. 
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Figur 13. Realräntor baserade på bolåneräntor med tre månaders och fem års 
bindningstid, Sverige 1980:1–2010:4
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Anm. Källor och definitioner som i figur 7.
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Figur 14. Index för reala huspriser och real disponibel inkomst, Sverige 
1970:1–2009:2

Anm. Fyra kvartals glidande medelvärde av disponibel inkomst (från Nationalräkenskaperna).
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Figur 15. Antalet unga i förhållande till äldre, Sverige 1970–2009

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Figur 16. Husprisindex och faktorprisindex för bostäder (deflaterade med KPI), 
Sverige 1975:1–2010:3

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Figur 17. Tobins Q och antalet nya småhus, index, Sverige 1975:1–2009:4

Anm. Q är definierad som kvoten mellan prisindexet och byggkostnadsindexet (från figur 16). 
Indexet för färdigställda småhus är ett genomsnitt för fyra kvartal. 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Figur 18. Tobins Q och bostadsinvesteringar (index, fasta priser), Sverige 
1980:1–2010:3

Källa: Nationalräkenskaper. Två kedjade serier för bostadsinvesteringar.
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Figur 19. Bostadsinvesteringar i procent av BNP, 1980:1–2010:1
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Källa: Penningpolitisk rapport, oktober 2010, Sveriges riksbank.
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bilaga: att mäta huspriser

Hus är olika och endast en liten del av bostadsbeståndet omsätts under en begrän-

sad tidsperiod. det gör det svårt att mäta den allmänna husprisnivån, särskilt med 

en frekvens som är hög nog för att vara relevant för ekonomisk analys. en allmänt 

accepterad metod utgår från föreställningen att varje hus kan beskrivas av ett antal 

karakteristiska egenskaper och att priset på ett visst hus är priset på detta paket av 

egenskaper. om egenskaperna betecknas med vektorn X så är priset på ett visst 

hus en funktion f(X). genom statistiska skattningar av den här funktionen för olika 

tidsperioder kan ett prisindex konstrueras baserat på ett standardhus med en viss 

uppsättning egenskaper. vid praktiska tillämpningar antas vanligen att f(X) är kon-

stant över tiden och att priset på hus i vid tiden t kan skrivas pit = πt·f(Xt). Här är πt 

priset per bostadsenhet f(X) och har den naturliga tolkningen av ett prisindex. detta 

är grunden för den hedoniska metod som används i flera länder för att beräkna pris-

index. med tillgång till en riklig uppsättning egenskaper är detta den mest lämpliga 

metoden för indexkonstruktion. den ligger till grund för HoX valueguard index för 

bostadsrätter (http://www.valueguard.se/index).

en besläktad metod är baserad på externa värderingar av f(X) under ett basår. 

om f(X) hålls konstant kan medelvärdet av kvoten pit/f(Xi) tolkas som en skattning 

av ett prisindex. detta är i allt väsentligt den metod som statistiska centralbyrån 

använder för att konstruera ett småhusprisindex. metoden är dock bara så bra som 

värderingarna den baseras på, i sveriges fall som det poängsystem som ligger till 

grund för taxeringen. en fördel är att värderingen kan ta hänsyn till särskilda förhål-

landen för ett enskilt hus som inte så lätt låter sig föras in i en regressionsmodell.

den hedoniska metoden kräver en omfattande uppsättning data över husets 

egenskaper. om sådana uppgifter inte finns tillgängliga skulle ett enkelt alternativ 

vara att endast titta på median- och medelvärden av försäljningspriser, utan att 

kontrollera för bostädernas heterogenitet. med ett stort och representativt urval av 

försäljningar kan skillnaden mellan medianpriset och ett hedoniskt index vara gan-

ska liten (se exempelvis englund m.fl. 1998 för sverige). ett annat alternativ är att 

konstruera en databas av försäljningspar, där samma hus sålts vid två olika tidpunk-

ter. om man antar att husens egenskaper inte har förändrats mellan försäljningarna 

skulle en beräkning av prisindex baserad på sådana upprepade försäljningar ge ett 

korrekt prisindex. sådana index är de enda som finns att tillgå i större skala i usa. 

en fördel är att metoden också kontrollerar för sådana husegenskaper som en hedo-

nisk metod inte hade kunnat mäta, men en allvarlig nackdel är att kvalitetsföränd-

ringar till följd av renoveringar och tillbyggnader inte beaktas. 
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 n en makroekonomisk analys av 
bostadspriserna i sverige
Carl andreas Claussen, Magnus Jonsson oCh BJörn lagerwall*

Sedan mitten av 1990-talet har priserna på bostäder i Sverige stigit kraftigt. Vad 

förklarar denna utveckling? Vad spelar penningpolitiken för roll för bostadspri-

serna? Vad skulle hända om bostadspriserna föll kraftigt? Är bostäderna övervär-

derade? Denna artikel försöker belysa dessa frågor med hjälp av tre modeller för 

bostadsmarknaden som är skattade med och anpassade till svenska data.  

Resultaten tyder på att ökade inkomster, lägre realräntor och en ökad preferens 

för bostadskonsumtion är viktiga faktorer bakom prisuppgången på bostäder sedan 

mitten av 1990-talet. Eftersom penningpolitiken bland annat påverkar realräntor 

och inkomster har den också haft betydelse för utvecklingen av priserna på bostä-

der. Enligt modellerna hade det dock varit svårt att med penningpolitiken dämpa 

uppgången i bostadspriser utan negativa återverkningar på realekonomin. 

Modellanalysen tyder på att de realekonomiska effekterna av ett prisfall på 

bostäder kan vara relativt begränsade. Det förutsätter dock att modellsambanden 

är stabila och att effekter på efterfrågan av lägre bostadspriser kan motverkas med 

en mer expansiv penningpolitik, vilket inte kan tas för givet. Mycket tyder på att 

bostadspriserna för närvarande ligger över sin långsiktiga trend. Enligt modellerna 

kan detta förklaras med bland annat högre inkomster och låga realräntor. Att be-

döma om bostäderna är rimligt värderade är dock svårt och slutsatserna beror i stor 

utsträckning på vilken definition, metod och tidsperiod som man utgår ifrån. 

 

* Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik, sveriges riksbank. vi är tacksamma för 
synpunkter och kommentarer från flera kollegor på Riksbanken. vi vill speciellt tacka karl Walentin och 
magnus åhl. 
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1.  inledning

sedan mitten av 1990-talet har priserna på bostäder i sverige stigit kraftigt. i reala 

termer har priserna på småhus stigit med mer än 130 procent mellan 1996 och 

2010. detta innebär en genomsnittlig ökningstakt på över 6 procent per år. mot 

bakgrund av detta uppkommer ett antal frågor:

• Hur kan denna utveckling av bostadspriserna förklaras? 

• vad spelar penningpolitiken för roll för bostadspriserna? 

• vad händer om bostadspriserna faller kraftigt? 

• Är bostäderna övervärderade?  

i denna artikel försöker vi besvara dessa frågor med utgångspunkt från tre olika model-

ler för bostadsmarknaden. den första modellen är en enkel ekonometrisk modell som 

är baserad på teoretiska samband på bostadsmarknaden. stor vikt har lagts vid att 

anpassa modellen till data. den andra modellen är en rent statistisk modell utan ekono-

misk teori, en så kallad bayesiansk vaR-modell. eftersom det är en rent statistisk modell 

har all vikt lagts vid att anpassa modellen till data. den tredje modellen är en allmän 

jämviktsmodell. i den klassen av modeller läggs störst vikt vid att modellen överens-

stämmer med ekonomisk teori. alla tre modellerna är skattade på svenska data. 

enligt den ekonometriska modellen kan den senaste tidens snabba uppgång i 

bostadspriserna till största delen förklaras med ökade inkomster hos hushållen och 

lägre realräntor. den allmänna jämviktsmodellen betonar ökade preferenser för bo-

stadskonsumtion, det vill säga ökad efterfrågan på bostäder i jämförelse med annan 

konsumtion, som en viktig förklaring.

penningpolitiken påverkar realräntor och inkomster. det innebär att den också är 

viktig för utvecklingen av bostadspriserna. enligt modellerna kan det dock få stora 

negativa konsekvenser för den realekonomiska utvecklingen om man med penning-

politik skulle försöka dämpa en uppgång i bostadspriserna. penningpolitiken har i 

modellerna relativt små effekter på bostadspriserna. det krävs därför stora räntehöj-

ningar för att dämpa stigande bostadspriser. Hushållens konsumtion och företagens 

investeringar skulle i så fall påverkas negativt vilket skulle leda till en sämre bnp-

utveckling. 

modellanalysen tyder på att de realekonomiska effekterna av ett prisfall på 

bostäder kan vara relativt begränsade. det förutsätter dock att modellsambanden är 

stabila och att effekter på efterfrågan av lägre bostadspriser kan motverkas med en 

mer expansiv penningpolitik, vilket inte kan tas för givet.

mycket tyder på att bostadspriserna för närvarande ligger över sin långsiktiga 

trend. enligt den allmänna jämviktsmodellen ligger bostadspriserna för närvarande 

runt 20 procent över sin trend. Även enkla beräkningar av historiska genomsnitt från 

1950-talet och framåt indikerar att bostadspriserna ligger över trend. enligt model-
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lerna kan de höga bostadspriserna förklaras med bland annat högre inkomster och 

låga realräntor. prognoser från bvaR-modellen och den ekonometriska modellen 

ger inte heller några belägg för att bostadspriserna skulle komma att falla framöver. 

att bedöma om bostäderna är rimligt värderade är dock svårt och slutsatserna beror 

i stor utsträckning på vilken definition, metod och tidsperiod som man utgår ifrån. 

2.  Hur kan utvecklingen av bostadspriserna förklaras?  

diagram 2.1 visar utvecklingen i reala småhuspriser mellan 1986 och 2010. som vi 

ser har priserna varierat mycket. efter avregleringen av kreditmarknaden i början av 

1980-talet steg småhuspriserna kraftigt. Från 1990 föll priserna igen. 1996 kom en 

ny period med ökande priser. perioden varade ända till finanskrisen 2007. Från 2009 

har priserna stigit igen. om vi ser på perioden från första kvartalet 1996 till tredje 

kvartalet 2010 har de reala småhuspriserna stigit med hela 134 procent. 
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Diagram 2.1. Reala småhuspriser 
Index 1986:1 = 100

Källor: SCB och Riksbanken.

Låga ReaLRÄntoR samt ökade inkomsteR ocH FöRmögenHeteR FöRkLaRaR 

mycket av utveckLingen

i analyser av bostadsprisernas utveckling är det vanligt att använda ekonometriska 

modeller för bostadsmarknaden. dessa modeller skattas på historiska data och 

förklarar utvecklingen i bostadspriserna med hjälp av ett antal variabler. det kan 

exempelvis vara olika mått på lånekostnader, mått på hushållens inkomster och 

förmögenhet, olika mått på penningpolitiska förväntningar och variabler som mäter 

kostnaderna vid nybyggnation. andra variabler som arbetslöshet, demografi och 

kredittillväxt är också relativt vanliga.1 

1 se till exempel Hort (1998) och barot och yang (2002) adam och Fuss (2010), Franke (2010) och bkn 
(2010a).
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vi har skattat en enkel ekonometrisk modell för den svenska bostadsmarknaden. 

i det arbetet har vi testat för ett stort antal variabler. de flesta av dessa visade sig 

dock fungera dåligt. exempelvis uppvisade arbetslöshet, demografi, penningpolitiska 

förväntningar och bostadsinvesteringar fel tecken utifrån vad ekonomisk teori skulle 

säga eller var statistiskt icke-signifikanta. Även byggkostnaden fungerade dåligt. 

om byggkostnaden (exklusive kostnaden för mark) tas med i modellen förklaras 

utvecklingen i bostadspriserna nästan helt och hållet med denna variabel. vi menar 

att det beror på att byggkostnaderna bestäms tillsammans med och av samma 

faktorer som bostadspriserna, inte på att byggkostnaderna till så stor del förklarar 

bostadspriserna. olika statistiska test tyder också på att det är bostadspriserna som 

bestämmer byggkostnaderna. en förklaring till detta kan vara svag konkurrens inom 

byggsektorn. konkurrensverket (2009) och bkn (2010b) har pekat på att så kan 

vara fallet.

Flera studier på svenska data använder hushållens finansiella skulder som en 

förklarande variabel, se till exempel Hort (1998) och barot och yang (2002). dessa 

studier omfattar perioder då kreditmarknaden var reglerad. om kreditmarknaden 

är reglerad och hushållen har svårt att få krediter kan utvecklingen av hushållens 

skulder vara en viktig förklarande variabel. på en avreglerad kreditmarknad bestäms 

dock kredittillväxten samtidigt och av samma faktorer som bostadspriserna. den 

svenska kreditmarknaden avreglerades i mitten av 1980-talet och våra data börjar 

1986. vi har därför valt att inte använda hushållens finansiella skulder som en för-

klarande variabel i modellen.  

i den slutliga modellen ingår tre förklarande variabler: hushållens reala disponibla 

inkomst, en genomsnittlig real bolåneränta efter skatteavdrag (”realräntan”), och 

hushållens finansiella förmögenhet. vi antar att dessa variabler bestäms utanför 

modellen, vilket är ett vanligt antagande i den här typen av modeller. modellen, 

data och skattningarna är dokumenterade och diskuteras i claussen (2011), se även 

bilagan för en kortfattad översikt.2 

den ekonometriska modellen ger en utveckling av bostadspriserna som väl 

överensstämmer med den faktiska utvecklingen, vilket diagram 2.2 visar. Från första 

kvartalet 1987 till första kvartalet 1990 ökade bostadspriserna med 29 procent.3 

2 modellen är en så kallad felkorrigeringsmodell som gör det möjligt att skilja mellan det pris som över 
tid ger jämvikt på bostadsmarknaden, det ”fundamentala” priset på bostäder, och ett kortsiktigt 
jämviktspris. Felkorrigeringen består i att en viss del av skillnaden mellan det kortsiktiga och det fun-
damentala priset (”felet”) korrigeras i varje period. en anledning till att skilja mellan ett kortsiktigt pris 
och ett långsiktigt jämviktspris kan vara att det tar tid att bygga nya bostäder. på kort sikt är utbudet 
av bostäder i stort sett konstant, och en efterfrågeförändring får därför stor inverkan på priset. över 
tiden kommer däremot utbudet i högre grad att reagera på priset, och en efterfrågeförändring får 
mindre effekt.

3 vi använder modellens relation för det långsiktiga jämviktspriset (långsiktsrelationen) när vi beräknar 
hur mycket av förändringen mellan två tidpunkter som kan förklaras av modellen. det faktiska bo-
stadspriset och priset enligt långsiktsrelationen bör därför vara detsamma vid dessa tidpunkter. under 
1986 var det stora avvikelser mellan det faktiska priset och priset enligt långsiktsrelationen. Första 
kvartalet 1987 var det faktiska priset och priset enligt långsiktsrelationen ungefär detsamma.
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detta illustreras av höjden på den första stapeln i diagrammet. enligt modellen 

skulle priserna ha gått upp med 26 procent. därmed är det bara 3 procentenheter 

som inte förklaras av modellen, dessa visas med det ljusgråa fältet i stapeln. på 

samma sätt visar den totala höjden på de två andra staplarna den totala föränd-

ringen i bostadspriserna under perioden, och den ljusgråa delen av varje stapel visar 

den oförklarade delen av förändringen i priset under perioden.4 som vi ser är den 

oförklarade delen mycket liten för alla dessa perioder.

vad gäller bidragen från de förklarande variablerna har ökade inkomster bidragit 

till ökade bostadspriser under alla perioderna (mörkgrå del av stapeln). bidraget 

är speciellt stort i den sista uppgångsperioden, där ökade reala disponibla inkom-

ster förklarar drygt halva uppgången i bostadspriserna. under denna period ökade 

hushållens reala disponibla inkomster med hela 2,3 procent i genomsnitt per år. i 

den första och den andra perioden var den årliga ökningen på 1,0 respektive 2,0 

procent. diagram 2.3 visar utvecklingen i hushållens reala disponibla inkomst sedan 

1986. 

Förändringar i hushållens finansiella förmögenhet bidrar till att förklara ökningen i 

bostadspriserna under den senaste uppgångsperioden, men spelade ingen roll under 

de två tidigare perioderna (blå del av stapeln). diagram 2.4 visar utvecklingen av 

hushållens reala finansiella förmögenhet sedan 1986. 

den viktigaste förklaringen till variationerna i bostadspriserna är realräntan (svart 

del av stapeln). uppgången i bostadspriserna under den senare delen av 1980-talet 

förklaras till 80 procent av lägre realränta. Realräntan föll under denna period, se 

diagram 2.5. på samma sätt kan fallande bostads priser från 1990 till 1996 förkla-

ras av att realräntan ökade kraftigt. ökningen i bostadspriserna från 1996 till i dag 

förklaras till drygt 35 procent av att realräntan har gått ner under perioden.

en slutsats från den estimerade modellen är att bostadsprisernas utveckling, 

inklusive den kraftiga ökningen efter 1996, mycket väl kan förklaras med utveck-

lingen i hushållens reala disponibla inkomst, realräntan och hushållens finansiella 

förmögenhet

 

4 Långsiktsrelationen i modellen fångar inte upp nedgången i bostadspriserna från 2008 till 2009. vi 
betraktar därför perioden från 1996 till 2010 som en period.
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Diagram 2.2. Förklaringar till ändringen i bostadspriserna över tre perioder i den 
ekonometriska modellen
Procent

Källa: Claussen (2011).
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Diagram 2.4. Real finansiell förmögenhet
Index 1986=100

Källor: SCB och Riksbanken.
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Diagram 2.5. Real bolåneränta efter skatteavdrag 
Procent

Källor: SCB och Riksbanken.
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ÄndRade pReFeRenseR ÄR också en viktig FöRkLaRing enLigt den aLLmÄnna 

jÄmviktsmodeLLen

en grundläggande princip i allmänna jämviktsmodeller är uppdelningen i endogena 

och exogena variabler.5 de endogena variablerna förklaras inom modellen medan 

de exogena variablerna förklaras utanför modellen. det som driver fluktuationerna 

i de endogena variablerna är variationer i de exogena variablerna. man brukar säga 

5 den allmänna jämviktsmodellen för bostadspriser utvecklades av iacoviello och neri (2010). den har 
sedan modifierats och estimerats på svenska data av Walentin och sellin (2010). där finns också en 
detaljerad beskrivning av modellen med fokus på svenska förhållanden. i bilagan ges en informell 
beskrivning av de viktigaste antagandena och mekanismerna i modellen.
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att ekonomin utsätts för ”störningar” när de exogena variablerna varierar. om 

exempelvis den teknologiska utvecklingen, som är en exogen variabel, skulle ändras 

orsakar det förändringar i hushållens och företagens beslut om konsumtion, investe-

ringar, arbetsutbud etc. 

i modellen finns nio olika exogena variabler eller störningar. det finns tre olika 

störningar som gäller hushållens preferenser och tre olika störningar som beror på 

den teknologiska utvecklingen.6 dessutom finns en kostnadsstörning som har en di-

rekt påverkan på inflationen, en penningpolitisk störning som i första hand påverkar 

räntan och en inflationsmålsstörning som påverkar centralbankens inflationsmål. För 

att förstå vad som historiskt har förklarat fluktuationerna i bostadspriserna kan man 

göra en uppdelning utifrån dessa störningar. 

det finns alltså nio störningar i modellen som tillsammans förklarar 100 procent 

av fluktuationerna runt den långsiktiga tillväxttakten i bostadspriserna. det är dock 

endast ett fåtal störningar som är viktiga för bostadspriserna. den historiskt sett vik-

tigaste förklaringen har varit förändringar i preferenser för eller efterfrågan på bo-

städer relativt annan konsumtion, både vad gäller fluktuationer uppåt och nedåt. i 

genomsnitt har förändringar i preferenser eller efterfrågan förklarat runt 70 procent 

av fluktuationerna. penningpolitiken i form av penningpolitiska störningar har varit 

en mindre viktig faktor även om dessa på kort sikt har förklarat runt 20 procent.7 de 

övriga sju störningarna förklarar alltså resterande 10 procent.

För närvarande ligger bostadspriserna runt 20 procent över trend enligt mo-

dellen. den viktigaste förklaringen till detta har varit en ökad preferens för eller 

efterfrågan på bostäder relativt annan konsumtion, vilket har drivit upp priserna. 

penningpolitiken har dessutom varit mer expansiv än vad som är normalt enligt 

modellen. penningpolitiska störningar har därför också bidragit till att driva upp 

bostadspriserna de senaste åren, men betydligt mindre än bidraget från den ökade 

efterfrågan. en tredje orsak är att produktivitetsutvecklingen i bostadssektorn har 

varit långsammare än normalt. detta har bidragit till att driva upp priserna sedan 

1995. bidraget från produktivitetsutvecklingen har i och för sig minskat något de 

senaste åren men det har ändå varit betydelsefullt för de senaste årens uppgång. 

För en mer detaljerad diskussion om de faktorer som har förklarat fluktuationerna i 

bostadspriserna, se Walentin och sellin (2010).   

6 Formellt finns det en preferensstörning i hushållens värdering av nyttan av att konsumera idag relativt 
i framtiden, en preferensstörning i konsumtionen av fritid relativt annan konsumtion, en preferensstör-
ning i konsumtionen av bostadstjänster relativt annan konsumtion, en teknologistörning i varusektorn, 
en teknologistörning i bostadssektorn och en investeringsspecifik störning i varusektorn.

7 penningpolitiken följer en så kallad taylor-regel i modellen. det innebär att den normalt sett reagerar 
på förändringar i inflation och bnp. men centralbanker kan även reagera på andra faktorer. detta 
fångas då upp av den penningpolitiska störningen. man kan se den penningpolitiska störningen som 
en restpost. den förklarar förändringar i räntan utöver de som är motiverade av förändringar i inflation 
och bnp.
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den största delen av den senaste tidens uppgång i bostadspriserna förklaras 

alltså av en ökning av hushållens preferenser för eller efterfrågan på boende relativt 

annan konsumtion. modellen kan inte förklara varför detta har skett eftersom det är 

fråga om exogena förändringar som definitionsmässigt inte förklaras av modellen. 

det är också svårt att skatta preferenser eftersom de inte är direkt observerbara. 

men man kan ändå fråga sig hur man ska tolka dessa förändringar och ifall det går 

att förstå varför preferenserna för bostadskonsumtion har ökat. 

i vissa sammanhang har fluktuationerna i bostadspriserna förklarats med för-

ändringar i efterfrågan som inte direkt kan hänföras till faktorer som inkomster och 

ränta. det brukar vara påståenden av typen ”ett ökat behov av privatliv”, ”föränd-

ringar i smak”, och ”en tro på fastighetsköp som investering”, se iacoviello (2011). 

dessa förklaringar förefaller åtminstone vid en första anblick kunna hänföras till 

förändringar i preferenser eller efterfrågan på bostäder. 

sammantaget tyder resultaten från de två modellerna på att de höga bostadspri-

serna förklaras av ökade inkomster, låga realräntor och ökade preferenser för eller 

efterfrågan på bostadskonsumtion relativt annan konsumtion. 

3.  vad spelar penningpolitiken för roll för bostadspriserna?

det här avsnittet belyser hur penningpolitiken påverkar bostadspriserna. vi visar 

med några räkneexempel vilka effekter förändringar i räntan kan få. enligt model-

lerna är det kostsamt, i termer av inflations- och bnp-utveckling, att med penning-

politik försöka dämpa en uppgång i bostadspriserna.

Liten eFFekt av penningpoLitiken på bostadspRiseRna enLigt modeLLeRna

enligt den ekonometriska modellen medför en ändring av realräntan med 1 procent-

enhet att de reala bostadspriserna ändras i motsatt riktning med 6 procent. För att 

beräkna hur bostadspriserna påverkas av reporäntan har vi skattat realräntan efter 

skatt som en funktion av reporäntan. en ändring av reporäntan med 1 procentenhet 

medför enligt denna skattning att realräntan ändras med ungefär en halv procent-

enhet. det innebär att en ändring av reporäntan med 1 procentenhet ger en ändring 

av bostadspriserna med runt 3 procent. 

den ekonometriska modellen baseras på antagandet att de förklarande variabler-

na bestäms utanför modellen och att en förändring i en viss förklarande variabel inte 

påverkar de andra förklarande variablerna. men i realiteten påverkar en förändring 

i realräntan exempelvis också hushållens inkomster, vilka i sin tur påverkar bostads-

priserna. dessa indirekta effekter fångas bättre i bvaR-modellen och den allmänna 

jämviktsmodellen.8 

8 bvaR-modellen beskrivs närmare i bilagan. en 3-månadersränta används som proxy för reporäntan i 
både bvaR-modellen och den allmänna jämviktsmodellen.



76  Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden

n  n kapiteL ii.1

enligt bvaR-modellen medför en höjning av räntan med 1 procentenhet att 

bostadspriserna minskar med knappt 1 procent under första året, se tabell 3.1. 

bostadspriserna fortsätter att minska under följande år. under andra året minskar de 

med knappt 2 procent och tredje året med knappt 3 procent. på sikt leder höjningen 

av räntan till att bostadspriserna minskar med runt 5 procent. Även i den allmänna 

jämviktsmodellen leder en högre ränta till att priserna på bostäder faller. en höjning 

av räntan med 1 procentenhet innebär att bostadspriserna faller med knappt 2 

procent under första året. 

Tabell 3.1 Effekter av en höjning av räntan med 1 procentenhet
årlig procentuell förändring om ej annat anges

bvaR åR 1 åR 2 åR 3

Reporänta, procent, årsgenomsnitt 1,0 0,8 0,7
Reala bostadspriser, procentuell avvikelse från trend -0,8 -1,9 -2,9
kpiF 0,2 0,3 0,2
bnp -0,2 -0,3 -0,3
bnp, procentuell avvikelse från trend -0,2 -0,5 -0,7

aLLmÄnna jÄmviktsmodeLLen

Reporänta, procent, årsgenomsnitt 1,0 0,0 -0,1
Reala bostadspriser, procentuell avvikelse från trend -1,6 -1,1 -1,0
kpiF -0,7 -0,3 -0,1
bnp -1,0 0,2 0,2
bnp, procentuell avvikelse från trend -1,0 -0,8 -0,6

källor: scb och Riksbanken.

penningpolitiken har med andra ord begränsade möjligheter att påverka bostads-

priserna enligt alla tre modellerna. sammantaget tyder resultaten från modellerna 

på att en uppgång i räntan med 1 procentenhet leder till en nedgång i bostads-

priserna med mellan 2 och 5 procent. detta är en något mindre nedgång än i flera 

andra studier men dock i linje med Hort (1998), se tabell 3.2. 

Tabell 3.2 Effekter på bostadspriser av en höjning av realräntan med en procentenhet i några studier  

Land

skattad eFFekt på 
bostadspRiseR (pRocentueLL 
FöRÄndRing)

Hort (1998) sverige -3
imF (2005a) storbritannien -6
imF (2005b) nederländerna -9
oikarinen (2005) Finland -2 till -8
adams och Füss (2010) sverige -8

att med penningpoLitik dÄmpa snabbt stigande bostadspRiseR ÄR 

kostsamt i teRmeR av LÄgRe bnp ocH inFLation

enligt den allmänna jämviktsmodellen får en högre ränta till följd att hushållen 

konsumerar mindre och att företagen blir mer återhållsamma med sina investeringar. 

den lägre efterfrågan leder till lägre produktion och bnp. effekten på bnp-tillväxten 



Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden  77 

kapiteL ii.1 n  n

av att räntan höjs med 1 procentenhet visas också i tabell 3.1. tillväxten i bnp blir 

runt 1 procentenhet lägre.9 i termer av avvikelse från sin långsiktiga nivå minskar 

bnp med runt 1 procent under första året och fortsätter att vara låg under flera år 

framåt. när produktionen minskar får det till följd att efterfrågan på kapital och 

arbetskraft också minskar. det blir därmed sämre löneutveckling, vilket minskar fö-

retagens kostnader och leder till att priserna sänks. inflationen mätt med kpiF faller 

med knappt 1 procentenhet.

kostnaderna för att dämpa stigande priser på bostäder är något lägre i bvaR-

modellen än i den allmänna jämviktsmodellen under första året. en höjning av 

räntan med runt 1 procentenhet medför att bnp-tillväxten blir runt 0,2 procenten-

het lägre och inflationen runt 0,2 procentenhet högre, se tabell 3.1. att inflationen 

stiger beror på att den är positivt korrelerad med räntan i våra data.10 efter tre år är 

dock bnp:s avvikelse från trend ungefär lika stor i de två modellerna, dvs. ungefär 

0,7 procent lägre.

dessa siffror indikerar att det kan vara relativt kostsamt att dämpa snabbt sti-

gande bostadspriser med penningpolitik. ett annat sätt att illustrera detta är att först 

beräkna de räntehöjningar som skulle ha krävts för att bostadspriserna skulle ha ut-

vecklats enligt sin långsiktiga trend från år 2004 och framåt. därefter beräknas den 

inflations- och bnp-utveckling som är förknippad med de höjningarna. enligt den 

allmänna jämviktsmodellen är den långsiktiga tillväxten eller trenden i bostadspri-

serna 2,9 procent per år. Runt år 2004 låg bostadspriserna i linje med denna trend. 

detta syns i diagram 3.1 där blå linje visar hur bostadspriserna har utvecklats sedan 

år 2000. den svarta linjen visar hur utvecklingen av bostadspriserna skulle ha sett 

ut om den hade följt trenden från år 2004 och framåt. För att få denna prisutveck-

ling krävs dock en mer åtstramande penningpolitik. Räntan höjs därför i modellen 

med drygt 2 procentenheter år 2004, se tabell 3.3. den fortsätter att höjas under 

nästkommande år, under år 2006 och 2007 höjs den med hela 5 procentenheter. 

därefter höjs den dock i långsammare takt och under år 2009 sänks den med 0,6 

procentenheter. 

9 den penningpolitiska transmissionen från ränta till bnp och inflation är i det här räkneexemplet beräk-
nad med Riksbankens allmänna jämviktsmodell Ramses.

10 ett sätt att belysa det positiva sambandet mellan ränta och inflation är med den så kallade Fisher- 
ekvationen: nominalränta = realränta + förväntad inflation. om realräntan är någorlunda konstant 
över tiden kommer variationerna i den nominella räntan att förklaras av variationer i förväntad infla-
tion, det vill säga det blir en positiv korrelation mellan nominalränta och inflation.
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Diagram 3.1. Reala bostadspriser
Index år 2000 =100

Anm. Säsongsrensad KPIF har använts vid deflatering av nominellt fastighetsprisindex.      

Källor: SCB och Riksbanken.
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Tabell 3.3 Bostadspriser enligt trend från 2004 och framåt 
årlig procentuell förändring om ej annat anges

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reala bostadspriser, procentuell 
avvikelse från trend -5,6 -11,2 -17,2 -22,9 -15,9 -17,6 -19,1
Reporänta, procent 2,2 3,4 5,0 5,0 0,8 -0,6 1,2
kpiF -1,4 -2,9 -4,9 -5,8 -3,8 -1,4 -1,8
bnp -2,2 -3,0 -4,2 -3,9 0,6 1,3 -0,9

källor: scb och Riksbanken.

den högre räntan leder till betydligt lägre inflation. inflationen mätt med kpiF blir i 

genomsnitt runt 3 procentenheter lägre. Även bnp-tillväxten blir lägre. i genomsnitt 

blir den nästan 2 procentenheter lägre med den stramare penningpolitiken. 

4.  vad händer vid ett kraftigt fall i bostadspriserna?

en viktig fråga för penningpolitiken är hur förändringar i bostadspriserna påverkar 

inflations- och bnp-utvecklingen. det här avsnittet redovisar några räkneexempel 

som visar konsekvenserna för inflation och bnp av ett fall i bostadspriserna samt 

hur detta i sin tur påverkar penningpolitiken. vi antar att bostadspriserna faller med 

20 procent i reala termer. detta är mindre än fallet i början av 1990-talet som var 

nästan 30 procent, men mer än fallet under 2008.
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ett FaLL i bostadspRiseRna HaR ReLativt små eFFekteR på makRoekonomin i 

den aLLmÄnna jÄmviktsmodeLLen

den största delen av variationerna i bostadspriserna har historiskt sett orsakats av 

störningar i preferenser för eller efterfrågan på bostäder relativt annan konsumtion 

enligt den allmänna jämviktsmodellen. vi låter därför fallet i bostadspriserna förkla-

ras av en lägre efterfrågan på bostäder. ifall någon annan störning skulle ha orsakat 

prisfallet skulle dock effekterna kunna bli annorlunda. 

de reala bostadspriserna faller med 20 procent under ett år. detta drabbar i för-

sta hand de hushåll som har bostaden som säkerhet. när säkerheten minskar i värde 

blir de tvungna att betala mer i amorteringar på sina bostadslån. detta får till följd 

att de drar ned på övrig konsumtion och därmed minskar efterfrågan i ekonomin 

och bnp faller. 

Fallet i bostadspriserna drar ned bnp-tillväxten framförallt under första året, då 

den blir runt 1 procentenhet lägre än tidigare, se tabell 4.1. bnp mätt som avvikelse 

från sin långsiktiga trend blir å andra sidan lägre under en lång tid framöver. under 

de närmaste tre åren blir den i genomsnitt runt 1 procent lägre än tidigare. en lägre 

efterfrågan driver ned priserna. inflationen påverkas dock i väldigt liten utsträck-

ning och faller endast med 0,1 procentenheter. att det inte blir större effekter på 

inflationen beror bland annat på hur den definieras i modellen. endast priser på 

konsumtionsvaror ingår i måttet. det finns därför ingen direkt effekt på inflationen 

av fallet i bostadspriserna.    

penningpolitiken i modellen syftar till att stabilisera inflationen runt ett inflations-

mål och bnp-tillväxten runt en långsiktig tillväxtnivå. den lägre bnp-tillväxten och 

det något lägre inflationstrycket motiverar att räntan följer en mer expansiv bana. 

Räntan sänks därför med 0,5 procentenheter. den expansiva penningpolitiken är ett 

annat skäl till att det blir små effekter på inflationen när bostadspriserna faller. pen-

ningpolitiken motverkar emellertid inte fallet i bnp fullt ut. 

det blir alltså relativt små effekter på bnp-tillväxten av ett fall i bostadspriserna. 

modellen bortser dock i praktiken från friktioner i den finansiella sektorn. Lånta-

garna betalar alltid tillbaka sina skulder. nedgången i bostadspriser påverkar därför 

endast låntagarna negativt, medan långivarna i praktiken inte berörs av rörelser i 

bostadspriserna. 

avsaknaden av friktioner i banksektorn är en grov förenkling. vid kraftiga fall i 

bostadspriserna spelar den finansiella sektorn en stor roll för hur effekterna till övriga 

ekonomin kommer att spridas, vilket inte minst utvecklingen i usa sedan 2007 har vi-

sat. att fallet i bostadspriserna fick så stor effekt berodde till stor del på att det påver-

kade bankernas balansräkningar. Fallet medförde att återbetalningarna från låntagar-

na minskade, vilket i sin tur innebar att bankernas nettoförmögenhet minskade. om 

bankerna kan absorbera sådana förluster genom att anskaffa kapital på annat håll 

motsvarar de minskade återbetalningarna endast en omfördelning, vilket inte bör leda 
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till stora aggregerade effekter. men om bankerna har svårt att få lån, och till exempel 

måste uppfylla ett kapitalkrav, kan det leda till en kreditåtstramning med konsekven-

ser för konsumtion och investeringar. att modellen inte tar hänsyn till friktioner inom 

banksektorn kan alltså vara ett skäl till att den kan underskatta effekterna på bnp. å 

andra sidan har svenska banker, exempelvis i början av 1990-talet när bostadspriserna 

föll kraftigt, varit relativt förskonade från kreditförluster från hushåll.

Tabell 4.1 Ett tjugoprocentigt fall i bostadspriserna under 1 år
årlig procentuell förändring om ej annat anges

aLLmÄnna jÄmviktsmodeLLen åR 1 åR 2 åR 3

Reala bostadspriser, procentuell avvikelse från trend -20,0 -17,9 -15,9
kpiF -0,1 -0,1 -0,1
bnp -1,1 0,2 0,2
bnp, procentuell avvikelse från trend -1,1 -1,0 -0,8
Reporänta, procent, årsgenomsnitt -0,5 -0,5 -0,2

bvaR, stöRning tiLL bostadspRiseR

Reala bostadspriser, procentuell avvikelse från trend -20,0 -20,3 -19,5
kpiF -0,4 -0,2 -0,2
bnp -2,0 -0,2 0,1
bnp, procentuell avvikelse från trend -2,0 -2,2 -2,1
Reporänta, procent, årsgenomsnitt -0,5 -0,8 -0,7

bvaR, aLLa stöRningaR

Reala bostadspriser, procentuell avvikelse från trend -20,0 -22,9 -22,0
kpiF -0,5 -0,4 -0,4
bnp -2,3 -1,3 0,2
bnp, procentuell avvikelse från trend -2,3 -3,5 -3,3
Reporänta, procent, årsgenomsnitt -0,3 -1,1 -1,1

källor: scb och Riksbanken.

men eFFekteRna ÄR något stöRRe i bvaR-modeLLen

effekterna på bnp blir ungefär dubbelt så stora i bvaR-modellen jämfört med den 

allmänna jämviktsmodellen om fallet i bostadspriserna orsakas av en så kallad bo-

stadsprisstörning, det vill säga residualen i ekvationen för bostadspriserna. en tolk-

ning av detta kan vara att det inträffar en förtroendekollaps på bostadsmarknaden. 

Räkneexemplet görs i form av en betingad prognos där de reala bostadspriserna 

faller med 20 procent under ett år. bnp-tillväxten faller med runt 2 procentenheter 

jämfört med 1 procentenhet i den allmänna jämviktsmodellen, se tabell 4.1. Räntan 

sänks med runt 0,5 procentenheter, vilket tenderar att motverka de negativa effek-

terna av bostadsprisfallet. 

effekterna av ett fall i bostadspriserna beror i stor utsträckning på vad som har 

orsakat fallet. i de två räkneexemplen som vi hittills har presenterat har orsaken till 

fallet varit förknippat med bostadsmarknaden och spridningseffekterna till övriga 

ekonomin har varit små.    
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om orsaken till prisfallet däremot är en allmän konjunkturnedgång kan ef-

fekterna bli större, vilket kan illustreras med bvaR-modellen. Formellt låter vi de 

störningar som är mest sannolika enligt modellen förklara prisfallet i detta scenario. 

bnp-tillväxten blir runt 2,5 procentenheter lägre under första året i detta fall, se ta-

bell 4.1. bnp:s avvikelse från trend blir drygt 3 procent lägre under andra och tredje 

året. Även räntan blir lägre, vilket delvis motverkar de negativa effekterna både av 

prisfallet på bostäder och av den allmänna nedgången i ekonomin. 

det kan emellertid under vissa tidsperioder vara svårt att i praktiken sänka räntan 

i den utsträckning som modellen förespråkar, eftersom räntan inte kan vara negativ. 

i de fall penningpolitiken inte kan användas fullt ut för att motverka nedgången kan 

utvecklingen därmed bli ännu sämre än i dessa räkneexempel. ett bostadsprisfall 

förknippat med en allmän konjunkturnedgång kan alltså innebära en svag makro-

ekonomisk utveckling under flera år med låg ränta som följd.

5.  Är bostäderna övervärderade?

den kraftiga ökningen i bostadspriserna sedan mitten av 1990-talet har lett till en 

debatt om i vilken utsträckning bostäderna är övervärderade. vad som egentligen 

menas med att en bostad är övervärderad är dock ingen enkel fråga att besvara, 

bland annat eftersom det inte finns någon entydig definition av begreppet. Här 

följer tre vanliga definitioner. 

bostäderna är övervärderade om

i. bostadspriserna ligger över sin långsiktiga trend 

ii. bostadspriserna inte kan förklaras med fundamentala faktorer

iii. prognoser från modellerna indikerar sjunkande bostadspriser 

mycket tydeR på att bostadspRiseRna LiggeR öveR sin Långsiktiga tRend

den långsiktiga trendtillväxten för de reala bostadspriserna har varit runt 3 procent 

per år sedan 1986 enligt den allmänna jämviktsmodellen. eftersom de faktiska 

bostadspriserna har växt snabbare än så under de senaste 25 åren – cirka 4 pro-

cent per år – ligger de för närvarande betydligt över sin långsiktiga trend. enligt 

modellen ligger de runt 20 procent över trend. i den ekonometriska modellen och i 

bvaR-modellen finns ingen trendtillväxt definierad. dessa modeller ger därför ingen 

information om i vilken grad bostadspriserna ligger över sin långsiktiga trend för 

närvarande.

en viktig faktor vid beräkningen av trenden är den tidsperiod man utgår ifrån. 

den allmänna jämviktsmodellen är skattad på en förhållandevis kort tidsperiod. om 

man istället skulle beräkna trendtillväxten för en längre tidsperiod skulle resultaten 
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kunna bli annorlunda. i diagram 5.1 visas utvecklingen av de reala bostadspriserna 

för perioden 1952 till 2010. noterbart är att de reala bostadspriserna 1996 var på 

samma nivå som 1952. den genomsnittliga ökningstakten per år är runt 1,5 procent 

under hela perioden, vilket kan jämföras med de 6 procent som varit tillväxttakten 

de senaste 15 åren. den kraftiga tillväxten i bostadspriserna från 1996 och framåt 

framstår i det ljuset som exceptionell. 

bilden av snabbt stigande bostadspriser de senaste 15–20 åren finner man också 

i många andra länder. i usa var de reala bostadspriserna 1996 på samma nivå 

som 100 år tidigare. Från mitten av 1990-talet skedde en mycket kraftig ökning i 

bostadspriserna. För amsterdam finns det tidsserier som går tillbaka ända till 1650. 

dessa visar att de reala bostadspriserna 1996 var på i stort sett samma nivå som 

300 år tidigare. i norge var bostadspriserna 1990 på i stort sett samma nivå som 

100 år tidigare, men från mitten av 1990-talet har bostadspriserna stigit kraftigt.

i debatten om bostadspriserna brukar det framföras en rad skäl till prisökning-

arna de senaste 20 åren, exempelvis att hushållen inte har lika svårt att få lån som 

förr i tiden. kreditmarknaden har avreglerats och konkurrensen har ökat, vilket har 

gjort det möjligt för flera att låna till bostadsköp. ett annat skäl kan vara att andelen 

av befolkningen som bor i storstäderna har ökat. 

mycket tyder dock på att bostadspriserna ligger över sin långsiktiga trend och att 

de därmed skulle vara övervärderade enligt den första definitionen. men det behö-

ver inte nödvändigtvis betyda att bostadspriserna kommer att falla framöver. enligt 

modellerna är den mest sannolika utvecklingen istället en långsammare ökningstakt.

Diagram 5.1. Reala bostadspriser i Sverige 1952–2010
Index, 1952=100

Källor: SCB och Riksbanken.
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bostadspRiseRna kan FöRkLaRas i modeLLeRna

den ekonometriska modellen förklarar de stigande bostadspriserna med att hushål-

lens inkomster och finansiella förmögenhet har ökat samt att realräntorna har varit 

ovanligt låga. det innebär att de stigande bostadspriserna kan förklaras med fun-

damentala ekonomiska faktorer enligt den modellen. bostäderna skulle därmed inte 

vara övervärderade enligt den andra definitionen. 

detta kan ytterligare belysas med bvaR-modellen i ett räkneexempel som utgår 

från en skattning av modellen med data fram till och med 2002. i diagram 5.2 visas 

hur bostadspriserna skulle ha utvecklats från 2003 och framåt givet de faktiska 

värdena på övriga variabler.11 modellens uppskattningar följer relativt väl den fak-

tiska utvecklingen av bostadspriserna under större delen av perioden. ett undantag 

är dock 2009 då de faktiska bostadspriserna steg vilket inte fångas av modellen. 

modellens uppskattningar och den faktiska tillväxten i bostadspriserna är däremot 

lika i slutet av perioden. bostadsprisernas utveckling har därmed varit rimlig givet 

förloppen för de övriga variablerna. 

det finns dock invändningar mot denna analys. vid skattningen av modellerna 

har det lagts stor vikt på att anpassa modellerna till data. men modeller förutsät-

ter alltid en rad förenklade antaganden om verkligheten. om det exempelvis fattas 

någon viktig variabel i modellen, det vill säga om modellen är felspecifierad, kan 

slutsatserna bli annorlunda. 

i den allmänna jämviktsmodellen förklaras utvecklingen av bostadspriserna de-

finitionsmässigt av de olika störningarna. bostadspriserna är därmed per konstruk-

tion varken över- eller undervärderade, utan alltid fundamentalt förklarade i den 

modellen.

11 analysen följer upplägget från ett tal ”monetary policy and the Housing bubble” av bernanke (2010). 
talet bygger i stora delar på analysen i dokko et al (2009). i talet diskuterades penningpolitikens roll 
i utvecklingen av bostadspriserna i usa med fokus på perioden från 2002 och framåt, en period som 
enligt många bedömare karakteriserades av ”bubbelelement”, se t.ex. shiller (2007). en slutsats från 
talet var att de amerikanska bostadspriserna inte kunde förklaras givet utfallet på övriga variabler. 
däremot kunde styrräntan förklaras givet utfallen på övriga variabler.
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Diagram 5.2. Faktiska reala bostadspriser samt betingad prognos av de reala 
bostadspriserna enligt BVAR-modellen, 2003–2010
Årlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken.
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pRognoseR med modeLLeRna tydeR inte på att bostadspRiseRna ska FaLLa

prognoser från den ekonometriska modellen tyder på relativt stabila bostadspriser 

framöver. För att modellen ska prognostisera ett kraftigt fall i bostadspriserna krävs 

en orealistiskt hög ränta och mycket låg tillväxt i inkomsterna framöver.12 

prognoser med bvaR-modellen kan göras på flera sätt. ett vanligt sätt är att mo-

dellen prognostiserar samtliga variabler som ingår i modellen. detta brukar kallas en 

obetingad prognos. ett annat sätt är att man betingar på en eller flera av variablerna 

i modellen. Riksbanken gör prognoser på bland annat bnp, inflation och ränta. den 

informationen kan man utnyttja när man prognostiserar bostadspriserna. detta 

kallas för en betingad prognos. varken obetingade eller betingade prognoser från 

bvaR-modellen tyder på att det kommer att ske några fall i bostadspriserna under 

den närmaste treårsperioden. men däremot kommer tillväxten att successivt avta.  

sammanfattningsvis tyder prognoserna från de två modellerna på att bostadspri-

serna i sverige inte kommer att falla kraftigt framöver. bostäderna är därför rimligt 

värderade enligt den tredje definitionen. detta bygger dock delvis på att den makro-

ekonomiska utvecklingen blir enligt Riksbankens prognos.

bostadspRiseRna enLigt andRa mått

det används även mått och definitioner som inte direkt kan appliceras på våra 

modeller eller på svenska data i debatten om bostädernas eventuella övervärdering. 

12 se claussen (2011).
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två sådana mått är priserna i förhållande till hyror och bostadspriserna i förhållande 

till inkomster.

Priserna i förhållande till hyror

bostäder kan köpas eller hyras. i en marknadsjämvikt bör priset för samma boende-

tjänst vara detsamma oavsett om man köper eller hyr bostaden. om så inte är fallet 

kan hushållen tjäna på att byta från en boendeform till en annan. det är därför 

vanligt att använda så kallade pris/hyr-kvoter för att analysera prissättningen på 

bostadsmarknaden. bland annat har imF (2009), statens bostadskreditnämd (bkn 

2009) och the economist (2010) beräknat pris/hyr-kvoter för sverige. alla dessa 

studier indikerar att svenska bostäder är kraftigt övervärderade. 

diagram 5.7 visar hur fastighetsprisindex har utvecklats i förhållande till hyrorna i 

sverige. som mått på hyresnivån har hyreskomponenten i konsumentprisindex, kpi, 

använts. medelvärdet från 1980 ligger betydligt under dagens nivå. enligt bkn:s 

beräkningar kan bostadspriserna falla med cirka 20–25 procent under de närmaste 

åren.

Diagram 5.7. Pris/hyr-kvot i Sverige
Index, 1980=100

Källor: SCB och Riksbanken. 
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Anm. Som mått på hyror har använts hyreskomponenten i KPI.

det finns dock flera invändningar mot att använda pris/hyr-kvoten som en indikator 

för eventuell övervärdering av bostadsmarknaden i sverige. den starkaste invänd-

ningen är att det i sverige inte finns några marknadshyror på samma sätt som i 

exempelvis usa, vilket är en förutsättning för att analysen ska vara meningsfull. till 

detta kommer det mer generella problemet att jämföra hyresobjekt, som utgörs av 

lägenheter, med småhus. en mer relevant jämförelse skulle vara den mellan hyres- 
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och bostadsrättslägenheter. ytterligare en svårighet är att analysen förutsätter att 

det är lätt att byta mellan hyres- och bostadsrättsobjekt om prissättningen skulle 

avvika från vad som är rimligt.

Bostadspriserna i förhållande till inkomster

grundtanken bakom denna värderingsmetod är att om bostadspriserna är högre än 

normalt i förhållande till inkomsterna så är bostäderna övervärderade. de vanli-

gaste inkomstbegreppen i detta sammanhang är disponibel inkomst per capita eller 

bnp per capita. i imF:s ”World economic outlook” från oktober 2009 visades att 

bostadspriserna i förhållande till inkomsterna låg betydligt över sina normala nivåer 

i flera länder. i sverige var exempelvis bostadspriserna i förhållande till disponibel in-

komst cirka 15 procent över sitt genomsnitt, vilket skulle kunna indikera att bostads-

marknaden är övervärderad.

enligt denna värderingsmetod bör alltså att bostadspriserna öka i samma takt 

som disponibel inkomst eller bnp för att bostäderna inte ska vara övervärderade. 

det kan emellertid vara fullt rimligt att de reala bostadspriserna växer snabbare än 

de reala inkomsterna under vissa perioder. det kan exempelvis bero på tillfälliga skift 

i efterfrågan på bostadstjänster relativt annan konsumtion, vilket är en förklaring till 

de snabbt stigande bostadspriserna under de senaste åren i den allmänna jämvikts-

modellen.

på lång sikt är det ofta rimligt att anta att konsumtionen utgör en konstant andel 

av inkomsten eller bnp. konsumtionen av bostäder bör därmed också växa i samma 

takt som bnp på sikt. shiller (2006) visar att den genomsnittliga bostadsytan per 

capita i usa har trefaldigats sedan 1940-talet. detta är ett sätt att fånga en ökad 

konsumtion av bostäder. jämfört med 1948 är bnp per capita i usa idag ungefär 

3,8 gånger större. enligt dessa beräkningar har alltså konsumtionen av bostäder 

vuxit i ungefär samma takt som bnp per capita.13 

utvecklingen av de reala bostadspriserna drivs av skillnaden i produktivitetstill-

växt mellan bnp och bostadssektorn på sikt. om produktivitetstillväxten är den-

samma i bostadssektorn som i övriga ekonomin kommer de reala bostadspriserna 

att vara konstanta. om de reala bostadspriserna ska växa i samma takt eller snab-

bare än bnp måste produktivitetstillväxten vara noll eller negativ i bostadssektorn, 

givet att produktivitetstillväxten är positiv i ekonomin i övrigt.

i diagram 5.8 visas att de reala bostadspriserna i usa har varit relativt konstanta 

medan bnp har växt kraftigt fram till mitten av 1990-talet. detta antyder att det 

inte är någon stor skillnad mellan produktivitetsutvecklingen i bostadssektorn och i 

övriga ekonomin på sikt. diagram 5.9 visar en liknande utveckling för sverige från 

1952 och framåt. 

13 till detta kommer att kvaliteten på bostäder har ökat sedan 1940-talet.
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det förefaller alltså rimligt utifrån både teori och empiri att de reala inkomsterna 

eller bnp ska växa snabbare än de reala bostadspriserna på sikt. men under vissa 

kortare perioder kan det vara rimligt att de reala bostadspriserna växer lika snabbt 

eller snabbare än bnp.  

Diagram 5.8. Reala bostadspriser och real BNP per capita i USA 1890–2010
Index, 1890=100
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Diagram 5.9. Reala bostadspriser och real BNP per capita i Sverige 1952–2010
Index, 1952=100

Reala huspriser Real BNP per capita 

Källor: SCB och Riksbanken.
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6.  avslutande kommentarer  

mycket tyder på att bostadspriserna ligger över sin långsiktiga trend. enligt våra 

modellskattningar kan detta bland annat förklaras med högre inkomster, lägre 

realräntor och en ökad preferens för bostadskonsumtion. Resultat från modellerna 

tyder också på att kostnaderna för att dämpa stigande bostadspriser med penning-

politik kan vara höga i och med att det leder till en sämre realekonomisk utveckling. 

slutligen finner vi att ett fall i bostadspriserna kan få relativt begränsade effekter på 

realekonomi och inflation. detta förutsätter dock att fallet inte sker som ett resultat 

av en kraftig konjunkturnedgång i ekonomin.

Resultat från modeller är emellertid alltid behäftade med osäkerhet. det finns fle-

ra skäl till detta. För det första bygger modeller alltid på en rad förenklade antagan-

den om verkligheten. sambanden i våra modeller är linjära och bortser därför från 

eventuella icke-linjäriteter. exempelvis kan ett kraftigt bostadsprisfall få spridnings-

effekter till banksektorn som är svåra att fånga i en linjär modell. För det andra finns 

en statistisk osäkerhet som bland annat beror på att den tidsperiod man studerar 

kanske inte är representativ. För det tredje förutsätter resultaten från modellerna att 

modellsambanden är stabila över tiden. 

det finns flera viktiga frågor som den här studien inte har kunnat belysa fullt ut 

men som ändå är betydelsefulla. exempelvis bestäms bostadspriserna i en mark-

nad där både utbud och efterfrågan spelar roll. utbudet av bostäder, det vill säga 

bostadsbyggandet, har varit mycket lågt sedan början av 1990-talet. detta trots att 

priserna har stigit kraftigt. att bättre förstå hur utbudet av bostäder bestäms och 

hur det i sin tur påverkar bostadspriserna är en viktig fråga för framtida studier att 

belysa.
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bilaga

den ekonometRiska modeLLen

den ekonometriska modellen förklarar utvecklingen i småhuspriserna med utveck-

lingen i tre variabler: hushållens reala disponibla inkomst, realvärdet på hushållens 

finansiella tillgångar, och realräntan efter skatteavdrag. modellen är en så kallad 

felkorrigeringsmodell. det finns en lång tradition av att använda felkorrigeringsmo-

deller för att analysera bostadsmarknaden. se till exempel girouard et. al. (2006) 

och borowiecki (2009). För studier på svenska data, se Hort (1998), barot och yang 

(2002) samt adams och Füss (2010). 

de fyra variablerna som ingår i modellen förklaras i tabell a:1. modellen är esti-

merad på data från första kvartalet 1986 till och med tredje kvartalet 2010. andra 

studier på svenska data har använt andra variabler som exempelvis arbetslöshet, 

demografiska variabler, variabler som mäter penningpolitiska förväntningar, kredit-

tillväxt, index för byggkostnader.14 För flera av de demografiska variablerna finns 

inte kvartalsdata. på den avreglerade svenska kreditmarknaden är kredittillväxten en 

dålig indikator för tillgången på krediter. vi har därför inte använt dessa variabler. i 

våra statistiska beräkningar visar det sig att också byggkostnaderna (exklusive tomt-

kostnaderna) bestäms tillsammans med bostadspriserna och därför inte kan använ-

das som en förklaringsvariabel för bostadspriserna. att byggkostnaderna stiger när 

bostadspriserna stiger kan bero på svag konkurrens inom byggsektorn (se konkur-

rensverket (2009) och bkn (2010)). vi har testat för en rad andra variabler, men 

dessa fungerar inte i vår modell.15 se claussen (2011) för mer diskussion av detta.

i den estimerade modellen bestäms det långsiktiga jämviktspriset (p*) av nivån 

på hushållens reala disponibla inkomst (di), hushållens finansiella förmögenhet (df ), 
och av realräntan efter skatteavdrag (rr) vid ekvationen

p di rrt t t* , , ,
( , ) ( , ) ( , )

= − + −− −16 4 1 23 0 06
0 00 0 00

1
0 00

1 ++ −0 15
0 08

1,
( , )

dft ,              (1)

där t står för period, och talen i parentes är p-värden. vi har testat för kointegration 

och finner stöd för att variablerna är kointegrerade (se claussen 2011 för detaljer). 

ekvation (1) innebär att den långsiktiga nivån på fastighetsprisindexet i kvartal t 
(t.ex. första kvartalet 2010) bestäms av nivån på de tre förklarande variablerna ett 

kvartal tidigare. anledningen till att vi har specificerat modellen på detta sätt är 

att scb:s fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill 

säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. den 

14 Hort (1998), barot och yang (2002), bkn (2010) och adams och Füss (2010).
15 koefficienterna får fel tecken eller är inte signifikanta. arbetslösheten och lutningen på avkastnings-

kurvan är stationära variabler och vi har inte testat dessa i långsiktssambandet.
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tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka två 

månader. 

alla variabler utom realräntan efter skatt är i logaritmisk form. För variabler i 

logaritmisk form ger de estimerade koefficienterna den procentuella förändringen i 

det långfristiga jämviktspriset som följer av en given procentuell ändring i en given 

variabel. 

Tabell A.1: Variabler i den ekonometriska modellen

symboL FöRkLaRing kÄLLa

bostadspriser p scb:s fastighetsprisindex deflaterat med kpiF. 
Fastighetsprisindex skattar priset på det befintliga 
småhusbeståndet. kpiF är konsumentprisindex med 
fast bostadsränta.

scb

disponibel inkomst di Hushållens bruttoinkomst minus direkta skatter, 
deflaterad med kpiF.

scb

Finansiella tillgångar df Hushållens tillgångar i aktier, obligationer, 
bankkonton, försäkringar och övrigt, deflaterade med 
kpiF.

scb

Realränta efter skatt rr                       , där τ betecknar den andel av 
räntebetalningarna som hushållen kan dra av 
från sin skatt, π betecknar kpiF-inflationen mätt 
som årlig procentuell förändring, r betecknar den 
genomsnittliga nominella bolåneräntan. den har 
beräknats som ett vägt genomsnitt av en 3 månaders 
statscertifikatsränta, en 3-årig statsobligationsränta, 
och en 5-årig statsobligationsränta. de tre vikterna är 
andel bostadslån med rörlig ränta, andel bostadslån 
med mellan 3 månader och 5 års bindningstid, och 
andel bostadslån med mer än 5 års bindningstid.

scb, 
Riksbanken

modellen (1) innebär därmed att en procentenhet högre realränta efter skatt ger en 

nedgång i det långsiktiga jämviktspriset på hela 6 procent. på samma sätt innebär 

modellen att om realräntan efter skatt går ned med 1 procentenhet så går bostads-

priserna upp med 6 procentenheter. Liknande höga koefficienter finns i flera inter-

nationella studier, se tabell 3.2. koefficienten för real disponibel inkomst innebär att 

en ökning i den reala disponibla inkomsten med en procent ger en ökning i bostads-

priserna med 1,2 procent. koefficienten för hushållens finansiella tillgångar innebär 

att en ökning i tillgångarna på 1 procent ger en ökning i det långsiktiga jämviktspri-

set på 0,15 procent.

den kortsiktiga dynamiken i modellen ges av ekvationen 

där ∆pt=pt-pt-1, ∆pt-1=pt-1-pt-2, ∆rrt=rrt-rrt-1, ∆rrt-1=rrt-1-rrt-2, osv. talen inom parentes är 

p-värden. koefficienten framför parentesen (pt-1 -p*t-1) mäter hur snabbt en avvi-

kelse mellan det faktiska bostadspriset och det långsiktiga jämviktspriset korrigeras 

(felkorrigering). en koefficient på 0,1 innebär att 10 procent av denna avvikelse kor-

rigeras varje kvartal. det betyder att 30 procent av avvikelsen försvinner inom ett år.

rr r= −( )−1 τ π

pt=0,002–0,10(pt–1–p*t–1)+0,6∆pt–3–0,005(∆rrt+∆rrt–1+∆rrt–3)+0,21∆dft–1,
(0,28) (0,00) (0,00) (0,00)(0,01)

(2)
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om vi flyttar pt-1 över till högersidan av (2) får vi ett uttryck för bostadspriset i 

dag. diagram a.1 visar faktiska bostadspriser tillsammans med det kortsiktiga jäm-

viktspriset enligt modellen. som vi kan se fångar modellen den faktiska utvecklingen 

i bostadspriserna mycket väl. 

Diagram A.1. Faktiska bostadspriser och bostadspriserna enligt modellen 
Realpris. Logaritmisk skala

Faktiskt pris Pris enligt modellen

Källa: Claussen (2011).
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bvaR-modeLLen

en bayesiansk vaR-modell är en vaR-modell med bedömningar, så kallade priors, 

på exempelvis medelvärden och varianser.16 ett viktigt kriterium när man väljer 

priors är att de ska vara oberoende av de data som används vid skattningen. dessa 

prior-uppfattningar vägs sedan ihop med informationen i data.

Följande variabler ingår i bvaR-modellen: fastighetsindex från scb, säsongsren-

sad kpiF, säsongsrensad bnp samt en tremånaders statsobligationsränta, se även 

iacoviello (2005). alla variabler ingår som logaritmerade förstadifferenser utom kor-

träntan som ingår i nivå. modellen är skattad på data från första kvartalet 1986 till 

andra kvartalet 2010. efter analys med olika lag-kriterier har modellen skattats med 

en lag. detta innebär att variablerna modelleras som funktioner av utfallen på vari-

ablerna under det närmast föregående kvartalet. en dummyvariabel som fångar upp 

övergången till nuvarande penningpolitiska regim 1993 är också inkluderad. som 

nämnts kompletteras skattningen med bedömningar, det vill säga priors. vi har lagt 

priors på medelvärdena för variablerna. som robusthetstest har en alternativ spe-

cifikation med två ytterligare variabler, öppen arbetslöshet 15-74 år och en 5-årig 

statsobligationsränta, skattats, men resultaten blev inte väsentligt annorlunda.

16 vaR är en engelsk beteckning som står för ”vector autoregression”.
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den aLLmÄnna jÄmviktsmodeLLen

en detaljerad och formell beskrivning av den allmänna jämviktsmodellen finns i iaco-

viello och neri (2010) och Walentin och sellin (2010). modellen har hittills framför 

allt använts i den penningpolitiska analysen på Riksbanken för att skapa scenarier 

där bostadspriser har spelat en viktig roll, se exempelvis den penningpolitiska rap-

porten i juli 2010. modellen har också en relativt sett stor spridning bland andra 

centralbanker och institutioner, exempelvis ecb (Lombardo och mcadam, 2008).

det finns tre typer av aktörer i modellen: hushåll, företag och en centralbank. Fö-

retagen är verksamma dels i en bostadssektor där de producerar bostäder, dels i en 

varusektor där de producerar konsumtionsvaror, investeringsvaror och insatsvaror. 

varor produceras med hjälp av arbetskraft och kapital, men för att producera nya 

bostäder krävs förutom arbetskraft och kapital även mark och insatsvaror. För att 

bygga bostäder krävs mark, därför är antagandet att enbart kapital och arbetskraft 

används i produktionen alltför restriktivt.

en viktig observation i data är att priser på bostäder historiskt har ökat snabbare 

än priser på andra varor. För att fånga detta är det nödvändigt att explicit modellera 

produktionen av bostäder. en förklaring till den snabba prisutvecklingen på bostäder 

är enligt modellen den relativt sett långsamma teknologiska utvecklingen i bostads-

sektorn. 

det finns två typer av hushåll: ”tålmodiga” och ”otåliga”. de otåliga hushållen 

föredrar att konsumera sina inkomster relativt skyndsamt medan de tålmodiga är 

mer benägna att spara och föredrar att skjuta upp konsumtionen. tålmodiga hushåll 

är därmed långivare och otåliga hushåll låntagare. de otåliga hushållen antas ha 

svårt att få lån. de kan därför inte fullt ut finansiera bostaden med lån, utan en viss 

andel måste betalas kontant. Förändringar i bostadspriser påverkar därför dessa 

hushålls låne- och konsumtionsmöjligheter, vilket gör att effekterna av ändrade 

bostadspriser kan sprida sig från bostadsmarknaden till konsumtionen och den ag-

gregerade ekonomin.

tålmodiga hushåll arbetar och konsumerar konsumtionsvaror och bostads-

tjänster. de levererar lån till företagens investeringar och de otåliga hushållens 

bostadsköp. otåliga hushåll arbetar och konsumerar både konsumtionsvaror och 

bostadstjänster precis som de tålmodiga hushållen, men de ackumulerar endast den 

förmögenhet som krävs för att för att finansiera säkerheten på bostadslånen.

centralbanken antas följa en så kallad taylor-regel. det innebär att styrräntan 

reagerar på den faktiska inflationens avvikelse från inflationsmålet och på bnp-

tillväxtens avvikelse från sin långsiktiga nivå. För att undvika alltför stora variationer 

i styrräntan antas att den, förutom att bero på inflationen och tillväxten, också bero 

på styrräntenivån i förra kvartalet. ifall inflationen ligger på inflationsmålet och 

tillväxtens avvikelse från sin långsiktiga nivå är noll blir styrräntan konstant. avviker 
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inflationen från målet och/eller bnp från långsiktig tillväxt höjs eller sänks styrrän-

tan beroende på avvikelsernas storlek och riktning. 

det finns flera skäl till att taylor-regeln blivit populär. det tycks som om pen-

ningpolitiken i många länder kan beskrivas relativt väl med denna regel. penning-

politiken reagerar systematiskt och förutsägbart vid olika störningar som ekonomin 

fortlöpande utsätts för. den medför normalt sett att penningpolitiken är väl avvägd, 

det vill säga att den från ett normativt perspektiv normalt sett är nära optimal, se 

plosser (2008).  
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 n större andel rörliga bolån  
– hur påverkas penningpolitikens  
genomslag?
Jesper Johansson, BJörn lagerwall oCh henrik lundvall*

Under senare år har en allt större andel av hushållens bostadslån tagits till rörlig 

ränta. Idag är cirka 55 procent av de utestående lånen hos bostadsinstituten till 

rörlig ränta, medan motsvarande andel 1996 var knappa 10 procent. Samtidigt 

växer hushållens samlade skulder i förhållande till deras disponibla inkomster. 

Innebär denna utveckling att hushållens konsumtion blivit mer känslig för föränd-

ringar i reporäntan? Denna artikel diskuterar hur trenden mot fler bolån med rörlig 

ränta påverkar penningpolitikens genomslag på privat konsumtion, och därigenom 

på inflation och resursutnyttjande. Först beskrivs ett enkelt exempel som visar hur 

reporäntan traditionellt antas påverka hushållens konsumtion. Därefter diskuteras 

ny ekonomisk forskning som visar hur hushållens val mellan fast och rörlig ränta 

påverkar penningpolitikens genomslag.

* Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik, sveriges riksbank. vi är tacksamma för 
synpunkter och kommentarer från flera kollegor på Riksbanken. ett särskilt tack riktas till johanna  
nilsson och kristian tegbring.
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aLLt stöRRe andeL Lån tiLL RöRLig RÄnta – Fakta ocH tÄnkbaRa oRsakeR

diagram 1 visar fördelningen över ursprunglig räntebindningstid i bostadsinstitutens 

utestående stock från 1996 till 2010.1 det är tydligt från diagram 1 att trenden mot 

kortare bindningstider har pågått under en lång tid, och att de förändringar som 

skett sedan 1996 är omfattande, även om statistiken hänför sig till lånens ursprung-

liga räntebindningstid och därför måste tolkas med viss försiktighet. i mars 1996 

utgjorde lån med ursprunglig räntebindningstid på 5 år eller mer ca 65 procent av 

bostadsinstitutens utestående stock, medan de i slutet av 2010 motsvarade cirka 15 

procent av det utlånade värdet. 

under finanskrisen ökade andelen lån till rörlig ränta markant. mot bakgrund 

av den bild som ges i diagram 1 framstår denna ökning som en accentuering av en 

trend som pågått under en längre period.

Rörlig (3 månader) 5 år och över

Diagram 1. Fördelningen över ursprungliga räntebindningstider i svenska 
bostadsinsinstituts utestående stock (procent)

Anm. På grund av förändring i statistikrapporteringen redovisas data fram till augusti 2010 för 
kategorierna ”Mellan 3 månader och 5 år” och ”5 år och över”. Uppdelningen i dessa två 
kategorier finns inte tillgänglig efter augusti 2010, då statistiken över utestående lån endast 
visar ”rörlig ränta” och ”bunden ränta”.
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Källor: Riksbanken och SCB

Mellan 3 månader och 5 år

samtidigt som den genomsnittliga räntebindningstiden på hushållens bostadslån 

sjunker, stiger hushållens totala skuldsättning. 1996 motsvarade de svenska hushål-

lens totala skulder knappa 90 procent av de disponibla inkomsterna. i januari 2011 

1 ett alternativ till statistiken över bostadsinstitutens utlåning är Finansmarknadsstatistikens serie över 
alla svenska kreditinstituts utlåning för bostadsändamål. denna serie sträcker den sig endast 6 år 
tillbaka i tiden. av utrymmesskäl redovisas inte denna statistik här. det är emellertid värt att notera att 
under den sexåriga tidsperiod under vilken båda serierna finns tillgängliga visar de på samma övergri-
pande trend mot kortare bindningstider. 
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var hushållens sammanlagda skulder värda ungefär 170 procent av deras årliga dis-

ponibla inkomst. tillsammans ger dessa två trender bilden av en hushållssektor vars 

ekonomi på ett alltmer påtagligt sätt borde påverkas av en förändring av reporäntan 

av en viss given storlek.

nyutLåningen visaR HusHåLLens aktueLLa vaL av RÄntebindningstideR

diagram 2 visar fördelningen av bindningstider i bostadsinstitutens nyutlåning.2 vi 

ser förhållandevis kraftiga fluktuationer över tid i andelen lån med olika bindnings-

tid, men vi ser också att rangordningen mellan de olika kategorierna har varit förhål-

landevis stabil från slutet av 90-talet och framåt. Lån med rörlig ränta har varit po-

pulärast och därefter har flest hushåll valt lån med bindningstider mellan 3 månader 

och 5 år. minst populära har lån med långa bindningstider varit. mellan 1996 och 

1998 föredrog emellertid de flesta hushåll att binda räntan på mellan 3 månader 

och 5 år. Från början av 2008 till början av 2009 ökade andelen av nyutlåningen till 

rörlig ränta från 40 till 90 procent. under 2010 sjönk andelen rörliga lån tillbaka och 

var vid årets slut cirka 55 procent av nyutlåningen.

Källor: Riksbanken och SCB
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Diagram 2. Fördelningen över räntebindningstider i svenska bostadsinstituts 
nyutlåning (procent)  
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Rörlig (3 månader) 5 år och överMellan 3 månader och 5 år

man kan fråga sig varför andelen lån som tas till rörlig ränta har varierat så kraftigt 

de senaste åren. i data finns en tydlig samvariation mellan andelen lån med rörlig 

ränta i nyutlåningen och skillnaden mellan räntan på bundna lån och den på rörliga 

2 om man främst är intresserad av faktorer som påverkar valet av bindningstid är nyutlåningen mest 
relevant. om frågan istället gäller penningpolitikens effekter är det fördelningen mellan olika löptider i 
den totala stocken av lån som är mest intressant.
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lån. detta illustreras i diagram 3 som visar andelen av nyutlåningen som tas tili rörlig 

ränta och skillnaden mellan en femårig och en tremånaders boränta. 

Andel rörlig ränta (vänster skala) Ränteskillnad, 5 år–3 månader (höger skala)

Diagram 3. Andel av nyutlåning till rörlig ränta och ränteskillnad mellan 5 år och 
3 månaders boränta (procent)

Källor: Riksbanken, SBAB och SCB
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konventionell ekonomisk teori ger ingen tillfredsställande förklaring till denna 

samvariation. enligt förväntningshypotesen om avkastningskurvan gäller att långa 

räntor är ungefär lika med genomsnittet av förväntade framtida korta räntor under 

de relevanta löptiderna. exempelvis är 5-årsräntan lika med det förväntade värdet 

av 3-månadersräntan under de kommande 5 åren. enligt denna hypotes innebär 

en stor skillnad mellan långa och korta räntor helt enkelt en förväntan om kraftigt 

stigande korta räntor. om förväntningshypotesen stämmer har hushållet alltså 

ingenting att vinna på att välja rörlig ränta, även om den rörliga räntan är betydligt 

lägre än räntan på lån med bunden ränta. 

en möjlig förklaring är förstås att en del hushåll inte alls tar hänsyn till hur 

räntenivåerna förväntas förändras framöver, och att de i stället grundar sina beslut 

endast på dagens räntenivåer. det finns dock ett starkt skäl som talar emot denna 

förklaring: för många hushåll gäller att bostadslånet är hushållets utan jämförelse 

största finansiella åtagande. ett kortsiktigt eller på annat sätt ogenomtänkt bete-

ende kan därför leda till att hushållet drar på sig stora onödiga utgifter.

i en forskningsstudie från 2009 lanseras en annan möjlig förklaring till samva-

riationen mellan andelen lån som tas till rörlig ränta och skillnaden mellan räntan 

på lån med olika löptider. koijen, Hemert och van nieuwerburgh (2009) studerar 

utvecklingen på den amerikanska bolånemarknaden och menar att skillnader i rän-

tekostnader mellan lån med olika löptider kan bero på premier på lån med bunden 

ränta. utgångspunkten är alltså att förväntningshypotesen är ofullständig, och att 
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stora skillnader mellan räntor med olika bindningstid till en del kan förklaras med 

premier: när premierna är höga är det jämförelsevis dyrt att välja bunden ränta och 

när de är låga är det jämförelsevis billigt.3

syftet med denna artikel är inte att utreda orsakerna bakom hushållens val mel-

lan bostadslån med rörlig respektive bunden ränta. vi konstaterar bara att hushål-

lens val mellan olika bindningstider varierar kraftigt över tiden och att det finns olika 

tänkbara förklaringar till denna variation.4 dessa omständigheter kan vara viktiga att 

hålla i minnet i den diskussion som följer, där hushållens val av bindningstid tas för 

given.

konsumtion, ränta och inkomst – en enkel teoribakgrund.

vilken effekt kan den ökade andelen bolån till rörlig ränta ha på penningpolitikens 

genomslag? till att börja med kan man fundera kring de ”traditionella” effekterna 

på hushållens efterfrågan av ränteförändringar. 

RÄntans påveRkan på konsumtionen – den ”tRaditioneLLa” kanaLen

enligt klassisk konsumtionsteori bestäms konsumtionens ökningstakt av realrän-

tan och av hushållens allmänna villighet att avstå konsumtion idag till förmån för 

konsumtion vid ett senare tillfälle. under vissa, starkt förenklande antaganden gäller 

följande relation:5

Tillväxt i konsumtionen ≈ realränta – tidspreferens 

Här betecknar begreppet tidspreferens just hushållens relativa värdering av konsum-

tion idag och konsumtion i framtiden. en hög tidspreferens brukar tolkas som att 

hushållen är otåliga att konsumera, medan en låg tidspreferens tvärtom tolkas som 

att hushållen är jämförelsevis tålmodiga. en positiv realränta innebär att man kan 

konsumera mer i senare perioder genom att avstå konsumtion idag. Realräntan kan 

alltså ses som avkastningen på sparande. om man bryr sig lika mycket om konsum-

tion i dag som i framtiden (och tidspreferensen är noll) blir alltså tillväxten i kon-

sumtionen lika hög som realräntan. konsumtionstillväxten är å andra sidan noll om 

tidspreferensen är lika med realräntan.

en höjd ränta leder till ökad konsumtionstillväxt, vilket omfördelar konsumtion 

från idag till i morgon. det blir mer lönsamt att spara. konsumtionen tenderar så-

3 en ytterligare förklaring kan vara att vissa hushåll är kreditbegränsade. därmed styrs valet mer av de 
aktuella nivåerna än förväntade värden på räntorna. när rörliga boräntor är låga blir kostnaderna för 
rörliga bolån typiskt sett lägre i början av låneperioden. om inkomsterna är låga och förväntas stiga 
kan därför rörlig ränta vara ett attraktivt alternativ även om de rörliga räntorna förväntas stiga framö-
ver.

4 se även campbell och cocco (2003) och moench, vickery och aragon (2010).
5 denna relation bortser från osäkerhet och antar logaritmisk nyttofunktion.
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ledes att sjunka idag om räntan stiger. en högre otålighet (högre tidspreferens) har 

omvänd effekt: man vill konsumera mer idag och konsumtionstillväxten minskar. 

i så kallade nykeynesianska modeller, till vilka Riksbankens modell Ramses hör, 

påverkar räntan den aggregerade konsumtionen bland annat via denna kanal: ränta n 

är avgörande för hushållets val mellan att konsumera och att spara. diagram 5 visar 

effekten på konsumtionen av en räntehöjning i Riksbankens modell Ramses.6
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Diagram 4. Effekten av en reporäntehöjning på konsumtionen i Ramses. Diagrammet 
visar räntan och konsumtionens utveckling under 20 kvartal

Anm. Diagrammet visar effekterna av en exogen penningpolitisk chock.

inkomstens påveRkan på konsumtionen

enligt klassisk konsumtionsteori bestäms, något förenklat, nivån på konsumtionen i 

en viss tidsperiod på följande sätt:

Konsumtionsnivå idag ≈ medelvärdet av alla framtida diskonterade inkomster

 där ”diskonterade” innebär att de ”räknas tillbaka till idag” med hjälp av räntan.7 

uttrycket ovan innebär konsumtionsutjämning över tiden.8 sambandet mellan 

6 experimentet i Ramses är gjort i form av en oförväntad penningpolitisk chock, som höjer räntan med 
drygt 0,3 procentenheter i den första perioden. detta gör att konsumtionen som mest blir 0,15 procent 
lägre än före den penningpolitiska chocken. För en beskrivning av modellen, se christiano, trabandt 
och Walentin (2007).

7 en högre ränta leder alltså till att detta diskonterade värde minskar. därmed minskar också konsum-
tionsnivån.

8 om tidspreferensen är lika med realräntan är konsumtionen exakt lika i alla perioder. se även före-
gående sida.
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nuvarande inkomst och konsumtion blir svagt.9 antag att det finns 10 perioder med 

inkomsten 1 i varje period.10 medelvärdet är då 1, vilket också blir konsumtionsnivån 

i varje period. om inkomsten sjunker till noll i period 1 men förblir oförändrad i öv-

riga perioder blir konsumtionen 0,9 (9/10) och sjunker alltså bara med 10 procent. 

man minskar konsumtionen med 10 procent i alla perioder, och löser detta genom 

att låna pengar så att konsumtionen idag kan överstiga inkomsten idag. Lägg märke 

till att om inkomsten hade minskat med 10 procent i alla perioder hade effekten på 

konsumtionsnivån blivit densamma.

eFFekten av Lån tiLL RöRLig RÄnta: den disponibLa inkomsten påveRkas av 

RepoRÄnteFöRÄndRingaR

Låt oss nu utifrån den klassiska konsumtionsteorin närma oss frågan om bostadslån 

till rörlig och bunden ränta och konsumtionens känslighet för reporänteförändringar. 

i den allmänna diskussionen beskrivs skillnaden ofta på följande sätt: om hushålle n 

har bostadslån till rörlig ränta har penningpolitiken en mer direkt inverkan på hus-

hållens disponibla inkomster, som inte påverkas alls i fallet med bundna boräntor. 

därmed borde konsumtionen bli mer känslig för reporänteförändringar med rörlig 

boränta. enligt den ”klassiska” analysen ovan kommer dock ett fall i den nuvarande 

disponibla inkomsten endast ge en begränsad effekt på konsumtionen. skillnaden 

i konsumtionens känslighet för ränteförändringar blir därmed liten mellan hushåll 

med rörliga respektive bundna boräntor.

Vissa sparar och andra lånar – vilken blir totaleffekten?

totalt sett är det rimligt att anta att vissa hushåll lånar medan andra sparar i 

motsvarande utsträckning. antag nu att vi gick från ett scenario där alla lånar till 

bunden ränta till ett scenario där andra lånar till rörlig ränta. vilken blir effekten av 

en reporäntehöjning? vi har sett att det är rimligt att utifrån klassisk teori förvänta 

sig en liten effekt på konsumtionen av inkomstförändringen. om däremot det totala 

lånandet i ekonomin är noll – vissa sparar och lånar ut till andra – kommer ”sparar-

nas” ränteintäkter att öka lika mycket som ”låntagarnas” ränteutgifter ökar. den 

extra effekten från rörlig ränta på konsumtionen blir noll.

vad har vi då lärt oss från denna enkla teoriöversikt? den normala kanalen vid 

en räntehöjning gör att avvägningen ändras mellan konsumtion och sparande, och 

konsumtionen sjunker normalt vid en räntehöjning. 

9 den permanenta inkomsthypotesen (piH) enligt Friedman (1957) visar att individer konsumerar med 
hänsyn till den förväntade totala framtida inkomsten istället för den nuvarande inkomsten. Livscykel-
hypotesen framförd av modigliani och brumberg (1954) visar att individen jämnar ut konsumtionen 
över livscykeln. inkomsten följer en kurva med en topp i medelåldern och bottnar i ungdomen och 
efter pension. typiskt sett är då inkomsten högre än konsumtionen i medelåldern medan det omvända 
gäller i ungdomen och efter pensionen.

10 detta avser att inkomsten är 1 i alla perioder i diskonterade termer.
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en större andel rörliga lån ökar effekten på bolånekostnaden och den disponibla 

inkomsten vid en räntehöjning. om hushållet kan jämna ut denna effekt, spelar 

skillnaden mellan rörliga eller bundna lån ingen stor roll. dessutom är det så att om 

det totala sparandet är noll – vissa hushålls lånande finansieras av andras sparande – 

borde den aggregerade effekten bli noll.

en slutats kan dras utifrån den klassiska makroteorin: För den totala ekonomin 

har denna ”bostadslånekanal” en mycket begränsad eller obefintlig betydelse. det 

är rimligt att en förändring av reporäntan via denna kanal endast skulle medföra en 

omfördelning av resurser mellan de olika typerna av hushåll, men inte skulle påverka 

den aggregerade hushållssektorns beteende. i stället gäller de ”vanliga” kanalerna 

för räntan som diskuterades ovan.

ett viktigt antagande bakom den ”klassiska analysen” ovan är att sparare och 

låntagare beter sig lika; de antas ha samma marginella konsumtionsbenägenhet vid 

inkomstförändringar. om så inte är fallet kan resultaten bli annorlunda, vilket aktuell 

forskning har fokuserat på.

skillnaden mellan bundna och rörliga lån – vad säger 
forskningen?

i analysen ovan har vi använt en mycket enkel modell för att belysa att skillnaden 

mellan rörlig och bunden ränta kan ha relativt liten betydelse för penningpolitikens 

effekter.

För att en omfördelning av resurser mellan hushållen ska vara av makroekono-

misk betydelse måste de sparande och de lånande hushållen göra olika avvägningar 

mellan konsumtion och sparande. att långivande och låntagande hushåll på detta 

sätt beter sig olika är ett viktigt antagande i två nyligen publicerade forsknings-

studier. en är utgiven av europeiska centralbanken (calza, monacelli och stracca, 

2009, hädanefter cms), den andra av spaniens centralbank (Rubio, 2009). de två 

studierna liknar varandra mycket vad gäller frågeställning och modellantaganden. 

studierna använder en variant av den nykeynesianska standardmodellen som i 

forskningslitteraturen blivit ett allt vanligare redskap för att analysera sambanden 

mellan bostadsmarknaden och den makroekonomiska utvecklingen.11 i denna typ av 

modell skiljer sig hushållen åt: vissa hushåll är ”otåliga”; andra hushåll kan beskrivas 

som ”tålmodiga”, och är mer benägna att spara idag för att kunna konsumera mer 

i framtiden. som vi såg i den enkla modellen ger dessa skillnader att de ”otåliga” 

hushållen vill ”konsumera idag”, och efterfrågar lån hos bankerna; den andra typen 

av hushåll sparar i bankerna. vi kommer fortsättningsvis att tala om dessa två typ-

hushåll som låntagande respektive sparande hushåll.

11 se exempelvis iacoviello (2005).
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ett annat viktigt antagande är att det finns en övre gräns för hur mycket det en-

skilda hushållet tillåts låna. banken kan t.ex. kräva säkerhet i hushållets fastighet för 

att bevilja ett lån, vilket betyder att värdet på fastigheten bestämmer en övre gräns 

för hur mycket hushållet tillåts låna. 

om hushållet emellertid lånat så stora belopp att ingen längre är villig att ge  

ytterligare lån, begränsas hushållets möjlighet att jämna ut konsumtionen över 

tiden. i ett sådant läge kommer även ett rationellt och framåtblickande hushåll att 

tvingas leva ur hand i mun; inkomstbortfall måste mötas med motsvarande fall i 

konsumtionen. en slutsats som varit känd under en längre tid är att kreditbegräns-

ningar kan öka sambandet mellan nuvarande inkomst och konsumtionen.12

om skillnaden mellan hushållens grundläggande sparsamhet är tillräckligt stor, 

och om hushållen möter en övre gräns för hur mycket de tillåts låna, möter de min-

dre sparsamma hushållen alltid en bindande lånebegränsning. de låntagande hus-

hållen kommer med andra ord ständigt att befinna sig i en situation där de önskar 

att belåna sig ytterligare i syfte att öka konsumtionen. detta beror på de låntagande 

hushållens mindre sparbenägenhet. en rimlig tolkning av detta är att en viss andel 

av hushållen i en ekonomi alltid är lånebegränsade.13

de grundläggande antaganden som just diskuterats innebär att de låntagande 

hushållen i modellen alltid har större inkomstkänslighet i sin konsumtion än de 

”sparande” hushållen. en konsekvens av detta är att varje förändring som orsakar 

en omfördelning av resurser mellan de två grupperna av hushåll också påverkar den 

aggregerade konsumtionen. innebörden av detta är att penningpolitiken i dessa 

modeller verkar genom fler kanaler än vad som är fallet i standardmodellen. 

i det fall då alla hushåll har lån med bunden ränta har centralbankens beslut ing-

en stor inverkan på de låntagande hushållens nominella räntekostnad. detta innebär 

att den extra kanal för penningpolitiken som beskrevs ovan inte är betydelsefull. 

om alla hushåll däremot har rörlig ränta, uppkommer direkta fördelnings effekter 

när centralbanken höjer eller sänker räntan, något som tenderar att förstärka 

ränteförändringens effekter på den aggregerade konsumtionen. både cms (2009) 

och Rubio (2009) undersöker storleken på dessa effekter under standardmässiga 

antaganden i modellen. Resultaten visar att effekterna är större ju högre belånings-

graden är, det vill säga ju större lån de låntagande hushållen tillåts ta för ett givet 

värde på fastigheten. 

cms (2009) finner att om belåningsgraden är 70 procent, påverkar räntebind-

ningstiden endast i mindre grad hur stora effekter en given ränteändring får på 

12 se till exempel Zeldes (1989).
13 i verkligheten kan det finnas många olika skäl till varför ett hushåll hamnar i denna situation. exempel-

vis har unga hushåll ofta ganska små finansiella tillgångar, samtidigt som den förväntade livsinkomsten 
är förhållandevis hög. i ett sådant läge kan det vara motiverat att ta upp ett större lån, kanske för att 
köpa en bostad.
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den aggregerade konsumtionen. om belåningsgraden däremot är 95 procent, blir 

effekterna på konsumtionen av en ränteändring ungefär dubbelt så stora om räntan 

är rörlig, jämfört med om alla hushåll har bunden ränta.

cms (2009) visar att bindningstiden på hushållens lån under vissa omständig-

heter kan vara av avgörande betydelse för hur stor effekt en given förändring av 

reporäntan får på den aggregerade konsumtionen, och därmed på resursutnyttjan-

de och inflation. Författarna använder en modell som i största möjliga mån liknar de 

nykeynesianska modeller som blivit standardverktyg för penningpolitisk analys, både 

på universitet och på världens centralbanker. 

cms (2009) visar också att det finns mönster i data som tycks stödja resulta-

ten från modellerna. Författarna skattar en vaR-modell för 19 utvecklade länder 

över perioden 1970 till 2008. skattningen gör det möjligt att studera hur en given 

förändring i räntan påverkar modellens olika variabler, och framför allt privat kon-

sumtion. Resultaten visar att bland de länder där rörlig ränta är vanligast innebär 

en räntehöjning av given storlek i genomsnitt en signifikant nedgång i den privata 

konsumtionen, där den maximala effekten inträffar med cirka 2 års eftersläpning. i 

länder där de flesta hushåll väljer fast ränta är den genomsnittliga effekten på kon-

sumtionen inte signifikant skild från noll under motsvarande tidsperiod.

det är viktigt att komma ihåg att denna typ av empirisk analys inte identifierar 

något kausalt samband mellan å ena sidan bindningstiden på hushållens lån och å 

andra sidan storleken på de effekter som följer på en ränteförändring. men resul-

taten från skattningen visar att de mönster som finns i data i stora drag är förenliga 

med de teoretiska resultaten. 

det finns också argument som talar för att resultaten bör tolkas med viss försik-

tighet. viktigast är kanske att det finns mycket lite forskning om sambanden mellan 

räntebindningstider och den penningpolitiska transmissionsmekanismen. analysen i 

studierna anger inte varför fler hushåll väljer rörlig ränta. 

slutsatser: hur påverkar trenden mot rörliga räntor 
penningpolitikens genomslag i sverige?

de studier som diskuterats i föregående avsnitt visar att en större andel bostads-

lån med rörlig ränta tenderar att förstärka penningpolitikens genomslag. eftersom 

andelen bolån med rörlig ränta vuxit förhållandevis snabbt under senare år, är det 

alltså rimligt att anta att reporäntans påverkan på inflation och resursutnyttjande 

successivt har stärkts under finanskrisen. 

å ena sidan innebär detta att hushållens konsumtion kommer att påverkas på ett 

mer påtagligt sätt när Riksbanken höjer räntan: ju fler hushåll som lånar till rörlig 

ränta, desto starkare blir den åtstramande effekten av en räntehöjning av en given 

storlek. sett ur detta perspektiv skulle det alltså krävas mindre räntehöjningar för att 

åstadkomma en åtstramning av önskad storlek.
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å andra sidan har genomslaget av de redan genomförda räntesänkningarna 

tenderat att successivt bli starkare allt eftersom andelen lån med rörlig ränta blivit 

större: ju fler hushåll som har rörlig ränta, desto starkare blir de expansiva effekterna 

av den låga räntenivån.

den senaste tiden har andelen nyutlåning till rörlig ränta minskat. det är enklare 

att byta från rörlig ränta till bunden ränta än tvärtom. det är därför inte osanno-

likt att andelen lån till rörlig ränta kan komma att minska kraftigt i framtiden. i ett 

sådant scenario skulle effekterna på konsumtionen av ränteförändringar minska.
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 n Hushållens skuldsättning, 
bostadspriserna och makro-
ekonomin: en genomgång  
av litteraturen
daria FinoCChiaro, Christian nilsson, dan nyBerg oCh  
alBina soultanaeva* 

Under de senaste 15 åren har hushållens skuldsättning ökat avsevärt i Sverige. 

De svenska hushållen har nära fördubblat sin skuld i förhållande till sin inkomst 

sedan mitten av 1990-talet. Eftersom bolån utgör cirka 80 procent av hushållens 

skuld har den stora ökningen av skuldsättningen i kombination med kraftigt ökade 

bostadspriser lett till en oro över att kredittillväxten ska bli ohållbar. I den här 

artikeln granskar vi den befintliga ekonomiska litteraturen mot bakgrund av den 

här utvecklingen och försöker hitta möjliga förklaringar till, och även makroekono-

miska följder av, den stora ökning av hushållens belåning som kunnat observeras. 

Eftersom det finns en stark koppling mellan fastighetsmarknaderna och hushållens 

låneval tar vi också upp drivkrafterna bakom bostadsprisutvecklingen. Vi avslutar 

med en diskussion om i vilken utsträckning resultaten av internationell forskning i 

ämnet kan användas för att belysa den aktuella situationen i Sverige.

* daria Finocchiaro arbetar på Riksbankens forskningsenhet. christian nilsson och dan nyberg 
arbetar på Riksbankens avdelning för penningpolitik. albina soultanaeva arbetar på Riksbankens 
avdelning för finansiell stabilitet. artikeln är en översättning av kapitel ii.3 i ”the Riksbank’s 
inquiry into the risks in the swedish housing market”.
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inledning

under de senaste 15 åren har kredittillväxten i sverige vida överträffat ökningen i 

hushållens disponibla inkomst. det innebär alltså att de svenska hushållens skuld-

sättning ökat väsentligt. efter den kraftiga minskningen av hushållens skuldsättning 

efter bankkrisen 1992–1993 har hushållens skuldsättning ökat från 90 procent av 

den disponibla inkomsten i mitten av 1990-talet till 170 procent 2010, se diagram 1. 

det finns andra länder med liknande trender i hushållens skuldsättning i förhållande 

till inkomsten, och vissa av dessa redovisas i diagram 1.1
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Diagram 1. Hushållens skuldsättning i procent av den disponibla inkomsten

Källor: BIS, de nationalla centralbankerna, Reuters EcoWin och Riksbanken.

tillväxten i bostadskrediter är huvudfaktorn i hushållens ökande skuldsättning. i 

de flesta hushåll utgör fastigheter den största tillgången, medan bolån utgör den 

s törsta skulden. bostadspriserna har ökat i sverige sedan mitten av 1990-talet. i 

början av finanskrisen slutade de reala bostadspriserna i sverige att stiga och föll 

med cirka fem procent 2008–2009. sedan dess har de reala bostadspriserna i 

sverige börjat stiga igen. diagram 2 visar bostadsprisernas utveckling i sverige och i 

några andra länder.

1 Hushållens skuld som andel av bnp uppvisar ett liknande mönster i sverige (se Hansson, 2010).
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Diagram 2. Reala bostadspriser
Index 1995 kv 1 = 100

Anm. Data för USA till och med 2010 kv 2. 

Källor: Reuters Ecowin och SCB.

den senaste tidens långvariga ökning av bostadspriserna i sverige och i många an-

dra avancerade länder har fått tillgångssidan i hushållens balansräkning att öka, och 

i många fall har hushållens nettoförmögenhet ökat. diagram 3 visar utvecklingen av 

de svenska hushållens skuld, tillgångar och sparande. i mitten av 1990-talet uppgick 

de svenska hushållens tillgångar till motsvarande tre gånger skulden. år 2000 hade 

kvoten ökat till fyra, men nu tio år senare ligger den återigen på tre.

Diagram 3. De svenska hushållens bruttoskuld, tillgångar och sparande i procent av 
den disponibla inkomsten

-400 

-300 

-200 

-100 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 10

Sparkvot (eget sparande), vänster skala  

Källor: SCB och Riksbanken.

Tillgångar brutto inkl. bostäder, exkl. kollektivt försäkringssparande 

Finansiella skulder 



112  Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden

n  n kapiteL ii.3

Även om bostadspriserna i sverige fortsatt att stiga föll de i flera industriländer i 

kölvattnet efter finanskrisen 2008–2009 (diagram 2), vilket visar att tillgångssidan 

av hushållens balansräkning kan påverkas avsevärt av fluktuerande bostadspriser 

och räntor. 

Före den finansiella avregleringen i mitten av 1980-talet låg den svenska hus-

hållsskulden stabilt på 100 procent av den disponibla inkomsten. efter avregleringen 

ökade hushållsskulden snabbt till omkring 140 procent innan den föll i samband 

med finanskrisen 1992–1993. sedan dess har hushållsskulden återigen vänt uppåt. 

det har väckt frågan om vad som utgör en hållbar nivå på hushållsskulden. 

en våg av teoretisk och empirisk forskning den senaste tiden har fokuserat på att 

illustrera de grundläggande mekanismerna i hushållens skuldsättning mot bakgrund 

av att bostadspriserna börjat falla i många länder. i den här artikeln tittar vi på 

följande:

• Hur påverkar fundamentala faktorer, t.ex. förväntad inkomst, räntor, 

preferenser och demografi hushållens sparbeteende? 

• vilken roll spelar friktioner på kreditmarknaderna och finansiella innovationer 

för hushållsskuldens utveckling?

• Hur ser interaktionen ut mellan hushållens skuldsättning och bostadsprisernas 

utveckling? 

• i vilken utsträckning kan den snabba ökningen av hushållens skuldsättning 

förklaras av en ökad kredittillgång?

• vilka data skulle vara användbara för att analysera dessa frågor? aggregerade 

data kan dölja risker som beror på att hushållens resurser, begränsningar och 

preferenser skiljer sig åt. 

• vilka faktorer är relevanta när man utvärderar de svenska hushållens 

skuldsättning och eventuella risker för den finansiella och makroekonomiska 

stabiliteten? vilka slutsatser kan vi dra för sverige?

vad driver hushållens skuld? några teorier

en utgångspunkt för att undersöka hushållsskulden ur en ekonomisk-teoretisk syn-

vinkel är den permanenta inkomst-/livscykelmodellen.2 Hushållen sparar eller lånar 

baserat på förväntade livstidsresurser, realräntor och demografiska faktorer. i den 

här analysramen, med väl fungerande finansmarknader, strävar hushållen efter en 

jämn konsumtion även om inkomsterna från lön och tillgångar varierar över livscy-

keln. den här standardteorin identifierar ett antal variabler som påverkar hushållens 

konsumtionsval och lånenivå: 

2 se ando och modigliani (1963) och Friedman (1957). se även debelle (2004) för en översikt över 
hushållens upplåning i en livscykelmodell och makroekonomiska effekter.
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• Realräntor. Förändringar i realräntorna påverkar konsumtionen via olika 

kanaler med motsatta tecken. å ena sidan kan en sänkt realränta öka 

upplåningen, eftersom lånekostnaderna blir lägre, och minska sparandet, 

eftersom det ökar det diskonterade nuvärdet av framtida inkomster. å andra 

sidan innebär en lägre avkastning på sparandet även lägre konsumtion i 

framtiden med tanke på nuvärdet av livstidsresurserna. den sistnämnda 

effekten kan öka sparandet. nettoeffekterna av realräntorna på konsumtionen 

och sparandet är alltså tvetydiga.

• Framtida inkomst. ökade förväntningar om framtida inkomst driver upp 

konsumtionen, och ökar upplåningen.

• Demografi. individernas inkomstprofiler varierar väsentligt med åldern. 

demografiska skiftningar i befolkningens ålderssammansättning kan hjälpa till 

att förklara förändringarna i hushållens skuld. 

• Osäkerhet. Hushållens riskattityd (t.ex. osäker inkomst och tidsvarierande 

räntor) är också en viktig faktor i livscykelkonsumtionen och lånebesluten. 

som svar på ekonomisk osäkerhet kan hushåll välja att börja bygga upp sitt 

sparande. om osäkerheten minskar är hushållens rationella svar att minska 

sparandet.

med dessa ramar som utgångspunkt har historiskt låga realräntor och nominella 

räntor, en väsentlig minskning av den makroekonomiska volatiliteten, ändrade 

skatteregler samt det faktum att de som tillhör babyboomgenerationen3 blivit äldre, 

pekats ut som potentiella faktorer bakom den ökade skuldsättningen.

i den här standardmodellen är lån resultatet av hushållens optimala reaktion på 

ekonomiska villkor. i den senaste forskningen har man dock delvis frångått det här 

förenklade paradigmet, för att försöka förklara varför hushållen inte nödvändigtvis 

ligger på sina önskade konsumtions- eller lånenivåer. imperfektioner på kreditmark-

naderna eller irrationellt beteende hos låntagarna (och/eller långivarna) är bara 

några exempel på de många faktorer som enligt litteraturen skulle kunna förklara 

hushållens överskuldsättning. nedan diskuterar vi de viktigaste faktorerna och be-

skriver hur dessa påverkar de slutsatser som skulle dras enligt standardmodellen.

Finansmarknadernas imperfektioner och lånebeslut

Finansmarknaderna är inte perfekta. den enkla modellen ovan bortser från kredit-

marknadernas imperfektioner, en viktig faktor i hushållens lånebeslut. Likviditets-

begränsade hushåll lånar mindre än de skulle vilja göra. Finansiell avreglering, och 

därmed enklare tillgång till kreditmarknaderna, kan öka upplåningen bland hushåll 

3 dynan och kohn (2007) undersöker effekterna av att de som tillhör babyboomgeneration blir äldre på 
utvecklingen av hushållens skuld i usa sedan 1983.
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som tidigare varit finansiellt begränsade. den här kanalen fungerar inte bara för 

hushåll som varit uteslutna från finansmarknaderna, utan också för de hushåll som 

lånat mindre än de skulle ha velat på grund av bindande lånebegränsningar. i en 

livscykelmodell där det även finns en lånebegränsning, kan lättnader av begräns-

ningen underlätta konsumtionsutjämning och öka välståndet. den aggregerade hus-

hållsskulden skulle därmed öka när tidigare begränsade hushåll når sin nya optimala 

lånenivå.

Finansiell friktion och överbelåning. imperfektion på kreditmarknaderna kan också 

leda till överbelåning (se t.ex. Lorenzoni, 2008, och bianchi och mendoza, 2011). Fi-

nansiella begränsningar är oftast knutna till pantvärdet och kan förstärka effekterna 

av en nedgång i ekonomin genom sin effekt på tillgångspriserna. när privatpersoner 

fattar ett lånebeslut kanske de inte tar hänsyn till att en försäljning av tillgångar till 

rabatterade priser under en nedgång kommer att pressa ned priserna ytterligare. 

detta kommer att minska deras förmåga att låna och förvärra recessionen. som ett 

resultat kommer de att låna för mycket under en boom och deras beteende kommer 

att öka den makroekonomiska volatiliteten. om så är fallet kan tillsynsmyndigheten 

genom att ta hänsyn till den här förstärkningsmekanismen minska den aggregerade 

upplåningen under en boom och dämpa tillgångsförsäljningen under en nedgång. 

den här kanalen ger skäl till en systemriskförebyggande hållning hos den finansiella 

tillsynsmyndigheten. den här mekanismen och den resulterande interaktionen mel-

lan tillgångspriser och finansiella problem kan ha spelat en roll under den senaste 

finanskrisen. 

Olika typer av beteenden: irrationalitet och överskuldsättning

beteendefaktorer kan också leda till överbelåning. problem med ”självkontroll”, 

”överdrivet förtroende” eller ”finansiell förmåga är några exempel från litteraturen. 

alla de här faktorerna kan generera orealistiska förväntningar om tillgångspriser, 

vilket kan öka upplåningen ytterligare över rationella eller optimala nivåer och skapa 

onda cirklar.

Problem med självkontroll. i ekonomiska termer innebär problem med självkon-

trollen att det föreligger en konflikt mellan kortsiktiga och långsiktiga preferenser. 

Hushåll som tycker att de borde spara mer för pensionen, men som ändå föredrar 

att inte minska sin konsumtion i dag, har problem med sin självkontroll. självklart 

kan ett sådant beteende påverka sparandet och leda till ett för lågt sparande (eller 

alltför stora lån).4 

Finansiell förmåga, övertro och finansiella misstag. Hushåll kan låna mer än 

vad som skulle vara lämpligt rationellt sett, eftersom de inte har de kunskaper som 

krävs för att fatta rätt investeringsbeslut (så kallad ”finansiell förmåga”). de kan 

4 se Laibson (1997) och angeletos et al. (2001).
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också ha för små besparingar eller alltför stora skulder, eftersom de har alltför stort 

förtroende och underskattar variansen i framtida chocker.5 Hushållen kan tolka 

historiskt låga realräntor som en permanent förändring i realräntorna och basera 

sina lånebeslut på den missuppfattningen. den här kanalen kan förstärkas ytterli-

gare om bankerna också ändrar sin riskattityd, t.ex. under utdragna perioder med 

låga räntor, och gör det lättare att få nya lån.6 i teorin skulle en sådan permanent 

förändring i realräntorna berättigas av en permanent minskning i tillväxttakten, i 

diskonteringsfaktorer, dvs. hushållens preferenser, eller en permanent sänkning av 

kapitalinkomstskatten.7 med tiden har också finansmarknaderna utvecklats, och 

nya, mer komplexa finansiella produkter har skapats som kräver allt mer sofistike-

rade investerare. samtidigt har ekonomisk politik införts som indirekt stimulerar bo-

stadsägande, t.ex. ränteavdrag, eller som ökar de enskildas ansvar för förvaltningen 

av den egna pensionen.8 individens finansiella beslut har alltså blivit mer relevanta 

på en makroekonomisk nivå. om hushållens överbelåning är resultatet av finansiell 

oförmåga skulle finansiell utbildning och sparprogram kunna vara en skräddarsydd 

lösning på problemet.

Kreditfriktioner och beteendefaktorer. en kombination av kreditfriktioner och 

beteendefaktorer kan förklara överbelåningen och kreditframkallade fluktuationer i 

tillgångspriserna. större delen av litteraturen om ineffektiva kreditmarknader har be-

låning9 som en given variabel och fokuserar på ekvilibrium, eller jämvikt för räntor. 

i geanakoplos’ (2010) teori om ”belåningscykler” bestämmer interaktionen mellan 

”naturliga köpare”, dvs. personer som värderar en tillgång högre eller har en mer 

optimistisk tro, och ”naturliga säljare” både tillgångspriserna och belåningsgraden i 

jämvikt. naturliga köpare är villiga att betala mer och dessutom låna mer för att äga 

tillgången.10 om de, till följd av dåliga nyheter om tillgången, inte längre kan låna 

kommer de att investera mindre i tillgången. som en följd kommer naturliga säljare 

nu att äga tillgången. tillgångspriserna och belåningsgraden kommer att falla och 

den initiala negativa chocken mot tillgångspriserna förstärks. den här enkla meka-

nismen leder till en ”belåningscykel”: belåningen kommer att vara för hög under 

en boom och för låg under sämre tider. geanakoplos (2010b) menar att det bakom 

den senaste finanskrisen i usa finns två belåningscykler som förstärker varandra: 

5 se kahneman, slovic och tversky (1982).
6 ioannidou, et al. (2007) visar på en koppling mellan korta räntor och bankernas risktagande.
7 se jonsson (2002).
8 i usa har övergången från förmånsbestämda pensionsplaner till avgiftsbestämda pensionsplaner ökat 

individernas eget val när det gäller att välja hur pensionssparandet placeras. den reform i det svenska 
pensionssystemet som godkändes 1998 går i samma riktning. i det nuvarande systemet sätts en del av 
den enskildes avgift in i en kapitalfond som personen själv väljer.

9 belåningsgraden definieras mer specifikt som förhållandet mellan tillgångens värde och det kapital som 
används för att köpa den.

10 en ”naturlig köpare” är någon som är villig att betala mer än resten av befolkningen för en viss tillgång. 
det kan spegla en högre risktolerans, en annorlunda, mer optimistisk tro eller helt enkelt att personen 
värdesätter tillgången högre. dessutom kan vissa investerare vara bättre än andra på att bedöma en 
tillgångs värde, eftersom de har mer information.
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på finansmarknaderna och på bostadsmarknaderna. enligt den här teorin berodde 

den ökning i bostadspriser som kunde observeras i usa precis före krisen främst på 

en kreditexpansion. nya, högre belånade hushåll kom in på bostadsmarknaderna, 

vilket drev upp bostadspriserna ytterligare. Långsamt började långivarna bli mer på 

sin vakt och bostadspriserna föll kraftigt i takt med att antalet betalningsinställelser 

ökade. det massiva fallet i bostadspriser till följd av krisen har gjort det svårare för 

hushållen att få nya lån och refinansiera gamla lån. detta har skapat problem för 

de här lånen samt för de värdepapper de ligger till grund för, dvs. nya värdepap-

periseringar har också blivit svårare att genomföra. Författarens huvudslutsats är att 

centralbankerna aktivt bör övervaka belåningsnivåerna i ekonomin. 

Bostäder och hushållsskuld

Bostäder spelar en nyckelroll i hushållens skuldsättning. det är särskilt viktigt att 

ta hänsyn till bostadsfinansieringsmotiven för att förstå hushållens lånebeteende. 

Fastigheter har två viktiga funktioner: fastigheter är en investeringstillgång, men 

också en konsumtionsvara som förser hushållen med en direkt tjänst. någon gång i 

livet måste de flesta hushåll fatta det viktiga beslutet om att hyra eller köpa, och i så 

fall vilket slags bolån de ska välja. eftersom största delen av hushållens förmögenhet 

ligger i fastigheter blir hela ekonomin sårbar för bostadsprisrörelser. bostäder kan 

också användas som säkerhet och en variation i bostadspriserna kan underlätta eller 

spärra tillgången till kreditmarknaderna, vilket också är viktigt. det senare under-

stryks i ortalo-magne och Rady (2006), där ”realisationsvinstkanalen”, dvs. för-

mågan att klättra på bostadsstegen när bostadspriserna stiger, är en bestämmande 

faktor för bostads- och låneefterfrågan för kreditbegränsade bostadsägare. detta 

kan leda till att bostadspriserna stiger ytterligare, eftersom fler hushåll kommer att 

ha råd med dyrare bostäder tack vare realisationsvinsterna.11 Högre bostadspriser 

kan också kräva högre lån.12 dessutom kan skatteincitament, t.ex. ränteavdrag på 

bolån, också öka upplåningen genom att framkalla en ombalansering i portföljen, 

dvs. indirekt uppmuntra hushållen att investera mer i bostäder.

Förmögenhetseffekter av högre bostadspriser? en ökning av bostadspriserna 

kan öka konsumtionen och minska sparandet genom en bostadsförmögenhetsef-

fekt. den kanalen gäller för hushåll som planerar att använda mindre bostadstjäns-

ter i framtiden. den fungerar i motsatt riktning för hushåll som planerar att köpa en 

större bostad. i en representativ agentmodell tar dessa två effekter ut varandra, dvs. 

i genomsnitt blir det inga bostadsförmögenhetseffekter (se buiter, 2010). i själva 

verket beror det samlade utfallet av bostadsförmögenhetseffekter på samhällets 

11 pantbegränsningar på bostäder spelar en avgörande roll även i iacoviello (2005), där bostadsprisök-
ningar kan förstärka konjunkturcykelfluktuationer genom att lätta på hushållens pantkrav.

12 i litteraturen kallas detta ”front loading effect”. styrkan i den här mekanismen beror förstås på indivi-
dens förmögenhetsställning.
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demografiska struktur. dessutom kan en bostadsförmögenhet påverka utgifterna 

indirekt, genom sin effekt på konsumenternas tillgång till kredit.13 

Hyra kontra äga sin bostad. den flesta studier om hushållens bostadsvalinriktar 

sig på riskerna med bostadsinvesteringar. att hyra kan dock också vara riskabelt, 

e ftersom även hyrorna fluktuerar. sinai och souleles (2005) tar hänsyn till att 

hushållen, när de fattar beslut om att köpa eller hyra en bostad, gör en avvägning 

av dessa två risker. Hyresrisken är särskilt hög för hushåll som förväntas bo länge i 

bostaden. större spatial korrelation i bostadspriser på olika marknader och stabila 

bostadspriser under lång tid är faktorer som minskar bostadsprisrisken, dvs. båda 

faktorerna kan sannolikt överbygga skillnaden mellan sälj- och köppriser när ett 

hushåll flyttar. enligt sinai och souleles bör efterfrågan på bostadsägande spegla 

avvägningen mellan hyres- och bostadsprisrisk, en hypotes som stämmer överens 

med data från usa. de visar också att förväntad framtida hyra och hyresvarians har 

en viktig påverkan på bostadspriserna. en hög grad av reglering på hyresmarkna-

den kommer naturligtvis att påverka denna avvägning. om hyra inte är ett verkligt 

alternativ kommer hushållen att tvingas göra riskfyllda bostadsinvesteringar även 

om den förväntade tiden som hushållet ska bo där är kort. därför kan förekomsten 

av hyresregleringar utsätta hushållen för högre bostadsprisrisker.

Bubblor på bostadsmarknaderna. bubblor på bostadsmarknaderna uppkom-

mer när det observerade priset avviker från en uppfattning om det fundamentala 

värdet14 många forskare har betonat den höga volatilitet som kunnat observeras i 

bostadspriserna och menar att bostadsmarknaderna tycks ha en inneboende benä-

genhet att skapa bubblor. en ökning i hushållens skuld som drivs av investerarnas 

naivt optimistiska förväntningar om ständigt stigande bostadspriser, skulle kunna 

utgöra ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten. akerlof och shiller (2008) 

menar att omotiverat förtroende för bostadsinvesteringar, ”penningillusion” och 

rent allmänt det som de kallar ”animal spirits” (ung. irrationellt handlande utifrån 

inneboende instinkt) historiskt har varit väsentliga faktorer bakom bostadscykler.15 

Hushåll som inte förstår skillnaden mellan nominella eller reala kvantiteter lider av 

en ”penningillusion”. olika uppfattningar om realräntor mellan smarta investerare 

och investerare som lider av penningillusion kan öka både lån och utlåning och 

driva upp priset på säkerheten (se piazzesi och schneider, 2007). den här kanalen 

fungerar under perioder med både hög och låg inflation. i en miljö med låg infla-

tion kan investerare som lider av penningillusion ta miste och tro att en låg nominell 

ränta är detsamma som en låg realränta och investera mer i bostäder. under tider 

med hög inflation kommer de att ersättas på bostadsmarknaden av smarta inves-

terare. smarta investerare förstår när realräntorna är låga och kommer då att vilja 

13 den här effekten tas inte hänsyn till i buiter (2010), eftersom han bortser från lånebegränsningar.
14 se dillén och sellin (2003) för en genomgång av litteraturen om finansiella prisbubblor.
15 se kapitel iii.1 för en översikt av litteraturen om fastighetsbubblor som uppstår till följd av asymmetrisk 

information och agency-problem.
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investera i bostäder. modellen skulle alltså kunna förklara den bostadsboom som 

kunde observeras under 1970-talet, då inflationen var hög, och under 2000-talet, 

då inflationen var låg i många länder.

varför har hushållens skuld ökat? empiriska resultat

ett antal empiriska studier har försökt förklara den ökning som kunnat observeras i 

hushållens skuldsättning och reda ut i vilken utsträckning olika förklarande faktorer 

som identifierats i den teoretiska litteraturen bidragit. det har visat sig vara allt an-

nat än enkelt, eftersom det inte går att skilja mellan kausalitet och ren korrelation. 

dessutom är några av de potentiella faktorerna bakom skuldsättning, t.ex. kredit, 

inte lätta att mäta eller har bara utvecklats gradvis över tid, t.ex. finansiell innova-

tion. att försöka förklara hushållens skuldsättning mot bakgrund av aggregerade 

data kan också vara vilseledande. då kan det vara användbart att titta på data på 

hushållsnivå och analysera hushållens portföljsammansättning för att bedöma risker-

na i samband med hög skuldsättning. en analys av disaggregerade bostadsprisdata, 

både på regional eller till och med kvartersnivå skulle också kunna vara användbar. 

en undersökning av regiondata i sverige avslöjar att ökningen av bostadspriserna 

främst är ett storstadsfenomen (se kapitel i.1). den kraftiga ökningen i fastighets-

priser i låglöneområden som kunde observeras strax före subprimekrisen i usa har 

många tolkat som ett resultat av lättade kreditregler. en liknande analys skulle kunna 

vara relevant för sverige.

Kan vi förklara den ökande hushållsskulden med hjälp av ”traditionella kanaler”? 

det finns flera studier som använder traditionella kanaler, t.ex. räntor, framtida 

inkomst eller demografi, för att förklara hushållsskuldens ökning. barnes och young 

(2005) använder en enkel kalibrerad modell där bostäder är både en konsumtions- 

och en investeringsvara, för att visa att förändringar i räntor, ökning av framtida 

inkomst och demografiska effekter kan förklara ökningen av hushållsskulden i usa 

under 1990-talet. dessa faktorer kan dock inte förklara den ökade skuldsättningen 

under 1980-talet, en period som karaktäriserades av höga räntor och lägre inkomst-

tillväxt. Finocchiaro och Queijo von Heideken (2007) kalibrerar en modell med 

svenska data. de finner att en kombination av låga realräntor och lägre Ltv-krav 

kan förklara större delen av ökningen i de svenska hushållens skuld från 1990-talet. 

dessa studier tar inte hänsyn till effekterna av bostadspriser på skuldsättningen. 

dynan och kohn (2007) förklarar ökningen i hushållens skuldsättning i usa sedan 

det tidiga 1980-talet genom att analysera följande faktorer:

• Hushållens preferenser. det finns bara begränsade bevis för minskat tålamod 

eller ökad riskaptit hos dem som deltog i scF (survey of consumer Finances) 

mellan 1983 och 2004. 
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• Räntor. enligt den ekonometriska modell som används av Federal Reserve 

board har låga räntor haft en mycket begränsad effekt på sparandet mellan 

1990 och 2000. 

• Demografiska skiftningar. babyboomgenerationens övergång från den yngsta 

åldersgruppen till medelåldersgruppen, har delvis ökat den aggregerade 

skulden. enligt deras data är dock stigande skuld en trend som ökar i alla 

åldersgrupper, vilket tyder på att det finns andra faktorer som bidrar till 

förklaringen.

• Bostadspriser och finansiell innovation. enligt dynan och kohn kan högre 

bostadspriser förklara en femtedel av den totala ökningen av hushållsskulden. 

i deras studie finns det en del andra bevis för hur finansiella innovationer 

påverkat den uppåtgående skuldtrenden. å ena sidan tonar de ned den roll 

som ”kreditdemokratiseringen”, dvs. enklare tillgång till kreditmarknaderna 

för tidigare begränsade hushåll, spelar, eftersom det bara skulle förklara 

en sjundedel av den ökade hushållsskuld som kunnat observeras mellan 

1983 och 2004. å andra sidan anser de att värdepapperiseringen av bolån 

påverkat räntorna och att interaktionen mellan bostadspriser och finansiella 

innovationer är särskilt viktig ur kvantitativ synvinkel. 

dynan och kohns huvudslutsats är att förändringar i räntor, inkomsttillväxt eller 

preferenser bara kan förklara en del av den ökade skulden, medan stigande bostads-

priser och finansiell innovation varit avgörande.

Den finansiella avregleringens roll

Finansiella innovationer har ökat kredittillgången. de senaste trettio åren har det 

skett avsevärda förändringar på finansmarknaderna. bankerna har gradvis börjat be-

vilja bostadslån med ett mer generöst förhållande mellan lån och bostadens värde, 

s.k. Ltv-kvot, och längre amorteringstider än förut. de ändringar i kapitalkraven 

som introducerades genom basel ii16 och ökad konkurrens har pressat ned margi-

nalerna på bolåneinstitutens utlåningsräntor. utvecklingen av sekundära hypoteks-

marknader och värdepapper med hypotekslån i bolåneföretag har också spelat en 

viktig roll och förändrat kreditmarknaderna drastiskt. 

Kreditransoneringen har minskat. effekterna av den finansiella avregleringen på 

hushållsskulden har undersökts grundligt i den empiriska litteraturen. gerardi et al. 

(2010) visar att avregleringen av bolånemarknaden i usa i början av 1980-talet 

följdes av ökade lån bland hushåll med högre förväntade framtida inkomster. deras 

analys tyder alltså på att den finansiella avregleringen ökat marknadens effektivitet. 

16 kapitalkraven beräknades på basis av riskviktade tillgångar, vilket förutsatte en lägre riskvikt för lån 
mot säkerhet. på senare tid har reformerna i basel iii rört sig i motsatt riktning.
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å andra sidan menar mian och sufi (2009) att den avsevärda ökningen av bolån 

som kunde observeras mellan 2002 och 2005 i subprimeområden i usa kan för-

klaras av den ökade kredittillgången. de visar också att ökningen inte motiveras av 

att subrimelåntagarna fått bättre kreditvärdighet, utan att den korreleras med den 

ökade värdepapperiseringen. intressant nog är det just de områdena som upplevt 

det största antalet nödlidande lån under krisen.

Finansiell förmåga – gör hushållen investeringsmisstag?

Hushållens finansiella förmåga är begränsad. en annan gren av litteraturen har 

fokuserat på att testa hushållens förmåga att fatta de rätta finansiella besluten. 

de empiriska resultaten i brunnermeier och julliard (2006) ger stöd för tanken att 

människor, när de bestämmer sig för att köpa eller hyra en lägenhet, blandar ihop 

reala och nominella räntor, dvs. de lider av penningillusion. deras misstag gör att de 

underskattar de reala kostnaderna för framtida avbetalningar, vilket orsakar höjda 

bostadspriser när inflationen är låg. mot bakgrund av data från usa finner Lusardi 

och tufano (2009) att ”skuldokunnigheten”, dvs. oförmågan att fatta enkla beslut 

rörande ett skuldavtal, är utbredd och kan korreleras med överskuldsättning. i deras 

urval tenderar personer med sämre kunskaper om skuld att bedöma sin skuldsätt-

ningsnivå som för hög. gerardi et al. (2010b) förklarar en del av den stora mäng-

den nödlidande lån och utmätningar på bolånemarknaden i usa med låntagarnas 

bristande finansiella kunskaper. deras resultat tyder på att finansiella misstag kan 

få avsevärda makroekonomiska följder. baserat på en representativ studie med över 

1 300 svenskar i vuxen ålder finner almenberg och Widmark (2011) att de finan-

siella kunskaperna både på grundläggande och avancerad nivå varierar stort mellan 

olika demografiska grupper och att de är en viktig bestämmande faktor bakom 

deltagande på aktiemarknaden eller val av bostadsägande. i deras urval visade 

respondenterna i den äldsta gruppen (+65) och den yngsta gruppen (18–25) särskilt 

låga nivåer av finansiella kunskaper. bland de personer som hade sämst finansiella 

kunskaper visste en av sju inte hur stor andel av deras lån som hade rörlig ränta.

individer med bolån med rörlig ränta har också bättre finansiella kunskaper. deras 

huvudslutsats är att många vuxna svenskar inte har tillräckliga kunskaper för att 

fatta komplexa finansiella beslut.

Kopplingarna mellan bostadspriser, konsumtion och hushållsskuld

Bostadsförmögenhetseffekterna är fortfarande osäkra. det finns inga klara resultat 

rörande effekterna av bostadspriserna på hushållsskulden och styrkan i den så kall-

lade ”bostadsförmögenhetseffekten”. mian och sufi (2010a) visar att amerikanska 

bostadsägare mellan 2002 och 2006 reagerade på de höjda bostadspriserna med 

att öka sina skulder. de finner i synnerhet att genomsnittshushållet i deras urval 
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skulle öka sin skuld med 25 cent för varje dollar som bostaden ökar i värde. de 

lånade pengarna skulle därefter användas främst till konsumtion eller renovering av 

bostaden.17 en nyligen utförd studie av chakrabarti et al. (2011) rapporterar att de 

amerikanska hushållen 2006 för varje ökning av bostadspriserna med en procent i 

genomsnitt ökade sin skuld med en procent. med hjälp av mikrodata från storbri-

tannien finner campbell och cocco (2005) en stor heterogenitet i fråga om kon-

sumtionselasticitet kopplat till bostadspriser bland unga och gamla i befolkningen. 

enligt deras bedömningar är gamla bostadsägare betydligt mer benägna att ändra 

sin konsumtion som en reaktion på bostadspriserna. deras resultat tyder på att de 

aggregerade effekterna av bostadspriserna på konsumtionen bör bli kraftigare i takt 

med att befolkningen åldras. däremot hävdar calomiris et al. (2009) att många av 

de empiriska studier som tyder på stora förmögenhetseffekter inte tar hänsyn till 

den möjliga korrelationen mellan bostadspriser och hushållens långsiktiga inkomst-

förväntningar, dvs. deras ”permanenta inkomst”. med hjälp av data på delstatsnivå 

från usa korrigerar de för effekterna av denna korrelation och finner att bostadsför-

mögenhet inte har en väsentlig effekt på usa:s konsumtion. attanasio et al. (2009) 

kommer fram till liknande slutledningar för de brittiska hushållen. men även om det 

råder viss oenighet om effekterna av bostadspriserna på konsumtionen, är de flesta 

överens om att bostäderna får en alltmer framskjuten roll när det gäller att förklara 

konjunkturcykelfluktuationer (se t.ex. imF, 2008). i det här avseendet observerar 

Leamer (2007) att sedan andra världskriget har åtta av tio recessioner i usa före-

gåtts av ändrade bostadsinvesteringar.

makroekonomiska effekter av stigande hushållsskuld

Höga hushållsskulder kan få stora makroekonomiska konsekvenser av två olika skäl. 

För det första kan, vilket den senaste finanskrisen visade, överskuldsättning leda till 

finansiell oro och förstärka effekterna av en kris. i det avseendet skulle olika politiska 

åtgärder18 kunna ha en förebyggande roll när det gäller att förhindra att en kris 

byggs upp. För det andra kan höga hushållsskulder också få viktiga konsekvenser 

även i normala tider genom att öka hushållens exponering mot makroekonomiska 

fluktuationer. 

Skuld och finansiella problem

Höga hushållsskulder påverkar ekonomisk nedgång. den senaste finanskrisen ledde 

till den allvarligaste recessionen sedan den stora depressionen. en slående likhet 

mellan de två kriserna är att båda föregicks av en dramatisk ökning i hushållens 

17 eftersom den illustrerade kopplingen mellan bostadspriser och konsumtion förutsätter kreditbegräns-
ningar är detta tekniskt sett inte en ren ”bostadsförmögenhetseffekt”.

18 vi avser inte bara penningpolitiken, utan även andra politiska åtgärder, t.ex. finansiella regleringar eller 
finanspolitik som påverkar hushållens skuld.
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belåning: hushållsskulden har stigit till över 100 procent av bnp endast två gånger 

under det senaste århundradet i usa:s historia: 1929 och 2006.19 Fishers (1933) 

skulddeflationsteori belyser den aktiva roll som försämrade kreditmarknadsvillkor 

spelar under en ekonomisk nedgång. i korthet innebär hans teori att en interaktion 

mellan hög hushållsbelåning och negativa tillgångs- eller efterfrågechocker kan för-

värra en nedgång.20 glick och Lansing (2010) menar att det finns tre gemensamma 

mönster som kan observeras i olika länder mellan 1997 och 2007, som kan öka för-

ståelsen för skuldens roll när det gäller att bygga upp en kris och den efterföljande 

ekonomiska återhämtningen. 

• Hushållsskulden väsentligt och mycket snabbare än den disponibla inkomsten i 

många länder före 2007.

• det finns en positiv korrelation mellan den snabba ökningen i hushållsskuld 

och bostadspriserna.

• Länderna med den största skuldökningen har också upplevt de djupaste 

recessionerna. 

glick och Lansing menar att hushållens överbelåning i många länder kommer att 

leda till fler nödlidande lån och avsevärda utgiftsminskningar. studiebaserade bevis 

från den senaste tiden visar att hushållen i usa verkligen har reagerat på sin för-

sämrade finansiella situation genom att minska utgifterna. under 2009 ökade de sitt 

sparande genom att betala av en del på sina lån i stället för att öka sina avgifter till 

pensions- eller sparkonton (se chakrabarti et al., 2011). 

Är högt skuldsatta hushåll mer sårbara för chocker?

Hög hushållsskuld och volatilitet. Högre skuld kan också få stora makroekonomiska 

konsekvenser genom att öka hushållens sårbarhet för chocker, däribland inkomst-, 

ränte- och tillgångsprisrisk:21

• Inkomstrisk. arbetslöshet är sannolikt den största negativa inkomstchock 

som ett hushåll kan ställas inför. att bli arbetslös och ha ett bolån kan få 

negativa konsekvenser, även om arbetslöshetsförsäkringen tillfälligt kan 

begränsa inkomstfallet.22 det stora inkomstbortfallet kommer att göra det 

svårt att fortsätta att betala av på lånen och en stor skuld och negativt kapital 

19 se mian och sufi (2010b).
20 intressant nog gör king (1994) en liknande parallell mellan 1930-talet och den kris som många indu-

striländer upplevde på 1990-talet. Han understryker hur de länder som upplevde den mest allvarliga 
recessionen också var de vars privata skuldbördor var högst före nedgången.

21 se även debelle (2004) och dynan och kohn (2007) om de makroekonomiska konsekvenserna av hög 
hushållsskuld.

22 det gäller särskilt i ett land med ett välutvecklat välfärdssystem som sverige.
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kan avsevärt minska hushållets rörlighet i jakten på ett nytt jobb.23 den här 

negativa effekten kan reduceras genom att bostadsägare absorberar en 

negativ chock genom att frigöra kapital från sina bostäder. det är fler brittiska 

hyresgäster än bostadsägare som anger ”arbetslöshet” eller ”högre räntor 

än förväntat” som skäl för att de har problem med att återbetala sina lån.24 

med hjälp av data från usa visar Hurst och stafford (2004) att hushåll med 

liten likvid förmögenhet är mer benägna att frigöra kapital från sina bostäder 

som reaktion på en negativ inkomstchock. dessutom finns det omfattande 

litteratur som understryker den finansiella avregleringens roll för den 

makroekonomiska stabiliseringen. dynan et al. (2006) menar till exempel att 

den utveckling på kreditmarknaderna som ökade hushållens och företagens 

förmåga att låna spelade en avgörande roll i stabiliseringen av den ekonomiska 

aktiviteten i mitten av 1980-talet. campbell och Hercovitz (2006) kommer 

fram till liknande slutsatser.

• Ränterisk. Höjda räntor har en direkt inverkan på hushållens förmåga att 

betala sina skulder. den omedelbara effekten av räntehöjningar beror på 

antalet hushåll som har lån med rörlig ränta jämfört med dem som har lån 

med fast ränta. den här kanalen är särskilt stark i länder där det är vanligare 

med bolån med rörlig ränta, till exempel i sverige, och mindre stark i länder 

där lånen främst har fast ränta, till exempel Frankrike, tyskland och usa (se 

debelle, 2004).

• Bostadsprisrisk. slutligen kan ändrade bostadspriser påverka värdet på 

tillgångssidan av högt skuldsatta bostadsägares balansräkningar. i princip 

är hushåll som planerar att flytta i framtiden mer exponerade för risk (se 

sinai och souleles, 2005). kraftigt minskade huspriser skulle kunna minska 

bostadskapitalet så att lånet överskrider bostadens marknadsvärde. i usa visar 

studier att den ”effektiva andelen egnahemsägare”, dvs. andelen personer 

med ett positivt bostadskapital, som en följd av den senaste nedgången i 

bostadspriser sedan 2007 fallit med mer än sju procentenheter (se chakrabarti 

et al., 2011).

23 För den här sista kanalen, se sterk (2010). empiriskt har både Ferreira, gyourko och tracy (2010) och 
chan (2001) funnit att bostadsägare med ett negativt kapital är mindre rörliga. i teorin kan det också 
finnas krafter som ökar rörligheten bland människor med negativt kapital (se schulhofer-Wohl, 2010). 
om t.ex. lånet är utan regress kan en bostadsägares bästa alternativ vara att ställa in betalningarna på 
lånet och flytta. dessutom skulle en bostadsägare kunna välja att flytta om de kan hyra ut sitt hus. det 
här skulle dock vara mindre relevant för sverige, ett land med en kraftigt reglerad hyresmarknad och 
där bolånen är personliga (det som kallas ”full recourse”) .

24 se Waldron och young (2007).
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För att bedöma relevansen av de här tre kanalerna är det viktigt att se till fördel-

ningen av skuld över hushåll, kvantifiera i vilken utsträckning samhället som helhet 

är exponerat för riskerna med hög skuldsättning och ta hänsyn till landsspecifika 

institutionella skillnader som kan ändra de här mekanismerna. 

vad är speciellt med sverige? 

Utöver de fundamentala faktorerna är det viktigt att se till förhållanden för den  

lokala efterfrågan och tillgången på bostäder. det har ofta framförts att den 

svenska fastighetsmarknaden inte ligger i linje med fundamentala faktorer, till 

exempel disponibel inkomst, befolkning i arbetsför ålder, räntor, förhållandet mellan 

fastighetspriser och hyra (imF 2004, 2008, 2009; economist 2010). det kan dock 

vara missvisande att behandla kredit- och bostadsmarknaderna som homogena i 

olika länder. man måste ta hänsyn till vissa viktiga särdrag i den svenska ekonomin, 

till exempel (i) en starkt reglerad bostadsmarknad, (ii) en begränsad uthyrnings-

marknad, (iii) kreditmarknadsstrukturen och bostaden som kreditkälla samt (iv) 

skuldfördelningen. 

En kraftigt reglerad bostadsmarknad

En slående egenskap för den svenska bostadsmarknaden är den kraftiga regle-

ringen. Hyresregleringar infördes 1940 och trots vissa reformer på 1970-talet och 

på 2000-talet, är hyressektorn fortfarande starkt reglerad i dag.25 Hyresmarknaden 

tillhör till största del allmännyttan och hyrorna sätts enligt självkostnadsprincipen. 

Hyrorna inom allmännyttan sätter i praktiken ett tak för hyrorna i den privata 

sektorn. därför speglar hyrorna i sverige normalt inte marknadsvärdet för en lägen-

het, i synnerhet inte i storstäderna. det finns också regleringar som styr ägande 

på bostadsmarknaden. det vanligaste alternativet till att hyra är en bostadsrätt. 

den största skillnaden mellan att ha en bostadsrätt och att äga en lägenhet är att 

i en bostadsrätt är rätten att hyra ut begränsad. dessa regleringar skapar ett antal 

problem som måste tas med i beräkningen när man utvärderar hushållens lånebeslut 

och utvecklingen av bostadspriserna i sverige: 

• För det första innebär hyresregleringar att det delvis inte går att använda 

förhållandet mellan fastighetspriser och hyra för att utvärdera eventuella 

avvikelser i bostadspriser från deras fundamentala värden. i den empiriska 

litteraturen tolkas stora avvikelser i bostadspriser från hyrespriser som en 

möjlig varningssignal för att en bubbla kan vara under uppsegling. men om 

hyrorna hålls nere på grund av regleringar finns det ingen koppling mellan 

hyror och priser och förhållandet mellan fastighetspriser och årshyror kanske 

25 se oecd economic survey: sweden (2007) och kapitel i.1 i den här rapporten.
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inte längre speglar de fundamentala värdena. så som påpekas i kapitel i.1 kan 

avvikelser i bostadspriser gentemot hyror helt enkelt återspegla ett ökande 

gap mellan marknadshyror och reglerade hyror. Frisell och yatsi (2010) 

kritiserar användningen av förhållandet mellan fastighetspriser och årshyra i 

sverige och menar att det bakom bostadsprisernas anmärkningsvärda ökning 

ligger i huvudsak fundamentala skäl, till exempel lägre realräntor och högre 

arbetsinkomst. Ändrad bostadsefterfrågan, på grund av till exempel ändrade 

skatteregler och variation över tid i den maximala Ltv-kvoten, är viktiga 

faktorer som förklarar bostadsprisfluktuationerna i sverige enligt Walentin och 

sellin (2010).26

• För det andra har det till följd av den kraftiga regleringen på bostads-

marknaden aldrig utvecklats en marknad för privatuthyrning i sverige. detta 

har minskat möjligheterna till spekulation på bostadsmarknaden.27

• För det tredje är huvudeffekten av hyreskontrollen i storstadsområdena 

att den skapar en bristande överensstämmelse mellan efterfrågan och 

tillgång. det har lett till att man kan få stå i kö i över tio år för att få en 

lägenhet i centrala stockholm. unga hushåll kan alltså tvingas köpa sin 

bostad tidigare i livet än de annars skulle ha velat och blir därför högre 

belånade. mot backgrund av hyresregleringar, finns det egentligen inget 

värderingsalternativ för svenska hushåll mellan att hyra och att äga.28 bristen 

på en välutvecklad hyresmarknad kan tvinga hushållen att köpa, även om 

deras investeringshorisont är kort, och de blir därför mer exponerade mot 

bostadsprisfluktuationer.

• För det fjärde har bostadsregleringar och höga byggkostnader bidragit till att 

det byggs få nya bostäder jämfört med i andra europeiska länder (se oecd, 

2007).

sammanfattningsvis kan den kraftiga regleringen av bostadsmarknaderna öka 

hushållens exponering mot bostadsprisfluktuationer och snedvrida hushållens 

lånebeslut samt leda till att det krävs extra försiktighet när överhettningsnivån på 

bostadsmarknaden ska utvärderas. en positiv aspekt av en underutvecklad privat 

uthyrningsmarknad kan vara mindre spekulation på bostadsmarknaden.

Vissa viktiga skillnader på kreditmarknaderna

de flesta bolån i sverige har rörlig ränta och alla bolån är personliga (det som kallas 

”full recourse”). bolån med rörlig ränta är vanligast i sverige och utgör två tredjede-

26 se även kapitel ii.1
27 en bostad i sverige är snarare att betrakta som en konsumtionsvara än en investeringsvara.
28 Här talar vi främst om storstadsområden.
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lar av alla bolån.29 bolån har ”full recourse” i sverige, vilket innebär att låntagaren är 

personligt ansvarig för hela lånebeloppet, oavsett marknadsvärdet för den underlig-

gande panten. de här faktorerna skulle kunna öka högt skuldsatta hushålls känslig-

het för bostadsprisrisker: 

• bolån med rörlig ränta kan öka såväl hushållens som bostadsprisernas 

känslighet för ränterörelser, eftersom räntorna då kommer att påverka inte 

bara nya låntagare, utan också en stor andel av de utestående lånen.30 denna 

hypotes bekräftas av assenmacher-Wesche och gerlach (2010), som studerar 

hur egenskaper på bostadsmarknader påverkar effekterna av penningpolitiken 

på fastighetspriserna i olika länder, däribland sverige. med hjälp av en 

vaR-analys kommer de fram till att bostadspriserna är mer känsliga för 

penningpolitiska chocker i länder där det är vanligare med bolån med rörlig 

ränta.

• Lån med ”full recourse” reducerar effekterna av alltför stora lån på den 

finansiella stabiliteten. att vara personligt ansvarig för sin skuld kan göra 

människor mer försiktiga i sina lånebeslut. dessutom begränsas långivarens 

återvinning inte till panten. å andra sidan innebär det att kostnaden för att 

inte kunna återbetala skulden är särskilt hög för svenska hushåll.31 under 

perioder med höga räntor och fallande bostadspriser kan svenska hushåll till 

exempel vara mer benägna att minska sin konsumtion för att kunna betala 

sin skuld. Här skulle det vara användbart att använda internationella data 

från länder med ett liknande regelverk som sverige för att kvantifiera den här 

effekten. 

Sparande och bostaden som kreditkälla

Användandet av bostaden som kreditkälla är begränsat i Sverige. ökad skuld 

och minskat sparande har varit ett konstant mönster i usa de senaste 20 åren. 

negativt sparande och ökad skuld kan tyda på extralån med bostaden som säker-

het. situationen är annorlunda i sverige. under de senaste åren har sparandet varit 

positivt och ökat nästan hela tiden. om vi ser till det svenska sparandet kan man 

vid en första anblick dra slutsatsen att de svenska hushållen inte omfinansierar 

sina hypotekslån för konsumtionsändamål. men förhållandet mellan säkerställda 

bostadskrediter och bostadsinvesteringarna ger en annan bild. i genomsnitt uppgick 

extralånen med bostaden som säkerhet till cirka fyra procent av den disponibla 

inkomsten i slutet av 2009 (se sveriges riksbank, 2010). aggregerade data ger bara 

29 kapitel ii.2 i den här rapporten visar också att den här andelen har ökat över tid.
30 teoretiskt sett borde hushållen ta hänsyn till ränterisker för att fatta ett optimalt beslut mellan ett 

bolån med rörlig eller med fast ränta. men campbell (2006) visar att det ibland kan vara svårt att 
förklara hushållens beslut om bolån.

31 se även kapitel ii.6.
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ett mycket grovt mått på det här fenomenet. som underlag för ekonomisk politik 

vore det användbart att genomföra en mikrodatastudie, som mian och sufi (2010a) 

som skulle kunna ge mer exakta mått.

Skuldfördelning

Skuldfördelningen spelar roll för skuldhållbarheten. För att komma fram till en 

korrekt bedömning av de risker som är förknippade med hög skuld är det viktigt att 

titta på skuldfördelningen i ett samhälle som helhet, snarare än ett genomsnitt. i 

tidigare rapporter om den finansiella stabiliteten har det argumenterats att den ak-

tuella skuldnivån i sverige inte utgör ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten. 

men även om de svenska hushållen tycks ha en bra marginal vad gäller förmåga 

att betala sin skuld (se johansson och persson, 2006, och sveriges riksbank, 2009), 

kan nya låntagare vara mer exponerade mot arbetslöshet och ränterisker (se kapitel 

ii.2). nästan 60 procent av den totala skulden tillhör hushåll i den högre delen av 

inkomstfördelningen, som är mindre benägna att ställa in sina lånebetalningar i hän-

delse av en nedgång, och som mindre sannolikt kommer att drabbas av en arbets-

löshetschock. men att jämföra skuldnivåerna hos hushåll i olika inkomstkategorier 

ger inte hela bilden. det gäller särskilt i högskatteländer som sverige. i praktiken är 

inkomstfördelningen i sverige, i motsats till i usa, i grunden jämn. men förmögen-

hetsfördelningen ger en annan bild genom att vara mer skev.32 Förhållandet mellan 

skuld och tillgång skulle kunna ge mer information när skuldhållbarheten ska ut-

värderas. aggregerade data visar att det här förhållandet varit stabilt över tiden. en 

möjlig nackdel med att använda den här metoden är att bostadsförmögenhet utgör 

den största delen av hushållens förmögenhet.

Hushållen har också blivit mer exponerade för bostadsprisfluktuationer. disag-

gregerade data visar även att en betydande andel av de svenska hushållen har en 

små tillgångar.33 det skulle kunna vara relevant att analysera förhållandet såväl 

mellan skuld och inkomst som mellan skuld och tillgångar i sverige för att bedöma 

sannolikheten för uteblivna lånebetalningar. i usa har det andra måttet gett bättre 

förutsägelser enligt dynan och kohn (2007).

sammanFattande kommentaReR

vad förklarar den ökning av hushållens skuld som kunnat observeras under de 

senaste 15 åren? den ekonomiska teorin erbjuder många möjliga förklaringar, till 

exempel ökad förväntad framtida inkomst, låga realräntor, minskad osäkerhet, änd-

ringar i demografi och finansiell innovation. att empiriskt komma fram till betydel-

sen av alla dessa faktorers inverkan har visat sig svårt. många av de här variablerna 

32 se domeij och Flodén (2010).
33 se domeij och Flodén (2010) och domeij och klein (2002).
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är mycket endogena eller svåra att mäta och detta har gjort det svårt att skilja kau-

salitet från korrelation. i usa har lättnader när det gäller kreditbegränsningar och 

höjda bostadspriser pekats ut som två viktiga orsaker till ökad skuld. en växande 

empirisk litteratur tyder på en länk mellan finansiell oförmåga och överskuldsätt-

ning. i sverige finns det vissa bevis för att en kombination av låga realräntor och mer 

generösa Ltv-kvoter kan förklara större delen av den observerade skuldökningen.34 

vi har dock inte funnit någon heltäckande studie som använder mikrodata för att 

bedöma den roll som stigande bostadspriser, kredittillgång eller ändringar i disponi-

bel inkomst spelar för hushållens skuldsättning i sverige. det finns nya studier som 

har dokumenterat att finansiell oförmåga i de svenska hushållen sannolikt också kan 

leda till att en alltför stor skuld byggs upp. dessutom kan även personer med goda 

finansiella kunskaper göra finansiella misstag och skaffa sig alltför stora skulder ge-

nom att uppfatta de gällande låga räntorna som permanenta och den aktuella ök-

ningen av bostadspriserna som varaktig. en lång period av låga räntor och stigande 

bostadspriser kan skapa och förstärka den här missuppfattningen. att förstå hur 

realtidsuppfattningen utvecklas när det gäller förväntningar på bostadspriser eller 

räntor är därför centralt för att förstå bostadsmarknaderna och hushållens skuldbe-

slut. För ekonomisk politiska ändamål skulle det vara användbart att samla mer data 

om dessa frågor. dessutom skulle en ekonomisk politik som syftar till att öka trans-

parensen om de finansiella villkoren, i likhet med beslutet att publicera Riksbankens 

prognostiserade styrräntebana,35 också kunna underlätta.

det är ännu svårare att göra en bedömning av om hushållens skuldsättning ligger 

på en hållbar nivå eller om bostadspriserna i sverige drivs av en bubbla. det finns 

belägg för att bostadsprisfluktuationerna främst skulle kunna förklaras av funda-

mentala faktorer, till exempel realräntor och disponibel inkomst. vi tror dock att en 

viss försiktighet är på sin plats i det här avseendet. det har visat sig svårt att förut-

säga bostadsprisbubblor och ekonomiska teorin gav liten vägledning när det gäller 

att bedöma vad som var en rimlig nivå på bostadspriserna före den senaste krisen 

i usa (se Foote et al., 2010). Förhållandet mellan skuld och inkomst samt mellan 

skuld och tillgång ger informativa mått för att bedöma hushållens skuldhållbarhet. 

vi anser att det skulle vara användbart att använda båda måtten, på en disaggrege-

rad nivå, för att bedöma sannolikheten för uteblivna lånebetalningar i sverige och 

utvärdera vilket av de två måtten som ger den bästa förutsägelsen. 

oavsett om vi tror att hushållen lånar för mycket och bostadsmarknaderna är 

överhettade eller inte, finns det vissa särskilda institutionella förutsättningar i sve-

rige, till exempel den kraftiga regleringen av bostadsmarknaden, och den utbredda 

användningen av bolån med rörlig ränta, som kan öka de skuldsatta hushållens 

exponering mot fluktuationer i bostadspriser och räntor. det är dock en öppen fråga 

34 se Finocchiaro och Queijo von Heideken (2007).
35 sedan januari 2007 publicerar Riksbanken sin egen prognos över styrräntans framtida utveckling.
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om penningpolitik är det rätta instrumentet för att begränsa hushållens skuld och 

den tillhörande risken. en ökning av styrräntan skulle påverka både hushållen och 

företagen. de skuldsatta hushållens faktiska lånekostnader påverkas också avskatte-

lagstiftningen, till exempel ränteavdrag, som inte beror på penningpolitiken. ökade 

räntekostnader till följd av gradvis minskade avdrag är ett annat exempel på en 

skräddarsydd lösning för att dämpa trenden med ökad skuldsättning. Ränteändring-

ar påverkar inte bara nya låntagare utan också en stor andel av de utestående lånen 

och högre räntor kan göra att låntagarna amorterar mindre på sina lån. en begräns-

ning av Ltv-kvoterna, som det bolånetak som Finansinspektionen rekommenderar 

sedan oktober 2010, kan också få hushållen att låna mindre och på så sätt minska 

skuldsättningens ökningstakt. ekonomisk politik som ökar incitamentet för hushål-

len att amortera kan ha en dämpande effekt på befintliga skuldnivåer. slutligen har 

kraftigt reglerade hyresmarknader och höga byggkostnader också bidragit till bris-

tande tillgång på bostäder i storstadsområdena. den begränsade tillgången kan ha 

spelat en viktig roll när det gäller utvecklingen av bostadspriser och skuldsättning. 

För att kunna göra en korrekt bedömning av riskerna från hushållens balansräk-

ningar och bostäder framöver måste tillsynsmyndigheterna fortsätta att utveckla 

mikrodata om hushållens lån och tillgångar. bedömningen av mikrodata om hushål-

len kommer också att behöva integreras bättre i aggregerade modeller för policy-

simuleringar och analys. 

sådana steg kan förbättra vår förståelse av hushållens skuldsättning och den risk 

den medför för makroekonomisk och finansiell stabilitet. Riksbankens utredning om 

risker på den svenska bostadsmarknaden är ett första steg i den här riktningen.36 

36 se kapitel iv.1 för en beskrivning av vissa av de nya uppgifterna som kommer att användas av Riks-
banken för att studera bostadsmarknaden.
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 n Hushållens skuldsättning  
– konsekvenser för bankernas 
kreditförluster och finansiell 
stabilitet
kristian Jönsson, anders nordBerg oCh Maria wallin FredholM*

I denna rapport analyseras hur en högre skuldsättning hos svenska hushåll kan på-

verka den finansiella stabiliteten via kreditförluster i bankernas utlåning till svenska 

hushåll och företag. Genom att använda oss av data från finansinspektionens bolå-

neundersökning har vi med hjälp av mikrodata kunnat utföra stresstest av hushål-

lens ekonomi och undersöka hur betalningsförmåga påverkas av olika ekonomiska 

chocker. De flesta hushåll väntas kunna möta sina skuldåtaganden även i mycket 

kraftigt stressade scenarier som medför högre utgifter eller lägre inkomster. Trots 

det kan naturligtvis stora förluster uppstå vid exceptionellt stressade scenarier ef-

tersom bankernas exponeringar mot hushållen är mycket stora. En sådan utveckling 

bedöms som mindre sannolik men är ändå möjlig. En större risk skulle kunna vara 

att hushållen minskar sin övriga konsumtion vilket kan leda till minskad efterfrågan 

och kreditförluster i bankernas utlåning till företag. Denna effekt påverkas starkt av 

hushållens skuldnivå vilket innebär att en fortsatt kredittillväxt har stora implika-

tioner för hur ekonomin påverkas av olika ekonomiska chocker. Slutsatsen är dock 

att sammantaget bedöms inte kreditförlusterna i ett stressat scenario utgöra ett 

direkt hot mot den finansiella stabiliteten via kapitaltäckningen i de svenska stor-

bankerna. Det är dock möjligt att andra negativa effekter uppkommer i ekonomin 

om hushållens låneutgifter skulle öka eller om hushållens inkomster skulle minska. 

* Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet, sveriges riksbank.
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1.  inledning

erfarenheter från många ekonomiska kriser visar att stora fall på fastighetspriser har 

spelat en viktig roll, i de flesta fall har också dessa kriser föregåtts av en kreditex-

pansion som kraftigt ökat skuldsättningen.1 när utvecklingen vänt har tillgångspris-

fall följts av fler konkurser, sämre betalningsförmåga bland låntagarna och i spåren 

av det har kreditförlusterna ökat i banksektorn. under lång tid har bedömare oroat 

sig för en ohållbar utveckling på bostadsmarknaden i många länder samtidigt som 

hushållens skuldsättning har ökat i snabb takt. Hög skuld kan medföra att variatio-

ner i räntenivån, givet hushållets övriga utgifter och inkomster, gör det svårt för hus-

hållet att klara både ränte- och amorteringsbetalningar. under den svenska bankkri-

sen på 1990-talet stod dock hushållssektorn endast för 10 procent av banksektorns 

samlade kreditförluster trots att bostadspriserna föll, samtidigt som inbromsningen 

i den ekonomiska tillväxten gjorde att arbetslösheten ökade kraftigt och låntagar-

nas betalningsförmåga försämrades. majoriteten av bankernas kreditförluster kom 

i stället från kommersiella fastighetssektorn. trots dessa erfarenheter är det inte 

säkert att utvecklingen av bankernas kreditförluster skulle bli densamma idag vid en 

ofördelaktig ekonomisk utveckling. 

i dag uppgår hushållens totala skulder i relation till deras disponibla inkomster till 

ungefär 170 procent (se diagram 1) vilket är avsevärt högre än de högsta nivåer som 

uppmättes i början av 1990-talet. idag är något fler hushåll belånade och andelen 

hushåll med mycket hög skuldkvot har ökat. de senaste åren har det också blivit allt 

vanligare att hushåll tar en större andel av sina lån till rörlig ränta, vilket gör hus-

hållssektorn mer exponerad mot ränterisk. Högt belånade hushåll kan följaktligen 

drabbas hårdare om de av någon anledning utsätts för inkomstbortfall samtidigt 

som skuldrelaterade utgifter stiger. 

det finns också en rad viktiga skillnader mellan de villkor som rådde på bolå-

nemarknaden under 1990-talet och de villkor som råder nu. en stor skillnad är att 

regelverket för aktörer på bolånemarknaden har förändrats vilket har lett till att 

kreditinstituten under en lång tid har tillåtit allt högre belåningsgrader. i kombina-

tion med det har dessutom den ökade konkurrensen på bolånemarknaden lett till 

att kreditinstituten inte kräver att hushållen ska amortera i samma utsträckning som 

tidigare. i dag har bottenlånen vanligen en mycket lång amorteringstid, vilket inte i 

samma utsträckning var fallet på 1990-talet. en annan viktig skillnad är att inflatio-

nen är väsentligt lägre i dag än under 1990-talet. det innebär att det reala värdet 

av hushållens skulder inte sjunker (inflateras ner) i samma omfattning som tidigare. 

Lägre inflation innebär också att räntorna är lägre och hushållen kan därmed bära 

en högre skuld till samma lånekostnad. nu pågår ett intensivt reformeringsarbete 

för att förhindra framtida kriser, vilket innebär att det kommer nya bankregleringar 

1 se t.ex. Reinhart & Rogoff (2009).
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som medför ökade kostnader för kreditinstituten samtidigt som räntorna är på väg 

upp. jämfört med 1990-talet utgör emellertid bolånen en större andel av bankernas 

balansräkningar och om det finns en risk att en större andel hushåll får problem 

framöver skulle kreditförlusterna i banksektorn kunna bli större än under 1990-talet. 

i ljuset av detta är det angeläget att ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv ytterligare 

analysera om den nuvarande utvecklingen av hushållens skuldsättning skulle kunna 

anses vara ett hot mot den finansiella stabiliteten.

Från slutet av 1995 till 2008 ökade de reala huspriserna med drygt 125 procent. 

denna ökning sammanföll med en kraftig ökning av hushållens skulder som ökade 

med 175 procent. men under samma period har hushållens disponibla inkomster 

bara ökat med 67 procent. det innebär att hushållens skulder i relation till deras 

disponibla inkomst också har ökat kraftigt. samtidigt har däremot de räntor som 

hushållen möter fallit och hushållens ränteutgifter som andel av disponibel inkomst 

har inte förändrats nämnvärt trots att skulderna har ökat kraftigt. 

när den finansiella krisen bröt ut i slutet av 2008 sänktes räntorna kraftigt runt 

om i världen, så även i sverige. Räntesänkningarna genomfördes dels som ett 

led i den akuta krishanteringen, men också som en följd av den realekonomiska 

inbromsningen som i finanskrisens efterdyningar motiverade kraftigt nedjusterade 

inflationsprognoser. Räntesänkningarna medförde lägre ränteutgifter för de svenska 

hushållen under 2008–2009. bortsett från en temporär nedgång under 2008 har 

huspriserna fortsatt att öka och hushållens skuldsättning har under denna turbu-

lenta period fortsatt att öka hela tiden, vilket till viss del kan förklaras av de lägre 

räntorna. detta innebär att hushållens ränteutgifter kommer att öka kraftigt när 

räntorna åter når normala nivåer, givet att skuldsättningen inte sjunker tillbaka. 

skuldbördan för hushållen, både sett som skuld i förhållande till disponibel inkomst 

och sett som ränteutgifter som andel av disponibel inkomst, har således ökat. 

i denna rapport analyseras vilka konsekvenser hushållens skuldsättning kan 

tänkas ha för den finansiella stabiliteten via kreditförluster i bankernas utlåning. vi 

använder oss av mikrodata över de svenska hushållens ekonomi och analyserar hur 

den påverkas av ekonomiska chocker såsom räntehöjningar och inkomstbortfall. vi 

analyserar dels hur hushållens betalningsförmåga på egna skulder påverkas, dels hur 

hushållens ändrade konsumtionsbeteende kan påverka företagens betalningsför-

måga och hur detta i sin tur kan leda till kreditförluster i bankerna.

Resten av denna rapport är organiserat på följande sätt. avsnitt 2 beskriver ut-

vecklingen i den svenska ekonomin under 90-talskrisen och relaterar denna utveck-

ling till bankernas kreditförluster på hushållsutlåning under samma period. därefter 

följer, i avsnitt 3, en utförlig beskrivning av den undersökning som genomförts. det 

datamaterial som används beskrivs också i detta avsnitt. i avsnitt 4 presenteras de 

beräkningar som görs för att undersöka hur den finansiella stabiliteten påverkas av 

olika förändringar i hushållens ekonomiska situation som gör att de eventuellt inte 
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kan fullfölja sina åtaganden på de tagna lånen. avsnitt 4 undersöker också vilken 

effekt som kan uppkomma på kreditförlusterna på företagsutlåning om hushållen 

ändrar sina konsumtionsutgifter för att fullfölja sina låneåtaganden under de olika 

stress-scenarierna. avsnitt 5 sammanfattar slutsatserna i rapporten.

2.  Realekonomisk utveckling och kreditförluster under 
1990-talet

För att sätta in studien som görs i denna rapport i ett historiskt sammanhang sam-

manfattar detta avsnitt den ekonomiska utvecklingen i sverige under början av 

1990-talet. Fokus ligger på den realekonomiska utvecklingen samt utvecklingen för 

kreditförlusterna på hushållsutlåning under denna period.

efter många år med reglerade kreditmarknader skedde en avreglering av 

kreditmarknaderna i sverige under andra hälften av 1980-talet. under åren som 

följde fram till 1989 lånade både företag och hushåll allt mer. skulder som andel 

av disponibel inkomst steg från 101 procent till 133 procent mellan 1985 och 1989 

(se diagram 1). då en stor del av denna upplåning gick till investeringar i reala 

tillgångar förändrades inte skulder i förhållande till hushållens nettoförmögenhet i 

någon större utsträckning. det som skedde var att hushållens balansomslutning blev 

betydligt större.2 de räntor hushållen betalade under dessa år påverkades kraftigt 

av skatter, ränteavdrag och hög inflation vilket ledde till att realräntorna under flera 

år var negativa, vilket således gjorde det förmånligt att låna pengar.3 ytterligare en 

förklaring till varför hushållen lånade så mycket var att inflationen urholkade skulden 

och det gjorde det lättare för hushållen att bära den. under samma period, dvs. 

andra hälften av 1980-talet, sjönk dessutom hushållens finansiella sparande och 

blev till slut kraftigt negativt under de sista åren av 1980-talet. ett läge med en hög 

skuldsättning och lågt sparande hade således infunnit sig vid slutet av 1980-talet. 

 

2 se barr och gustavsson (1993).
3 se t.ex. englund (1999).
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Diagram 1. Hushållens skulder och sparande i förhållande till inkomst och 
förmögenhet.

1982 1985 1990 1995 2000 2005 2010

under den svenska bankkrisen, perioden 1991–1993, sjönk sveriges bnp samtidigt 

som arbetslösheten steg kraftigt. Hushållens ränteutgifter steg snabbt 1990–1993 

och uppgick i genomsnitt till tio procent av disponibel inkomst, vilket var betydligt 

högre än under någon tidigare period. dessutom urholkades inte heller skulderna 

av inflationen i samma utsträckning som tidigare eftersom inflationen sjönk kraftigt. 

de reala huspriserna sjönk som mest med cirka 30 procent mellan 1990 och 1995. 

motsvarande nedgång för hushållens reala nettoförmögenhet under samma period 

var 20 procent.

trots att hushållens skuldsituation var ansträngd i slutet av 1980-talet och trots att 

den ekonomiska utvecklingen i början av 1990-talet var påfrestande för hushållens 

ekonomi drabbades inte bankerna av särskilt höga kreditförluster i sin utlåning till 

svenska hushåll. den genomsnittliga kreditförlustnivån för svenska bostadskrediter 

för stadshypotek ab beräknas inte ha varit högre än cirka 0.25 procent av utlåningen 

per år mellan 1990 och 1995.4 de kreditförluster som uppkom i bankerna kom i stäl-

let från kommersiella fastighetsbolag och finansbolag, vilka ofta var kraftigt belånade 

och drabbades hårt av de högre räntorna. Även om stora delar av kreditförlusterna 

uppkom utanför hushållssektorn kan hushållens höga skuldkvot vid krisens början 

ha spelat roll för hur stora kreditförlusterna blev i andra delar av bankernas kredit-

portföljer. till exempel skulle hushållens konsumtionsbeteende under krisen kunna 

påverkats av att de i stor utsträckning uppfyllde sina skuldåtaganden och därmed 

drog ner på övriga konsumtionsutgifter då ränteutgifternas andel av inkomsten steg. 

detta medförde effekter för icke-finansiella företag som en följd av lägre efterfrågan.

4 källa: stadshypotek ab.



140  Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden

n  n kapiteL ii.4

erfarenheterna från den ekonomiska krisen under 1990-talet skulle kunna tolkas 

som att kreditförlusterna från hushållsutlåningen inte bör utgöra någon större direkt 

risk för den finansiella stabiliteten. trots kraftig kredittillväxt och efterföljande 

ekonomisk nedgång klarade en överväldigande majoritet av hushållen att betala sina 

huslån. däremot kan man inte utesluta att hushållens skuldsättning via olika kanaler 

påverkade andra delar ekonomin (se avsnitt 4.2). vissa faktorer talar även för att ris-

ken för kreditförluster skulle kunna vara större i dag. den skuldsättning som hushål-

len har i dag är betydligt större än under 90-talet (se diagram 1). Hushållens skulder 

i förhållande till förmögenhet är däremot relativt oförändrad, vilket beror dels på 

stigande reala och finansiella tillgångar. en intressant observation är att den överbe-

låning som skedde under 80-talet inte syntes i kvoten mellan skulder och tillgångar. 

det beror på att även tillgångspriserna påverkades av kredittillväxten vilket gav en 

missvisande bild av hushållens finansiella ställning. att kvoten i dagsläget är i stort 

sett oförändrad samtidigt som kredittillväxten varit mycket hög skulle kunna tyda på 

en liknande överbelåning som skedde under slutet av 80-talet. Även skulder i förhål-

lande till finansiella tillgångar är i stort sett oförändrade. det är således av vikt att 

analysera i vilken utsträckning hushållen i dagsläget klarar av att hantera inkomstfall 

eller utgiftsökningar och omdetta kan leda till kreditförluster i banksektorn. centrala 

faktorer för huruvida hushållen klarar att möta oväntade ekonomiska händelser är 

deras skuldsättning, hur de påverkas av högre räntor samt i vilken utsträckning kan 

påverka sin skuldsituation. i resten av denna rapport undersöks i vilken utsträck-

ning dagens utlåning till hushåll för bostadsändamål kan bidra till kreditförluster i 

banksektorn.

3.  analys av hushållens skuldsättning

För att undersöka i vilken utsträckning som hushållens skuldsättning, andelen lån 

till rörlig ränta samt de små amorteringarna kan påverka den finansiella stabiliteten 

analyseras i denna rapport hur olika antaganden om hushållens inkomster och ut-

gifter påverkar bankernas kreditförluster. i dessa beräkningar ändras de ekonomiska 

förutsättningarna för ett antal hushåll och konsekvenserna för hushållet studeras. 

den stress som hushållens ekonomi utsätts för är kopplad till räntan på deras skuld 

samt till hushållens inkomster. en koppling mellan hushållens ekonomi och banker-

nas kreditförluster på hushållskrediter görs sedan. 

centralt för känsligheten i hushållens ekonomi under de olika stress-scenarierna 

är hushållens skuldsättning, andelen lån med rörlig ränta samt hur stor buffert 

hushållen har innan övrig konsumtion måste ändras för att hushållets inkomster ska 

täcka hushållets utgifter. Höga skulder innebär att hushållens utgifter i högre grad 

påverkas av ränteförändringar än vad som är fallet vid lägre skuldnivåer. en högre 

andel lån till rörlig ränta medför att ränteförändringar påverkar hushållens ekonomi 

snabbare än vad som är fallet om en högre andel av lånen tagits till en ränta som 
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är bunden. Lån till rörlig ränta innebär också att hushållen inte har lika lång tid på 

sig att ändra sin skuldsituation, för att kunna parera utgiftsförändringen, då en 

ränteförändring äger rum. slutligen innebär små amorteringar dels att det tar längre 

tid för hushållen att anpassa sin skuldsituation vid förändrade förutsättningar men 

också att kalkyler som bygger på antagandet om små eller inga amorteringar har 

mindre utrymme att täcka oväntade ekonomiska händelser som annars skulle kunna 

pareras med förändringar i amorteringstakten.

För att beräkna vilka effekter som höga lån, låga amorteringar och stor andel lån 

med rörlig ränta har på den finansiella stabiliteten undersöks hushållens ekonomi på 

individnivå. de enskilda hushållens ekonomi studeras med hjälp av det datamaterial 

som samlats in vid bolåneundersökningen som genomfördes av Finansinspektionen 

2009.5 baserat på detta datamaterial är det möjligt att, utifrån hushållens inkomster 

och skulder, räkna ut hur mycket pengar som ett hushåll disponerar efter att rän-

tebetalningar och schablonutgifter för hushållet räknats bort. i följande delavsnitt 

presenteras det datamaterial som används, hur beräkningarna genomförs samt vilka 

scenarier som beaktas.

3.1  beskRivning av data

stickprovet som Finansinspektionen samlat in innehåller data för de hushåll som, 

under perioden 28–30 september 2009, fått lån utbetalda från sju olika svenska 

banker.6 sammanlagt omfattar stickprovet 6863 lån. i datamaterialet ingår bland 

annat information om hushållens sammansättning (t.ex. antal medsökande och 

antal hemmavarande barn) och hushållets ekonomiska situation (t.ex. hushållet 

inkomst och hushållets totala skulder). utifrån dessa uppgifter kan de olika hushål-

lens marginaler räknas fram. vid en positiv marginal får hushållet pengar över efter 

det att schablonutgifter räknats bort och ränteutgifter dragit bort. vid en negativ 

marginal täcker inte inkomsterna schablonutgifterna och räntebetalningarna. om 

hushåll har en negativ marginal under längre perioder riskerar de att hamna i betal-

ningssvårigheter och bankerna riskerar att göra kreditförluster på hushållskrediten.

en viktig skillnad mellan det datamaterial som används i denna undersökning och 

det datamaterial som tidigare använts i Finansiell stabilitet 2009:1 för att stresstesta 

hushållens betalningsförmåga är att det datamaterial som Finansinspektionen samlat 

in rör lån som nyligen betalats ut medan det datamaterial som tidigare använts för 

att stresstesta hushållen baseras på en stickprovsundersökning av svenska hushåll. 

det senare datamaterialet inkluderar därför såväl hushåll utan skuld samt hushåll 

som tagit lån för länge sedan och hushåll som nyligen tagit lån. datamaterialet ger 

av denna anledning rimligen en bra bild av hur skuldsituationen ser ut i hushålls-

5 se Finansinspektionen (2010).
6 bankerna som ingår i undersökningen är Länsförsäkringar bank, nordea, sbab, seb, Handelsbanken, 

skandiabanken och swedbank.
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sektorn som helhet. det är emellertid inte säkert att de hushåll som tar nya lån ser 

ut som det genomsnittliga svenska skuldsatta hushållet. till exempel är hushållens 

belåningsgrader högre i Finansinspektionens datamaterial än för skuldsatta hushåll 

som helhet. därmed kan en analys av skuldsituationen i det bredare stickprovet 

av svenska hushåll ge en bild av stabilitetsriskerna som inte är representativ för 

de risker som kan uppkomma i framtiden om de hushåll som tar upp nya lån inte 

liknar de hushåll som redan har lån. Finansinspektionens datamaterial skulle i detta 

sammanhang kunna ge en bättre bild av hur skuldsituationen i svenska hushåll kan 

komma att se ut i framtiden eftersom hushållen i detta datamaterial representerar 

ett nyinflöde av skuldsatta hushåll.7 Finansinspektionens data behöver å andra sidan 

inte vara representativ för utvecklingen av bankernas utlåning för bostadsändamål. 

till exempel skulle säsongsvariationer kunna medföra att det stickprov som sam-

lats in inte är representativt för en längre tidsperiod. den samlade bedömningen är 

emellertid att Finansinspektionens data utgör en bättre utgångspunkt för en analys 

än det datamaterial som använts i Finansiell stabilitet 2009:1 sedan det förra data-

materialet anses ge en bättre indikation på de risker som skulle kunna uppkomma 

om den nuvarande utvecklingen fortgår.

genom att använda data för enskilda hushåll från Finansinspektionens datama-

terial och anta schablonutgifter för de olika hushållen kan deras marginal beräknas. 

de antaganden som görs i denna beräkning presenteras i nästa delavsnitt.

3.2  beRÄkning av HusHåLLens maRginaLeR

För att beräkna hushållens marginaler används den inkomstdata som finns i data-

materialet som utgångspunkt. schablonutgifter dras sedan bort från inkomsterna. 

schablonutgifterna är de samma som används av Finansinspektionen.8 efter att 

schablonutgifterna dragits från inkomsterna dras hushållets ränteutgifter bort från 

återstoden. Ränteutgifterna beräknas utifrån den hushållsskuld som anges i Finans-

inspektionens datamaterial.9 vid beräkning av hushållets ränteutgifter beaktas inte 

eventuella skatteavdrag för utgiftsräntor. en sammanfattning av beräkningen av 

hushållens marginal återges i tabell 1. 

7 det kan noteras att t.ex. lån som sätts om i annan bank kommer att inkluderas Finansinspektionens 
data. i denna bemärkelse kommer även en del av hushållen som återfinns i stocken av skuldsatta hus-
håll att finnas i datamaterialet som representerar flödet.

8 den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning, Finansinspektionen, februari 2010.
9 eftersom målet är att utsätta hushållen för stress för att se vilka kreditförluster detta leder till beaktas 

inte amorteringar i detta sammanhang. detta beror på att hushållen antas slippa amorteringar i situa-
tioner då de är satta under stress.
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Tabell 1. Beräkning av hushållens marginal.

Hushållets disponibla inkomst
– schablonutgifter för sökande (7000 kr)
– schablonutgifter för medsökande (5500 kr per medsökande)
– schablonutgifter för hemmavarande barn (2500 kr per barn)
– ränteutgifter (antagen ränta * hushållets totala skuld)
– driftskostnader för boende (4000 kr)

= Hushållets marginal

det kan noteras från tabell 1 ovan att de ränteutgifter som ett hushåll antas ha inte 

reduceras med ett ränteavdrag. det finns två huvudsakliga anledningar till att inte 

beakta ränteavdraget i beräkningarna av hushållets marginal. den första anled-

ningen är att ränteavdraget är ett verktyg som skulle kunna användas för att reglera 

skuldtillväxten i hushållssektorn (se rapport iii.3). givet att ränteavdraget är ett möj-

ligt verktyg för att påverka utlåningstillväxten är det av vikt att utföra beräkningar-

na under antagandet att ränteavdraget inte minskar ränteutgifterna. en invändning 

mot denna beräkningsmetod är emellertid att det, av olika skäl, är osannolikt att 

ränteavdraget kommer att tas bort, vilket aktualiserar den andra anledningen till att 

inte reducera ränteutgifterna med ränteavdraget. denna anledning är att det är av 

vikt att beakta, inte bara sannolika scenarier, utan också scenarier som är osannolika 

men möjliga. på detta sätt ger resultaten en indikation om vilka risker som hushålls-

krediterna utgör för banksektorn.

För att kunna beräkna hushållens marginal enligt den metod som beskrivs i tabell 

1 krävs det att data för antalet medsökande, antalet hemmavarande barn samt 

hushållets totala skuld. de hushåll i stickprovet som har data för dessa variabler lig-

ger således till grund för de resultat som presenteras nedan. sammantaget kommer 

6002 hushåll att ingå i det stickprov som analyseras i denna rapport. deskriptiv 

statistik för de inkluderade hushållen återfinns i tabell 2.

Tabell 2. Deskriptiv statistik för hushållen i bolåneundersökningen.

 medeLvÄRde
standaRd- 
avvikeLse

ålder 46,7 14,0
antal medsökande 0,64 0,49
antal barn 0,76 1,02
total skuld 1 645 703 1 539 995
årlig disponibel inkomst 443 199 445 003
skuldkvot 3,84 3,11

antal observationer 6 002  

utifrån den information som finns tillgänglig för hushållen uppskattas sedan ban-

kernas kreditförluster på hushållsutlåning under olika scenarier. Hur dessa uppskatt-

ningar görs beskrivs i kommande avsnitt.
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3.3  beRÄkning av kReditFöRLusteR

totalt uppgick de fyra svenska storbankernas utlåning till hushållen till ungefär 2000 

miljarder kronor 2009. totala kreditförluster på hushållsutlåning uppskattas uppgå 

till 1 miljard kronor detta år. detta betyder att kreditförlustnivån på hushållsutlåning 

var 0,05 procent. baserat på Finansinspektionens datamaterial och de beräknings-

antaganden som presenterades ovan visar det sig att ungefär 4 procent av hushållen 

i stickprovet har negativ marginal.10 För att ta fram kreditförluster under olika anta-

ganden om hur hushållens inkomster och utgifter förändras antas att en fördubbling 

av andelen hushåll med negativ marginal leder till en fördubbling av kreditförlust-

nivån. under detta antagande kan kreditförluster under olika scenarier med lägre 

inkomster och högre utgifter för hushållen analyseras. 

3.4  oLika scenaRieR FöR utveckLingen i HusHåLLens inkomsteR ocH 

utgiFteR

För att analysera hur bankernas kreditförluster utvecklas under olika antaganden 

om lägre inkomster eller högre utgifter för hushållen sätts tre stress-scenarier upp. 

i det första scenariot ökas hushållens utgifter. de utgifter som ändras är hushållens 

ränteutgifter. dessa utgiftsökningen beräknas som om en situation med räntor från 

2,5 procent till 12,5 procent skulle föreligga för hushållen. i de två andra scenarierna 

minskas hushållens inkomster.11 inkomsterna minskas antingen genom att redu-

cera hushållsinkomsten med mellan 6 procent och 18 procent, vilket skulle kunna 

uppkomma om disponibelinkomsten faller, eller genom att minska inkomsten på 

ett sådant sätt att det motsvarar att den sökande och eventuella medsökande blir 

arbetslösa. i det senare fallet minskas inkomsten så att hushållet erhåller 70 procent 

av sin ursprungliga inkomst, eller max 14960 kronor per sökande och medsökande, 

i a-kassa. i beräkningarna sätts den tänkta arbetslösheten i stickprovet till 5, 10, 15 

respektive 20 procent.12 scenarierna sammanfattas i tabell 3. 

 

10 denna beräkning är gjord under antagandet att räntan som hushållen mötte under 2009 var 2,5 
procent.

11 i scenarierna när inkomsten minskas sätts en räntenivå på 7,5 procent.
12 vid beräkningarna antas det att arbetslösheten fördelar sig slumpmässigt över hushållen, att endast 

personer under 65 år kan drabbas av arbetslöshet samt att alla i hushållet blir arbetslösa om hushållet 
drabbas av arbetslöshet.
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Tabell 3. Scenarier för hushållens inkomster och utgifter.

Scenario 1 (Högre utgifter som vid ränteuppgång)  
Ränta på hushållens skulder: 2,5-12,5 procent

Scenario 2 (Lägre inkomst som vid inkomstfall, samt en ränta på 7,5 procent) 
inkomstfall på 6-18 procent

Scenario 3 (Lägre inkomst som vid arbetslöshet, samt en ränta på 7,5 procent)
inkomstfall som om 5-20 procent av hushållen blir arbetslösa

det är viktigt att notera att vi endast analyserar hur hushållens ekonomiska 

motståndskraft påverkas av högre utgifter (högre räntor) och/eller lägre inkom-

ster (såsom inkomstfall vid arbetslöshet). vi undersöker således inte hur de olika 

ekonomiska händelserna påverkar ekonomin som helhet. det är dock viktigt att 

notera de makroekonomiska konsekvenserna av de stress-scenarier vi ansätter hade 

blivit avsevärda och att dessa makroekonomiska konsekvenser till stor del påverkat 

den finansiella stabiliteten. det huvudsakliga syftet i denna studie är emellertid att 

stresstesta hushållens betalningsförmåga på mikronivå för att se hur betalningsför-

mågan förändras under olika ekonomiska förutsättningar. i ett ytterligare steg görs 

sedan ett försök att koppla hushållens betalningsförmåga till bankernas kreditförlus-

ter på hushållsutlåning. 

i nästa avsnitt presenteras de fyra storbankernas kreditförluster på hushålls-

utlåningen under de olika scenarierna för hushållens inkomster och utveckling

4.  bankernas kreditförluster och hushållens skuldsättning

4.1  bankeRnas kReditFöRLusteR på HusHåLLsutLåning

baserat på de beräkningsförutsättningar som presenterades i föregående avsnitt 

räknas andelen hushåll med negativ marginal och kreditförluster för storbankerna 

fram. kreditförlusterna för de tre scenarierna presenteras i tabell 4 nedan. i scenario 

två och tre utgår vi alltså från en ränta på 7,5 procent och därmed är startpunkten i 

dessa scenarier identiskt med scenario ett vid en ränta på 7,5 procent. 
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Tabell 4. Andel hushåll med negativ marginal samt kreditförluster för bankerna.

Scenario 1 (olika räntenivåer)
Ränta (%) 2,50 7,50 9,50 12,50
andel hushåll med negativ marginal (%) 4 20 30 45
kreditförluster (%) 0,05 0,23 0,34 0,51
kreditförluster (mdr) 1,0 4,6 6,8 10,1

Scenario 2 (inkomstfall)
inkomstfall (%) 0 6 12 18
andel hushåll med negativ marginal (%) 20 27 35 44
kreditförluster (%) 0,23 0,30 0,40 0,50
kreditförluster (mdr) 4,6 6,1 8,0 10,0

Scenario 3 (arbetslöshet)
arbetslöshet (%) 0 5 10 20
andel hushåll med negativ marginal (%) 20 22 24 29
kreditförluster (%) 0,23 0,25 0,28 0,32
kreditförluster (mdr) 4,6 5,1 5,5 6,5

Från tabell 3 framgår det att under de beräkningsförutsättningar som använts så 

blir kreditförlusterna små jämfört med den totala utlåningen oavsett vilket av de tre 

stress-scenarierna som studeras. som mest uppgår kreditförlusterna till ungefär 10 

miljarder kronor per år. För att få perspektiv på denna siffra kan kreditförlusterna 

kopplas till de fyra storbankernas totala kapital.13 om kreditförlusterna skulle uppgå 

till 20 miljarder kronor (10 miljarder kronor per år under två år) skulle den aggrege-

rade kapitaltäckningsgraden, enligt 2009 års siffror, för de fyra storbankerna sjunka 

från 10,4 till 10,0 procent, dvs. med 0,4 procentenheter.14 givet de historiska sam-

band som kan observeras ter det sig alltså som att den finansiella stabiliteten inte 

hotas av att bankernas kapitaltäckningsgrad blir för låg som en följd av kreditförlus-

ter på bostadslån. 

det finns flera anledningar till att kreditförlustnivån i beräkningarna ovan blir låg. 

en första anledning är att kreditförlusterna på svenska bolån i utgångläget är så små 

att en ökning av andelen hushåll med negativ marginal endast i liten utsträckning 

påverkar kreditförlusterna under antagandet om ett linjärt samband mellan de båda. 

de låga kreditförlusterna på bostadsutlåning som observeras i utgångsläget kan i sin 

tur ha sin förklaring i att hushållen, hellre än att missköta sina bostadslån, drar ner 

på annan konsumtion i lägen där hushållets samlade utgifter överstiger hushållets 

inkomster. detta medför att hushållen endast under väldigt extrema förhållanden 

låter bli att sköta sina bolåneåtaganden, vilket leder till att det endast i undantagsfall 

uppkommer kreditförluster för bankernas utlåning för bostadsändamål. i detta sam-

manhang kan bankernas rutiner vid beviljande av krediter och det svenska regelver-

ket för privatpersoners betalningsskyldigheter (se rapport ii.6) spela stor roll för det 

13 de fyra storbankerna, Handelsbanken, nordea, seb och swedbank, har tillsammans ungefär tre 
fjärdedelar av den svenska hushållsutlåningen. av denna anledning relateras kreditförlusterna till det 
aggregerade kapitalet i dessa fyra banker.

14 med kapitaltäckningsgrad avses eget kapital i förhållande till riskviktade tillgångar.
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beteende som observeras hos bolånetagarna. det faktum att låntagarna ändrar sitt 

konsumtionsbeteende snarare än att inte uppfylla sina låneåtaganden medför att 

kreditförluster på annan utlåning än hushållsutlåning kan uppkomma i banksektorn. 

sådana indirekta kanaler diskuteras mer i nästa avsnitt. 

de beräkningar som presenterades i tabell 4 bygger på antagandet att bankernas 

kreditförluster ökar linjärt med andelen hushåll som har negativ marginal. om detta 

antagande inte skulle visa sig vara en god approximation skulle bankernas kredit-

förluster på bostadsutlåningen inte uppskattas korrekt i beräkningarna ovan. För 

att illustrera i vilken utsträckning som beräkningarna beror på gjorda antaganden 

genomförs en känslighetsanalys där kreditförlusternas förhållande till hushållens 

ekonomiska situation varieras. en första variation är att låta kreditförlustnivån bero, 

inte bara på andelen hushåll med negativ marginal, utan också på hur stor den ne-

gativa marginalen är för dessa hushåll. mer specifikt så ändras beräkningarna så att 

om andelen hushåll med negativ marginal fördubblas samtidigt som den negativa 

marginalen för dessa hushåll ökar med en faktor tre så kommer kreditförlusterna att 

öka med en faktor sex. storleken på de negativa marginalerna har således återverk-

ningar för hur stora kreditförlusterna blir. i tabell 5 återges de kreditförluster som 

skulle uppkomma under dessa förutsättningar.

Tabell 5. Kreditförluster vid ett icke-linjärt samband mellan andel med negativ marginal och 
kreditförluster.

Scenario 1 (olika räntenivåer)
Ränta (%) 2,50 7,50 9,50 12,50
kreditförluster (%) 0,05 0,46 0,90 1,90
kreditförluster (mdr) 1,0 9,2 18,0 38,0

Scenario 2 (inkomstfall)
inkomstfall (%) 0 6 12 18
kreditförluster (%) 0,46 0,63 0,94 1,34
kreditförluster (mdr) 9,2 12,6 18,9 26,7

Scenario 3 (arbetslöshet)
arbetslöshet (%) 0 5 10 20
kreditförluster (%) 0,46 0,56 0,67 0,87
kreditförluster (mdr) 9,2 11,2 13,5 17,3

Resultaten i tabell 5 indikerar att kreditförlusterna blir avsevärt större om man antar 

ett beroende på såväl andelen hushåll med negativ marginal som på den negativa 

marginalens storlek jämfört med om man endast antar ett beroende på andelen 

med negativ marginal. kreditförlusterna blir emellertid inte heller i detta fall så stora 

att de utifrån ett kapitaltäckningsperspektiv ter sig hota den finansiella stabiliteten. 

det är dock viktigt att notera att andra problem kan uppkomma för bankerna trots 

att kapitaltäckningen inte hotas. så även om kreditförlusterna inte blir så stora att 

de i sig hotar bankernas kapitalkrav skulle den finansiella stabiliteten kunna påverkas 

genom andra kanaler.
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en andra variation av de beräkningar som genomfördes ovan är att se i vilken 

utsträckning hushållens skuldsättning måste minska för att de ska undgå att ha en 

negativ marginal under de olika stress-scenarierna. genom att göra antagandet att 

hushållens skuldminskning uppkommer genom att bankerna skriver av fordringar 

på de hushåll som har negativa marginaler så att dessa hushåll har en marginal som 

är noll kan en approximativ övre gräns kreditförlusterna på bostadsutlåning kunna 

erhållas. uppskattningar baserat på Finansinspektionens datamaterial visar att kre-

ditförluster på som mest 200 miljarder kronor, eller 10 procent av utlåningen, skulle 

kunna uppkomma under dessa förutsättningar i de olika stress-scenarierna. sådana 

kreditförluster skulle ha rejäla effekter på kapitaltäckningsgraden, men sannolikhe-

ten för att de skulle uppkomma är väldigt liten.

sammantaget indikerar resultaten ovan att det är en liten risk att kreditförluster 

på utlåning till svenska hushåll för bostadsändamål ska äventyra den finansiella sta-

biliteten. denna slutsats bygger till mycket stor del på att svenska hushåll historiskt 

sett skött sina bolåneåtaganden på ett mycket bra sätt. om detta beteende skulle 

ändras drastiskt utgör emellertid bostadsutlåningens storlek ett potentiellt hot mot 

den finansiella stabiliteten.

Förutom att påverka bankernas kreditförluster på bostadsutlåning är det möjligt 

att den stress som hushållen utsätts för skulle kunna påverka deras konsumtions-

beteende. som nämndes ovan kan sådana beteendeförändringar vara en viktig för-

klaring till att hushållen sällan misslyckas med att sköta sina bolåneåtaganden. men 

sådana beteendeförändringar skulle kunna få negativa återverkningar på efterfrågan 

i ekonomin vilket påverkar företagens vinster negativt. detta i sin tur kan påverka 

företagens konkurssannolikhet och därmed de kreditförluster som bankerna får på 

sin företagsutlåning. Hur viktig denna kanal skulle kunna vara undersöks i nästa 

avsnitt.

4.2 indiRekta eFFekteR av HusHåLLens skuLdsÄttning

en genomgående slutsats i analyser av de svenska hushållen är att kreditrisken i hus-

hållsutlåningen ter sig låg även i ett scenario där hushållen utsätts för omfattande 

ekonomiska påfrestningar.15 Förutom kreditförluster som uppkommer direkt från 

hushållsutlåningen skulle emellertid andra kanaler kunna påverka den finansiella sta-

biliteten i de fall då hushållen utsätts för påfrestningar. en sådan kanal verkar genom 

hushållens konsumtionsutgifter. om hushållens ekonomi påverkas negativt, t.ex. 

genom att hushållens inkomster eller hushållens skuldrelaterade utgifter utvecklas 

på ett ofördelaktigt sätt, skulle hushållens konsumtionsutgifter kunna påverkas 

negativt. denna påverkan kan uppkomma antingen av att hushållen drar ner sina 

konsumtionsutgifter för att kunna bära ökade skuldrelaterade utgifter eller på grund 

15 se t.ex. Finansiell stabilitet 2009:1.
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av att hushållen ökar sitt sparande på grund av försiktighetsmotiv. båda dessa orsa-

ker bidrar till att minska efterfrågan vilket i sin tur kan påverka företagens vinstläge 

och därmed deras kreditvärdighet. i detta avsnitt studeras i vilken utsträckning som 

denna kanal kan bidra till finansiell instabilitet.

För att avgöra i vilken utsträckning som minskningar i hushållens konsumtions-

utgifter kan bidra till kreditförluster i företagssektorn används ett av scenarierna 

ovan.16  till skillnad från analysen ovan studeras nu hur mycket den disponibla 

inkomsten minskar i det aktuella scenariot. därefter antas att hushållens konsum-

tionsutgifter minskar i förhållande till inkomstminskningen.17 denna minskning leder 

i sin tur till en minskning i bnp. För att slutligen koppla denna bnp-minskning till 

kreditförlusterna i företagssektorn används en modell som avbildar sambandet mel-

lan produktion och konkurssannolikhet.18 det är viktigt att notera att analysen utgår 

från avgränsade samband i ekonomin. detta innebär att kreditförlusten som uppstår 

i företagssektorn ska ses som en enskild effekt från hushållens ändrade konsum-

tionsbeteende. utöver detta är det möjligt att andra negativa effekter uppkommer 

i ekonomin om hushållens ränteutgifter skulle öka eller om hushållens inkomster 

skulle minska. detta analyseras emellertid inte i denna rapport. 

i diagram 2 visas hur stora kreditförluster som uppkommer på utlåning i företags-

sektorn som en följd av att hushållen ändrar sitt konsumtionsbeteende.19 beräkning-

arna som redovisas i detta diagram utgår dels från den skuldsättning som återfinns 

i Finansinspektionens datamaterial. men en beräkning genomförs också under 

antagandet att skuldsättningen i hushållssektorn skulle vara 30 procent lägre än vad 

som är fallet i data. skuldtillväxten i svenska hushåll har varit ungefär 30 procent 

sedan 2006. beräkningarna vid den lägre skuldnivån skulle därmed kunna ge en 

bild av hur kreditförlusterna i företagssektorn utvecklats i det aktuella scenariot om 

ingen tillväxt i skuldnivån ägt rum sedan 2006.

16 scenariot med olika räntor beaktas eftersom detta scenario gav upphov till de största kreditförlusterna.
17 i beräkningarna används en skattad elasticitet på 0,44. detta betyder att hushållens konsumtions-

utgifter minskar med 4,4 procent om hushållens inkomster faller med 10 procent.
18 se åsberg sommar och shahnazarian (2009).
19 i beräkningarna antas att hushållens ränteinkomster är oförändrade.
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Diagram 2. Bankernas förväntade kreditförluster i företagssektorn orsakade av 
minskad konsumtion vid olika räntenivåer, index.

Resultaten indikerar att en minskning av hushållens konsumtionsutrymme skulle 

kunna leda till kraftigt ökade kreditförluster i företagssektorn. dessutom indikerar 

resultaten att kreditförlusterna blir avsevärt mycket större vid den högre skuld-

sättningen än vid den lägre. detta beror på att hushållen är mer exponerade mot 

ränteökningar vid den högre skuldsättningen. givet att skuldsättningsnivån i hela 

bolånestocken blir så hög som i Finansinspektionens bolåneundersökning skulle 

kreditförlusterna kunna bli så mycket som 40 miljarder högre vid nuvarande skuld-

sättning jämfört med den lägre skuldnivå. Hushållens höga kredittillväxt kan därmed 

ha en avgörande roll för hur det finansiella systemet påverkas av negativa chocker. 

Även om förlusterna är stora bedöms inte den indirekta kreditrisken utgöra ett hot 

mot bankernas kapitaltäckning och således inte heller mot den finansiella stabilite-

ten genom problem med bankernas soliditet. det skulle emellertid kunna vara så att 

en situation som den som analyseras ovan har effekter på bankernas förmåga att 

finansiera sig, detta analyseras dock inte i denna rapport. 

5.  slutsatser

vi har i denna rapport analyserat hur en högre skuldsättning hos svenska hushåll 

kan påverka den finansiella stabiliteten via kreditförluster i bankernas utlåning till 

svenska hushåll och företag. genom att använda oss av data från Finansinspektio-

nens bolåneundersökning har vi med hjälp av mikrodata kunnat utföra stresstest av 

hushållens ekonomi och undersöka hur betalningsförmåga påverkas av olika ekono-

miska chocker. de flesta hushåll väntas kunna möta sina skuldåtaganden även vid 

mycket kraftigt stressade scenarier med räntehöjningar eller inkomstbortfall. trots 

det kan stora förluster uppstå vid exceptionellt stressade scenarier då bankernas ex-
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poneringar mot hushållen är mycket stor. en sådan utveckling bedöms vara mycket 

osannolik men måste ändå anses möjlig.  det innebär att en fortsatt kredittillväxt 

har viktiga implikationer för hur ekonomin påverkas av olika ekonomiska chocker. 

vidare finns också en risk att hushållen i stressade scenarier minskar sin övriga kon-

sumtion vilket kan leda till minskad efterfrågan och potentiellt stora kreditförluster 

i bankernas utlåning till företag. slutsatsen är dock att kreditförluster i ett sådant 

scenario inte väntas utgöra ett direkt hot den finansiella stabiliteten via kapitaltäck-

ningen i de svenska storbankerna. det är dock möjligt att andra negativa effekter, 

till exempel rörande bankernas finansiering, uppkommer i ekonomin om hushållens 

utgifter skulle öka kraftigt eller om hushållens inkomster skulle minska kraftigt.
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 n Husprisfall – konsekvenser för 
finansiell stabilitet 
hannes Janzén, kristian Jönsson oCh anders nordBerg*

I denna rapport undersöks vilka konsekvenser ett husprisfall kan få för den finan-

siella stabiliteten. De kanaler som undersöks är dels bankernas finansiering via 

säkerställda obligationer och dels hur deras kreditförluster på utlåningen till företag 

påverkas. Slutsatserna är att kreditvärdigheten för säkerställda obligationer inte 

bör vara hotad vid ett husprisfall. Däremot kan bankernas kostnad och tillgång till 

finansiering påverkas trots en bra kreditkvalitet på de säkerställda obligationerna. 

Bankernas kreditförluster på utlåningen till företag kan bli avsevärda men väntas 

inte bli så stora så att de utgör ett direkt hot mot den finansiella stabiliteten.  

* Författarna är verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet, sveriges riksbank.
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1.  Hur påverkas säkerställda obligationer av ett husprisfall

i denna del analyseras vilka konsekvenser ett husprisfall kan få för den finansiella 

stabiliteten via bankernas finansiering genom säkerställda obligationer. i sverige har 

bankernas utlåning till allmänheten ökat kraftigt under de senaste åren.  den ökade 

utlåningen har bankerna till stor del finansierat genom att låna upp kapital på de 

finansiella marknaderna, och då främst genom att emittera säkerställda obligationer. 

idag utgör säkerställda obligationer knappt hälften av de svenska storbankernas 

värdepappersfinansiering. 

när bankerna emitterar säkerställda obligationer använder de sig av befintliga 

bostadskrediter som säkerheter. en säkerställd obligation är därmed kopplad till spe-

ciellt utvalda säkerheter, den så kallade säkerhetsmassan. Förändringar av bolånens 

belåningsgrader påverkar säkerhetsmassan då den består av bostadskrediter. allt 

annat lika ökar belåningsgraderna när huspriserna faller. en för hög belåningsgrad 

innebär att säkerheter måste lyftas ut från säkerhetsmassan som då minskar i värde. 

detta kan i sin tur påverka bankernas möjligheter att emittera säkerställda obliga-

tioner. det är därför intressant att analysera om och hur ett husprisfall skulle kunna 

påverka bankernas finansiering via säkerställda obligationer. 

vad ÄR en sÄkeRstÄLLd obLigation?

en säkerställd obligation (eng. covered bond) är ett tillgångsslag med mycket gamla 

anor, framförallt i danmark och tyskland. under 1990-talet ökade intresset för 

säkerställda obligationer efter att har fört en något tillbakadragen tillvaro under lång 

tid.  idag utgör de en central finansieringsform för banker i framförallt europa. 

säkerställda obligationer särskiljer sig från andra finansiella instrument genom att 

de omgärdas av ett väl definierat regelverk. i sverige regleras säkerställda obliga-

tioner dels av en specifik lag, dels av eu-regler. det finns även tydliga regler för hur 

säkerhetsmassan ska vara utformad. där regleras bland annat vilken typ av lån som 

får ingå, dess sammansättning och maximal belåningsgrad på lånen som ingår som 

säkerheter. det svenska regelverket kräver också att en oberoende granskare som 

utses av Finansinspektionen övervakar och ser till att tillgångarna i säkerhetsmassan 

lever upp till kraven. 

en säkerställd obligation kan beskrivas som en fordran på det emitterande 

institutet. om emittenten inte kan fullfölja sina åtaganden har innehavaren av 

obligationen förtur till speciellt utvalda säkerheter kopplade till obligationerna, den 

så kallade säkerhetsmassan (eng. cover pool). säkerhetsmassan består av olika typer 

av krediter, vanligtvis bostadskrediter eller krediter för annan fastighetsutlåning, 

men även krediter till jordbruk och shipping eller krediter till stater och kommuner 

förekommer. säkerhetsmassan i svenska bankers säkerställda obligationer består 

emellertid främst av bostadskrediter. 
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den huvudsakliga skillnaden mellan en säkerställd obligation och en traditio-

nell icke-säkerställd bankobligation är alltså vilka rättigheter en investerare har om 

emittenten går i konkurs. För en vanlig obligation har innehavaren en oprioriterad 

fordran på emittenten medan en säkerställd obligation därtill ger innehavaren 

förmånsrätt i en specifik säkerhetsmassa. detta medför att en säkerställd obligation 

ofta har högre kreditbetyg än vad emittenten har. 

som tidigare nämnts använder sig svenska bolåneinstitut av befintliga bolån 

som säkerheter i sin säkerhetsmassa och mot dessa emitterar de sedan säkerställda 

obligationer. om värdet på säkerhetsmassan överskrider värdet på de emitterade 

obligationerna så uppstår ett så kallat övervärde (eng. over collateralisation), (se 

diagram 1). 
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Diagram 1. Illustration av en säkerställd obligation

Säkerhetsm
assa

Anm. I bilden har ett förenklat antagande gjorts att alla bolån på tillgångssidan ingår i säkerhets-
massan. Så är ofta inte fallet eftersom det endast är lån med viss maximal belåningsgrad som får 
ingå. Vissa banker väljer även att inte placera alla enligt regelverket godkända bolån i säkerhets-
massan.

de lån som ingår i säkerhetsmassan kvarstår på bankens balansräkning. därmed 

finns kreditrisken i de underliggande lånen kvar hos emittenten. dessutom är säker-

hetsmassan dynamisk i den meningen att de säkerheter som inte kvalificerar sig tas 

bort från säkerhetsmassan och ersätts med nya. om kreditkvaliteten i lånen sjunker 

under vissa förutbestämda nivåer tvingas emittenten ta bort dessa och ersätta dem 

med nya. sammantaget har en emittent av en säkerställd obligation därmed starka 

incitament att göra en grundlig kreditbedömning av de lån som ingår i en säkerställd 

obligation. det finns därför goda skäl att betrakta kreditvärdigheten i säkerställda 

obligationer som hög. 

det finns även andra värdepapper som har bostadskrediter som underliggande 

säkerheter, exempelvis Residential mortgage-backed securities (Rmbs). till skillnad 

från säkerställda obligationer har en Rmbs endast en fordran på de underliggande 
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säkerheterna och inte en fordran på emittenten. dessutom är säkerhetsmassan i 

en Rmbs inte nödvändigtvis dynamisk vilket innebär att emittenten inte behöver 

byta ut säkerheter vars kvalitet har försämrats. då emittenten avyttrat lånen från 

balansräkningen påverkas den inte negativt om kreditkvaliteten i lånen skulle bli 

sämre. detta gör att emittenten i viss mån saknar incitament att göra en välgrun-

dad kreditbedömning av de underliggande lånen. Följaktligen kan det leda till att 

kreditkvaliteten i en Rmbs inte nödvändigtvis är hög. investerare tvingas därmed 

till stor del att förlita sig på obligationens kreditbetyg för att förvissa sig om att de 

underliggande lånen har en god kreditkvalitet. då förtroendet för kreditbetyg sjönk 

under den finansiella krisen medförde detta att det var mycket svårt att värdera och 

bedöma risken i en Rmbs som emitterats av privata institut vilket resulterade i stora 

problem för denna marknad.

Säkerställda obligationers betydelse för de svenska bankerna 

sedan halvårsskiftet 2004 har svenska banker och kreditmarknadsföretag haft möj-

lighet att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för att emittera säkerställda 

obligationer. de första svenska säkerställda obligationerna emitterades hösten 2006 

och våren 2008 hade samtliga institut som godkänts som emittenter genomfört 

den nödvändiga konverteringen och emitterat säkerställda obligationer. sju svenska 

banker eller deras bostadsinstitut kan idag emittera säkerställda obligationer på den 

svenska marknaden.1 

Tabell 1. Svenska institut som emitterar säkerställda obligationer

Rating
voLym,  

mdR sek

andeL av totaL 
utestående voLym, 

pRocent

swedbank aaa 448 27
stadshypotek aaa 439 26
nordea hypotek aaa 309 18
seb aaa 193 12
sbab aaa 155 9
Länsförsäkringar hypotek aaa 80 5
Landshypotek aaa 53 3

källa: scb och bankernas resultatrapporter, december 2010

i december 2010 uppgick den utestående volymen av säkerställda obligationer på 

den svenska marknaden till drygt 1 600 miljarder svenska kronor, motsvarande 

cirka halva sveriges bnp. det gör den betydligt större än marknaden för svenska 

stats obligationer och till den femte största marknaden för säkerställda obligationer 

i europa. merparten av volymen av svenska säkerställda obligationer, knappt 80 

procent, är denominerade i svenska kronor och den resterande volymen utgörs 

1 stadshypotek (Handelsbanken), Landshypotek, Länsförsäkringar hypotek, nordea hypotek, sbab, seb, 
swedbank hypotek.
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framförallt av andra nordiska valutor och euro.2 emissioner som sker i andra valutor 

omvandlas i regel till svenska kronor (och andra nordiska valutor) via derivatinstru-

ment. 

För de svenska bostadsinstituten utgör säkerställda obligationer idag den enskilt 

viktigaste finansieringskällan (se diagram 2 för en förenklad balansräkning för ett 

typiskt svenskt bolåneinstitut). Förutom säkerställda obligationer finansierar de sig 

också genom att ge ut certifikat samt genom nettoupplåning från moderbanken

Utlåning 

Eget kapital 

Nettoupplåning 
från moderbank 

Certifikat 

Säkerställda 
obligationer 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 2. Förenklad balansräkning för ett typiskt svenskt bostadsinstitut 
Schablon för 2010
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Vem köper svenska säkerställda obligationer?

av de säkerställda obligationer som är utgivna av svenska banker eller deras bo-

stadsinstitut ägs över en tredjedel av utländska investerare (se diagram 3 och 4). 

i sverige, men också i utlandet, är det främst försäkringsbolag, banker och andra 

finansiella institut som investerar i säkerställda obligationer. 

34 % 

24 % 

22 % 
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2 % 1 % 
Utländska investerare 

Försäkringsbolag 

Banker 

Andra finansiella institut 

Offentlig sektor 

Icke-finansiella företag 
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Källa: SCB

Diagram 3. Investerare i svenska säkerställda obligationer
September 2010

2 i september 2010 emitterade stadshypotek som första nordiska bank säkerställda obligationer i usd. 
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i diagram 4 kan man se att den totala utestående volymen av säkerställda obli-

gationer stadigt ökat under de senaste åren. utländska investerare har genomgå-

ende fram till slutet på 2007 haft ett innehav på cirka 35 procent. när finanskrisen 

började minskade de sitt innehav varvid svenska banker istället ökade sin andel. det 

senaste året har utländska investerare åter ökat sitt innehav och är nästan tillbaka 

på samma nivå som innan krisen.
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Källa: SCB

Diagram 4. Historik över fördelning av investerare i svenska säkerställda 
obligationer samt total utestående volym
September 2010, procent och miljarder kronor 

god kReditvÄRdigHet i sÄkeRstÄLLda obLigationeR tRots ett HuspRisFaLL

marknaden för säkerställda obligationer har globalt växt till en av de största obli-

gationsmarknaderna i världen. trots sin storlek och långa historia har säkerställda 

obligationer aldrig orsakat en kreditförlust för en investerare på grund av en inställd 

betalning. detta understryker den trygghet som finns inbyggt i systemet för säker-

ställda obligationer. alla svenska säkerställda obligationer har en aaa-rating vilket 

innebär att de har låg kreditrisk.

en anledning till att kreditrisken är så pass låg i svenska säkerställda obligationer 

är att den underliggande säkerhetsmassan har en bra kreditkvalitet. det beror till 

stor del på att den främst består av lån till svenska hushåll, som historiskt sett har 

orsakat mycket låga kreditförluster. därtill finns även restriktioner kring belånings-

graden på de säkerheter som får ingå i säkerhetsmassan. privata bostäder får endast 

ingå upp till 75 procent av fastighetens värde, motsvarande siffra för kommersiella 

fastigheter är 60 procent. alla banker har idag en genomsnittlig belåningsgrad på 



Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden  159 

kapiteL ii.5 n  n

mellan 40 och 60 procent.3 dessutom lyfts alla lån där låntagarna är sena att betala 

ut från säkerhetsmassan. sammantaget syftar det till att säkerställa att säkerhets-

massan alltid utgörs av lån med god kreditkvalitet.

svenska bankers säkerhetsmassa består av lån till bostäder, kommersiella fastig-

heter, offentliga fastigheter samt jordbruksfastigheter. andelen kommersiella fastig-

heter är mycket låg. det finns heller inga lån till låntagare från de baltiska staterna i 

säkerhetsmassan. 

Tabell 2. Svenska institut som emitterar säkerställda obligationer
procent

bostÄdeR
kommeRsieLLa 

FastigHeteR
FastigHeteR 
utomLands övRigt

swedbank 91 0 0 9
stadshypotek 91 4 0 5
nordea hypotek 85 3 0 12
seb 100 0 0 0
sbab 100 0 0 0
Länsförsäkringar hypotek 100 0 0 0
Landshypotek 2 0 0 98*

*jordbruksfastigheter
källa: bankernas resultatrapporter, september 2010

normalt sett överskrider säkerhetsmassans nominella värde de emitterade obligatio-

nernas nominella värde. det skapar ett övervärde. det genomsnittliga övervärdet i 

svenska bankers säkerhetsmassor uppgår till cirka 45 procent.4 övervärdet genere-

rar in sin tur en extra trygghet för investerare i säkerställda obligationer eftersom de 

har en större säkerhetsmassa än vad de har fordran på banken. ett fall i bostadspri-

serna skulle allt annat lika leda till att värdet på säkerhetsmassan minskar. eftersom 

den utestående volymen av säkerställda obligationer inte minskar, blir effekten att 

övervärdet minskar (se diagram 6). det kan begränsa bankernas möjlighet att emit-

tera ytterligare obligationer från den befintliga säkerhetsmassan. 

i diagram 5 och 6 visas hur ett husprisfall på 20 procent skulle påverka två lån 

som finns med i säkerhetsmassan men som har olika belåningsgrader. Lån 1 har 

en belåningsgrad på 50 procent och lån 2 har en belåningsgrad på maxgränsen 75 

procent. För det första lånet får hela lånet på 50 kronor initialt ingå i säkerhetsmas-

san då huset endast är belånat till 50 procent. när huspriserna minskar med 20 

procent stiger belåningsgraden till 62,5 procent. eftersom denna nya belåningsgrad 

understiger den maximala belåningsgraden på 75 procent kvalificerar sig hela lånet i 

säkerhetsmassan också efter prisfallet.

3 bankerna har använt sig av olika godkända metoder för att beräkna den genomsnittliga belånings-
graden.

4 anta en bank som har en säkerhetsmassa på 1000 och som har utestående säkerställda obligationer till 
ett värde av 750. då blir övervärdet 250 vilket ger ett procentuellt övervärde på 33 % (250/750).
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Diagram 5. Lån 1, initial belåningsgrad 50 procent   

Källa: Riksbanken

50

det andra lånet har en initial belåningsgrad på 75 procent vilket gör att hela lånet 

precis får ingå i säkerhetsmassan. när huspriserna sedan faller minskar värdet på 

huset till 80 kronor, vilket då påverkar belåningen som stiger till 94 procent. det 

medför att delar av lånet måste lyftas bort från säkerhetsmassan. nu får endast 60 

kronor (75 procent av husets värde på 80 kronor) ingå i säkerhetsmassan och de 

överskridande 15 kronorna måste plockas bort.  

Minskning av 
säkerhetsmassa 15  
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Diagram 6. Lån 2, initial belåningsgrad 75 procent   
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Källa: Riksbanken

Hur mycket säkerhetsmassan påverkas av ett fall i huspriser beror därför på hur 

fördelningen av belåningsstrukturen ser ut för samtliga lån som ingår. om alla lån 

vore belånade till 75 procent av bostadens värde och huspriserna minskar med 

20 procent skulle även säkerhetsmassan minska med 20 procent. så är dock inte 

fallet hos bolåneinstituten, utan de har en relativt jämn fördelning mellan olika 

belåningsgrader upp till maxgränsen 75 procent. det medför att säkerhetsmassan 
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inte kommer att påverkas lika mycket som värdet på husen minskar vid ett fall i 

huspriser. uppskattningsvis skulle ett husprisfall på 20 procent leda till att bankernas 

övervärde minskar med cirka 10 procent.    

bankerna har ur ett kreditperspektiv goda möjligheter att hantera en situation där 

huspriserna faller och belåningsgraderna ökar. För det första därför att de idag har 

ett högt övervärde i sin säkerhetsmassa. därför skulle bankerna, trots en minskning 

av övervärdet med 10 procent (om huspriser faller cirka 20 procent), fortfarande ha 

ett övervärde kvar. För det andra har bankerna även möjlighet att fylla på säkerhets-

massan om den skulle minska vid ett husprisfall. i ett första steg kan bankerna fylla 

på säkerhetsmassan med så kallade fyllnadssäkerheter. dessa består exempelvis av 

tillgångar som normalt inte ingår i säkerhetsmassan, exempelvis lån till kommuner 

och stater. i ett andra steg kan banken sälja delar av sin likviditetsreserv, det vill säga 

likvida värdepapper som de håller för att stå emot oväntade händelser. genom att 

sälja dem erhåller banken likvida medel som de kan lägga i in säkerhetsmassan som 

fyllnadssäkerhet.5 i ett tredje steg kan banken emittera kortfristiga värdepapper 

vilket ger dem likvida medel som de kan utöka sin säkerhetsmassa med.  

skiLLnad i Löptid meLLan bankeRnas tiLLgångaR ocH skuLdeR skapaR 

ReFinansieRingsRisk

som tidigare nämnts har det strikta ramverket kring säkerställda obligationer 

kombinerat med de underliggande säkerheterna gjort att kreditvärdigheten för dem 

anses som mycket god. de har därmed blivit ett populärt finansieringsalternativ för 

svenska banker. i takt med att inlåningsunderskottet för svenska banker har ökat, 

alltså skillnaden mellan in- och utlåning (se diagram 7), har marknadsfinansieringen 

blivit allt viktigare och där har säkerställda obligationer kommit att spela en allt 

större roll. 

5 om de säkerheter som bankerna har i sina likviditetreserver klassas som fyllnadssäkerheter kan ban-
kerna lägga in dem direkt i säkerhetsmassan i stället för att sälja dem och erhålla likvida medel.
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Diagram 7. De svenska storbankernas in- och utlåning
Miljarder kronor

Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

den ökade andelen säkerställda obligationer är positiv i den mening att det är en 

billigare finansieringsform än bankobligationer, vilket leder till lägre bolåneräntor för 

kunderna. det kan dock finnas begränsningar av hur mycket en bank kan finansiera 

sig via säkerställda obligationer. exempelvis kan en för stor del säkerställda obliga-

tioner leda till att övervärdet i säkerhetsmassan blir för litet, vilket skapar problem 

om inte banken samtidigt kan fylla på med fler godkända tillgångar. en annan 

begränsning är att investerare i icke säkerställda obligationer kan ha invändningar på 

att säkerställda obligationer utgör en allt för stor del av en banks finansiering. detta 

för att banken då skulle pantsätta och därmed reservera en stor del av de tillgångar 

med bäst kvalitet till innehavare av säkerställda obligationer och att endast tillgång-

ar med sämre kvalitet skulle finnas kvar till övriga fordringsägare.

en strategi i bankernas upplåning är att emittera säkerställda obligationer med 

en betydligt kortare löptid än de bolån som de ger ut. det leder i sin tur till lägre 

finansieringskostnader men det bygger även på att bankerna kan refinansiera gamla 

obligationer med nya där de gamla förfaller. ett bostadslån kan normalt anses ha en 

löptid på 20–30 år samtidigt som banker typiskt sett finansierar dessa genom att 

emittera säkerställda obligationer med en löptid på tre till fem år.6 detta skapar en 

mismatch i löptid mellan en banks tillgångar och skulder vilket i sin tur bidrar till en 

ökad refinansieringsrisk. 

när marknaderna fungerar normalt är risken att inte kunna refinansiera sig liten. 

men uppstår oroligheter på de finansiella marknaderna både internationellt och 

6 bankernas offentliga rapportering av löptid på bolån skiljer sig åt. vissa banker rapporterar bolån efter 
dess faktiska löptid medan andra banker rapporterar när bolånen ränteomsätts.
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inom sverige kan det leda till ökad riskaversion bland investerare, vilket i sin tur kan 

leda till att tillgången till finansiering försvåras och att kostnaden att emittera säker-

ställda obligationer stiger.

FinansieRingsmöjLigHeteR ocH RÄntekostnaden kan påveRkas tRots bRa 

kReditkvaLitet

till skillnad från många europeiska länder som hade en kraftig ökning i huspriser 

under inledningen av 2000-talet, har finanskrisen inte inneburit att trenden på den 

svenska husmarknaden vänt och att priserna fallit (se diagram 8). detta gör sverige 

till ett undantag tillsammans med tyskland.  

Australien Danmark Frankrike Irland

Spanien Sverige Tyskland Storbritannien

Diagram 8. Utvecklingen i reala huspriser 1980–2010
Index 100 = 1980

Källa: Ecowin
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om man jämför nedgången av huspriser i ett antal länder med bankernas kostnad 

(mätt som spread över swap) för att finansiera sig med säkerställda obligationer 

i euro framgår ett samband.7 ju större husprisfall ett land har drabbats av, desto 

dyrare har det blivit att finansiera sig via säkerställda obligationer (se diagram 9). För 

exempelvis irland som har haft ett husprisfall på drygt 35 procent har spread över 

swap ökat med som mest cirka 470 räntepunkter under perioden. För sverige där 

huspriserna endast hade en liten nedgång under perioden och tyskland där huspri-

serna inte minskade alls har det inte skett samma prisuppgång i spread över swap.

7 spread över swap är kostnaden för att emittera en långfristig obligation som swappas ner till 3m euRi-
boR i förhållande till att finansiera sig på interbankmarknaden till 3m euRiboR.
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Diagram 9. Nedgång av nominella huspriser samt ökning av spread över swap för 
säkerställda obligationer emitterade i euro  
Maximal förändring under perioden mars 2007-november 2010, räntepunkter och 
procent

Anm. För Sverige och Frankrike är perioden oktober 2008–november 2010.

det är dock viktigt att poängtera att många faktorer kan inverka på spreadarna. 

exempelvis har irland och spanien under 2010 drabbats av stora statsfinansiella 

problem vilka också har fått spreadarna att öka. banker i ett land med statsfinan-

siella problem kombinerat med ett husprisfall löper stora risker att drabbas av ökade 

upplåningskostnader, men det är även sannolikt att det i många länder räcker med 

ett husprisfall för att det ska få konsekvenser för bankernas finansieringskostnader.

det finns en därför en risk att fallande fastighetspriser i sverige påverkar investe-

rares vilja att köpa svenska säkerställda obligationer. Även om belåningsgraderna på 

säkerheterna knutna till de säkerställda obligationerna troligtvis inte stiger till någon 

kritisk nivå vid ett husprisfall på 20 procent så ökar osäkerheten kring obligationerna 

och värdet på underliggande säkerheter om priserna på fastigheter faller snabbt. ett 

fastighetsprisfall skulle därför kunna leda till att det bli både dyrare och svårare för 

de svenska bankerna att emittera säkerställda obligationer, precis som det har blivit i 

många andra europeiska länder. 

Även om huspriserna inte skulle falla i sverige kan husprisfall i andra länder ändå 

påverka svenska säkerställda obligationer. under finanskrisen steg kostnaden att 

emittera säkerställda obligationer samtidigt som den systematiska risken på de 

finansiella marknaderna ökade (se diagram 10).  spreadarna (fortsatt mätt som 

spread över swap) följde varandra under åren 2008 och 2009 vilket visar att korrela-

tionen var positiv och relativt lika mellan de olika länderna. detta kan tolkas som att 

marknaderna präglades av samma kredit- och likviditetsrisk. kostnaden att emittera 

säkerställda obligationer steg i europa och även i sverige trots att sverige klarat sig 



Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden  165 

kapiteL ii.5 n  n

relativt väl under krisen jämfört med många andra länder. detta belyser hur pass 

sammankopplade de olika marknaderna är och hur problem i ett eller flera länder 

lätt kan sprida sig vidare till andra. 
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Diagram 10. Spread över swap för säkerställda obligationer emitterade i euro
Räntepunkter

Källa: Iboxx

kostnaden att emitteRa utLÄndska sÄkeRstÄLLda obLigationeR ocH 

sedan omvandLa dem tiLL svenska kRonoR kan också öka

i sverige har efterfrågan på bolån stigit i takt med efterfrågan på att köpa bostäder. 

det har skapat problem för bankerna att finansiera all utlåning genom att emit-

tera säkerställda obligationer i svenska kronor. marknaden för att hantera så pass 

stora volymer på ett kostnadseffektivt sätt finns i dagsläget inte. därför genomför 

bankerna även emissioner denominerade i andra valutor, främst i euro. på så vis 

kan bankerna också diversifiera sin upplåning mot olika geografiska marknader och 

investerare. skillnaden mellan att emittera säkerställda obligationer i svenska kronor 

och att emittera i utländsk valuta och swappa dem till svenska kronor har historiskt 

sett varit liten (se diagram 11). på så vis har det varit kostnadseffektivt för bankerna 

att emittera på olika marknader. 
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Källor: Bloomberg och Ecowin

bankernas totala finansiering i utländsk valuta överstiger tillgångarna i utländsk va-

luta (se tabell 3) och överskottet, cirka 600 mdr sek omvandlas till svenska kronor.  

det vill säga, svenska banker lånar svenska kronor genom swappar.8 svenska banker 

är därmed mycket beroende av att det dels finns utländska investerare (typisk sett 

fondförvaltare och pensionsfonder) som vill köpa svenska bankers värdepapper, dels 

att det finns banker som är beredda att swappa om den utländska finansieringen till 

svenska kronor (vanligtvis utländska investmentbanker).  

Tabell 3. Storbankernas tillgångar, skulder och eget kapital uppdelat på valuta 
miljarder kronor

sek
utLÄndsk  

vaLuta totaL

tillgångar 4 862 6 575 11 438
skulder och eget kapital 4 237 7 201 11 438
skulder och eget kapital 626 -6269 
9

källa: bankernas resultatrapporter och Riksbanken, december 2009

om huspriser faller, i sverige eller i europa, är det sannolikt att den systematiska 

risken bland säkerställda obligationer ökar. i ett sådant scenario är det också troligt 

att cds-premier på finansiella institut ökar (se diagram 12).10 när dessa cds-

8 i en swaptransaktion växlats två valutor spot samtidigt som en terminsaffär ingås i vilken valutorna 
växlas tillbaka. Lite förenklat kan man därmed säga att den banken som erhåller en valuta spot ”lånar” 
denna under transaktionens löptid. Fortsättningsvis används därför termen låna för att beskriva swap-
transaktionen.

9 Hela summan är inte för att finansiera bolån utan även för att finansiera annan typ av utlåning.
10 en cds kan beskrivas som en försäkring mot att en investering går förlorad ut ifall motparten går 

i konkurs. säljaren av en cds förbinder sig att ersätta det nominella värdet vid konkurs eller annan 
kredithändelse och får i gengäld av köparen en premie, ett belopp som kallas spread.

gömd fotnot –>
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premier för finansiella institut ökar finns det i sin tur en risk att kostnaden att låna 

svenska kronor i swappar ökar. Historiskt sett har det nämligen funnits en samvaria-

tion mellan ökade cds-premier på finansiella institut och kostnaden att emittera 

utländska säkerställda obligationer i euro och swappa dem till svenska kronor i en 

så kallad cross currency swap. premien, eller spreaden, i denna cross currency swap 

kan tolkas som den extra kostnad som en svensk bank måste betala för att emittera 

i utländsk valuta och sedan omvandla denna upplåning till kronor jämfört med att 

låna direkt i svenska kronor.
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Diagram 12. Index av CDS-premier för finansiella institut och EUR-SEK 5 år cross 
currency swap
30 dagars glidande medelvärde, räntepunkter

Källa: Bloomberg

Anm. Index av CDS-premier avser iTraxx financials. Det är ett index som består av ett lika viktat 
medel på CDS:er för 25 finansiella institutioner från Europa. 

sammantaget torde inte kreditvärdigheten för bankerna generellt sett vara hotad 

om huspriserna faller. dels därför att bankerna har en stor buffert i form av höga 

övervärden i säkerhetsmassan, dels då bankerna även har möjlighet att fylla på 

densamma med nya tillgångar om den skulle minska. 

däremot kan både kostnaden och tillgången till finansiering påverkas trots bra 

kreditkvalitet. en enkel jämförelse visar att ju större husprisfall ett land drabbats av 

desto dyrare har det blivit att finansiera sig via säkerställda obligationer. kostnaden 

att emittera säkerställda obligationer kan också påverkas utan att huspriserna faller 

i sverige. om huspriserna faller i europa samtidigt som den systematiska risken i 

säkerställda obligationer ökar kan det påverka också svenska bankers finansierings-

kostnader. denna räntekostnad kan primärt öka på två sätt. För det första då räntan 

på obligationerna ökar och för det andra när kostnaden för att låna svenska kronor 

i swappar ökar. om finansieringskostnaderna för bankerna ökar är det troligt att 
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denna kostnad förs över till kunderna samtidigt som kreditgivningen från bankerna 

minskar. 

under finanskrisen användes ett flertal verktyg för att underlätta bankernas 

finansiering och därigenom deras utlåning till allmänheten.11 om ett fall i huspriser 

skulle orsaka finansieringssvårigheter för bankerna är en tänkbar åtgärd att man 

återaktiverar dessa verktyg. 

2.  Hur påverkas bankernas kreditförluster av ett husprisfall

i detta avsnitt undersöks vilken effekt ett husprisfall kan få för den finansiella stabi-

liteten i termer av kreditförluster i banksektorn. utgångspunkten för analysen är att 

ett husprisfall troligen inte medför några större kreditförluster för bankerna genom 

betalningsinställelse på hushållens bolån. att ett hushåll har bolån där skulden 

överstiger marknadsvärdet på huset bör i sig inte direkt påverka hushållets förmåga 

att klara ränte- och amorteringsbetalningar. istället väntas kreditförlusterna uppstå 

i banksektorn på utlåning till företag som en följd av att hushållens ändrar sitt kon-

sumtionsbeteende som en följd av husprisfallet. således utgörs utgångspunkten för 

analysen av modellbaserade makroekonomiska utvecklingar som kan tänkas följa 

vid ett husprisfall. Resultaten tyder på att kreditförlusterna till stor del bestäms av 

den ekonomiska utvecklingen som observeras i samband med husprisnedgången. 

vid det sämsta scenariot, där huspriserna faller samtidigt som bnp sjunker och korta 

räntor ökar kan bankernas kreditförluster bli avsevärda men sannolikt inte så stora 

så att de utgör ett direkt hot mot den finansiella stabiliteten.

Makroekonomiska effekter av ett husprisfall

i denna rapport undersöks i vilken utsträckning ett husprisfall kan tänkas medföra 

kreditförluster i banksektorn och därmed, genom kreditförlustkanalen, tänkas 

utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten via bankernas kapitaltäckning. Fal-

lande huspriser kan påverka makroekonomin genom olika kanaler. en sådan kanal 

går via hushållen. ett husprisfall innebär att hushållens förmögenhet faller, detta 

bidrar till att minska hushållens konsumtionsutgifter. det efterfrågefall som den 

lägre konsumtionen för med sig leder också till att bnp och inflation blir lägre. den 

lägre inflationen leder i sin tur till en penningpolitisk stimulans från centralbanken 

viket medför att fallet i efterfråga kan dämpas. För att fånga upp hur de empiriska 

mönstren ser ut och hur dessa variabler samverkar i denna kanal används den 

vektorautoregressiva modell som tillämpas i rapport ii.1. denna modell fångar de 

empiriska samband som finns mellan variablerna och det makroekonomiska scenario 

som är förknippad med ett husprisfall på 20 procent kan studeras. i tabell 4a återges 

detta makroekonomiska scenario.

11 se sellin, p (2009).
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Förutom att påverka hushållens förmögenhet kan det tänkas att den belånings-

grad ett hushåll har spelar en viktig roll för hur hushållen beter sig vid ett husprisfall. 

vid ett husprisfall kommer vissa hushåll ha en skuld som de uppfattar som för stor i 

förhållande till värdet på huset. Hushållet kommer då sannolikt minska sina kon-

sumtionsutgifter för att amortera på skulderna. detta bör i sin tur leda till ett fall i 

efterfrågan och bnp. detta medför i sin tur att inflationen sjunker. den penningpoli-

tiska reaktionen på den lägre inflationen blir att styrräntan blir lägre vilket stimulerar 

ekonomin och gör att bnp-fallet inte blir så stort. under vissa förutsättningar skulle 

man emellertid kunna hamna i en situation där penningpolitiken inte kan reagera. 

Fallet i bnp skulle då bli större. båda dessa situationer undersöks i denna rapport 

genom att använda den dynamiska allmänna jämviktsmodell (dsge-modell) som 

tillämpas i rapport ii.1. denna modell fångar upp hur belåningsgraden kan påverka 

den makroekonomiska utvecklingen vid ett husprisfall. två olika scenarier tas fram 

med hjälp av dsge-modellen. i det ena scenariot antas att penningpolitiken kan 

reagera på fallet i efterfrågan medan det i det andra scenariot antas att penning-

politiken inte kan reagera då efterfrågan faller. de två olika scenarierna från den 

allmänna jämviktsmodellen återges i tabell 4b och 4c.

alla de faktorer som presenteras i tabell 4 påverkar företagens vinster och där-

med företagskonkurserna. de kreditförluster som bankerna gör på sin företagsutlå-

ning kommer därmed också att påverkas av husprisfallet. För att undersöka i vilken 

utsträckning som kreditförlusterna påverkas av husprisfallet används husprisfallets 

effekt på makroekonomin som utgångspunkt. de makroekonomiska effekterna 

används sedan i en modell som kopplar konkursrisken i företagssektorn till den mak-

roekonomiska utvecklingen.12

12 se åsberg sommar och shahnazarian (2009).
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Tabell 4. Makroekonomisk utveckling från olika modeller, skillnad jämfört med huvudscenario, procent

a) scenario från bvaR-modell

åR 1 åR 2 åR 3

tillväxt i bnp -3,0 -1,2 1,0
tillväxt i industriproduktion -11,2 -6,3 -0,3
kort ränta -0,8 -2,4 -2,9

b) scenario från dsge-modell, med penningpolitisk reaktion

åR 1 åR 2 åR 3

tillväxt i bnp -0,7 -0,4 0,3
tillväxt i industriproduktion -4,9 -4,1 -2,2
kort ränta -0,5 -0,5 -0,2
inflation 0,0 -0,1 -0,1

c) scenario från dsge-modell, utan penningpolitisk reaktion

åR 1 åR 2 åR 3

tillväxt i bnp -0,9 -0,9 0,1
tillväxt i industriproduktion -5,4 -5,4 -2,7
kort ränta 0,0 0,0 0,0
inflation -0,2 -0,5 -0,5

anm. de tre modellerna tar fram ett scenario hur bnp-tillväxten ändras. det historiska sambandet mellan bnp-tillväxt och 
industriproduktionstillväxt används sedan för att ta fram scenariot för industriproduktionstillväxt.

den konkursrisk ett företag löper, och därmed den kreditrisk en bank har i sin utlå-

ning mot företag beror på den makroekonomiska utvecklingen. då den ekonomiska 

aktiviteten sjunker försämras de svenska företagens vinster genom att intäkterna 

minskar samtidigt. en lägre ränta kan emellertid förbättra företagens situation 

genom att kostnaderna minskar. detta påverkar företagens överlevnadsförmåga och 

därmed sannolikheten att de går i konkurs. För att kunna koppla de makroekono-

miska scenarierna i tabell 4 ovan till sannolikheten för företagskonkurser, och som 

en följd av detta till kreditförluster i banksektorn kan modellen i åsberg sommar och 

shahnazarian (2009) användas. denna modell utgår ifrån ett samband som anger 

hur konkurssannolikheten i svenska företag hänger samman med industriproduk-

tion, kort ränta samt inflation. genom att undersöka hur konkurssannolikheterna 

förändras då den makroekonomiska utvecklingen förändras kan kreditförlusternas 

utveckling under de olika scenarierna bedömas.  

Kreditförluster vid ett husprisfall

de konkurssannolikheter och de kreditförluster som uppkommer under de olika 

makroekonomiska scenarierna presenteras i tabell 5 och diagram 13.  
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Diagram 13. Förväntad konkurssannolikhet vid olika makroekonomiska scenarier

Från diagram 13 framgår det att den förväntade konkurssannolikhetens utveckling 

under de olika scenarierna skiljer sig mycket åt. För scenarierna som erhålls från 

jämviktsmodellen blir konkurssannolikheten större än vad som gäller under huvud-

scenariot i Finansiell stabilitet 2010:1 (FsR 10:1). makroscenariot som kommer från 

bvaR-modellen ger emellertid en konkurssannolikhet som ligger över huvudsce-

nariots under första hälften av den beaktade perioden och under huvudscenariot 

den andra hälften av perioden. anledningen till att konkurssannolikheten blir lägre i 

slutet av perioden är den kraftiga responsen i den korta räntan som erhålls i denna 

modell. trots fallande industriproduktion minskar företagens kostnader genom 

räntesänkningar i sådan utsträckning att nettoeffekten på konkurssannolikheten blir 

att den blir lägre än i huvudscenariot.

Tabell 5. Kreditförluster vid olika makroekonomiska scenarier, Mdr SEK

åR 1 åR 2 åR 3 summa

FsR 10:1 3,4 3,3 3,2 9,9
bvaR, tabell 4a 4,9 2,8 1,4 9,2
dsge, tabell 4b 3,6 4,7 7,1 15,5
dsge, tabell 4c 5,2 8,7 12,6 26,5

Från tabell 5 framgår det att de kreditförluster som orsakas av bankernas utlåning 

till svenska företag till stor del beror på den makroekonomiska utveckling som följer 

i husprisfallets spår. ju större det realekonomiska fallet är, och ju mer begränsad 

penningpolitikens reaktion är, desto större blir kreditförlusterna vid ett husprisfall.
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sammantaget tyder de resultat som erhålls i beräkningarna ovan på att ett 

husprisfall visserligen skulle kunna påverka den finansiella stabiliteten i banksektorn 

men inte så mycket att bankernas kapitaltäckning hotas. 

Även om analysen ovan indikerar att ett husprisfall inte väntas påverka den 

finansiella stabiliteten genom kreditförluster så är det viktigt att hålla i åtanke att 

det kan finnas andra kanaler genom vilka ett husprisfall kan påverka den finansiella 

stabiliteten. en sådan kanal är bankernas finansiering (se ovan).

Historiska samband är inte alltid signifikativt för samband framöver

analysen ovan bygger dels på antagandet om linjära effekter och dels på antagan-

det om en generell effekt på företagens kreditvärdighet. ansatsen är därmed av 

makroekonomisk karaktär och inte sektorspecifik. en möjlig risk är till exempel att 

fastighetsbolagen drabbas hårdare än övriga företag och därmed orsakar högre 

kreditförluster än väntat. vidare är modellanalysen helt beroende av att historiska 

samband fortsätter att hålla, vilket också det utgör en osäkerhetsfaktor.   

Slutsatser

i denna rapport undersöks i vilken utsträckning ett husprisfall skulle kunna påverka 

den finansiella stabiliteten genom bankernas finansiering via säkerställda obliga-

tioner samt deras kreditförluster på utlåning till företag. slutsatserna är att kredit-

värdigheten för säkerställda obligationer inte borde vara hotad vid ett husprisfall. 

däremot kan bankernas kostnad och tillgång till finansiering påverkas trots en bra 

kreditkvalitet på de säkerställda obligationerna, till exempel kan investerares vilja 

att köpa svenska säkerställda obligationer minska om huspriser oväntat börjat falla. 

detta kan sin tur höja bolåneräntorna vilket även det bör påverka huspriserna nega-

tivt. vad gäller kreditförluster är den huvudsakliga slutsatsen är den makroekono-

miska utvecklingen vid ett husprisfall är central för de kreditförluster som uppkom-

mer. om man analyserar kreditförlusterna under ett makroekonomiskt scenario 

där penningpolitiken kan reagera på husprisfallet indikerar resultatet att inga större 

effekter på kreditförlusterna i banksektorn uppkommer. vid annan makroekonomisk 

utveckling kan emellertid större kreditförluster uppkomma. dock sannolikt inte 

så att bankernas kapitaltäckning hotas. effekten på bankernas finansiering samt 

kreditförluster bedöms som de mest sannolika kanaler genom vilka ett husprisfall 

skulle påverka den finansiella stabiliteten. man givetvis tänka sig andra kanaler som 

har en mer generell effekt på hela ekonomin. ett kraftigt husprisfall skulle exempel-

vis kunna resultera i att arbetskraften blir mindre rörlig om hushållen får belånings-

grader över 100 procent.
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 n bolåntagare på obestånd  
– en jämförelse mellan usa  
och sverige
toM andersson oCh soFia lindh*

I denna artikel ger vi en beskrivning av hur regelverken i USA och Sverige fungerar 

när en bolåntagare hamnar på obestånd. Vi för även en översiktlig diskussion i vilka 

avseenden dessa regler skulle kunna utgöra en förklaring till skillnaderna i kredit-

förlustnivåer i bostadsutlåningen i de båda länderna. Jämförelsen visar att de legala 

möjligheterna för ett hushåll att frigöra sig från skyldigheten att betala sitt bolån 

är större i USA än i Sverige. Det beror främst på att låntagare i USA i vissa fall kan 

lämna ifrån sig eller sälja bostaden utan att riskera att bli sittande med en rest-

skuld. Sådana regler och lånevillkor förekommer inte alls i Sverige. En annan faktor 

av betydelse är skillnaderna mellan insolvensramverken. Reglerna i USA innebär 

att långivare inte alltid har lika mycket att hämta i ett obeståndsförfarande som 

svenska långivare. De ekonomiska riskerna för ett prisfall på bostadsmarknaden 

bärs därför i USA till stor del av långivarna. I Sverige kan förhållandet sägas vara de 

omvända.

* Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet, sveriges riksbank.
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inledning

i såväl den svenska 90-talskrisen som den senaste globala finanskrisen har de 

svenska kreditinstitutens förluster för bostadsutlåning legat på mycket låga nivåer. 

det står i stark kontrast till situationen i usa, där banker och andra finansinstituts 

kraftiga förluster på bolån blev själva upprinnelsen till den aktuella krisen. skillna-

derna i kreditförlustnivåer i de båda länderna kan förklaras av en rad olika legala, 

strukturella och ekonomiska faktorer. exempelvis är det troligt att den amerikanska 

modellen, där en stor del av bostadslån värdepapperiseras och säljs, har påverkat 

såväl aktsamheten i kreditgivningen som hanteringen av problemkrediter på ett 

negativt sätt. en annan förklaring – som ofta brukar höras i den svenska debatten 

 – är att amerikanska hushåll har betydligt större möjligheter än svenska att frigöra 

sig från skyldigheten att återbetala sina skulder om de får betalningsproblem – och 

att riskerna därför skulle vara större för banker som lånar ut till hushåll i usa. 

i denna artikel ger vi en mer ingående beskrivning av hur det amerikanska och 

det svenska regelverket fungerar när en låntagare hamnar på obestånd. vi för även 

en översiktlig diskussion i vilka avseenden dessa regler skulle kunna utgöra en för-

klaring till skillnaderna i kreditförlustnivåer i bostadsutlåningen i de båda länderna. 

det är dock viktigt att påpeka att denna diskussion enbart sker mot bakgrund av 

hur reglerna fungerar och inte utifrån någon empirisk analys. i vilken utsträckning 

reglerna är en faktisk orsak till nivån på bankernas kreditförluster kan vi inte uttala 

oss närmare om inom ramen för denna artikel.

systemet i usa

inledningsvis ska påpekas att det inte går att tala om ett enhetligt obestånds-

regelverk i usa. vilka rättigheter och skyldigheter långivare och låntagare har i en 

obeståndssituation kan skilja sig avsevärt mellan de amerikanska delstaterna. det 

finns dock ett antal grundläggande element som är gemensamma för samtliga 

delstater. den beskrivning som görs nedan är därför en allmän beskrivning av hur 

det typiskt sett går till i en situation där ett hushåll inte kan eller vill fullgöra sina 

lånebetalningar.

när ett hushåll i usa inte har fullgjort sina betalningar på ett bostadslån kan 

långivaren inleda en utmätning och tvångsförsäljning av bostaden, en så kallad fore-

closure. syftet för långivaren är att minimera sina förluster på lånet. Låntagaren har 

å sin sida ett antal olika handlingsalternativ för att undvika en utmätning. det kan 

exempelvis handla om att försöka förhandla med långivaren om tillfälliga lättnader i 

lånevillkoren genom att få anstånd på amorteringar eller nedsättning av räntan. Är 

långivaren ovillig att gå med på en förhandling kan låntagaren försöka försena eller 

förhindra en utmätning genom att ansöka om personlig konkurs. om låntagaren 

däremot inte anser att det är värt att strida för att behålla sitt boende kan de på 
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eget initiativ, eller i samförstånd med långivaren, sälja eller lämna ifrån sig ägande-

rätten till bostaden. i vissa fall kan låntagaren därmed bli fri från sina skulder, även 

om dessa skulle överstiga värdet på bostaden.

FoRecLosuRe – LångivaRens aLteRnativ

Foreclosure, eller utmätning, ger långivaren legal rätt att ta över och sälja den 

pant som lämnats för lånet om låntagaren inte betalar ränta och amorteringar 

enligt kontrakt. det finns två huvudsakliga typer av försäljningsförfaranden vid 

en utmätning: foreclosure by judicial sale eller foreclosure by power of sale1. en 

domstolsövervakad försäljning (foreclosure by judicial sale) innebär att försäljningen 

av bostaden sker under övervakning av en domstol. intäkterna från försäljningen 

går i första hand till den långivare som beviljat bostadslånet. i andra hand går det 

till andra långivare som tagit bostaden som pant och i sista hand till låntagaren 

själv. domstolsövervakad försäljning är ett tillgängligt alternativ i alla delstater och 

obligatorisk i många. bankadministrerad försäljning (foreclosure by power of sale) 

innebär i stället att långivaren har rätt att själv sköta försäljningen utan inblandning 

av domstol. intäkterna från försäljningen följer samma prioritetsordning som vid en 

domstolsövervakad försäljning2.3

processen initieras av långivaren och sätts vanligtvis igång cirka tre till sex måna-

der efter den första uteblivna betalningen på ränta och amortering. Hur en utmät-

ning ska skötas varierar kraftigt mellan olika delstater. oftast regleras det i bolåne-

avtalet när långivaren har rätt att starta en utmätning. Hur lång tid det sedan tar tills 

dess att bostaden är såld skiljer sig mellan de olika delstaterna och kan även bero på 

läget på bostadsmarknaden. under normala marknadsförhållanden tar processen 

i regel ett par månader. i ett ofördelaktigt marknadsläge kan det dock ta betydligt 

längre tid.

om intäkterna från försäljningen inte täcker lånet och långivarens omkostnader, 

dvs. om en restskuld uppstår, ger de flesta stater långivaren rätt att göra anspråk på 

låntagarens övriga tillgångar genom att framföra ett så kallat deficiency judgement. 

Även om denna rättighet finns är det dock ovanligt att långivaren framför sådana 

anspråk. att långivarna avstår förklaras av att det sällan finns några ytterligare till-

gångar att göra anspråk på.  antingen för att låntagaren helt enkelt saknar tillgång-

ar av värde eller för att de tillgångar som finns är pantsatta för andra krediter eller 

omfattas av undantag i konkursrätten och därmed inte får säljas (se avsnitt nedan 

om personlig konkurs). Även om ”deficiency judgement” är tillåtet så kan det i vissa 

1 två mindre förekommande former är strict foreclosure och foreclosure by entry and possession.
2 i de flesta stater ges också låntagare en återköpsrätt (right of redemption), vilket innebär att låntaga-

ren har rätt att återköpa den utmätta bostaden fram till dess att den tvångsförsäljs. i vissa delstater 
kvarstår återköpsrätten även efter det att bostaden sålts.

3 Li (2009).
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delstater ändå inte göras för vissa typer av bostadslån. delstatslagarna kan nämli-

gen kräva att dessa – och även andra typer av lån – måste vara ”non-recourse”. det 

betyder att långivaren enbart kan kräva betalning från de tillgångar som pantsatts 

för lånet.4 

den ekonomiska risken av ett prisfall på bostäder bärs alltså till stor del av lån-

givaren. Långivaren kan inte kräva bolånetagaren på en restskuld i det fall bostads-

lånet är ”non-recourse” eller delstatslagarna inte tillåter ”deficiency judgements”. 

och i andra fall har långivaren lite eller kanske inget att hämta vid en indrivning av 

en restskuld på grund av att tillgångar saknas, är pantsatta eller undantagna från 

utmätning i konkursrätten.

LåntagaRens HandLingsaLteRnativ

om låntagaren är orolig för att en utmätning ska sättas igång, eller när långivaren 

de facto har aviserat om att den avser inleda en utmätningsprocess, har låntagaren 

en rad olika handlingsalternativ för att försöka undvika att detta ska ske. 

Fullgöra missade betalningar

i flera delstater har låntagaren en viss tidsperiod på sig att fullgöra tidigare missade 

 betalningar efter det att långivaren har aviserat att utmätning ska ske. det förut-

sätter dock att låntagaren har tillräckligt med pengar för att komma i fatt med 

eftersläpande betalningar och tillkommande avgifter. i de delstater där låntagaren 

inte har den rättigheten kan långivaren säga upp (accelerera) lånet eller gå vidare 

med utmätning så fort låntagaren hamnar efter med betalningarna.5 

Omförhandling av lån 

ett annat alternativ är att låntagaren och långivaren försöker nå en uppgörelse kring 

lånevillkoren. att medge vissa lättnader i villkoren kan ligga i långivarens intresse 

eftersom en utmätningsprocess är resurskrävande. dessutom kan den resultera i 

ansenliga förluster för långivaren, särskilt om värdet på bostaden har fallit sedan 

lånet beviljades. en uppgörelse kan innefatta allt från anstånd med betalningar på 

lånet vad gäller räntor och amorteringar till lägre räntesatser eller nedskrivning. ett 

ytterligare alternativ för låntagaren kan vara att försöka få ett lån till bättre villkor 

och betala av det gamla lånet.6

trots att det ofta skulle vara en billigare lösning för långivaren att söka en upp-

görelse med låntagaren leder majoriteten av obeståndsärendena ändå till utmätning. 

en förklaring är att hanteringen av lånet ofta sköts av ett så kallat serviceföretag, 

4 elias (2009).
5 se www.hud.gov och elias (2009).
6 se www.hud.gov, elias (2009) och även adelino et al. (2009).
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och inte av den egentliga långivaren7. serviceföretaget har som regel svaga incita-

ment att omförhandla lånet eftersom de själva inte ”äger” lånet och därmed inte 

heller drabbas av de eventuella förluster som en utmätning kan resultera i.8 en an-

nan förklaring är att långivaren helt enkelt kalkylerar med att det är mindre kost-

samt att låta bostaden gå till utmätning än att omförhandla lånet.9

i februari 2009 införde den amerikanska regeringen ett program, making Home 

affordable program, för att underlätta för bolånetagare på obestånd att omför-

handla eller refinansiera sina bostadslån. syftet är att minska antalet utmätningar 

och att det ska bidra till att stabilisering av den amerikanska bostadsmarknaden. 

programmet erbjuder vissa finansiella lättnader för de serviceföretag som adminis-

trerar bostadslån mot att låntagaren får sin ränta modifierad under en begränsad 

period.10 

Personlig konkurs

en sista utväg för bolånetagare på obestånd som vill försöka undvika eller fördröja 

en utmätningsprocess är att ansöka om personlig konkurs. det finns två olika typer 

av konkursförfaranden som är tillämpliga för privatpersoner. dessa regleras på 

federal nivå i chapter 7 och 13 i the u.s. bankruptcy code. gemensamt för båda 

förfarandena är att utmätningsprocesser och andra typer av indrivningsanspråk från 

låntagare automatiskt stoppas så fort en konkursansökan lämnas in. detta stopp 

kan endast hävas av en federal domstol.11

när en låntagare ansöker om konkurs enligt chapter 7 betalas skulderna av ge-

nom att låntagarens tillgångar likvideras. de skulder som inte täcks av de likviderade 

tillgångarna skrivs av. vissa tillgångar undantas dock från att ingå i konkursen. ett 

centralt undantag är det så kallade ”homestead exemption”12, vilket kan skydda 

låntagaren från att bli av med sin bostad vid personlig konkurs. om det belopp som 

undantas är större än det egna kapital som låntagaren har i boendet kan nämligen 

konkursförvaltaren inte sälja bostaden för att betala av de skulder som låntagaren 

har utöver bolånet. på detta sätt kan bostaden och bostadslånet hållas utanför kon-

kursen. i och med avskrivningen av övriga skulder kan låntagaren återfå förmågan 

att betala räntor- och amorteringar på bostadslånet. eftersom det finns en möjlighet 

att låntagaren återfår sin betalningsförmåga när andra skulder har skrivits av kan 

7 att administrationen av bolån sköts av ett serviceföretag och inte av långivaren själv beror på att lånen 
i stor utsträckning är värdepapperiserade. 

8 se thomson (2009).
9 se adelino et al., (2009).
10 se www.makinghomeaffordable.gov.
11 en individ måste uppfylla vissa kriterier för att kunna beviljas konkurs. dessa kriterier har skärpts under 

senare tid vilket gjort det svårare att få en konkurs beviljad.
12 Hur stor del av bostadens värde som undantas vid en likvidering varierar mellan delstaterna. i de flesta 

delstater gäller undantaget upp till en viss beloppsgräns, men i vissa stater gäller undantaget hela 
bostaden.
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personlig konkurs enligt detta förfarande vara gynnsam för den långivare som har 

gett bostadslånet. kan låntagaren ändå inte fullgöra betalningarna på bostadslånen 

går bostaden vidare till utmätning.13 

en personlig konkurs enligt chapter 13 innebär i stället att låntagaren får behålla 

sina tillgångar. samtidigt blir han skyldig att avsätta alla sina inkomster för att åter-

betala sina skulder enligt en avbetalningsplan. visst avdrag görs dock för levnads-

kostnader. Låntagaren, eller dess ombud, ger ett förslag på en betalningsplan till en 

konkursdomstol. om domstolen godkänner betalningsplanen ska betalningar ske 

under en viss period, normalt på tre eller fem år. om betalningsplanen fullföljs skrivs 

de flesta av låntagarens skulder av. För bostadslån gäller dock särskilda regler. dels 

kan betalningarna på dessa lån inte justeras i betalningsplanen utan ska i stället ske 

enligt de ursprungliga lånevillkoren. dels skrivs lånet som huvudregel inte av efter 

att betalningsplanen löpt ut. syftet med denna särbehandling är att låntagaren ska 

ges möjlighet att klara av sina bostadslån och behålla sin bostad genom att få lätt-

nader för andra typer av skulder. Även denna typ av konkurs kan vara gynnsam för 

den långivare som svarar för bostadslånet eftersom de lättnader som låntagaren får 

för sina andra skulder stärker förutsättningarna att kunna betala på bostadslånen. 

om låntagaren trots konkursen inte klarar av att fullfölja sina lånebetalningar under 

den period som betalningsplanen löper kan domstolen ogiltigförklara konkursen. en 

följd av detta kan bli att domstolen i stället beslutar om konkurs genom likvidation 

(chapter 7). Risken är då stor att låntagaren förlorar sitt boende genom utmätning.14 

trots att personlig konkurs enligt båda förfarandena kan underlätta för låntagare 

att klara av sina bolån och behålla sin bostad slutar dock en stor andel av ärendena 

ändå i en utmätning. orsaken är att låntagaren ofta brister i sina betalningar till 

långivaren även efter konkursen. Långivaren förlorar också intäkter i och med att 

betalningar ställs in under konkursförfarandet samt att det finns risk att underhållet 

av bostaden inte sköts under konkursprocessen, vilket leder till en värdeminskning.15 

det ska också påpekas att även om en personlig konkurs i flera avseende kan 

vara till gagn för låntagaren så medför det också flera negativa konsekvenser. För-

utom att det kan leda till att man förlorar sitt hem så leder det också till ett försäm-

rat kreditbetyg för låntagaren. detta innebär först och främst att det blir svårare och 

dyrare att få krediter i framtiden. men det kan även påverka saker som möjligheten 

att få hyra bostad eller att få jobb. 

Lämna bostaden

i de alternativ som diskuteras ovan kan låntagarens avsikt vara att förhindra eller 

fördröja en utmätning i syfte att kunna bo kvar i bostaden. ett hushåll som av 

13 Li (2009), ström & Zackrisson (2006), se även www.uscourts.gov.
14 Li (2009), ström & Zackrisson (2006), se även www.uscourts.gov.
15 Li (2009).
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ekonomiska eller av andra skäl inte kan eller vill bo kvar har flera alternativ för att 

avveckla sin bostad.

ett alternativ är att låntagaren helt enkelt överger bostaden och medvetet 

låter den gå till utmätning.  detta kan vara en ekonomiskt fördelaktig strategi om 

bostadslånet är ”non-recourse” eftersom långivaren då inte kan göra anspråk på 

de eventuella restskulder som kvarstår efter det att bostaden sålts. Låntagaren 

kan då i praktiken lämna bostaden och på sätt bli fri från sina bostadslån även om 

försäljningen inte skulle täcka hela lånet. Låntagaren blir däremot skyldig att betala 

inkomstskatt på det belopp som man i och med detta slipper betala. andra typer av 

krediter, exempelvis topplån och bottenlån som inte är ”non-recourse”, kan låntaga-

ren inte göra sig fri från på detta sätt.16

Låntagaren kan också söka en frivillig överenskommelse med långivaren om 

hur bostaden ska avvecklas. en första variant, en så kallad short sale, är att lån-

givaren låter låntagaren sälja bostaden till ett lägre värde än lånet och att eventuella 

restskulder därefter skrivs av. det kan vara ett fördelaktigt alternativ för låntagare 

som inte har några möjligheter att få sina restskulder avskrivna, exempelvis om de 

inte har ett ”non-recourse”-lån. en andra variant är att långivaren och låntagaren 

tecknar ett så kallat ”deed in lieu of foreclosure”. det innebär att låntagaren över-

lämnar bostaden till långivaren. skillnaden mot det tidigare beskrivna alternativet 

där låntagaren ger upp äganderätten genom att överge bostaden är att det i detta 

fall sker i samförstånd med långivaren.17

i samtliga dessa fall drabbas långivaren av kreditförluster då bostaden säljs till 

ett lägre värde än bostadslånets storlek. För låntagarens del finns det också en 

rad negativa implikationer, utöver att bostaden går förlorad. oavsett i vilken form 

bostaden avvecklas så kommer det exempelvis leda till ett försämrat kreditbetyg 

för låntagaren. och som påpekas ovan försämrar detta möjligheterna att få lån i 

framtiden och kan dessutom leda till svårigheter att få jobb. som redan nämnts kan 

låntagaren också bli skattskyldig för de skulder som skrivs bort.

systemet i sverige

när ett svenskt hushåll får betalningsproblem kan långivaren inleda en liknande ut-

mätningsprocess som i det amerikanska systemet. För att undvika en sådan utmät-

ning består låntagarens handlingsalternativ i att fullfölja de betalningar som missats 

eller försöka nå en uppgörelse med långivaren. en uppgörelse förutsätter dock att 

långivaren kan övertygas om att de har mer att vinna på detta än att bostaden säljs, 

något som kan vara särskilt svårt om det finns ett övervärde i bostaden. till skillnad 

16 www.hud.gov och elias (2009).
17 elias (2009), se även www.freddiemac.com och www.hud.gov.
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från det amerikanska systemet finns ingen möjlighet för en låntagare att använda de 

svenska obeståndsreglerna för att förhindra att en utmätning ska genomföras. 

vad gäller möjligheterna att bli fri från sina skulder om bostaden är värd mindre 

än bostadslånet är låntagarens enda alternativ, utöver att söka en överenskommelse 

med långivaren, att ansöka om så kallad skuldsanering. detta kan dock i de allra 

flesta fall endast göras efter att bostaden och andra tillgångar avyttrats, antingen 

på eget initiativ eller genom utmätning. i sverige finns det ingen motsvarighet till de 

regler som ofta förekommer i usa, vilka förbjuder eller förhindrar långivare (krav 

på att lån ska vara ”non-recourse” eller avsaknad av rätt att framföra ”deficiency 

judgement”) att framföra ytterligare anspråk efter att bostaden sålts. det finns inte 

heller samma generösa undantagsregler i insolvensrätten för privatpersoner som 

skyddar låntagaren från att få sina övriga tillgångar utmätta för att återbetala en 

eventuell restskuld.

LångivaRens HandLingsaLteRnativ

om en låntagare är mer än en månad sen med två eller flera betalningar, eller om 

de obetalda fordringarna överstiger en viss andel av skulden ger konsumentkreditla-

gen långivare rätt att säga upp lånet och anföra krav på att hela lånet plus upplupna 

räntor ska återbetalas. innan ett institut säger upp lånet har dock påminnelser och 

inkassokrav skickats ut. då låntagare kan faktureras kvartalsvis och eftersom som 

de obetalda summorna måste uppgå till en viss andel av lånet kan det dröja mer än 

ett halvår efter den första uteblivna betalningen innan banken kan säga upp lånet. 

banken för därför även samtal med låntagaren i syfte att åstadkomma någon form 

av uppgörelse så att uppsägning kan undvikas. 

i det fall låntagaren inte fullgör kraven på återbetalning efter det att lånet sagts 

upp, kan långivaren ansöka och betalningsföreläggande hos kronofogdemyndig-

heten (kronofogden). ett betalningsföreläggande meddelas sedan låntagaren. ett 

samtal mellan långivare och låntagare kan fortgå även om ärendet gått vidare till 

kronofogden. i de fall som bostadens marknadsvärde överstiger lånet försöker ban-

ken ofta komma överens med låntagaren om en försäljning på marknaden. under 

förutsättning att betalningsföreläggandet inte har bestrids eller återkallas (exem-

pelvis p.g.a. att banken och låntagaren nått en överenskommelse) fattas beslut att 

bostaden är utmätt. Långivaren har då två månader på sig att ansöka om exekutiv 

försäljning av bostaden, annars förfaller utmätningsverkan18.19

vid en exekutiv försäljning säljs bostaden och likviden från försäljningen fördelas 

sedan enligt en fastställd prioritetsordning mellan i första hand de parter som har 

18 Låntagarens betalningsskyldighet finns dock kvar, och långivaren kan i och med utslaget ansöka om 
utmätning i så väl fastighet och annan egendom.

19 se www.kronofogden.se och sou 2008:82
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panträtt i fastigheten och i andra hand för de parter utan panträtt. kostnaderna för 

den exekutiva försäljningen ska i princip alltid vara täckta innan fordringsägarna kan 

börja få betalt.20 

om försäljningen inte täcker bankens fordringar får låntagaren en restskuld. 

denna skuld kvarstår hos banken till dess att den avbetalas eller skrivs av.  om 

långivaren inte begärt utmätning av bostaden för sin fordran kan han eller hon få 

utmätning i annan egendom så länge det inte sker i konkurrens med andra långi-

vare. Finns andra långivare är man i första hand hänvisad till sin panträtt i bostaden. 

oftast är långivarens fordran så stor att det inte finns någon annan egendom än 

fastigheten som kan täcka fordran. om en restskuld kvarstår när bostaden är såld 

kan långivaren konkurrera med övriga fordringsägare om låntagarens eventuella 

övriga utmätningsbara egendom.21 

i sverige kan utmätning enbart ske i regi av kronofogden. det finns inga möjlig-

heter för kreditgivaren att som i vissa amerikanska delstater sälja bostaden på eget 

initiativ (foreclosure by power of sale). 

under 2010 kom det in knappt 4 000 ansökningar om utmätning av bostadsrät-

ter och fastigheter. av dessa såldes cirka en fjärdedel på exekutiv auktion.22 i majo-

riteten av fallen kom alltså låntagaren och långivaren överens om en annan lösning 

för att undvika utmätning. 

LåntagaRens HandLingsaLteRnativ

det främsta alternativet för en låntagare som inte kan fullgöra sina betalningar på 

ett lån är att försöka komma överens med banken om någon form av uppgörelse. 

Är detta inte möjligt påbörjas den ovan beskrivna processen. om denna slutar i en 

utmätning och en restskuld kan låntagaren – om denne fortfarande inte kan komma 

överens med banken om någon typ av uppgörelse – ansöka om skuldsanering hos 

kronofogden.

Frivillig uppgörelse

en låntagare som är på obestånd kan kontakta banken för att komma överens om 

en uppgörelse. syftet är att minska lånebördan så att låntagare får möjlighet att 

komma på fötter igen. en sådan överenskommelse med banken kan exempelvis 

innebära förbättrade villkor genom justering av ränta eller amortering.23 Även när 

bolånet är uppsagt av banken kan en diskussion kring en uppgörelse fortgå. som 

20 www.kronofogden.se
21 Regelverket för fastigheter och bostadsrätter skiljer sig något, eftersom bostadsrätter definieras som 

lös egendom. exempelvis finns det ett undantag i utsökningsbalken som säger att en bostadsrätt inte 
ska utmätas om bostadsrättens värde är oskälig eller om bostaden bör behållas med hänsyn till lånta-
garens behov (se utsökningsbalken 5 kap 1§). någon motsvarande regel finns inte för fastigheter.

22 enligt statistik från kronofogden.
23 se www.konsumentverket.se.
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nämnts ovan vill gärna banken hellre hitta en lösning, eftersom det ofta innebär en 

lägre kreditförlust.  

Skuldsanering

skuldsanering går ut på att låntagaren ska betala av hela eller delar av sin skuld 

enligt en viss betalningsplan och att skulderna därefter skrivs av. skuldsanering 

regleras i skuldsaneringslagen och är till för de gäldenärer som är så svårt skuld-

satta att man inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid. Förfarandet bygger 

på samma princip som det amerikanska konkursregelverkets chapter 13 (se ovan). 

en viktig skillnad mellan ländernas regler är dock att en svensk låntagare inte kan 

ansöka om skuldsanering i syfte att få sina icke bostadsrelaterade skulder avskrivna 

för att på så sätt kunna få stärkta möjligheter att klara av sina bolån och därmed 

kunna behålla sin bostad. Huvudregeln vid en skuldsanering är att tillgångar som 

den skuldsatte inte anses ha behov av ska avyttras innan en skuldsanering kan bli 

aktuell. det förekommer dock undantag. den skuldsatte kan få behålla en fastighet 

med ett mindre övervärde. den skuldsatte får då också förbehålla sig pengar för att 

betala på bolånen och dessa lån läggs då utanför en skuldsanering. Är fastigheten 

överbelånad och det bedöms rimligt att den skuldsatte bor kvar under skuldsane-

ringsperioden undantas så mycket av bolånen som en värdering utvisar och resten 

skuldsaneras.24 

i det fall skuldsanering beslutas ska låntagaren betala av på sin skuld enligt en 

särskild betalningsplan. avbetalningsperioden löper vanligen på fem år. det finns 

inga golv eller tak för återbetalningsbeloppens storlek utan de kan fastställas till 

allt från noll kronor och uppåt. men syftet är att den som skuldsaneras ska leva 

på existensminimum under avbetalningsperioden och att all inkomst därutöver ska 

gå till att betala av skulder. när femårsperioden löpt ut skrivs låntagarens samtliga 

skulder av.25 i detta skede skriver också banken av eventuella resterande delar av 

skulden. enligt statistik från kronofogden leder drygt en tredjedel av skuldsaneringar 

till nolluppgörelse, det vill säga att låntagaren inte behöver betala något alls under 

saneringsperioden. det finns därför incitament för långivaren att försöka undvika en 

skuldsanering och i stället skriva ned lånet och göra upp om en avbetalningsplan för 

kunden. Låntagaren blir då skyldig att betala av den resterande delen av lånet. en 

sådan lösning genererar oftast mer intäkter för banken än en skuldsanering.

privatpersoner kan i princip enbart beviljas skuldsanering en gång under sin 

livstid26, till skillnad från i usa där det finns möjlighet att få skuldsanering enligt 

24 se www.kronofogden.se, skuldsaneringslagen och sou 2008:82.
25 se skuldsaneringslagen och sou 2008:82.
26 www.kronofogden.se och sou 2004:81.
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chapter 13 mer än en gång27. under 2009 beviljades cirka 4 000 ansökningar om 

skuldsanering i sverige. i 16 procent av fallen anges bostadslån som grunden till 

skuldproblemen.28

innan skuldsaneringslagen kom till 1994 var det betydligt svårare för fysiska 

personer att få sina skulder avskrivna. en gäldenär på obestånd fick då ansöka om 

personlig konkurs och för att kunna få sina skulder avskrivna var man tvungen att få 

till stånd ett ackord29, vilket innebär att borgenären skriver ner en viss del av fordran. 

peRsonLig konkuRs – ett aLteRnativ FöR båda paRteR

privatpersoner kan också gå i personlig konkurs. ansökan om personlig konkurs kan 

göras både av fordringsägare och av den skuldsatte. i en konkurs realiseras lånta-

garens egendom och de erhållna medlen används för att betala skulderna enligt 

Förmånsrättslagen30. de skulder som inte betalas av finns fortfarande kvar. under 

konkursen förlorar låntagaren förfoganderätten över sina  tillgångar. istället förfogar 

en konkursförvaltare över låntagarens tillgångar och säljer av dessa för att ersätta 

långivaren och andra fordringsägare. om en fastighet säljs i samband med konkurs 

får långivaren betalt för sin fordran så långt panträtten täcks av köpeskillingen. 

om långivarens fordran inte täcks av köpeskillingen är han hänvisad till om det blir 

någon utdelning till oprioriterade borgenärer. Fordran som kvarstår efter konkursen 

gäller så längde den inte är preskriberad.31 

slutsatser

som framgått av jämförelsen ovan är möjligheterna för ett hushåll att frigöra sig 

från skyldigheten att betala sitt bolån större i usa än i sverige. detta beror främst 

på att amerikanska låntagare till skillnad från svenska i vissa fall kan ha legala möj-

ligheter att lämna ifrån sig eller sälja bostaden utan att riskera att bli sittande med 

en restskuld. sådana regler och lånevillkor förekommer inte alls i sverige. den enda 

möjligheten för en svensk låntagare att bli av med en restskuld är att få till stånd 

en uppgörelse om nedskrivning med banken eller genomgå en skuldsaneringspro-

cess. en annan faktor av betydelse är skillnaderna i det amerikanska och svenska 

insolvensramverket för privatpersoner. Reglerna för personlig konkurs i usa innebär 

att bankerna – även om de har legal rätt att kräva in en restskuld – inte alltid har 

lika mycket att hämta i ett obeståndsförfarande. dessutom kan de amerikanska 

konkursreglerna, till skillnad från den svenska skuldsaneringslagen, användas för att 

27 bankruptcy abuse prevention and consumer protection act
28 enligt statistik från kronofogden.
29 proposition 1993/94:123 skuldsaneringslag.
30 vid såväl utmätning som konkurs gäller reglerna i 6 §, Förmånsrättslagen.
31 se ström & Zackrisson (2006) och konkurslagen.
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förhindra och eller fördröja en utmätning. i sverige beviljas skuldsanering i princip 

alltid först efter det att alla tillgångar har avyttrats.

ur ett låntagarperspektiv innebär detta att de ekonomiska riskerna med att 

skuldsätta sig är lägre i usa än vad de är i sverige, något som sannolikt också har 

betydelse för hur mycket krediter hushållen efterfrågar. allt annat lika är det rimligt 

att anta att hushåll i usa är villiga att ta på sig en större skuldbörda än svenska 

hushåll. och en högre skuldsättning hos hushållen innebär också större kreditrisker i 

de kreditgivande instituten. 

sammantaget gör detta att riskerna i bostadsutlåningen är större i usa än i  

sverige. möjligheterna att slippa ansvar för eventuella restskulder gör att de 

ekonomiska riskerna för ett prisfall på bostadsmarknaden i stor utsträckning bärs 

av långivarna. i sverige kan förhållandet sägas vara de omvända. avsaknaden av 

möjlighet att lämna en förlusttyngd bostad och bli av med skulden, i kombination 

med de relativt strikta obeståndsreglerna, gör att risken för ett prisfall till största del 

bärs av hushållen själva.
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 n tillgångspriser, finansiell 
stabilitet och penningpolitik
Franklin allen och kenneth rogoFF*

Den teoretiska och empiriska litteraturen om penningpolitik och fastighetspriser 

utvecklas snabbt. Det finns en livlig debatt om huruvida penningpolitiken ska 

användas för att föregripa farliga fastighetsbubblor som kan utlösa finanskriser. 

Den här rapporten ger en selektiv översikt över den här litteraturen. Fokus ligger 

på forskning som införlivar finansiella friktioner och tillgångsprisbubblor som har 

potential att skapa de diskontinuerliga kollapser som kunnat observeras då och då. 

Den systemriskförebyggande regleringen för att kontrollera fastighetspriser disku-

teras också. Vår slutsats är att både penningpolitik och systemriskförebyggande 

åtgärder måste användas för att skydda mot fastighetsbubblor.

Rapport presenterad den 12 november 2010 vid Riksbankens workshop om  

bostadsmarknaderna, penningpolitiken och finansiell stabilitet

 

* Franklin allen, university of pennsylvania och kenneth Rogoff, Harvard university. vi tackar Frank 
smets och marie Hoerova för användbara litteraturtips. vi tackar även våra diskussionspartner Luci 
ellis och Jean-Charles Rochet, övriga deltagare i workshopen den 12 november och medlemmarna i 
Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden rörande den svenska bostads-
marknaden för många värdefulla kommentarer. sevinc Cukurova och balint Horvath har bidragit med 
utmärkt forsknings assistans. 
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1.  inledning

den här rapporten innehåller en selektiv genomgång av litteraturen om penningpo-

litik och fastighetspriser, inklusive såväl empiriska som teoretiska bidrag.1 Litteratu-

ren utvecklas snabbt och debatten är livlig. Frågan gäller i synnerhet om penningpo-

litiken ska användas för att föregripa farliga fastighetsbubblor, om nu de monetära 

myndigheterna kan identifiera dem. det råder ingen tvekan om att en för stor del 

av den akademiska litteraturen om penningpolitik bygger på modeller med perfekta 

finansmarknader, vilket i stort sett förutsätter att skuldkatastrofer förknippade med 

fastighetskrascher inte kan inträffa. den begränsade litteratur som i sina modeller 

tar hänsyn till finansiella friktioner, gör det på ett sätt som skapar snedvridningar av 

andra ordningen men inte resulterar i den slags katastrofala diskontinuerliga kollaps 

som kunnat observeras då och då i praktiken.

denna rapport undersöker den senaste forskningen som försöker införliva finan-

siella friktioner och bubblor, och visa att penningpolitiken kan spela en roll när det 

gäller att förvärra belåningscyklerna. vi diskuterar den här litteraturen i avsnitt 3–6 

i detta kapitel. det har framförts att korrekt anpassade systemriskförebyggande 

åtgärder kan leda till att penningpolitiken inte behöver fokusera på fastighetspriser, 

förutom som en indikator för att förutsäga inflationen och arbetslösheten på kort 

eller medellång sikt. det tar vi upp i avsnitt 7. enligt vår tolkning av litteraturen är 

det sannolikt farligt att välja en extrem position. Även om systemriskförebyggande 

åtgärder är första försvarslinjen kan politisk press leda till betydande sårbarhet om 

penningpolitiken tappar fokus. eftersom centralbanken fungerar som en ”lender of 

last resort” måste de systemriskförebyggande åtgärderna och penningpolitiken vara 

nära kopplade till varandra.

i avsnitt 2 i detta kapitel presenterar vi en del empirisk litteratur i ämnet som un-

derstryker vikten av att vara uppmärksam på fastighetsbubblor, men som samtidigt 

beskriver hur svårt det kan vara att kvantifiera dessa i praktiken.

2.  bevis för samband mellan fastighetspriser och finanskriser

den empiriska litteraturen om bostadsprisbubblor och penningpolitik är visserligen 

begränsad, men ger dock stöd för centralbankernas försök att övervaka kraftigt 

uppåtgående trender i bostadspriserna som en viktig del i riskhanteringen. Reinhart 

och Rogoff (2009) menar att bostadsspiraler som framkallats av en kreditboom är 

särskilt skadliga. i ekonomier där en betydande andel av konsumenterna är kre-

ditbegränsade kan en kraftig ökning av bostadspriserna få en större påverkan på 

konsumtionen än de normalt relativt små förmögenhetseffekterna. samtidigt har 

1 vi fokuserar särskilt på fastighetscykler, eftersom belåningen tenderar att vara mycket hög inom den 
här sektorn, och för många konsumenter är bostaden både deras största tillgång och största skuld. 
aktiekursbubblor kan i princip innebära likartade problem om skuldfinansieringen är omfattande. vår 
teoretiska analys tar hänsyn till båda typerna av cykler.
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den finansiella liberaliseringen i många länder på 1980- och 1990-talen lett till en 

kraftigt ökad Ltv-kvot (förhållandet mellan lån och värde) på bostadsmarknaden, 

vilket ökat det finansiella systemets sårbarhet för en bostadspriskollaps. Liknande 

argument kan framställas för kommersiella fastigheter.

det råder dock delade meningar om hur tillförlitligt centralbankerna kan identi-

fiera bostadsprisbubblor i data. den nästan tio år långa globala bostadsprisboomen 

som pågick fram till finanskrisen 2007 illustrerar problemet väl. i World Economic 

Outlook2 från september 2004 identifierade imF:s ekonomer ett antal globala 

faktorer som bidrog till boomen, däribland ökningen av inkomst per capita, räntor 

och bankkredit.

de rapporterar nedanstående regression för 18 industriländer för perioden 

1971–2003.3 

Tabell 1. En analys av bostadsprisökningen i olika länder 1971–2003

FöRkLaRande vaRiabLeR
beRoende vaRiabeL  
(ReaL tiLLvÄxt i bostadspRiseR)

Fördröjd real tillväxt i bostadspriser 0,521 (0,030)
Fördröjd överkomlighetskvot (eng. house affordability ratio) -0,144 (0,021)
Real tillväxt i disponibel inkomst per capita 0,530 (0,119)
kortfristig ränta -0,507 (0,109)
Real kredittillväxt 0,109 (0,036)
Fördröjd real aktiekurstillväxt 0,033 (0,009)
befolkningstillväxt 1,754 (0,623)
bankkris -2,426 (0,952)

anm. standardavvikelse inom parentes antal observationer: 524.

imF:s analytiker menar att modellen utifrån avvikelserna från den övergripande 

regressionslinjen för olika länder kan förklara större delen av den genomsnittliga 

ökningen av de internationella bostadspriserna under perioden 1971–2003. de 

identifierar dock fyra länder – australien, irland, spanien och storbritannien – där 

prisökningarna ligger 10–20 procent över den nivå som kan förklaras av fundamenta. 

i usa hade bostadsprisökningarna till och med 2003 en avvikelse på mindre än tio 

procent från regressionslinjen.

ett stort problem när man söker efter bostadsprisbubblor är att det kan vara svårt 

att bedöma risken för långsiktiga strukturella förändringar i viktiga underliggande 

makroekonomiska parametrar. många analytiker har också pekat på att den globala 

nedåtgående trenden i långa realräntor även bidragit till den globala ökningen av 

bostadspriserna. detta betonades i imF:s World Economic Outlook från april 2008, 

som identifierade fallande realräntor som en stark drivkraft för ökningen av globala 

bostadspriser under 2000-talet. men räntorna föll inte bara i länder som är finan-

2 se IMF World Economic Outlook, september 2004, kap. 2, ”the global House boom”, marco 
terrones (huvudförfattare).

3 imF WEO, september 2004, tabell b2.1.
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siella centra; de föll oprortionerligt mycket i perifera länder, i synnerhet i euroom-

rådet, även om detta ibland kan har varit av övergående karaktär. det finns alltid 

en risk att trenderna i realräntan kommer att vända på lång sikt, vilket i synnerhet 

de mer perifera länderna i euroområdet fått känna på, och detta skapar problem i 

regioner där bostadsköpen är kraftigt lånefinansierade.

den makroekonomiska volatiliteten är en annan grundläggande bestämmande 

faktor för tillgångspriser som är farlig att extrapolera. med hjälp av relativt stan-

dardiserade CCap-modeller (Consumption Capital asset pricing) visade Lettau och 

Ludvigson (2007)4 att trenden med ökade priser på riskfyllda tillgångar till stor del 

kan förklaras av den långa perioden med ”det stora lugnet” (the great modera-

tion), då den makroekonomiska volatiliteten minskade avsevärt. efter 2008 är det 

naturligtvis långt ifrån klart hur mycket den minskade volatiliteten faktiskt är perma-

nent kontra temporär. 

slutligen är det också så att även om den globala finanskrisen avslöjade den 

dåliga sidan av en finansiell fördjupning har den finansiella utvecklingen hjälpt till att 

göra bostäder till en mer likvid tillgång för många konsumenter, i synnerhet i länder 

där det är möjligt att låna mer eller lägga om lånen när bostadspriserna stiger. ökad 

likviditet kan också i princip bidra till en ökning av bostadspriserna. 

den globala finanskrisen och den efterföljande kollapsen av bostadspriserna i 

många länder, i synnerhet usa, har dock lett till att de ovanstående argumenten för 

högre bostadspriser klingar ihåliga. argumentet att alla reala tillgångspriser borde 

vara högre på grund av ”det stora lugnet” (minskningen i makroekonomisk volatili-

tet) låter nu allt mindre övertygande, eftersom den makroekonomiska volatiliteten 

har stigit kraftigt. argumentet att bostäderna är värda mycket mer eftersom de har 

blivit mer likvida baserades helt klart i alltför hög grad på procykliska faktorer som 

vänt i takt med att bostadspriserna fallit. men de andra kärnorsakerna till höga 

bostadspriser gäller fortfarande. den globala riskpremien har ökat efter finanskrisen, 

men de globala realräntorna ligger kvar på mycket låga nivåer. befolkningstillväxten 

fortsätter att driva upp bostadspriserna i många länder, i synnerhet där tillgången, 

på grund av geografi och regleringar, fortfarande är låg. kontrasten mellan stor-

britannien och usa är ett bra exempel. i usa har bostadspriserna fallit med över 

35 procent i reala termer (enligt Case shiller-indexet), men i storbritannien föll de 

bara 15 procent, och har sedan återhämtat sig med cirka 10 procent. i usa byggs i 

normala fall flera miljoner nya bostäder varje år, medan zonbegränsningar har hållit 

bostadsinvesteringarna på en relativt låg nivå i storbritannien. 

bostadspriserna beror på många komplexa fundamenta, men belåning är också 

en del av fundamenta. om bostadspriserna håller sig på en stabil nivå och real-

räntan är låg i storbritannien kan man förvänta sig en mindre minskning av belå-

4 se Lettau och Ludvigson (2007) och tillhörande citat i denna.
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ningsgraden i storbritannien än i usa. i länder som kanada och sverige, där det 

finansiella systemet var mer motståndskraftigt under krisen, ökar belåningen och 

bostadspriserna har nu stigit till en högre nivå än före krisen. 

ett bra sätt att analysera bostadspristrender är att titta på analyser för olika 

länder, och använda nya databaser över bostadspriser (t.ex. de som presenterats 

av Reinhart och Rogoff, 2009). det är särskilt användbart att sortera ut globala 

faktorer för att kunna fokusera på idiosynkratiska landstrender. men det finns ändå 

begränsningar. imF:s rapport från 2004 förutspådde bostadsbubblorna i spanien 

och irland. men i australien, ett annat land som imF betecknade som mycket över-

värderat i slutet av 2003, har bostadspriserna fortsatt att stiga kraftigt. i tidningen 

the economists bostadsprisindex (23 oktober 2010) hamnade australien högst på 

listan över övervärderade bostadsmarknader i ett sampel baserat på förhållandet 

mellan fastighetspriser och årshyra (63 %). (sverige ansågs också vara mycket högt 

värderat (42 %)). 

det ser onekligen ut som om penningpolitikens transmissionsmekanismer har 

förändrats över tiden, i synnerhet för länder som usa med mycket djupa och sofisti-

kerade hypoteksmarknader. som Leamer (2007) observerar har investeringscyklerna 

för bostadsfastigheter traditionellt spelat en överraskande väsentlig roll i stora mo-

netära cykler, trots att bostäder i genomsnitt (och näraliggande branscher som t.ex. 

heminredning) utgör högst fem–sex procent av bnp i normala fall. men i takt med 

den finansiella liberaliseringen har bostadsprisfluktuationerna blivit allt viktigare för 

transmissionen från bostäder till realekonomi. som det också framförs i imF:s World 

Economic Outlook (april 2008) har penningpolitikens effekter på bostadspriserna 

ökat jämfört med effekterna på bostadsinvesteringarna. den senaste teoretiska 

utvecklingen tyder också på att penningpolitiken kan förvärra bubblor under en 

belåningscykel, vilket vi också kommer att diskutera senare.

trots all osäkerhet finns det i litteraturen om efterdyningarna av finanskrisen ett 

starkt argument för att ta hänsyn till bostadspriser i penningpolitiken. stora och 

mycket långvariga bostadspriskollapser är normen. tabell 2 är hämtad från Reinhart 

och Rogoff (2009), kapitel 13:
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Tabell 2 (från Reinhart och Rogoff, 2009). Bostadspriscykler och bankkriser i reala termer

Land
kRis-
datum topp botten

nedgångens 
LÄngd

nedgångens 
stoRLek
(i pRoCent)

Avancerade ekonomier: De fem stora
Finland 1991 1989:Q2 1995:Q4 6 år −50,4
Japan 1992 1991:Q1 pågår pågår −40,2
norge 1987 1987:Q2 1993:Q1 5 år −41,5
spanien 1977 1978 1982 4 år −33,3
sverige 1991 1990:Q2 1994:Q4 4 år −31,7

Asienkrisen: De sex stora
Hongkong 1997 1997:Q2 2003:Q2 6 år −58,9
indonesien 1997 1994:Q1 1999:Q1 5 år −49,9
malaysia 1997 1996 1999 3 år −19,0
Filippinerna 1997 1997:Q1 2004:Q3 7 år −53,0
sydkorea 1997 2001:Q2 4 år −20,4
thailand 1997 1995:Q3 1999:Q4 4 år −19,9

Övriga tillväxtländer
argentina 2001 1999 2003 4 år −25,5
Colombia 1998 1997:Q1 2003:Q2 6 år −51,2

Historiska episoder
norge 1898 1899 1905 6 år −25,5

usa 1929 1925 1932 7 år −12,6

källor: bank of international settlements och de enskilda landskällor som beskrivs i databilagan i Reinhart och Rogoff 
(2009).

som tabellen visar är genomsnittsfallet i bostadspriser efter en finanskris avsevärt 

(36 %), medan nedgången (från toppen till botten) varar i genomsnitt fem år, även 

om man räknar bort Japan.

tabellen innehåller bara två bostadspriskollapser före andra världskriget, ef-

tersom det saknas äldre dataserier över bostadspriser. dock finns det andra mått 

på bostadsmarknadskollapser som tyder på ett liknande mönster. tabell 3 (från 

Reinhart och Rogoff, kapitel 16) illustrerar djupet och bredden på den nedgång i 

bostadspriser som inträffade i samband med den stora depressionen.
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Tabell 3. Index över totala byggnadsaktiviteter i utvalda länder under den stora depressionen på 
1930-talet (från Reinhart och Rogoff, 2009, kapitel 16)

(1929 = 100)

Land indikatoR 1932

sydafrika Färdigställda byggnader (värde) 100
argentina tillstånd (yta) 42
australien tillstånd (värde) 23
belgien tillstånd (antal) 93
kanada tillstånd (värde) 17
Chile tillstånd (yta) 56
Colombia Färdigställda byggnader (yta) 84
tjeckoslovakien Färdigställda byggnader (antal) 88
Finland Färdigställda byggnader (kubikmeter) 38
Frankrike tillstånd (antal) 81
tyskland Färdigställda byggnader (rum) 36
ungern Färdigställda byggnader (antal) 97
nederländerna Färdigställda byggnader (bostäder) 87
nya Zeeland Färdigställda byggnader (värde) 22
sverige Färdigställda byggnader (rum) 119
storbritannien tillstånd (värde) 91
usa tillstånd (värde) 18
genomsnitt 64

Memorandumposter:
usa tillstånd (antal) 251

september 2005 topp = 100

1till och med februari 2009. 

källa: Carmen m Reinhart och kenneth Rogoff, this time is different: eight Centuries of Financial Folly, princeton 
university press 2009.  

om man åberopar ”greenspans princip”, som går ut på att penningpolitiken inte 

ska försöka bekämpa en tillgångsprisbubbla utan bara städa upp efteråt, måste man 

erkänna att det kan bli en hel del skräp att städa upp efter en bankkris.

3.  den traditionella synen på penningpolitik och 
fastighetspriser

efter en snabb genomgång av den empiriska litteraturen övergår vi till litteraturen 

om penningpolitik och fastighetspriser. vi tar också upp andra empiriska studier 

som kan vara relevanta.

under de senaste åren har den konventionella uppfattningen i den makroeko-

nomiska litteraturen varit att den bästa penningpolitiken är att centralbankerna 

anammar en inflationsmålspolitik. giavazzi och mishkin (2006) redovisar detta på 

ett utmärkt sätt.5 innan det utvecklades konsensus om att inflationsmålspolitik är 

det bästa trodde man allmänt att det fanns ett utbyte mellan arbetslöshet och infla-

tion. precis som phillips-kurvan visade kunde man genom att sänka räntan stimulera 

ekonomin och minska arbetslösheten, dock till priset av högre inflation.

5 det här avsnittet bygger på deras redovisning av inflationsmålspolitik.
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phelps (1967) och Friedman (1968) menade i stället att fanns en naturlig arbets-

löshet som ekonomin återgick till på lång sikt, oavsett inflationstakten. Lucas (1972, 

1973, 1976) och sargent och Wallace (1975) ledde revolutionen inom rationella för-

väntningar genom att visa att det inte fanns något långsiktigt utbyte, bara kortsik-

tigt. när det väl accepterades att penningpolitiken inte kan påverka arbetslösheten 

på lång sikt var nästa steg att inse att penningpolitiken bör fokuseras på att kontrol-

lera inflationen. efter 1970- och 1980-talens höga inflation insåg man inflationens 

ineffektivitet och detta ledde till en önskan om att sänka inflationen avsevärt.

kydland och prescott (1977), Calvo (1978) samt barro och gordon (1983) påpe-

kade att eftersom det finns ett kortsiktigt utbyte mellan arbetslöshet och inflation 

finns det ett tidsinkonsistensproblem. Regeringar har ofta ett kortsiktigt perspektiv 

på grund av valcykeln. det är alltid frestande att sänka räntorna för att skapa ett 

ekonomiskt uppsving före ett val, även om det inte finns någon långsiktig vinning 

och det på kort sikt leder till ökad inflation. Rogoff (1985) föreslog som en institutio-

nell lösning på tidskonsistensproblemet att det skulle inrättas en oberoende central-

bank som skulle inrikta sig främst på ett inflationsmål.

dessa bidrag lägger den intellektuella grunden för inflationsmålspolitik eller, 

i bredare mening, inrättandet av en oberoende centralbank med en konservativ 

inställning till inflation. som många centralbankskonstruktörer insett krävs ett antal 

stödåtgärder för att uppnå inflations- och makroekonomisk stabilitet, inte bara en 

oberoende centralbank som främst inriktar sig på att hålla en stabil inflation. det 

första är att få till stånd stabila offentliga finanser. om regeringarna har stora un-

derskott i de offentliga finanserna och bygger upp stora skulder är det frestande att 

underminera centralbankernas oberoende, och pressen att minska värdet av skulden 

kommer att vara stor. men om regeringarna i stället tar ansvar för de offentliga 

finanserna är det möjligt att nå prisstabilitet. 

det andra nödvändiga villkoret för att det ska vara möjligt att hålla en regim 

med stabil inflation är finansiell stabilitet. dålig reglering och tillsyn av finansiella 

institutioner kan leda till stora förluster inom finanssektorn. detta skulle till exempel 

förhindra räntehöjningar för att bekämpa inflationen om bankerna och andra insti-

tutioner hamnat i svårigheter. de finansiella regleringarna har till största del baserats 

på en systemriskförebyggande metod. i de flesta länder har bankerna traditionellt 

reglerats i stort sett individuellt. tanken var att om riskerna för de enskilda bankerna 

begränsas kan det inte bli några problem i finanssystemet. tyvärr har de återkom-

mande systemiska finanskriserna visat att den här metoden inte är den rätta. För att 

finansiell stabilitet ska uppnås krävs systemriskförebyggande åtgärder som utformas 

utifrån systemriskerna. 

den tredje nödvändiga åtgärden är att bestämma centralbankens uppdrag. 

uppdraget kan skilja sig beroende på om centralbanken bara ska bekämpa inflatio-

nen, som europeiska centralbanken, eller om den dessutom måste upprätthålla full 
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sysselsättning, som Federal Reserve. i praktiken är centralbankernas olika upp-

drag snarare ett tecken på olika kommunikationsstrategier än på att den faktiska 

räntepolitiken skiljer sig. under tiden före finanskrisen hade många centralbanker 

inflationsmål som sitt uppdrag, dock med vitt skilda tolkningar av institutioner och 

politik. inflationsmål som ett kommunikationsmedel var särskilt lockande för central-

bankerna, eftersom det understryker deras önskan om oberoende från finanspoliti-

ken, men också från valcyklerna.

För att inflationsmål ska implementeras i någon form väljs ett inflationsmål för 

konsumentpriserna. det kan sättas av centralbanken själv eller av regeringen. in-

flationsmålet fungerar som ett nominellt ankare för ekonomin och den oberoende 

centralbanken måste säkerställa att målet implementeras. det gör den genom 

prognoser på medellång sikt. tidigare användes en konstant ränta, men Riksban-

ken och ett antal andra centralbanker prognostiserar nu en bana för styrräntan 

framöver. om inflationen ser ut att vara för hög höjer centralbankerna räntan, och 

är den för låg sänker de räntan.

i praktiken tas hänsyn till många faktorer när räntebesluten tas, i synnerhet om 

centralbanken har ett dubbelt uppdrag som omfattar både nivån på den ekonomis-

ka aktiviteten och inflationen. den politiska reaktionen beror på typen av störning 

som drabbar ekonomin och hur viktigt beslutsfattarna tycker det är att stabilisera 

inflationen och produktionen. en av huvudfrågorna i samband med inflationsmål är 

i vilken omfattning man bör ta hänsyn till tillgångsprisinflation och i synnerhet fast-

ighetspriser när man sätter räntor. många anser att centralbankerna endast ska ta 

hänsyn till tillgångspriser om de påverkar konsumentprisinflationen och den ekono-

miska aktiviteten (se t.ex. giavazzi och mishkin, 2006). tanken är att tillgångspriser 

är användbara informationsgivare och kan spela en roll i transmissionsmekanismen. 

det bör dock inte fastställas några mål för dem. i vissa länder, t.ex. sverige och 

australien, diskuteras fastighetspriser och tas med i beräkningen för den finansiella 

stabiliteten. detta diskuteras vidare nedan.

ett standardverktyg som används vid centralbanker med inflationsmål är dy-

namiska allmänna jämviktsmodeller, s.k. dsge-modeller. de inkluderar normalt 

inte banksektorn, eller något slags friktion på finansmarknaderna. (i den moderna 

makroekonomiska teorins värld är banker bara ett medel för att hantera transak-

tionsfriktioner och principal-agent-problem och man bortser normalt från dessa för 

att underlätta analysen och databearbetningen.) det underliggande antagandet är 

förmodligen att problem inom banksektorn hanteras via regleringar och att system-

risken har eliminerats. om det finns en finanssektor består den av obligations- och 

aktiemarknader som är viktiga avgörande faktorer för förmögenhet. modeller 

som innehåller en mer komplex finanssektor, t.ex. i bernanke, gertler och gilchrist 

(1999), innefattar normalt en snedvridning som baseras på en kil i ett första ord-
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ningens villkor, som leder till ineffektivitet snarare än en diskontinuerlig händelse, 

t.ex. en fastighetsbubbla som orsakar en kris.

4.  problem med den traditionella uppfattningen och nya 
metoder

det ramverk som beskrivs ovan har milt sagt visat sig vara otillräckligt. väl genom-

täntkta regleringar har inte lyckats upprätthålla den finansiella stabiliteten, främst 

på grund av att man inte räknat med problemet med systemrisker i banksektorn. i 

praktiken uppstår systemrisker ur olika källor, bland annat normal exponering mot 

tillgångsprisbubblor, i synnerhet fastighetsbubblor, likviditetsfaciliteter och felak-

tig prissättning av tillgångar, multipla jämvikter och panik, smitta, underskott i de 

offentliga finanserna och inställda betalningar, samt bristande valutamatchning i 

banksystemet. Här fokuserar vi på fastighetsbubblor som orsaken till systemrisk, 

eftersom det enligt många är den viktigaste källan till systemrisk.

som redan nämnts ovan lägger Reinhart och Rogoff (2009) fram bevis för att 

kollapsande fastighetspriser, på antingen bostadsfastigheter eller kommersiella 

fastigheter eller både och, är en av huvudorsakerna till finanskriser. dessa kollapser 

inträffar ofta efter fastighetsprisbubblor och tycks många gånger vara kopplade till 

en expansiv penningpolitik och överdrivet stor kredittillgång. när bubblan brister 

påverkas finanssektorn och realekonomin negativt.

den nuvarande krisen är ett bra exempel på det. allen och Carletti (2009) menar 

att huvudorsaken till krisen var att det fanns en fastighetsbubbla i usa, men också i 

ett antal andra länder, t.ex. spanien och irland. när bubblan brast i usa fick många 

finansiella institutioner allvarliga problem, på grund av att marknaden för värdepap-

periserade hypotekslån kollapsade. problemen spred sig därefter till realekonomin. 

Figur 1 visar fastighetsprisernas rörelser i irland, spanien, sverige och usa. man 

kan se att i irland, spanien och usa steg priserna kraftigt och föll sedan. det är 

intressant att se att priserna fallit mycket mer i irland än i spanien eller i usa. det är 

därför som det irländska banksystemet har påverkats så allvarligt och redan begärt 

hjälp från den europeiska stabilitetsfonden, eFsF. i spanien har priserna inte fallit så 

mycket ännu och det är ett av skälen till att deras banksystem klarat sig bättre än 

det irländska (även om problemen är långt ifrån över ännu.) siffrorna för usa avser 

landet som helhet. en viktig faktor är att fastighetsbubblorna i usa var regionala. 

de var koncentrerade till områden som Las vegas, miami och Los angeles. stora 

delar av usa drabbades inte av några stora rörelser. intressant nog har sverige haft 

en stark återhämtning och de reala fastighetspriserna, jämfört med 1996, ligger nu 

högre i sverige än vad de gjorde när de låg som högst i spanien. 

det är fel att säga att ekonomer missade det här problemet helt. vi har redan 

diskuterat varningarna i imF:s World Economic Outlook (september 2004) som var 

en upprepning av de tidigare varningarna från april 2003, varningar som upprepa-
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des före krisen. men som vi kommer att diskutera senare är den politiska pressen på 

de som ansvariga för regleringar stark under en bubbla att ignorera sådana problem, 

ett klassiskt symptom på syndromet ”det är annorlunda den här gången”.

man kan i själva verket hävda att fastighetsbubblan i de här länderna var resul-

tatet av en expansiv penningpolitik och globala obalanser, som ledde till alltför stor 

kredittillgång. de här problemen hade kunnat lösas, vilket hade reducerat krisen, 

om fler hade insett och förstått dem. Centralbankerna, i synnerhet Federal Reserve i 

usa, satte räntan mycket lågt under perioden 2003–2004, för att undvika en reces-

sion efter det att it-bubblan brustit 2000 och terroristattackerna den 11 september 

2001, och bostadspriserna var redan då snabbt på väg upp. taylor (2008) menar, 

vilket också illustreras i figur 2, att räntenivåerna var mycket lägre än under tidigare 

konjunkturnedgångar i usa jämfört med de ekonomiska indikatorerna vid den 

tidpunkten enligt ”taylor-regeln”. eftersom räntorna var så låga började människor i 

usa att låna och köpa hus för att dra nytta av de stigande priserna. till skillnad från 

aktiekurser, där avkastningen inte uppvisar någon seriell korrelation, är avkastningen 

på fastigheter positivt seriekorrelerade, vilket Case och shiller (1989), englund, 

Quigley och Redfearn (1998) samt glaeser och gyorko (2007) kunde notera. om 

korrelationen beror på ekonomiska faktorer, t.ex. mikrostruktureffekter på markna-

den snarare än mätproblem, innebär det att Fed genom att sänka räntorna väsent-

ligt under fastighetsprisernas aktuella ökningstakt skapade en situation där det blev 

påtagligt lönsammare att köpa fastigheter. annan offentlig politik, t.ex. skatteav-

drag för hypoteksräntor, bidrog ytterligare till fördelarna med att köpa fastigheter 

och fastighetsboomen.

Frågan om hur mycket penningpolitiken bidrog till fastighets- och lånebubblan 

är kontroversiell, och vissa observatörer understryker att centralbankerna lyckades 

uppnå sitt inflationsuppdrag. ett avgränsat svar på detta är att använda samma 

logiska grund som vissa centralbanker för att ta hänsyn till bostadspriserna, nämli-

gen att centralbanken bör ha en längre horisont än bara ett par år, eftersom det av 

naturen är extremt svårt att veta när en finansiell marknad ska krascha.6 

Figur 1 illustrerar den uppgång i fastighetspriserna i spanien och irland som vi 

redan diskuterat. enligt taylor (2008), och som även illustreras i figur 2, hade de här 

länderna också en expansiv penningpolitik enligt taylor-regeln. spanien, som hade 

en av de största avvikelserna från regeln, hade också den största bostadsboomen 

mätt som förändring i bostadsinvesteringar som andel av bnp. andra länder i euro-

området, t.ex. tyskland, hade ingen bostadsboom. deras inflationstakt och andra 

ekonomiska indikatorer var sådana att för dem motsvarade europeiska centralban-

kens räntor inte en expansiv penningpolitik. sverige avvek inte alls lika mycket som 

6 Reinhart och Rogoff (2011) diskuterar ett antal modeller som föreslår att ländernas sårbarhet för fi-
nanskriser kan bedömas kvantitativt, men att den exakta tidpunkten beror på faktorer som till exempel 
förtroende, vilket kan vara extremt skört.
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spanien och irland från taylor-regeln. prisökningarna kan därför spegla ändrade 

fundamenta, snarare än en bubbla.

det har ifrågasatts om taylor-regeln ger en fast indikation på den ”korrekta” 

räntenivån. dessutom är det svårt att använda penningpolitiken för att motverka 

tillgångsprisbubblor i enskilda länder i ett område med en enda valuta, t.ex. euro-

området. bernanke (2010) menar att taylor-regeln är känslig för valet av inflations-

mått, och om faktisk eller prognostiserad inflation och produktionsgap används. när 

förändringar i dessa mått införs vet man inte längre om räntorna var ovanligt låga 

mot bakgrund av ekonomin eller om bostadspriserna var ovanligt höga mot bak-

grund av räntan och den ekonomiska situationen. enligt bernanke (2010) är taylor 

inte tillräckligt övertygande. enligt honom var det i stället finansiella innovationer 

i form av hypotekskontrakt och värdepapperisering som bidrog till att skapa en 

grogrund för krisen. problemet var inte de låga räntorna, utan att de som ansvarade 

för penningpolitiken inte förstod effekterna av finansiell innovation på den penning-

politiska transmissionen. detta tillsammans med svag finansiell reglering och tillsyn 

bäddade för krisen. 

de som befinner sig på andra sidan i debatten har dock visat att låga räntor ökar 

bankernas risktagande när det gäller både hypoteks- och andra lån. det här är pen-

ningpolitikens så kallade risktagandekanal. maddaloni och peydró (2010) har tagit 

hänsyn till effekterna av låga räntor och värdepapperisering för bankernas utlåning 

och risktagande med hjälp av data från euroområdet och usa. de har hittat bevis 

för att låga långfristiga (styr-) räntor resulterar i en mer generös utlåning och ökat 

risktagande hos bankerna. effekterna mångfaldigas om bankkapitaltillsynen är 

svag, räntorna hålls låga under en längre tid och ju högre värdepapperiseringen är i 

ekonomin. deras resultat ligger mer i linje med taylors syn att en expansiv penning-

politik är en viktig orsak till krisen.

Jiménez, ongena, peydró och saurina (2010) tar hänsyn till effekterna av kort-

fristig ränta på bankernas risktagande. de använder unika data från spanien över 

alla lån sedan 1984 samt alla låneansökningar från 2002 till och 2009 som kan 

matchas med relevant bank- och företagsinformation. de drar slutsatsen att en ex-

pansiv penningpolitik, i form av en låg kortfristig ränta, gör bankerna mer benägna 

att ta större risker när man beviljar lån, i synnerhet banker med mindre kapital. Låga 

långfristiga räntor har mycket mindre effekt. ioannidou, ongena och peydró (2009) 

studerar data från kreditregistret i bolivia och kommer fram till liknande resultat.7 

allen och gale (2000, 2007) menar att tillgångsprisbubblor också orsakas av 

ökade krediter. under den senaste krisen ökade krediterna snabbt i de länder som 

hade en expansiv penningpolitik på grund av globala obalanser. Flera länder i asien 

7 det finns nu en omfattande litteratur med liknande resultat, baserat på många olika datauppsätt-
ningar, om risktagandekanalens betydelse. se t.ex. gambacorta (2009), altunbas, gambacorta och 
marques-ibanez (2010), bekaert, Hoerova och Lo duca (2010) samt delis och kouretas (2010).
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började ackumulera stora reserver i slutet av 1990-talet och dessa växte till höga 

nivåer. Figur 3 illustrerar att ackumulationen av reserver var ett asiatiskt fenomen. 

i Latinamerika och de central- och östeuropeiska länderna ökade inte reserverna 

i någon större utsträckning. det finns många orsaker till denna ackumulation av 

reserver. allen och Carlett (2009) menar att de asiatiska länder som påverkades av 

krisen 1997 började ackumulera reserver som en reaktion på de tuffa villkor som 

imF införde som motprestation för finansiellt stöd. drivkraften bakom ackumu-

leringen av reserver i kina, som har de största reserverna, är sannolikt mer kom-

plex än så. kina började ackumulera reserver både av försiktighetsskäl och för att 

undvika att en stärkning av valutan skulle skada exporten, men även för att öka den 

politiska kraften. de ackumulerade reserverna har främst investerats internationellt. 

en hel del investerades i skuldpapper i us-dollar, t.ex. statsobligationer och värde-

papper med hypotekslån i bolåneföretagen Fannie mae och Freddie mac. det stora 

utbudet av skulder i usa hjälpte till att sänka utlåningsstandarden för att säker-

ställa en tillräcklig efterfrågan på skulder från bostadsköpare och andra låntagare. 

medel flödade dock inte bara till usa. spanien och irland (men även portugal och 

grekland) hade också stora underskott i bytesbalansen, vilket illustreras i figur 4. 

intressant nog har sverige inte haft något stort underskott, vilket figuren visar. detta 

tyder också på att prisökningarna i sverige kanske inte i samma utsträckning som 

usa drivits av låga räntor och ett överflöd av krediter. Ändå måste myndigheterna 

fortsätta att vara uppmärksamma på den höga privatbelåningen, även om sverige 

är nettokreditgivare till resten av världen.

när en fastighetsbubbla brister har det en tydlig effekt på stabiliteten i finans-

sektorn, vilket Reinhart och Rogoff dokumenterar (2009). under den nuvarande 

krisen utlöstes till exempel det plötsliga fallet i värdepapperiserade tillgångspriser 

sommaren 2007 av fallet i fastighetspriser och den höga volatilitet som följde. detta 

prisfall förvärrade finansinstitutens balansräkning avsevärt och frös flera finansiella 

marknader, däribland den normalt så stabila interbankmarknaden. 

Finanskrisen spred sig därefter till den reala sektorn. en bubbla som brister kan 

dock också ha en direkt skadlig effekt på realekonomin. när fastighetsbubblan 

under den nuvarande krisen brast i spanien ledde det till att arbetslösheten i landet 

fördubblades, till omkring 20 procent. dock påverkades finanssektorn inte i lika stor 

utsträckning, åtminstone inte i början, tack vare strikt finansreglering och använd-

ning av vissa systemriskförebyggande åtgärder, t.ex. kontracykliska avsättningar. 

(om de systemriskförebyggande åtgärderna i spanien kommer att vara tillräckliga 

med tanke på de övriga strukturella svagheterna vet vi inte ännu, eftersom den 

europeiska skuldkrisen fortsätter att utvecklas.) en bubbla som brister kan påverka 

både den finansiella och den reala sektorn, vilket visar hur viktigt det är att undvika 

bubblor. 
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större delen av den makroekonomiska litteraturen har hävdat att centralbankerna 

inte bör sätta upp mål för fastighets- och andra tillgångspriser, men det finns ett 

antal studier som understryker vikten av tillgångspriser. kiyotaki och moore (1997) 

tar upp problemen när tillgångspriserna kollapsar på grund av säkerheter på kredit 

och andra effekter. borio och Lowe (2002) och borio, english och Filardo (2003) 

menar att det inte handlar om att sticka hål på tillgångsprisbubblor, utan om att 

centralbankerna bör försöka undvika att finansiella obalanser uppstår som senare 

kan komma att kosta mycket mer. bordo och Jeanne (2002a, b) föreslår en modell 

för att undersöka penningpolitikens optimala reaktion på tillgångsprisboomar, när 

de riskerar leda till stora kollapser inom lånesektorn och den ekonomiska aktiviteten. 

de menar att förebyggande penningpolitiska åtgärder i syfte att förhindra stora 

tillgångsprisökningar kan vara önskvärt om ett betydande fall i tillgångspriserna 

kan få allvarliga effekter på real produktion. ingen av dessa studier innehåller några 

modeller för tillgångsprisbubblor eller räntornas presumtiva roll när det gäller att 

orsaka dem.

mycket få centralbanker har inriktat sig på fastighetspriserna. Cecchetti (2005) 

och Cagliarini, kent och stevens (2010) för fram australien och sverige som exem-

pel. 2003 upplevde australien en ränteökning som delvis motiverades för allmän-

heten med utvecklingen på bostadsmarknaden. denna ledde till en avkylning av 

fastighetsmarknaden och ett fall i de nominella bostadspriserna i ett antal områden 

i landet.

sveriges centralbank, Riksbanken, har under en längre tid tagit hänsyn till fast-

ighetspriserna i sina räntebeslut. ingves (2007, sid. 433–434) förklarar orsakerna till 

detta på följande sätt.

”Låt mig först säga det jag och andra medlemmar i direktionen sagt många 

gånger – sveriges Riksbank har inte satt upp några mål för nivån på bostads-

priser eller bostadsprisinflationen, eller för några andra tillgångspriser heller, för 

den delen. men när vi observerar en lång period med höga tillväxttakter i till-

gångspriser och skulder, tillväxttakter som verkar ohållbara på lång sikt, är det 

enligt vår mening inte rimligt att helt strunta i om det finns risker förknippande 

med detta, även om det är svårt att ta hänsyn till dessa risker på ett enkelt sätt 

i vår normala prognosprocess. i praktiken har detta lett till ganska marginella 

förändringar i tidpunkten för våra ränteändringar, och ett väsentligt offentligt 

muntligt och skriftligt fokus i frågan.”

 

ingves ger ett exempel från den 23 februari 2006 när Riksbankens direktion röstade 

för att höja räntan med 0,25 procent på grund av de ökande bostadspriserna.

Riksbankens gällande praxis illustreras väl av direktionens protokoll från mötet i 

oktober 2010. man diskuterade vilken fara ett framtida fall i bostadspriserna skulle 
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kunna utgöra och sannolikheten för att det ska inträffa. å ena sidan ökade hushål-

lens hypotekslån och bostadspriserna kan därför komma att fortsätta att stiga. 

margniella låntagare med nya lån och den högsta skuldsättningen uppfattades å 

andra sidan inte som särskilt sårbara eftersom de klarade extrema stresstest. det 

slutade med att åsikterna var delade, men räntorna höjdes och oron för bostads-

marknaden spelade en viss roll i beslutet.

5.  teorier om fastighetsbubblor

en tolkning av Riksbankens politik är att om det finns bevis för en växande fastig-

hetsbubbla kanske centralbankerna kommer att vidta åtgärder för att försöka kyla 

av sådana bubblor. För att kunna förstå logiken bakom en sådan reaktion, och vilken 

annan politik som skulle kunna användas för att bekämpa bubblor i fastighetspri-

serna och förhindra finanskriser, krävs en ”bubbelteori”. det som saknas i taylors 

(2008) förklaring och en stor del av den andra makroekonomiska litteraturen i äm-

net är en teori om varför låg ränta och ökade krediter leder till fastighetsbubblor.

enligt den neoklassiska standardteorin och hypotesen om effektiva marknader 

kan bubblor inte inträffa. i praktiken tycks en viktig faktor för utvecklingen av bubb-

lor vara mängden likviditet som centralbankerna tillhandahåller som pengar eller 

krediter. kindleberger (1978; sid. 54) betonar den här faktorns roll i sin historik över 

bubblor: ”spekulativa manier accelererar genom expansion av pengar eller krediter 

eller startar i vissa fall på grund av en inledande expansion av pengar och krediter.” 

Händelseföljden under den aktuella krisen är i själva verket helt normal. kamin-

sky och Reinhart (1999) studerar ett antal kriser i 20 länder, varav fem industriländer 

och 15 tillväxtländer. en gemensam nämnare för de flesta av de analyserade kri-

serna är finansiell liberalisering och en betydande kreditexpansion. detta följs av en 

genomsnittlig aktiekursökning på cirka 40 procent per år över det normala. priserna 

på fastigheter och andra tillgångar stiger också väsentligt. plötsligt brister bubblan 

och aktie- och fastighetsmarknaderna kollapsar. i många fall är banker och andra 

finansiella institutioner överexponerade mot aktie- och fastighetsmarknaderna, och 

i genomsnitt ett år senare följer en bankkris. därpå följer ofta en valutakris, och re-

geringarna tvingas välja mellan att sänka räntan för att få bukt med bankkrisen eller 

höja räntan för att försvara valutan. slutligen blir det ett betydande produktionsfall 

och recessionen varar cirka ett och ett halvt år.

en politik som säkerställer att tillgångsprisbubblorna hålls på en så låg nivå som 

möjligt skulle kunna vara den viktigaste reformen för att förhindra framtida kriser. 

då behövs lätthanterliga bubbelmodeller som kan ligga till grund för policyanalysen. 

det har dock visat sig svårt hittills att utarbeta sådana teorier. 

en stor del av den tidiga teoretiska litteraturen handlade om att visa att bubblor 

inte uppstår i standardmodeller. tirole (1982) hävdade att med en ändlig horisont 

eller ett ändligt antal agenter är bubblor, i vilka tillgångspriser avviker från funda-
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menta, inte förenliga med ett rationellt beteende. santos och Woodford (1997) 

menar att villkoren för att en bubbla ska uppstå i ett normalt allmän jämviktsram-

verk är mycket speciella. 

tirole (1985) bygger vidare på samuelsons (1958) överlappande generations-

modell (oLg) och visar att bubblor kan existera i modeller med en oändlig horisont 

där alla agenter är rationella. den finns en mängd litteratur som baseras på en 

utveckling av den här modellen. de senaste bidragen är bland annat Caballero och 

krishnamurthy (2006), och Farhi och tirole (2010). en viktig fråga när det gäller de 

här modellerna är i vilken utsträckning oLg-ramverket kan tillämpas på de fastig-

hets- och aktiemarknadsbubblor, som bland andra kaminsky och Reinhart (1999) 

samt Reinhart och Rogoff (2009) beskriver, som till stor del beror på bankkrediter 

och som växer mycket snabbt innan de brister.

en andra gren av bubbellitteraturen bygger på modeller med asymmetrisk infor-

mation där alla tror att de kan sälja tillgången till ett högre pris, även om den ligger 

över sina fundamenta. allen, morris och postlewaite (1993) utvecklade en modell 

med diskret tid och ändlig horisont där avsaknaden av gemensam kunskap ledde till 

bubblor i tillgångspriser. modellen är dock inte särskilt robust. Conlon (2004) och 

dobles-madrid (2010) utvecklar mer tilltalande versioner av modellen, som är mer 

robusta.8 

en tredje gren har utvecklat en principal-agent-teori om bubblor. allen och gor-

ton (1993) konstruerade en modell med en kontinuerlig tid och en ändlig horisont i 

vilken ett principal-agent-problem mellan investerare och portföljförvaltare kunde 

producera bubblor även om deltagarna var rationella. allen och gale (2000) ut-

vecklar en modell med ett principal-agent-problem i diskret tid där bubblor uppstår 

som ett resultat av en kreditexpansion. barlevy (2009) utökar den här modellen så 

att den kan omfatta mer allmänna skuldavtal och dynamiska hänsynstaganden. 

allen och gale (2003, 2004, 2007) och adrian och shin (2008) fokuserar särskilt på 

relationen mellan låne- och tillgångsprisbubblor. 

svårigheten att koppla ihop bubblor med rationellt beteende har resulterat i att 

många författare, t.ex. de Long, shleifer, summers och Waldmann (1990), utveck-

lat tillgångsprismodeller som baseras på irrationellt beteende. Herring och Wachter 

(1999) bidrar med en beteendeteori som baseras på att man underskattar risker 

(”disaster myopia”). de senaste bidragen till den här litteraturen, som innefattar små 

avvikelser från rationalitet och ger tilltalande bubbelmodeller, är bland annat abreu 

och brunnermeier (2003) och sheinkman och xiong (2003).

med tanke på bevisen i maddaloni och peydró (2010) och de andra artiklarna 

som nämns ovan om att låga räntor leder till ökat risktagande kanske den mest 

lovande bubbelteorin för att analysera penningpolitiken är principal-agent-teorier. 

8 se även diamond och Rajan (2009).
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allen och gale (2000, 2003, 2007) visar hur ett riskskiftningsproblem i banksys-

temet kan leda till tillgångsbubblor. modellen är särskilt lämplig för fastigheter. 

kreditexpansionen interagerar med riskskiftning på två sätt. genom att uppmuntra 

investerare att finansiera riskfyllda investeringar i nuläget, har kreditexpansionen en 

samtida effekt på tillgångspriserna. dock kan förväntningarna om en framtida kre-

ditexpansion också öka det gällande tillgångspriset och det visar sig att detta kan få 

en större effekt på sannolikheten för en eventuell kris. den första versionen av mo-

dellen visar hur tillgångspriserna kopplas till kreditvolymen och hur osäkerheten över 

avkastningen på en tillgång på grund av riskskiftningen kan leda till bubblor i ett 

intermedierande finansiellt system. i den här versionen orsakas inställda betalningar 

och den resulterande krisen av den låga avkastningen på riskfyllda tillgångar. i den 

andra versionen av modellen utarbetas en dynamisk modell där förväntningarna för 

den framtida kreditnivån är viktiga för att fastställa tillgångspriserna. Här är inställda 

betalningar och kris ett resultat av centralbankens åtgärder snarare än utfallet av en 

extern osäkerhet om realekonomiska variabler. den tredje versionen av modellen 

visar hur en förväntad kreditexpansion kan leda till finansiell bräcklighet, i så mening 

att en kris inträffar om inte den realiserade kreditexpansionen är förhållandevis stor. 

med andra ord behövs det ingen finansiell åtstramning för att bubblan ska brista.

i praktiken fungerar fastighetsmarknaden i många länder utan bubblor under 

långa perioder. allens och gales modell innehåller ingen förklaring till detta utan 

fokuseras på hur en bubbla kan uppkomma. det är också viktigt att förstå varför 

det ser ut att finnas två olika regimer, en där fundamenta bestämmer fastighetspri-

serna och en där det finns en bubbla. om vi till exempel antar att de som investerar 

med lånade pengar normalt sett får en stabil inkomstström från att investera i säkra 

investeringar. om de investerar i en riskfylld tillgång för att skifta risk och investe-

ringen inte är lyckosam kommer de sannolikt inte kunna låna i framtiden. därför är 

det viktigt att ställa sig frågan om det är värt att ta risken att uppnå en kortsiktig 

vinst jämfört med alternativet som är en kontinuerlig, säker inkomstström. endast 

när omständigheterna är de rätta kommer det att vara värt att satsa på de riskfyllda 

investeringar som driver på bubblan. bland viktiga indata till denna avvägning finns 

sannolikt en uppfattning om att räntorna är låga för tillfället. genom att skapa en 

mycket gynnsam miljö för fastighetsinvesteringar går det att avvika från det nor-

mala och starta en bubbla. 

en annan viktig faktor för att sätta igång en fastighetsbubbla i den slags modell 

som beskrivits är tillgången på krediter. globala obalanser och stora underskott i 

bytesbalansen i länder som usa, spanien och irland tycks ha spelat en viktig roll när 

det gäller att starta en bubbla och få den att fortsätta. 

en annan viktig egenskap som måste ingå i en sådan modell är den positiva 

seriekorrelationen i avkastningen på fastigheter som Case och shiller (1989), 

englund, Quigley och Redfern (1998) och glaeser och gyrko (2007) funnit. det är 
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en viktig empirisk observation, eftersom den visar att om fastighetspriserna stiger 

just nu kommer de sannolikt att fortsätta stiga. glaeser och gyorko (2007) fann 

till exempel att en ökning med en dollar ett år kommer att följas av en ökning med 

i genomsnitt 0,71 dollar nästa år. det betyder att när väl en fastighetsbubbla satts 

igång är det sannolikt att den kommer att hålla i sig ett tag. den här positiva auto-

korrelationen i avkastningen på fastigheter är det inte helt klart hur man ska tolka. 

en möjlighet är att marknadsmikrostrukturens söknatur innebär att idiosynkratiska 

och aggregerade störningar är svåra att särskilja och det resulterar i korrelationen. 

en annan möjlighet är otillräckliga data. det krävs mycket mer forskning i ämnet.

den slags teori om fastighetsbubblor som nämns ovan kan ge en förklaring till 

den politik som beskrivs av ingves (2007). genom att undvika låga räntor kan det 

gå att förhindra att en bubbla sätts igång och genom att hålla räntorna på relativt 

höga nivåer och begränsa krediterna kan det gå att kyla av en bubbla och förhindra 

att fastighetspriserna stiger i höjden. detta skulle även minska allvaret i en eventuell 

kollaps och den kris som kan följa. den här typen av teori antyder också att diskre-

tionära systemriskförebyggande åtgärder, som gör det dyrare att handla fastigheter, 

kan spela en viktig roll för att förhindra eller dämpa bubblor och den påföljande 

finansiella kriser. vi ska redogöra för de här två olika typerna av politik härnäst.

6.  Hur kan penningpolitiken förhindra fastighetsbubblor?

vilken hänsyn bör en centralbank som bedriver en politik med flexibelt inflationsmål 

ta till bostadspriser och kredittillväxt? det går inte att hitta något enkelt svar på 

frågan i litteraturen.

många stora finanskriser beror på att fastighetsbubblor brister. Finanskriser kan 

bli mycket kostsamma. därför är det viktigt att centralbankerna försöker förutsäga 

och förhindra bubblor. dock är det svårt att skilja ut en bubbla från prisökningar till 

följd av ändrade fundamenta och att bestämma när de kommer att brista.

 borio och Lowe (2002) menar i ett viktigt tidigt arbete att det visserligen är svårt 

att förutsäga tillgångsprisbubblor och i synnerhet fastighetsbubblor, men inte omöj-

ligt. de lägger fram bevis för att en snabb kredittillväxt i kombination med stora ök-

ningar i fastighetspriser kan leda till finansiell instabilitet. i en miljö med låg inflation 

kan inflationstrycket enligt dem först uppträda i tillgångspriser snarare än i priset 

på varor och tjänster. de menar att det i sådana fall kan vara lämpligt att använda 

penningpolitiken för att sticka hål på tillgångsbubblor och bevara den finansiella och 

monetära stabiliteten.

bubblor, i synnerhet fastighetsbubblor, verkar höra ihop med en expansiv pen-

ningpolitik och överdrivet stor kredittillgång. Räntepolitiken skulle, precis som 

beskrivs ovan, kunna vara ett sätt att förhindra dem. i synnerhet bör man undvika 

mycket låga räntor när fastighetspriserna är statiska eller stiger. när de väl börjat 

stiga är en viktig fråga om man ska höja räntan för att spräcka bubblan. det kan 
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vara möjligt och önskvärt i homogena ekonomier i små länder, t.ex. sverige, eller 

möjligen i medelstora länder, t.ex. storbritannien. 

problemet är mer komplicerat i heterogena ekonomier, t.ex. usa, euroområdet 

och kina. olika regioner i dessa ekonomier skiljer sig när det gäller ekonomiska 

fundamenta och fastighetsprisernas ökningstakt. att använda räntan för att sticka 

hål på bubblor är inte lika önskvärt eftersom det får en negativ påverkan på de 

områden som inte har någon bubbla. de senaste händelserna i euroområdet är ett 

tydligt exempel. europeiska centralbankens räntepolitik var korrekt för länder som 

tyskland, där det inte fanns någon bubbla, men den var olämplig för spanien och 

irland, där den bidrog till att skapa fastighetsbubblor. en snävare politik kunde ha 

varit effektiv för att förhindra bubblor i de här länderna, men på bekostnad av en 

recession eller åtminstone en långsammare tillväxt i vissa av de andra länderna.

Även i små homogena länder kan det av politiska skäl vara svårt att använda 

räntevapnet för att stävja fastighetsbubblor. i synnerhet i början, när politiken först 

presenteras, kan det vara svårt att förklara varför det är värt att orsaka en recession 

för att spräcka en fastighetsbubbla. den senaste krisen och dess effekter på realeko-

nomin kan dock ha gjort det lättare att framföra sådana argument. 

assenmacher-Wesche och gerlach (2008, 2010) menar att det är extremt dyrt 

i termer av minskad bnp att använda penningpolitiken för att hantera fastighets-

bubblor. de använder en vaR-metod (vektorautoregression) för att studera sam-

banden mellan inflation, ekonomisk aktivitet, kredit, penningpolitik och fastighets- 

och aktiepriser i 17 oeCd-länder med användning av kvartalsdata från 1986–2006. 

bland annat fann de att för att kvitta en ökning med 15 procent i bostadsfastig-

hetspriserna kan centralbanken behöva sänka real bnp med fem procent. det skulle 

betyda att penningpolitik inte bör användas för att ta hål på fastighetsbubblor, 

eftersom det helt enkelt blir för dyrt.

de använder inte en bubbelteori i sin analys. det är viktigt att tänka på att det 

under en stor del av tiden, precis som nämndes ovan, inte förekommer några bubb-

lor på fastighetsmarknaderna. det verkar till exempel som att fastighetspriserna i 

usa bestämdes av fundamenta från 1930-talet till och med 1990-talet. det före-

kom inga plötsliga upp- och nedgångar i priserna. det tyder på att det finns viktiga 

tröskeleffekter. en stor del av tiden, när priserna drivs av fundamenta, skulle det 

krävas stora räntehöjningar för att sänka fastighetspriserna ens några få procent, 

enligt deras resultat. men det kan vara annorlunda i en situation med en bubbla. 

det tog många år innan den räntehöjning i Japan i början av 1990 som spräckte den 

japanska aktie- och fastighetsbubblan fick full effekt, men den har varit dramatisk. 

noggrant empiriskt arbete som baseras på bubbelteorier behövs för att förstå hur 

effektiv penningpolitiken kan vara när det gäller att kontrollera fastighetsbubblor.

sammanfattningsvis kan räntehöjningar i syfte att dämpa eller spräcka fastig-

hetsbubblor spela en roll i små länder som sverige, men i stora länder som usa eller 
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monetära områden som euroområdet är det sannolikt för dyrt att göra det. i båda 

fallen behövs sannolikt systemriskförebyggande åtgärder för att försöka kontrollera 

fastighetsbubblor. det ska vi ta upp härnäst. 

7.  systemriskförebyggande åtgärder i syfte att förhindra 
fastighetsbubblor

de föregående avsnitten har belyst systemrisk som en följd av fastighetsprisbubblor. 

i det här avsnittet diskuterar vi de systemriskförebyggande åtgärder och den politik 

som kan användas för att hantera den här källan till systemrisk. det viktigaste är 

att de nya systemriskförebyggande åtgärderna verkligen hanterar systemrisk och 

inte bara risken att enskilda finansiella institutioner ska få problem. den nuvarande 

krisen har tydligt visat att den mikrobaserade metoden för finansiell reglering inte är 

tillräcklig för att förhindra systemkriser.

vad innebär systemriskförebyggande åtgärder egentligen? Christensson, spong 

och Wilkinson (2010) ger en bra sammanfattning. de identifierar tre policysteg som 

förknippas med systemriskförebyggande åtgärder:

1. kontracyklisk regleringspolitik

2. kontroll av smittorisk

3. diskretionär politik

det första steget innefattar att öka finansinstitutens kapitalreserver när ekonomin 

ökar och finansinstituten inte är under press. det andra steget kräver strängare 

tillsyn över företag, motpartsrisker och finansiell infrastruktur som är systemviktiga. 

det sista steget innebär att lagstiftare och tillsynsmyndigheter involveras i rätt tid för 

att hantera ökande obalanser och riskexponeringar. i synnerhet är det nödvändigt 

att ingripa för att kyla ned fastighets- och andra tillgångsprisbubblor. det är den här 

sortens systemriskförebyggande åtgärder som vi kommer att fokusera på i diskussio-

nen nedan. kontracykliska avsättningar och kontroll av smittorisker är nyckelpolitik, 

men här intresserar vi oss för fastighetsbubblor och kriser.

innan vi tittar närmare på de diskretionära systemriskförebyggande åtgärderna 

måste vi titta på hur sannolikt det är att den kommer att användas. Christensson et 

al. (2010) ger intressanta insikter i den här frågan. de påpekar att de rapporter om 

finansiell stabilitet (FsR) som för närvarande produceras av cirka 50 centralbanker 

innefattar ett försök att vidta många av de arrangemang som är nödvändiga för 

diskretionära systemriskförebyggande åtgärder. Rapporterna försöker i synnerhet 

identifiera och spåra de viktigaste ekonomiska och finansiella risker som kan leda till 

en finanskris. Christensson et al. (2010) tar upp FsR för nederländerna, norge, spa-

nien, sverige och storbritannien under perioden före och under krisen. Författarna 
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finner att dessa FsR var framgångsrika när det gäller att identifiera många av de 

risker och ohållbarhetstrender som ledde till finanskrisen. men många betraktades 

som händelser med låg sannolikhet, som inte behövde åtgärdas och flera faktorer 

som inte vara viktiga för krisen identifierades också. Författarna drar slutsatsen att 

det är orealistiskt att förlita sig på att systemriskförebyggande åtgärder kan förhin-

dra en finanskris. Ändå skulle den här typen av inblandning kunna bidra positivt till 

att förebygga och hantera en kris.

oavsett om räntor kan användas eller inte kan det vara önskvärt att använda 

andra former av diskretionära systemriskförebyggande åtgärder för att förhindra 

bubblor. Här följer några exempel på systemriskförebyggande åtgärder i syfte att 

förebygga och dämpa fastighetsbubblor: 

i. obligatorisk minskning av Ltv-kvoten (förhållandet mellan lån och värde).

ii. Höjda skatter på fastighetstransfereringar.

iii. Höjda fastighetsskatter.

iv. eliminering av skatteavdrag för räntor.

v. direkta begräsningar av fastighetslån.

den första åtgärden skulle innefatta begränsningar för Ltv-kvoten som skulle kunna 

sänkas om fastighetspriserna börjar öka i snabbare takt. det här kan vara effek-

tivt för bostadsfastigheter, men svårt att genomdriva för kommersiella fastigheter. 

skälet är att företag kan använda företagspyramider som effektivt ökar belåningen. 

den andra åtgärden är att höja fastighetstransfereringsskatten efter hur snabbt fast-

ighetspriserna ökar. den tredje är en skiftning mot fastighetsskatter som höjs i takt 

med att bubblan växer för att göra det mindre attraktivt att äga fastigheter. i de 

länder som har skatteavdrag för hypoteksräntor skulle en eliminering av detta hjälpa 

till att sänka fastighetspriserna. slutligen är den mest direkta åtgärden att införa 

restriktioner på fastighetslån i regioner där fastighetspriserna stiger.

det finns vissa bevis för att kina som ett resultat av sin stimulanspolitik upplever 

en fastighetsbubbla i ett antal stora städer, t.ex. beijing, shanghai och shenzhen. 

Regeringen har provat ett antal av de här systemriskförebyggande åtgärderna för 

att kyla av fastighetsmarknaderna. de har dock haft begränsad framgång hittills.

en av de vanligaste orsakerna till bubblor är alltför stora krediter, vilket vi disku-

terade i föregående avsnitt. under den senaste krisen har vissa föreslagit att alltför 

stora krediter är följden av stora globala obalanser. För att förhindra bubblor i fram-

tiden är det viktigt att lösa det problemet. det kan visserligen vara fördelaktigt för 

enskilda länder att ackumulera reserver som en försäkring, men det är en ineffektiv 

mekanism ur ett globalt perspektiv. 

de asiatiska ländernas ackumulering av reserver var också, som nämns ovan, 
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åtminstone till en viss del en reaktion på den politik som imF införde i ett antal 

länder under krisen i asien i slutet av 1990-talet. en del av problemet var att län-

derna i östra asien inte var väl representerade i imF:s ledning. det är därför viktigt 

att reformera styrstrukturen i imF och i de andra internationella organisationerna 

för att säkerställa att de asiatiska länderna behandlas lika när de behöver finansiell 

hjälp. det här skulle minska de ländernas behov av att ackumulera reserver som en 

försäkringsmekanism. 

För att minska de stora reserver som kina ackumulerat krävs dock andra åtgärder. 

Högre kinesiska tjänsteman har till exempel föreslagit att en global valuta ska ersätta 

us-dollarn. detta skulle ha fördelen att reserver kan skapas utan stora transfere-

ringar av resurser och risk för att orsaka en kris. alla länder skulle tilldelas tillräckliga 

reserver i händelse av en kris så att de kan överleva en störning. problemet är att en 

internationell institution som imF skulle behöva implementera valutan. det skulle 

återigen bli en fråga om huruvida alla länder, i synnerhet de asiatiska länderna, är 

korrekt representerade i institutionens styrprocess. 

ett mer sannolikt scenario på medellång sikt är att den kinesiska renmimbin 

(Rmb) blir fullt konvertibel och blir den tredje stora reservvalutan bredivd us-dollarn 

och euron. med tre reservvalutor skulle det finnas mer utrymme för diversifiering av 

risker och kina skulle inte behöva reserver. det här är kanske en av de mest prak-

tiska lösningarna på problemet med globala obalanser. kineserna har redan tagit 

vissa steg i den här riktningen. de har börjat tillåta avräkning av handel i Rmb. de 

har också tillåtit västerländska företag, t.ex. mcdonalds i Hongkong, att emittera 

obligationer i Rmb. självklart är full konvertibilitet av Rmb den viktigaste aspekten 

av att vara en reservvaluta. men vi är inte där ännu och därför är den här lösningen 

på problemet med globala obalanser en medelfristig lösning.

en annan viktig fråga är om länderna bör använda en politik för att begränsa 

kapitalinflöden. som redan hävdats har länder som spanien och irland haft stora un-

derskott i bytesbalansen under åren före krisen. det verkar ha bidragit till bubblorna 

i de länderna. Framöver är det viktigt för länderna att kontrollera sitt underskott i 

bytesbalansen om kapitalinflödena investeras i fastigheter och driver upp priserna. 

8. slutkommentarer

enligt vår uppfattning tyder de empiriska bevisen i bland annat Reinhart och Rogoff 

(2009) på att det finns en stark koppling mellan ökningar av fastighetspriser, som 

därefter kollapsar, och förekomsten av finanskriser. eftersom sådana kriser har stor 

effekt på real produktion och inflation tyder detta på att penningpolitiken bör ta 

hänsyn till fastighetspriserna, i synnerhet i små homogena länder som sverige. det 

traditionella sättet att bedriva inflationsmålspolitik, där tillgångspriserna endast 

spelar en begränsad roll för penningpolitiken, måste anpassas. de modeller som 

politiken baseras på bör innefatta en finansiell sektor där fastighetsprisbubblor kan 
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uppstå och leda till en finanskris. tyvärr krävs mycket forskning för att utveckla 

sådana modeller. 

i avsaknad av sådana modeller kan det vara vettigt att föra en djupgående dis-

kussion på det sätt som Riksbankens direktion gör om penningpolitikens inverkan på 

bostadssektorn innan räntan fastställs. svårigheterna att upptäcka fastighetsbubblor 

och osäkerheten när det gäller hur räntor påverkar dem innebär att penningpolitiken 

i sig inte räcker för att hantera problemet. det kommer sannolikt att krävas system-

riskförebyggande åtgärder som stödjer de penningpolitiska effekterna. det är svårt 

att kontrollera bubblor och därför behövs så många verktyg som möjligt.
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Irland Spanien USA Sverige

Källor: Irländska miljödepartementet, Banco de España, FHDA, Statistiska centralbyrån, OECD.

Figur 1. Bostadspriserna i Irland, Spanien, Sverige och USA
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Källa: Data om inflation och produktionsgap från IMF World Economic Outlook Database 
och implicit ränta beräknad enligt formeln 

TRt = CPIt + (genomsnittlig IR över sampelperioden) + 0,5*(CPIt – 2%) + 0,5*produktionsgapt,

där TRt är den implicita räntan i tidpunkt t, CPIt är konsumentprisindex och IR 

centralbankens officiella ränta.

Figur 2. Avvikelser från Taylor-regeln i Irland, Spanien, Sverige och USA

-10 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 



Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden  217 

kapiteL iii.1 n  n

Anm. Asien är de sex ostasiatiska länderna och provinserna Kina, Hongkong, Japan, 
Singapore, Sydkorea och Taiwan.

Källa: IMF:s webbplats.

Asien Latinamerika Central- och Östeuropa

Figur 3. En jämförelse över valutareserver i olika regioner
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Figur 4. Underskott i bytesbalansen som % av BNP i Irland, Spanien, Sverige och 
USA
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 n dynamiken på bostads-
marknaden och systemrisk-
förebyggande verktyg
Davis, e.P., Fic, t.M. och kariM, D.*

Mot bakgrund av subprime-krisen, då bostadsmarknaden blev indragen i finans-

krisen i länder som USA, samt de pågående diskussionerna kring Basel III går vi  

igenom litteraturen om dynamiken på bostadsmarknaden i syfte att hitta eventuella 

samband med bankkriser samt potentiella systemriskförebyggande verktyg som kan 

dämpa störande tendenser. I samma syfte tittar vi sedan på bostadsprisekvationer 

och utvärderar simuleringar enligt NiGEM-makromodellen för Sverige. Vi belyser 

hur användbara systemriskförebyggande ingripanden på bostadsmarknaden kan 

vara, vilka instrument som kan användas och sambandet mellan systemriskföre-

byggande åtgärder och penningpolitiken.

Nyckelord: Systemriskförebyggande åtgärder, bankreglering, bostadspriser, bostads-

marknader

JEL-klassificering: C52, E58, G21

* davis, e.p., Fic, t.m. och karim, d. niesR och brunel university. e-postadresser:  
e_philip_davis@msn.com (huvudförfattare e.p. davis), tfic@niesr.ac.uk (tatiana Fic) och  
dilruba.karim@brunel.ac.uk (d. karim). vi vill tacka Ray barrell för att ha bidragit med råd som 
varit till stor hjälp under hela projektet.
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1  inledning

Frågan om bostadsbubblor, bankkriser och penningpolitik har än en gång hamnat i 

fokus i och med subprime-krisen. det är uppenbart att när bostadspriserna kollapsa-

de i usa var det en faktor som utlöste kriser – inhemskt genom förluster i bankernas 

balansräkning och globalt via värdepapperiserade bolån. dessa händelser har lett till 

en förnyad debatt om bankreglering och, inte minst, om systemriskförebyggande 

åtgärder. det finns ett brett samförstånd om att bankernas kapitaltäckningsnivåer 

måste höjas och att det skulle vara lämpligt att införa vissa kontracykliska inslag i 

bankregleringen för att kompensera för den naturliga procyklikalitet som förekom-

mit under denna och många tidigare cykler med ett ”boom-bust”-mönster. basel-

förslagen bygger dock i huvudsak på verktyg med en effekt som påverkar hela 

ekonomin, baserad på kapital eller avsättningar i bankernas hela balansräkningar. 

det finns fortfarande en tradition av att använda kontracykliska verktyg enbart på 

marknaderna för bostäder eller kommersiella fastigheter – inte minst genom att 

kontrollera belåningsgraden – i vissa länder i östeuropa och Fjärran östern. detta 

väcker frågan om huruvida sådana verktyg kan fungera i avancerade oeCd-länder 

som sverige, hur omfattande de skulle vara och hur de skulle kopplas till penningpo-

litiken. 

För att kunna besvara denna övergripande fråga har vi sammanställt en översikt 

över forskningen om bostadsmarknaden, framför allt när den är kopplad till pen-

ningpolitik och finansiell stabilitet. vi undersöker också hur systemriskförebyggande 

åtgärder används på bostadsmarknaden idag och tittar på den relaterade empiriska 

forskningen samt tar hjälp av bostadsprisekvationer i syfte att se vilket stöd de 

ger för de eventuella effekter som sådana åtgärder kan ha. slutligen genomför vi 

omfattande simuleringar enligt nigem-modellen för sverige för att bedöma sådana 

åtgärders makroekonomiska effekt och deras relation till penningpolitiken.

Rapporten är upplagd på följande sätt. i avsnitt 2 ger vi en översyn av relationen 

mellan bostadspriser och finansiell stabilitet, systemriskförebyggande tillsyn och 

penningpolitik. i avsnitt 3 tittar vi på systemriskförebyggande verktyg som är till-

lämpbara på bostadsmarknaden, framför allt belåningsgrad, men också räntekvot, 

kapitalviktning för utlåning för bostäder, kontracykliska avsättningar och begräns-

ningar för sektorexponering. vi noterar att de nuvarande basel-förslagen (högre 

totala kapitalkrav och procykliska kapitalviktningar) inte är särskilt inriktade på 

bostadsmarknaden. avsnitt 4 avslutar genomgången med en översikt över eko-

nometrisk forskning om bostadspriser, som har stor betydelse vid utvärdering av 

åtgärdsförslag. 

i avsnitt 5 tittar vi på bostadsprisekvationer för sverige och en grupp oeCd-

länder, utifrån de metoder som författare som muellbauer och murphy (1997 och 

senare) använder. de variabler som granskas är bland annat demografi, inkomst, 
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bostadsbeståndet, räntor och föregående periods ökningar av bostadspriserna. vi 

tittar på om krediter ingår i dessa modeller och vilka andra viktiga variabler som 

skulle kunna påverkas av systemriskförebyggande åtgärder. i avsnitt 6 tittar vi 

slutligen på samspelet mellan systemriskförebyggande åtgärder och penningpoliti-

ken. Förutom att granska det fåtal rapporter som uttryckligen tittar på vilken effekt 

systemriskförebyggande åtgärder har på ekonomin i stort fokuserar vi i det här 

avsnittet på nigem-simuleringar som jämför systemriskförebyggande åtgärder och 

penningpolitik för sverige med en ny skattning av bostadsprisekvationen från den 

aktuella övningen.

i hela rapporten utgår vi från projektets övergripande syften genom att t.ex. 

beskriva vilka systemriskförebyggande verktyg – nya, tillämpade eller i form av in-

ternationella förslag – som skulle kunna vara bättre lämpade än reporäntan när det 

gäller att motverka ett överdrivet risktagande, en ökad skuldsättning för hushållen 

eller bostadspriser som avviker extremt från den långsiktiga trenden. det handlar 

också om att undersöka vilka systemriskförebyggande verktyg som skulle kunna 

tillämpas i sverige och under vilka omständigheter dessa verktyg kan användas samt 

att analysera hur penningpolitiska verktyg kan samordnas med systemriskförebyg-

gande verktyg.

2  bostadspriser, bankkriser och penningpolitik

2.1  inLedning

sambandet mellan tillgångspriser och bankkriser etablerades i kaminskys och 

Reinharts (1999) banbrytande studie och i borios och Lowes studie (2002). sedan 

dess har de specifika sambanden mellan prisdynamiken på bostadsmarknaden och 

bankkriser diskuterats av bland annat Reinhart och Rogoff (2008) och kvantifierats 

empiriskt av barrell et al. (2010a). i subprime-krisens spår har beslutsfattare som 

turner (2009) i allt större utsträckning fokuserat på bostadsmarknadernas roll.

tidigt under utvecklingen av den systemriskförebyggande tillsynen förekom 

rekommendationer om att fokusera på bostäder (bis, 2000). dessa rekommenda-

tioner omfattar bland annat övervakning av bostadspriserna ner till sektornivå mot 

bakgrund av att bankernas tillgångsportföljer har en hög koncentration på den här 

marknaden (imF, 2000) och att de är exponerade för konjunktursvängningar. 

det förs en debatt om huruvida penningpolitiken borde ta bostadsbubblor i 

beaktande, med tanke på bubblornas samband med finansiell instabilitet. detta 

visar än en gång att det finns en ökad medvetenhet om att det är riskfyllt för be-

slutsfattarna att nonchalera bostadsprisernas utveckling, trots att centralbankerna 

ofta betraktar bostadspriserna som olämpliga mål, förutom i den mån de påverkar 

konsumentpriserna på relativt kort sikt.
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samtidigt har subprime-krisen lett till ett nytt fokus på att eventuellt använda 

verktyg för systemriskförebyggande tillsyn för att direkt påverka bostadsmarkna-

derna. dessa verktyg är bland annat begränsningar för belåningsgraden, för lån i 

förhållande till inkomst och för sektorexponering för banker. verktygen har till-

lämpats i länder som Hongkong (CgFs 2010) och det har förts en diskussion om de 

också kan vara lämpliga för avancerade oeCd-länder.

mot bakgrund av denna utveckling har det blivit mycket viktigt för regleringsan-

svariga att kunna förklara bostadsprisernas utveckling för att kunna dämpa de soci-

ala kostnader som kriserna medför. modellering av bostadspriser är dessutom viktigt 

i sig, med tanke på att förmedlingen av finansiella tjänster genomgår en förändring 

inom allt mer konkurrenskraftiga banksystem och mot bakgrund av strukturskiften 

vad gäller demografi, migration och byggnormer. en viktig slutsats är att mer resur-

ser måste avsättas för att samla in och sprida data om bostadspriser och relaterade 

variabler, t.ex. belåningsgrad, eftersom sådan information är en förutsättning för en 

korrekt bostadsprismodellering.

detta avsnitt är strukturerat som följer. i avsnitt 2.2 undersöker vi sambanden 

mellan bostadspriser och finansiell instabilitet som ligger till grund för rekom-

mendationerna i avsnitt 2.3, där övervakning av bostadspriserna som ett led i en 

systemriskförebyggande tillsyn diskuteras. i avsnitt 2.4 sammanfattas debatten om 

huruvida centralbankerna bör försöka uppfylla de dubbla målen om prisstabilitet 

och finansiell stabilitet och om de då måste reagera på bostadsbubblor. i avsnitt 2.5 

granskas sambanden mellan bostadspriser och konsumtion, eftersom detta är vikti-

ga kanaler där förändringar i regelverken som påverkar bostadspriserna kan påverka 

den aggregerade efterfrågan. i avsnitt 3 tittar vi på erfarenheten av att använda 

systemriskförebyggande åtgärder på bostadsmarknaden och i avsnitt 4 fokuserar vi 

på bostadsprisanalyser på såväl lång som kort sikt. i samband med detta diskuteras 

användarkostnaden, som är central i bostadsprisanalyser, ingående. ett urval av 

alternativa estimatorer i litteraturen gås också igenom i korthet.

2.2  bostadspRiseR oCH FinansieLL instabiLitet

en stor del av den banbrytande forskningen kring bankkriser, t.ex. demirguc-kunt  

och detragiache (1998, 2005), analyserar helt enkelt inte sambandet mellan 

bankkriser och bostadsmarknaderna på grund av att det inte finns uppgifter om 

bostadspriser i de flesta tillväxtländer. ett samband mellan generella tillgångspriser 

och bankkriser (samt valutakriser) etablerades empiriskt av kaminsky och Reinhar t 

(1999), även om de främst fokuserade på aktiekurser. med hjälp av data som 

omfattar 76 valutakriser och 26 bankkriser mellan 1970-talet och 1995 fann de att 

avkastningen på aktiemarknaderna utvecklades onormalt strax innan en bankkris in-

träffade. deras forskningsresultat visade att aktieavkastningen strax före bankkriser 

påverkades av eventuella tillgångsbubblor. avkastningen 9 månader före bankkriser 
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var 40 procent högre jämfört med nivåerna under ”lugna perioder”.1 Författarna 

noterar att detta resultat stämmer överens med gortons (1988) samt Calomiris och 

gortons (1991) slutsatser. de menar att när en tillgångsbubbla spricker är det en 

händelse som är kopplad till bankkriser: placerare som noterar att företagskonkur-

serna ökar under den period som föregår krisen skapar i sig förväntningar om en 

förestående recession och förändrar sin uppfattning om hur riskfyllda bankplace-

ringarna är utifrån detta. 

borio och Lowe (2002) och senare rapporter från bis har också kopplat bank-

kriser till tillgångspriser, även om deras huvudfokus har legat på kreditskillnader (dvs. 

skillnader mellan kredit/bnp-kvoten och dess långsiktiga trend som den ges av ett 

Hodrick-prescott-filter). deras tillgångsprisvariabel, som de menar är till hjälp när 

man skapar prognoser – även om den är sämre än lånevariabeln – har tenderat att 

vara en liknande skillnad baserat på genomsnittliga aktiekurser och priser på bo-

städer och kommersiella fastigheter. deras metodik är, i likhet med kaminskys och 

Reinharts (1999) metodik, ”signal extraction”-metoden.

på senare tid har Reinhart och Reinhart (2008) undersökt sambandet mellan ka-

pitalinflöden och bankkriser genom att fokusera på tillgångsprisernas utveckling på 

tillväxtmarknader. de menar, i likhet med Calvo et al. (2003), att i stor utsträckning 

påverkas de ökade kapitalinflöden som föregår kriser av utländsk efterfrågan på ak-

tier och bostäder som investeringsinstrument i ett land. i likhet med kaminsky och 

Reinhart (1999) pekar Reinharts och Reinharts (ibid) resultat på att kriser föregås av 

sammanbrott på tillgångsmarknaderna.

Reinhart och Rogoff (2008) utvecklar Reinharts och Reinharts (2008) analys 

inom området bostadspriser. de undersöker 16 länder som genomgått en bankkris 

inom de tidsintervall som Reinhart och Reinhart (ibid) utgår från. deras data visar 

också på en kraftfull uppgång för bostadspriserna strax före subprime-krisen. denna 

trend var särskilt markant i usa.

ovanstående resultat bekräftas av beskrivningen i turner Review (2009), som 

mot bakgrund av subprime-krisen pekar på att historiskt låga räntor låg bakom 

kreditexpansionen och den kraftfulla prisökning på fastigheter detta ledde till i usa 

och storbritannien. i storbritannien förstärktes uppgången på bostadsmarknaden 

av en stigande efterfrågan på bostäder i kombination med ett otillräckligt fysiskt 

utbud och mellan 1997–2007 steg den totala bolåneskulden i förhållande till bnp 

från 50 procent till 80 procent. Lånen beviljades mot bakgrund av uppfattningen att 

höga belåningsgrader var försvarbara, eftersom de fortsatt stigande bostadspriserna 

skulle leda till minskade skuldbördor för låntagarna. i usa var lånemönstren likar-

1 valutakriserna föregicks däremot av (under cirka 18 månader) avkastningsnivåer som låg 40 % under 
de nivåer som noterades under perioder utan kris. Författarna tillskrev detta till en nedgång i den 
ekonomiska cykeln. Resultatet pekade på att tillgångsavkastningen redan hade fallit under sin cykliska 
toppnotering när valutakriser uppstod.
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tade, men den bakomliggande drivkraften var behovet av att styra kredit till tidigare 

exkluderade socialgrupper.

mot bakgrund av hypoteser angående fastighetsprisernas förmåga att förutspå 

bankkriser som beskrivs ovan publicerade barrell et al. (2010a) nyligen i Journal 

of banking and Finance ett test av hur användbara fastighetspriserna är som en 

ledande indikator för bankkriser. med hjälp av den logit-metod som är vanlig i lit-

teraturen om varningssystem (eWs – early Warning system) (se demirguc-kunt och 

detragiache, 1998, 2005) testade de prognosförmågan hos tidigare icke använda 

variabler som bankernas kapitaltäckning, likviditet och bostadsprisernas utveckling 

mot mer allmänt använda bestämningsfaktorer i litteraturen. baserat på ett urval 

av 14 oeCd-ekonomier under åren 1980–2007, vilket omfattar 14 systemiska och 

icke-systemiska bankkriser, drog de slutsatsen att bankernas kapitaltäckning, hög 

likviditet och stigande bostadspriser är de viktigaste bestämningsfaktorerna för 

kriser inom oeCd. 

dessutom kunde barrell et al. (ibid) kvantifiera marginaleffekten av bostadspris-

fluktuationer i relation till sannolikheten för att en bankkris ska uppstå. vid en given 

nivå av sundhet i balansräkningen hos bankerna var en realökning för bostadspri-

serna på en procentenhet tillräckligt för att öka sannolikheten för en kris med minst 

0,07 procent (usa) och med så mycket som 0,74 procent (Frankrike). 

de noterar att deras resultat stämmer överens med borios och drehmanns resul-

tat (2009) och borio et al. resultat (2010), vilka använde en ”signal extraction”-me-

todik för att slå fast att fastighetspriser är ledande indikatorer för bankkriser. medan 

borio et al. (ibid) inte utsatte sin modell för omfattande sensitivitetsanalys använde 

barrell et al. (ibid) en mängd sensitivitetsanalyser, däribland en”out-of-sample crisis 

prediction”, för att visa att dynamiken i bostadspriser spelar en otvetydig roll vad 

gäller att skapa finansiell instabilitet. den socialpolitiska och allmänpolitiska innebör-

den av det här resultatet, mot bakgrund av den tidigare litteraturen, är att bostads-

priser ska vara föremål för övervakning som ett led i en systemriskförebyggande 

tillsyn och eventuellt också kontroll via systemriskförebyggande åtgärder. 

observera dock att prognosförmågan vad gäller bankkriser inte nödvändigtvis 

medför kausalitet, om det exempelvis handlar om förluster kopplade till kommer-

siella fastigheter, korrelerade med bostadspriser, som tenderar att få banksektorer 

på fall. stigande priser på kommersiella fastigheter påverkar kredittillgängligheten 

och de fasta investeringarna under uppgången (den finansiella acceleratorn) och när 

priserna sedan faller är det mest sannolikt att de fastighetsbolag som äger kommer-

siella fastigheter går i konkurs. i motsats till detta är bolån i de flesta oeCd-länder 

kopplade till en regressrätt – med andra ord har långivaren en panträtt på hushållets 

inkomst för att kompensera för eventuella underskott vid en exekutiv försäljning. 

detta kan begränsa effekten av att bostadens värde understiger lånebeloppet vid 

betalningsinställelse, utom i länder som usa, där utlåning sker utan regressrätt och 
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låntagaren har fullgjort sina skyldigheter då denne lämnar över nycklarna till huset. 

å andra sidan kan det förekomma viktiga förmögenhetseffekter på konsumtionen 

(davis 2010), vilket innebär att fallande bostadspriser påverkar konkurserna inom 

hela ekonomin på ett bredare sätt.

2.3  öveRvaka bostadsbubbLoR som ett Led i en sYstemRiskFöRebYggande 

tiLLsYn

systemriskförebyggande tillsyn kan definieras som en metod som fokuserar på 

det finansiella systemet i sin helhet och som också behandlar aggregerad risk som 

endogen vad avser institutionernas kollektiva agerande. tillsynen har som mål att 

begränsa oro i det finansiella systemet för att undvika de kostnader som är kopplade 

till finansiell instabilitet (borio 2009; davis och karim, 2009). För detta ändamål 

övervakas variabler som är systematiskt korrelerade med kriser kontinuerligt av 

beslutsfattare från utgångspunkten att vid avvikelser i deras utveckling kan det ut-

lösa ett ingripande för att dämpa en eventuell finansiell instabilitet. med andra ord 

kan systemriskförebyggande tillsyn övergå i systemriskförebyggande åtgärder, där 

resultatet av tillsynen institutionaliseras som ett led i beslutsfattarens strategi för att 

säkerställa att det finansiella systemet är sunt.

definitionen ovan ger utrymme för att ett brett utbud av tillsynstekniker kan ingå 

i arsenalen för att motverka bankkriser. såväl kvalitativa som kvantitativa aspekter 

av det finansiella systemet ska övervakas så att verktyg som varningssystem (eWs) 

är en komponent i tillsynssystemet. tillsynen kan ske på både mikrobankknivå och 

på systemnivå. när det gäller det förstnämnda föreslår davis (1999) att man överva-

kar variabler som är kopplade till sunda balansräkningar för bankerna samt mått på 

deras intäkter och utgifter. systemrisk ska däremot övervakas genom att man följer 

aggregatvariabler som skuldsättning i den icke-finansiella sektorn, förhållandet mel-

lan eget och främmande kapital och tillgångspriser. 

med tanke på diskussionen i föregående avsnitt är det därför förvånande att 

övervakningen av bostadspristrender och bubblor hittills inte har utgjort en uttryck-

lig komponent i tillsynsstrategierna i många länder. å andra sidan kan man hävda 

att regleringen är bakåtblickande på så sätt att kunskaperna om systemriskföre-

byggande tillsyn uppdateras i spåren av kriser då det genereras ny information om 

orsakerna till kriser. detta kan förklara varför det finns en ökad medvetenhet om att 

övervakning av bostadspriserna ska utgöra en del av verktygslådan för systemriskfö-

rebyggande tillsyn.

enligt Whyte (2010) uppstod bostadsbubblor före subprime-krisen i länder som 

spanien och usa, som hade helt olika regelverk. detta tyder på att värdering av 

fastighetspriser kan vara en komponent som saknas i många oeCd-ekonomiers 

ramverk för systemriskförebyggande tillsyn. imF (2000) noterar att fastighetspriser 

bör övervakas på sektornivå, eftersom bankerna ofta koncentrerar sina låneport-
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följer mot fastigheter, vars priser följer ett ”boom and bust”-mönster. ett aktuellt 

exempel på detta var utlåning för ”buy-to-let” i storbritannien. i detta samman-

hang rekommenderar också författarna övervakning av hushållens skuldsättning, 

eftersom en stor andel av skuldsättningen är relaterad till bolån. det finns dock en 

medvetenhet om att detta förstärkta tillsynssystem förutsätter tillgång till data, som 

idag är begränsade, och om att mer resurser krävs för att samla in och distribuera 

data som bostadspriser och belåningsgrader.

en punkt som kan lyftas fram vad gäller systemriskförebyggande tillsyn och 

bostadspriser är svårigheten att mäta bostadsbubblor. som kommer att diskuteras i 

avsnitt 4 har analyserna av bostadspriser i stort utgått från två metoder: tillgångs-

prismetoden och den kointegrerade metoden. den förstnämnda metodiken använ-

der i huvudsak en tidsserie över bostadspriser för att fastställa huruvida priserna 

är över- eller undervärderade, men avsaknaden av en strukturmodell pekar på att 

graden av prisavvikelse endast är en grov vägledning. den kointegrerande metoden 

utgår från att bostadspriserna påverkas av fundamentala faktorer, men det finns 

begränsad samstämmighet i litteraturen om exakt hur dessa bestämningsfaktorer 

ser ut. olika författare använder olika specifikationer baserat på deras teoretiska 

grund och tillgång till data (se avsnitt 4). denna analysheterogenitet innebär att det 

är operativt svårt att identifiera bostadsbubblor. om man å andra sidan använder 

standardverktyg för att identifiera bubblor, t.ex. jämförelser med långsiktiga trender 

med hjälp av Hodrick-prescott-filter, blir analysen av bubblan föremål för samma 

kritik som mått för produktionsskillnader eller till och med mått på kreditskillnader. 

detta innebär att även om övervakningen av bostadsbubblor är en viktig princip 

inom systemriskförebyggande tillsyn måste beslutsfattare i praktiken nå konsensus 

om vilka analysverktyg för bubblor som är acceptabla.

bristen på korrekta historiska data om bostadspriser kan i viss utsträckning 

förklara varför nya regleringsförslag (t.ex. bis 2010) förespråkar kontracyklisk 

avsättning mot kreditaggregat, eftersom författare som borio och drehmann 

(2009) samt drehmann et al. (2010) menar att kreditcykler kan ge upphov till 

fastighetspriscykler,2 även om de samtidigt anser att kredit är en bättre direkt 

indikator för bankkriser än tillgångspriser. Hypotesen att kredit spelar en primär roll 

i överföringsmekanismen vid bankkriser kan ha sin grund i observationen att bank-

kriser föregås av snabb kredittillväxt under en fas när säkerheternas värden är höga 

och kreditrisken förbises. det kan också relateras till utvecklingen för både bostads-

priser och priserna på kommersiella fastigheter.

Även om många studier empiriskt verkar komma fram till att kredittillväxt är en 

ledande indikator för bankkriser (demirguc-kunt och detragiache, 1998, 2005; 

2 barrell et al. (2011) ger belägg för att så inte är fallet i de flesta oeCd-länder, utan det är snarare 
fastighetspriserna som påverkar krediterna. davis och Zhu (2010) kom fram till ett liknande resultat 
när det gäller priserna på kommersiella fastigheter.
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b orio, Furfine och Lowe, 2001) visar barrell et al. (2011) att det inte finns några tyd-

liga empiriska belägg för att kredit granger-orsakar fastighetspriser. i denna mening 

kan kredittillväxt inte vara ett substitut för övervakning av fastighetspriser, även om 

den i sig är en viktig variabel för systemriskförebyggande tillsyn. 

dessutom kunde barrell et al. (2010b) visa att en logit-modell som använder 

b ostadspriser, kapitaltäckning, likviditet och bytesbalans (dvs. en mindre utveckling 

av deras tidigare arbete) hade kunnat förutspå subprime-krisen i storbritannien, 

usa, belgien och Frankrike enbart med hjälp av en analys till 1997. de drar slut-

satsen att de rekursiva prognoser som deras modell ger bör vara ett viktigt bidrag till 

den systemriskförebyggande tillsynen samtidigt som de presenterar viktiga belägg 

som ger stöd för systemriskförebyggande reglering.

det finns fortfarande vissa problem med att använda bostadspriser vid tillsyn. 

när det gäller bostadspriscykler finns det låg samstämmighet om definitiva ana-

lysmodeller som kan användas för att identifiera trendnivåer och avvikelser från 

trenden (detta diskuteras mer ingående nedan). samma analysproblem gäller dock 

också för kreditanalys, där cykliska komponenter ofta beräknas med ett visst mått 

av subjektivitet. med tanke på att liknande begränsningar gäller för analysen av 

kredit- och bostadspriscykler finns det inga skäl att exkludera övervakning av bo-

stadspriser från nästa generations ramverk för systemriskförebyggande tillsyn. om 

fastighetspriserna inte noga övervakas i framtiden riskerar man dessutom att missa 

tecken på finansiell instabilitet och att samhället på nytt kommer att drabbas av 

kostnaderna för bankkriser. mot bakgrund av medvetenheten om de här kostnader-

na har en debatt uppstått om fördelarna med att inkludera tillgångspriser, inklusive 

bostadspriser, i de penningpolitiska reglerna. den frågan ska vi titta på härnäst. 

2.4  tiLLgångsbubbLoR oCH penningpoLitik

med tanke på det empiriska sambandet mellan bostadspriser och bankkriser och 

medvetenheten om att utvecklingen på bostadsmarknaden bör ingå i den system-

riskförebyggande tillsynen uppstår den naturliga frågan om penningpolitiken också 

bör fokusera på bostadsprisutvecklingen, med tanke på att räntor kan påverka 

bostadspriserna via ett antal kanaler (se mishkins diskussion (2007) nedan och i 

avsnitt 4).

disysatat (2010) lyfter fram två viktiga alternativ som är tillgängliga för besluts-

fattarna i det här avseendet: ett där centralbankerna endast reagerar på avvikelser i 

tillgångspriserna om de ändrar banan för centralbankens mål (inflation och produk-

tionsgap). det andra alternativet är att med medvetenhet om de sociala kostna-

derna för tillgångspriskorrigeringar bör centralbankerna motverka att obalanser i 

tillgångspriserna ackumuleras oberoende av om det är sannolikt att de kommer att 

påverka inflations- och produktionsgapsbanorna på kort sikt. den senare metoden 

har använts för att motivera varför centralbanker bör ”luta sig mot vinden” när det 



228  Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden

n  n kapiteL iii.2

gäller tillgångsbubblor, medan beslutsfattarna enligt det första synsättet bör hantera 

konsekvenserna av sådana bubblor i kölvattnet av tillgångspriskorrigeringar (luta sig 

eller städa upp).

debatten ifrågasätter alltså inte att centralbankerna arbetar utifrån ett infla-

tionsmål, utan är mer inriktad på mer subtila stabilitetsaspekter som tidpunkten 

för ingripanden i förhållande till tillgångspriser och den relativa vikt beslutsfattarna 

tillskriver den information som finns i tillgångspriserna i förhållande till målen. 

Fawley och Juvenal (2010) sammanfattar de olika perspektiven på detta: bernanke 

och gertler (2001) pekar på att penningpolitiken bör begränsas till att bekämpa 

inflationen, medan Cecchetti et al. (2002) anser att centralbankerna bör dämpa 

tillgångsbubblor. med andra ord föreslår den senare att centralbankerna ska ägna 

sig åt de ”dubbla målen” monetär och finansiell stabilitet.

bernanke och gertler (ibid) citerar ett tidigare bidrag (bernanke och gertler, 

1999), där de fastslår att det inflationsmål på medellång sikt som centralbankerna 

presenterar ska vara penningpolitikens primära ankare. i den utsträckning som 

inflationsprognosen redan omfattar de framtida förväntningarna på tillgångspri-

serna, inklusive bostadspriserna, bör centralbankerna utöver detta inte reagera på 

tillgångsprisernas utveckling. 

bernanke och gertlers (1999) empiriska simuleringar tycks bekräfta denna håll-

ning. de använde en taylor-regel, där ränteförändringen styrs av en koefficient 

på 2 på den förväntade inflationstakten. de fann att denna aggressiva reaktions-

funktion var tillräcklig för att stabilisera produktionen och inflationen i situationer 

där tillgångsbubblor uppstod och sedan sprack. under förutsättning att en sådan 

taylor-regel används kunde författarna inte fastslå några ytterligare fördelar när 

centralbankerna reagerade på avvikelser i tillgångspriser. dessutom menar de att om 

centralbankerna försöker stabilisera tillgångspriserna kan det uppstå negativa effek-

ter på marknadens förväntningar, vilka inte alltid är förutsägbara och skulle kunna 

förändra den penningpolitiska transmissionen på ett negativt sätt. 

i enlighet med ovanstående föreslår bohl et al. (2004) att oförutsägbarhet kan 

uppstå på grund av problem med att skatta bostadsbubblor. de använder taylor-

regler för tyskland, Frankrike och italien och kommer fram till att om man lägger 

till tillgångspriser i reaktionsfunktionen ger det räntevolatilitet i linje med bernankes 

och gertlers (1999) resultat. deras gmm-resultat, som förlitar sig på tillgångspriser 

som instrument, genererar taylor-regler som passar faktiska data bra, vilket tyder på 

att även om centralbankerna inte reagerade direkt på tillgångspriserna så reagerade 

de indirekt då utvecklingen på tillgångsmarknaderna påverkade förväntningarna på 

inflationen och produktionsgapet. 

Fawley och Juvenal (2010) noterar också problemen med taylor-regler och bo-

stadsbubblor. de senare är per definition episoder när bostadspriserna svarar på en 

irrationell framtidstro och därmed skulle man kunna hävda att de är oförutsägbara. i 
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så fall kan inte framåtblickande regler hantera bubblor på ett effektivt sätt och även 

om en bubbla identifieras skulle effekten av en räntehöjning inte vara förutsägbar 

och skulle med stor sannolikhet leda till räntevolatilitet. om sambanden mellan 

tillgångspriser och räntor dessutom är svaga skulle centralbankerna ha en begränsad 

förmåga att spräcka bubblor på bostadsmarknaden. 

å andra sidan påpekar mishkin (2007) att den ekonomiska effekten av fluktua-

tioner på bostadsmarknaden kan vara allvarlig och kan därmed kräva ingripanden 

av centralbankerna. med andra ord är en finanskris i sig en betydande chock med 

fallande inflation, vars effekt man tar hänsyn till. den senaste tidens erfaren-

het från den amerikanska bostadsmarknaden, där de fallande investeringarna på 

bostadsmarknaden efter 2006 minskade bnp-tillväxten med 1 procent under de 

senaste fyra kvartalen, exemplifierar de mycket negativa effekter som korrigeringar 

av fastighetspriserna får. Han anger sex mekanismer, där ränteförändringar påver-

kar bostadspriserna och konsumtionen, vilket diskuteras ytterligare i avsnitt 4: (1) 

kapitalkostnaden (2) förväntningar på bostadsprisförändringar (3) bostadsutbud (4) 

förmögenhetseffekter (5) krediteffekter på konsumtionen och (6) krediteffekter på 

bostadsefterfrågan. 

Även om det råder stor osäkerhet kring den exakta strukturen för dessa meka-

nismer pekar mishkin (ibid) på att sambanden inte kan nonchaleras av dem som 

fastställer penningpolitiken och det är olämpligt att följa regelbaserade system som 

inte tar hänsyn till dessa samband: om centralbankerna har som mål att hantera den 

aggregerade efterfrågan för att stabilisera inflationen och arbetslösheten kan de 

inte nonchalera utvecklingen på bostadsmarknaden. 

enligt det föregående perspektivet kan ett taylor-regelbaserat system, där räntor-

na reagerar på en uppgång för bostadspriserna först när den är realiserad, eventuellt 

inte ge en optimal räntebana, eftersom det skulle kräva att räntan tog hänsyn till 

förväntade bostadsprisförändringar. empiriska simuleringar verifierar detta: den mo-

dell som tar hänsyn till framtida prisförändringar ger en mer aggressiv och snabbare 

ränteförändring än taylor-regelmodellen. dessutom finns det en betydande efter-

släpning innan förändringarna i bostadspriserna slår igenom i form av förändringar i 

hushållens konsumtion, vilket innebär att centralbankerna bör ha tillräckligt med tid 

för att kunna reagera på prisfluktuationer. å andra sidan förespråkar mishkin i sin 

rapport från 2007 inte att man i sig ska ”luta sig mot vinden” (även om han gått i 

den riktningen i senare arbeten).

Cecchetti et al. (2002) stöder starkt ståndpunkten att centralbankerna uttryckli-

gen bör reagera på avvikelser i tillgångspriserna. de skiljer dock på reaktion och mål: 

samtidigt som de hävdar att centralbankerna kan förbättra den makroekonomiska 

stabiliteten genom att reagera på avvikelser som inte finns med i inflationsprogno-

sen förespråkar de inte att tillgångspriserna ska vara faktiska mål. i linje med pooles 

(1970) argument, som föreslog att centralbankerna genom att ”luta sig mot vinden” 
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från förändringar på penningmarknaden kunde stabilisera makroekonomin, menar 

Cecchetti et al. (ibid) att en liknande metod skulle kunna användas för att motverka 

avvikelser i tillgångspriserna, förutsatt att källan till denna avvikelse kan tillskrivas 

utbud och efterfrågan för själva tillgången. 

med andra ord föreslår de inte att centralbankerna ska svara på alla avvikelser i 

tillgångspriserna, utan endast efter att en analys av tillgångsprisets utveckling visar 

att det skulle vara förnuftigt med vissa korrigerande åtgärder. i detta avseende 

kompletterar författarnas argument de argument som presenterats i de föregående 

avsnitten om systemriskförebyggande tillsyn och det empiriskt etablerade samban-

det mellan finansiell stabilitet och bostadspriser. Wadhwani (2008) menar att de 

svenska myndigheterna ”lutade sig mot vinden” på det sätt som Cecchetti et al. 

(2002) rekommenderade och att detta kan vara orsaken till att problemen varit min-

dre i sverige än i andra länder.

disyatat (2010) bidrar till debatten genom att konstruera en modell med hjälp 

av standardmekanismer med fokus på de operativa aspekterna av centralbankernas 

åtgärder. med andra ord härleds inte uttryckliga taylor-regler, eftersom, som förfat-

taren påpekar, dessa reducerade formregler förhindrar en flexibel reaktion från cen-

tralbanken. istället använder författaren en icke-begränsande metod, där central-

banken antas möta en ekonomi som kännetecknas av tre ekvationer som beskriver 

inflationens, produktionens och tillgångsprisernas utveckling. dessa ekvationer ger 

sedan upphov till det optimala åtgärdssvaret. Författaren visar att i den utsträckning 

som tillgångspriserna påverkar indata till centralbankens förlustfunktioner (produk-

tionsgap och inflation) kräver avvikelser i tillgångspriserna visst ingripande.

en viktig fråga i det här sammanhanget är att det ovan beskrivna valet om man 

ska reagera eller inte på utvecklingen på bostadsmarknaden endast är möjligt i län-

der där penningpolitiska beslutsfattare kan reagera. detta utesluter de länder som 

har ett sedelfondsystem, en fast växelkurs eller som deltar i en valutaunion. det är 

framför allt i det senare sammanhanget som intresse har väckts för specifika system-

riskförebyggande instrument för att kontrollera bostadsmarknaden, vilket diskuteras 

i avsnitt 3 nedan. Först tittar vi kort på bostadsprisernas relation till konsumtionen 

mot bakgrund av monetär och finansiell stabilitet.

2.5  bostadspRiseR, konsumtion oCH åtgÄRdspRobLem

det finns olika åsikter om i vilken utsträckning som förändringar i bostadspriserna så 

småningom påverkar konsumtionen. dessa frågor är viktiga ur de regleringsansvari-

gas perspektiv, eftersom beroende på de exakta mekanismerna kan bostadsprisför-

ändringar och finanskriser som är kopplade till detta ha olika effekt på den aggrege-

rade efterfrågan via konsumtionen, medan en fallande konsumtion i sig kan förvärra 

krisen genom att företag som producerar konsumentvaror och konsumenttjänster 

går i konkurs och på grund av ökad arbetslöshet.
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som noteras ovan listar mishkin (2007) sex överföringskanaler genom vilka 

penningpolitiska beslut kan påverka bostadspriserna: via (1) kapitalkostnaden (2) 

förväntningar på bostadsprisförändringar (3) bostadsutbud (4) förmögenhetseffek-

ter (5) krediteffekter på konsumtionen och (6) krediteffekter på bostadsefterfrågan. 

medan de första tre kanalerna återspeglar ränteförändringarnas direkta effekt är de 

tre sistnämnda kanalerna indirekta.

Ränteförändringarnas effekt på boendekostnaderna framgår tydligt av de boen-

dekostnadsfunktioner som beskrivs nedan, vilket också diskuteras i samband med 

den roll förväntningarna på en uppgång för bostadspriserna spelar och effekten 

på utbudet. Hos mishkin (ibid) bör förmögenhetseffekter enligt livscykelteorier om 

konsumtion uppstå, eftersom hushållen inte tar hänsyn till källan till den ökade för-

mögenheten (som kan handla om en värdeökning för finansiella eller reala tillgång-

ar) och ökar konsumtionen utifrån sin marginella konsumtionsbenägenhet. 

ett alternativt perspektiv är att förmögenhetsförändringar från olika källor får 

olika effekt på konsumtionen på grund av den demografiska fördelningen av dessa 

tillgångar: det är mer sannolikt att finansiella tillgångar (som aktier) innehas av rika 

och äldre personer vars marginella konsumtionsbenägenhet är lägre och därmed 

får stigande aktiekurser mindre effekt på konsumtionen än stigande bostadspriser. 

den relativt lägre volatiliteten hos bostadspriserna jämfört med aktiekurserna kan 

innebära att stigande bostadspriser betraktas som mer permanenta och leder därför 

till större förändringar i konsumtionsbeteendet.

å andra sidan är det möjligt att stigande bostadspriser kan leda till minskad 

konsumtion idag, eftersom prisökningen är kopplad till en högre boendekostnad, 

vilket gör att konsumtion som inte är relaterad till bostäder drabbas. de som vill 

köpa bostäder måste nu spara mer och konsumera mindre. dessutom är stigande 

aktiekurser en starkare signal om ökad framtida produktivitet än stigande bostads-

priser, eftersom det senare kan uppstå på grund av begränsningar på utbudssidan 

och inte för att de framtida ekonomiska prognoserna har förbättrats. i det här fallet 

kan stigande aktiekurser leda till högre konsumtion, framför allt eftersom äldre 

generationer enligt livscykelteorier har högre konsumtionsbenägenhet och tenderar 

att inneha mer aktier än yngre hushåll.

muellbauer och murphy (2008) menar att det inte bör finnas några förmö-

genhetseffekter i sig som beror på stigande bostadspriser baserat på analyser hos 

muellbauer och murphy (1989) samt aron et al. (2007). istället finns det en effekt 

av en större säkerhet, i form av ökat värde på bostaden, som hushållen kan omsätta 

genom att öka lånebeloppet. detta menar de är viktigt för att förklara den empiris-

ka realitet som visar att stigande bostadspriser följs av ökad konsumtion, vilket står i 

motsats till förutsägelser som baseras på livscykelhypoteser. enligt deras perspektiv 

pekar det senare på att när bostadspriserna stiger bör konsumtionen falla på grund 

av högre insatskrav vid bostadsköp. 
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därmed är kreditkanalen ett viktigt skäl till varför högre bostadspriser kan leda 

till ökad konsumtion. på outvecklade kreditmarknader, t.ex. italien, hävdar muell-

bauer och murphy (ibid) att hushållen inte kan omvandla det ökade värdet till lån 

och därmed är stigande bostadspriser kopplade till lägre konsumtion. på bolåne-

marknader som storbritannien och usa innebär däremot ökad konkurrens att lånta-

garna kan dra nytta av högre belåningsgrader och behöver därmed spara mindre för 

att finansiera köp av nya bostäder. dessutom kan befintliga husägare enkelt frigöra 

det ökade värdet tack vare kreditmarknadernas djup. i kombination leder de här ef-

fekterna till ökad konsumtion när bostadspriserna stiger.

buiter (2010) utvecklar debatten om förmögenhetseffekten ytterligare. Han 

menar att bostadstillgångar inte skiljer sig från andra hållbara tillgångar, då självtill-

räcklighet innebär att priseffekter inte har någon inverkan. om ägaren med andra 

ord inte planerar att sälja eller köpa en fastighet och har den önskade nivån av 

bostadstjänster är han/hon likgiltig för prisförändringar, eftersom förmögenheten 

och kostnaden för tjänsterna förändras lika mycket. i verkligheten är aktörerna inte 

självtillräckliga och påverkas av prisförändringar på olika sätt. om priserna faller får 

ägarna det sämre i den utsträckning bostadens grundläggande värde är lägre än det 

diskonterade värdet på de bostadstjänster de önskar konsumera under sin livstid. de 

som befinner sig utanför marknaden just nu kan däremot gynnas av att bostadspri-

serna faller, eftersom de kan köpa bostadstjänster billigare.

buiter (ibid) menar att representativa agentmodeller inte kan skilja mellan de två 

ägarkategorierna som beskrivs ovan och de drar därför slutsatsen att det inte finns 

någon nettoförmögenhetseffekt. om däremot en heterogen agentmodell används 

kan de olika effekterna av bostadsprisförändringar på personer som inte äger 

bostäder, hyresvärdar och bostadsägare fastställas. den aggregerade konsumtions-

förändringen uppstår då genom de omfördelande effekterna mellan aktörer som 

har olika marginell konsumtionsbenägenhet (Woodford 2010). Heterogenitet vid 

bostadskonsumtion har stor betydelse när det gäller regleringar. om aggregerade 

bostadsprisförändringar förändrar konsumtionen och därmed den aggregerade ef-

terfrågan kan det finnas skäl för beslutsfattarna att försöka undvika stora fluktuatio-

ner i bostadspriserna, inte minst för att det kan generera finansiell instabilitet både 

direkt (via fallissemang) och indirekt (via den effekt den lägre konsumtionen får på 

producenternas solvens och på arbetslösheten). 

slutligen undersöker davis (2010) empirisk forskning om konsumtion och bostads-

priser och drar slutsatsen att de empiriska beläggen för konkreta förmögenhetsef-

fekter har starkt stöd. detta understryker hur viktigt det är att alla länder säkerstäl-

ler att det finns korrekta och aktuella data om hushållssektorns hela balansräkning. 

Han noterar att argumenten för olika långsiktiga förmögenhetseffekter i olika länder 

är betydligt starkare än argumenten för finansiell nettoförmögenhet, med tanke på 

de stora skillnaderna mellan olika bostadsfinansieringssystem. å andra sidan finns 
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det en del belägg, framför allt på mikronivå, för att förmögenhetseffekten i själva 

verket är en inkomstförväntanseffekt.

notera än en gång att den här effekten på konsumtionen är helt väsensskild 

från de eventuella förluster som långivare kan drabbas av som en konsekvens av 

att husägarna ställer in betalning av lånen. det kan ändå vara en indirekt effekt av 

finansiell instabilitet, eftersom minskad konsumtion kan ge upphov till en allmän 

recession som i sin tur leder till att många arbetstillfällen försvinner och till företags-

konkurser. detta kan därmed motivera den penningpolitiska oron över bostadspriser 

och systemriskförebyggande reglering som är inriktad på att lösa problem med 

värdering av bostäder. vi övergår nu till att diskutera hur dessa systemriskförebyg-

gande åtgärder kan användas.

3  internationella erfarenheter av systemriskförebyggande 
åtgärder med koppling till bostadssektorn

3.1  öveRsikt

trots att systemriskförebyggande tillsyn med fokus på bostadspriser som en huvud-

indikator är vanlig i många länder är försök att reglera utlåningen för bostadsköp 

inte lika vanligt förekommande. det står också i motsats till huvudinriktningen i 

baseldiskussionerna, som fokuserar på generella systemriskförebyggande instru-

ment, framför allt kapital eller fordringar som innehas av institutioner (antingen i en 

tidsserie eller ett tvärsnitt) istället för på de sektorer de lånar ut till. inom denna ram 

har de nationellt regleringsansvariga utrymme att ställa krav på en extra kapitalbuf-

fert på 2,5 procentenheter, som ökar under goda tider och minskar under dåliga 

tider. och förslaget i baselkommittén (2010) är att dessa buffertar ska kalibreras ut-

ifrån ”kreditgap”3. baselmetoden bygger på den historiskt mindre interventionistiska 

hållningen hos regleringsansvariga och centralbanker i oeCd-länderna, som fram 

till helt nyligen har ansett att räntor och individuell kapitalreglering för bankerna är 

allt som krävs för att såväl den penningpolitiska som den finansiella stabiliteten ska 

kunna upprätthållas.

det har ändå förekommit en relativt omfattande användning av systemriskföre-

byggande reglering med koppling till bostadsmarknaden inom länder utanför oeCd 

och i vissa oeCd-länder med lägre inkomster. som beskrivs i det här avsnittet har 

bland annat metoder som gränser för belåningsgrad, räntekvoten, kontracyklisk av-

sättning med koppling till bolån och begränsningar för sektorexponering tillämpats. 

mot bakgrund av subprime-krisen finns det ett ökat intresse för det som kan kallas 

specifika systemriskförebyggande instrument, se framför allt CgFs (2010) och även 

Harding (2010).

3 i likhet med produktionsgapet mäter kreditgapet avståndet mellan kreditnivåerna vid tiden t och den 
långsiktiga trenden som (normalt) mäts med ett Hodrick-prescott-filter.
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3.2  gRÄnseR FöR beLåningsgRad

enligt CgFs (2010) har de specifika instrument som använts mest varit sådana som 

begränsar kreditutbudet inom olika sektorer, t.ex. bostäder eller kommersiella fastig-

heter, som anses vara sårbara vid en alltför omfattande kredittillväxt. den vanligaste 

metoden är kontroll av belåningsgraden. denna metod har framför allt använts i 

asiatiska länder som Hongkong, korea, malaysia, singapore och indien, kina och 

thailand. bulgarien, Rumänien och kroatien har också infört sådana begräsningar 

(borio och shim 2007). de här begränsningarna tenderar att starta från en typiskt 

”normal” nivå i ekonomin ur ett systemriskförebyggande perspektiv, t.ex. 80 pro-

cent. därefter inför man en åtstramning på den överstigande delen på 10 eller 20 

procentenheter. 

på senare tid har Finansinspektionen i sverige satt ett tak för belåningsgraden 

för bolån på 85 procent, medan ungern, Finland och norge också har förklarat att 

man kommer att införa åtgärder för att begränsa belåningsgraden. trots att motiven 

för sådana tak ser olika ut (i fallet sverige är konsumentskyddet ett viktigt skäl, på 

andra håll handlar det ofta om finansiell stabilitet) är det sannolikt att dessa åtgärder 

är gynnsamma för den systemiska stabiliteten, även om det är för tidigt bedöma 

exakt hur effektiva dessa åtgärder är.

den här typen av begränsningar har historiskt tenderat att användas i ekono-

mier som har haft en kraftig exponering mot finansiella cykler, både vad gäller 

makroekonomin och finanssektorn. de här länderna har också bostadsmarknader 

som reagerat kraftfullt på hög kredittillgång, med en grogrund för en alltför stark 

efterfrågan. ofta begränsar fasta eller kontrollerade växelkurser möjligheten att 

använda penningpolitiken i stabiliseringssyfte i dessa länder (vilket innebär att det 

är en paradox att de hittills inte har övervägts i länder inom euroområdet). gränser 

för belåningsgraden kan kompletteras med andra åtgärder, som har som mål att 

försöka säkerställa en försiktig utlåning, t.ex. begränsningar för belåning i förhål-

lande till inkomst och lånekoncentration, mot bakgrund av att en enda åtgärd inte 

kan omfatta alla riskelement i en transaktion. tanken bakom att använda gränser 

för belåningsgraden var att förstärka finanssektorns motståndskraft och att luta sig 

mot uppbyggd risk på både mikro- och makronivåerna, även om begränsningarna 

också kan motiveras av hänsyn till konsumentskyddet. enligt de centralbanker och 

regleringsansvariga som använder dessa begränsningar anses belåningsgraden 

direkt påverka kredittillväxten och myndigheterna ger även institutionerna och 

allmänheten en tydlig varningssignal.

när det gäller takets nivå måste man ta hänsyn till oväntad volatilitet och över-

värdering av bostadspriserna samt till den politiska ekonomin (att det är svårt att 

införa mycket låga tak) och vilka förlustnivåer som är acceptabla vid fallissemang. 

en risk med ett tak för belåningsgraden är att samtidigt göra den högsta nivån till 

en miniminivå och därmed höja belåningsgraden för ny utlåning. en bedömning är 
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grunden för justering av taken för belåningsgrad, även om ett land kalibrerar taket 

utifrån kvantitativa indikatorer som ökad bostadsförsäljning, fastighetsinvesteringar 

och bostadspriser. andra informationsbehov är undersökningar som visar extre-

merna i fördelningen och de mer riskfyllda produkterna (t.ex. subprime-lån) och nya 

distributionskanaler som eventuellt förbigås i konventionell statistik.

å andra sidan finns det en risk för att gränser för belåningsgraden kringgås med 

hjälp av strategier som upplåning utomlands, lån utan säkerhet, kreativa finansiella 

produkter, medveten övervärdering av objektet som används som säkerhet och 

annan belåning utanför det reglerade finanssystemet. möjligheter att låna i andra 

länder är en särskilt stor utmaning i små, öppna ekonomier. dessa problem kan dock 

undvikas genom att man helt enkelt ser till att man inte kan ha fordringar på den del 

av lånen som överstiger en reglerad gräns vid fallissemang (Weale 2009) – en åt-

gärd som så vitt vi vet hittills inte har prövats. institutionerna skulle då ha ett starkt 

incitament för att inte överträda gränsen för belåningsgraden och att ta kreditupp-

lysning på konsumenterna.

dessutom kan man notera att gränser för belåningsgraden inte är strikt kontra-

cykliska, eftersom gränsen är beroende av en endogen variabel (bostadspriser). en 

del skulle hävda att begränsningar för räntekvoten på ett känsligare sätt skulle han-

tera frågan om hushållens skuldbörda och därmed sannolikheten för fallissemang.

man kan mäta hur framgångsrika åtgärder för att begränsa belåningsgraden är 

genom att bedöma kredittillväxten, förutsatt att målet är att främst ”luta sig mot” 

den finansiella cykeln. det är dock inte helt enkelt att särskilja effekten av belånings-

graden från hur penningpolitikens effekter, framtidstron och förväntningarna på 

inkomstökningar påverkar utlåningen. det tycks finnas färre belägg för att gränser 

för belåningsgraden är effektiva vad gäller att stimulera utlåningen i en lågkon-

junktur jämfört med att begränsa den i en högkonjunktur. om målet är att öka 

motståndskraften då skulle det totala bostadsvärdet (och framför allt för nyare lån) 

samt kapitaltäckningskrav för banksektorn vara relevanta och gränser för belå-

ningsgraden skulle bidra till att skapa buffertar. CgFs (2010) verkar mena att man 

nått större framgång i förhållande till det senare målet än när det handlar om att 

begränsa kreditexpansionen. dessutom finns det idag få belägg för att gränser för 

belåningsgraden i sig kan begränsa ökningen av bostadspriserna.

Hongkong har inget utrymme för att höja räntorna på grund av den fasta växel-

kursen mot den amerikanska dollarn. därför ansågs systemriskförebyggande instru-

ment spela en viktig roll för att förebygga bankkriser efter fastighetsbubblor, när 

den amerikanska räntan var ”för hög” för de inhemska förhållandena i Hongkong. 

successiva sänkningar av den maximala belåningsgraden genomfördes under perio-

den 1990–1997, från 80–90 procent till 60 procent. Även om asienkrisen inträffade 

efter den senaste åtstramningen, med en markant nedgång för bostadspriserna, 

förblev bankerna solventa tack vare den låga belåningsgraden för lånen. denna 
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gräns kompletterades av en maximal gräns på 40 procent av tillgångarna som kunde 

hållas i form av bolån under perioden 1994–1998.

Wong och Hui (2010) skriver att även om fastighetspriserna föll anmärkningsvärt 

mycket – med mer än 40 procent direkt efter finanskrisen i asien – översteg andelen 

förfallna bolåneskulder i Hongkong aldrig 1,43 procent. de föreslår också att en 

bolåneförsäkring kan behöva införas för att förhindra alltför stora likviditetsbegräns-

ningar för hushållen och att för att gränser för belåningsgraden ska fungera effektivt 

kan det krävas viss försiktighet när man justerar den högsta belåningsgraden. 

gerlach och peng (2005) visade att gränserna för belåningsgraden hade en 

märkbar effekt på hur bostadspriserna påverkade belåningen i Hongkong, då en 

bostadsprisökning på 10 procent endast påverkade utlåningen med 1,5 procent jäm-

fört med 4 procent före åtgärderna. i ett tidigare arbete (gerlach och peng 2002) 

visade de att det både finns ett kortsiktigt och ett långsiktigt kausalitetssamband 

från fastighetspriser till utlåning, men inte åt andra hållet, vilket tyder på att gränser 

för belåningsgraden i sig inte begränsar fastighetspriserna.

de potentiella fördelarna med ett tak för belåningsgraden är tydliga i länder som 

usa, där idag enligt vissa beräkningar bostadens värde understiger lånebeloppet 

för 25 procent av lånen, med ett starkt incitament för fallissemang. samtidigt kan 

finansmarknadernas strukturella egenskaper också begränsa utlåningen genom 

belåningsgraden, exempelvis i tyskland genom pfandbriefe, som endast kan värde-

papperiseras om de har en belåningsgrad på mindre än 80 procent. skattepolitiken 

kan också påverka bostadsmarknaden via belåningsgraden.

Wong och Hui (2010) tittar också närmare på hur effektiva gränser för belå-

ningsgraden är i en grupp länder. de kommer fram till att ekonomier med gränser 

för belåningsgraden beräknas ha en lägre känslighet för andelen förfallna bolåne-

skulder i förhållande till fastighetspriserna än de länder som inte har någon gräns 

för belåningsgraden, med hänsyn tagen till andra bestämningsfaktorer för fallis-

semang (fastighetspriser, bnp-tillväxt, bolåneskuld/bnp och räntor). å andra sidan 

kan deras modell kritiseras ur ett sensitivitetsperspektiv, framför allt för att de inte 

inkluderar variationer i regelverken, vilket kan ligga bakom resultatet.

3.3  andRa sektoRspeCiFika sYstemRiskFöRebYggande RegLeRingaR

gränser för belåningsgraden är inte den enda form av reglering av kreditvillkoren 

som kan tillämpas på bostadsmarknaden. Räntekvot har också prövats i Hongkong, 

malaysia och korea. exempelvis införde de koreanska myndigheterna 2006 en gräns 

för skuldavbetalning i förhållande till inkomsten på 40 procent i vissa områden där 

priset på lyxlägenheter hade stigit dramatiskt. 2004 införde kina en bredare gräns 

på 50 procent för räntekvoten och grekland införde 2005 en gräns på 40 procent. i 

malaysia höjdes 1995 gränsen för avbetalning på kreditkortsskulder från 10 procent 

till 15 procent av skuldsaldot. 2005 införde thailand en kreditgräns för kreditkort på 
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högst 5 gånger månadsinkomsten. sådana begränsningar förutsätter informations-

utbyte mellan bankerna och/eller ett centralt kreditregister.

kontracykliska avsättningar, som tillämpats i spanien sedan år 2000, tillämpas på 

hela kreditexpansionen istället för på bostadsmarknaden, men påverkar naturligtvis 

huslånen när de utgör en stor andel av den totala krediten, som har varit fallet i 

spanien på senare år. bankerna gör avsättningar under de perioder då kreditexpan-

sionen är särskilt snabb, vilket föregriper de förluster som måste realiseras när det 

blir lågkonjunktur. avsättningarna är högre för mer riskfyllda typer av lån. i slutet av 

2007 täckte exempelvis de totala ackumulerade avsättningarna (nästan 75 procent 

var allmänna avsättningar) 1,3 procent av de totala konsoliderade tillgångarna hos 

spanska inlåningsbanker, vid en tidpunkt då kapital och reserver utgjorde 5,8 pro-

cent av dessa tillgångar (saurina 2009). 

erfarenheten av denna åtgärd hittills är att den varit mer framgångsrik vad gäller 

att skydda institutionerna än att begränsa kredittillväxten eller tillgångsbubblan, 

även om Cajas (spanska inlåningsbanker) svårigheter visar att detta bara är effektivt 

upp till en viss gräns. vi noterar att parametrarna för kontracyklisk avsättning kan 

justeras i syfte att straffa vissa typer av lån, eftersom de indelas i sex olika riskkate-

gorier, men spanjorerna har hittills valt att inte göra detta.

vissa länder har explicit varierade kapitalvikter för att ta hänsyn till oron för 

bostadsmarknaden. detta gör det möjligt för bankerna att välja huruvida de vill låna 

eller inte låna ut till den sektor som anses växa för snabbt mot bakgrund av den 

ändrade kostnaden för att låna ut. de kan reagera genom att absorbera kostnaden, 

anskaffa mer kapital och höja kostnaden för att låna ut till sektorn. på makroeko-

nomisk nivå kan det observeras genom att spreaden för bolån i förhållande till 

inlåningsräntan på bostadsmarknaden ökar, eftersom inlåningsmarginalen också kan 

justeras när kapitaltäckningskraven höjs (se barrell et al 2009).

som mcCauley (2009) noterar var varierande kapitalvikter ett instrument som 

användes av den indiska centralbanken i slutet av 2004, då man höjde basel 1-vik-

terna på bolån och andra hushållskrediter med snabb tillväxt. kapitalvikterna på 

bolån höjdes från 50 procent till 75 procent och på konsumentlån från 100 pro-

cent till 125 procent, medan utlåning för kommersiella fastigheter höjdes från 100 

procent till 150 procent. konsekvensen var att tillväxttakten för dessa lån minskade 

avsevärt, i absoluta termer och i relation till helheten. tillväxten för bolån föll exem-

pelvis från cirka 70 procent under året från mars 2004 till 50 procent fram till mars 

2005 och till strax över 40 procent under det år som slutade i mars 2006. estland 

införde liknande allmänna höjningar av riskviktningarna på bolån under 2006. 

gränserna för riskvikterna kan vara kopplade till villkor om belåningsgrad, vilket 

mcCauley (2009) beskriver. Reserve bank of australia tillät en vikt på 50 procent 

på bolån enbart för lån med en belåningsgrad under 70 procent. borio och shim 

(2007) beskriver en höjning av riskvikterna för den del av de irländska bolånen som 
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översteg en belåningsgrad på 80 procent, från 50 procent till 100 procent. norge 

och portugal införde liknande gränser under 1990-talet och bulgarien år 2004.

implicit beskattning av kredittillväxt tillämpades brett genom de åtgärder som 

användes före liberaliseringen i länder som storbritannien och Frankrike, där den 

snabba utlåningstillväxten ledde till ökade reservkrav på finansieringssidan. i Finland 

fanns det i slutet av 1980-talet en tröskel för utlåningstillväxten där utlåning över 

denna nivå ledde till högre reservkrav. detta ansågs vara ett framgångsrikt sätt att 

begränsa utlåningstillväxten jämfört med situationen i sverige (berg 1993), även om 

detta inte förhindrade att en bankkris uppstod i Finland. bulgarien införde liknande 

begränsningar under 2005. Lettland höjde de generella reservkraven under 2004 för 

att begränsa utlåningstillväxten. att bestraffa en tillväxt i bankernas balansräkning-

ar på mer än 20 procent som infördes i kroatien 2003–2006 var också något som 

tillämpades på den generella kredittillväxten. dessa åtgärder kunde också tillämpas 

på bostadsmarknaden. men banker med tillgång till värdepappersbaserade lån eller 

utländsk bankkredit kunde undvika sådana begränsningar.

begränsningar för sektorexponering tillämpades i irland i slutet av 1990-talet, vil-

ket innebar att endast upp till 200 procent av kapitalbasen kunde lånas ut till en viss 

industrisektor, medan endast upp till 250 procent kunde lånas ut till två sektorer, 

som delade de ekonomiska riskerna för en asymmetrisk chock, t.ex. fastighets- och 

byggbranschen. dessa gränser kunde dock uppenbarligen inte förhindra expone-

ringar som var så stora att de ledde till de ekonomiska och finansiella svårigheter 

som landet för närvarande befinner sig i. i Rumänien fastställdes år 2005 att utlå-

ningen i utländsk valuta inte fick vara mer än 300 procent av kapitalbasen.

borio och shim (2007) försökte utvärdera effekten av systemriskförebyggande åt-

gärder av den typ som beskrivs i avsnittet om kredit- och tillgångspristillväxt. de fann 

att tillväxten var snabb för båda dessa variabler vid den tidpunkt då åtgärderna inför-

des. de fann att både kredittillväxten (4–6 procent) och bostadspristillväxten (3–5 

procent) minskade efter åtgärderna, även om det inte alltid är enkelt att skilja effekten 

av dessa åtgärder från penningpolitikens eller den ekonomiska tillväxtens effekter.

barrell et al. (2010b) tittade på hur bostadspriserna bör påverka den system-

riskförebyggande regleringen generellt. mot bakgrund av deras Logit-modell för 

att förutspå bankkriser, som citeras i avsnitt 2, och argumenten att kredittillväxten 

bör styra de kontracykliska avsättningarna, föreslår de att en lämplig justering 

för procyklikalitet kräver att landet beräknar avvägningen mellan bostadspriser, 

bytesbalanssaldon och regleringsvariabler över tid. eftersom det finns icke-linjäritet 

i en logit-ekvation finns det ingen enkel regel som kan härledas. med utgångspunkt 

från ett scenario med bostadspriser som är 5 procentenheter högre visade de att 

regleringsanpassningen som förväntat är större, med högre eftersläpande bostads-

pristillväxt, men relationen är inte ett-till-ett – den är också beroende av de andra 

regleringsvariablerna och variabler som inte är kopplade till regleringar i modellen. 
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en given tillväxttakt för bostadspriserna är ett större hot mot den finansiella stabi-

liteten när det samtidigt är ont om kapital och likviditeten är låg samt det finns ett 

underskott i bytesbalansen. 

oavsett sammanhang är det uppenbart att rätt modellering av bostadspriserna 

är avgörande och detta kommer sannolikt att få allt mer uppmärksamhet i kölvatt-

net av subprime-krisen och utvecklingen av nya åtgärder. vi tittar på denna fråga i 

nästa avsnitt. bestämningsfaktorerna för bostadspriserna kan antingen direkt mäta 

åtgärdens effekter eller identifiera viktiga påverkande variabler som annars skulle ha 

snedvridit skattningsresultatet – och som i alla händelser kan vara indirekt påverkade 

av åtgärden i ett makroekonomiskt sammanhang.

4  befintliga studier om bostadsprisekvationer

i bostadsprisanalyser används normalt en förstastegsmodell som kopplar bostadspri-

serna till en uppsättning ”fundamentala” bestämningsfaktorer. dessa representerar 

i sin tur de faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan på bostäder (gattini och 

Hiebert (2010), muellbauer och murphy (2006, 2008) samt Capozza et al. (2002)). 

användningen av denna modell motiveras av att bostadspriserna och fundamenta 

är kointegrerade. denna modell fastställer sedan bostadspriserna på lång sikt. dessa 

fundamenta kan inkludera den långsiktiga nivån på policyvariabler.

den dynamik som beräknas i nästa steg tar hänsyn till att de faktiska bostadspri-

serna avviker från sina fundamentavärden på kort sikt och försöker inkludera dessa 

avvikelser genom ett ramverk för felkorrigering. detta gör det möjligt att undersöka 

ett antal faktorer som påverkar bostadsprisdynamiken: bubblor, rumsliga och tids-

bundna effekter, beteende- och informationsfaktorer som påverkar bostadspriserna 

samt kortsiktiga variationer i åtgärdsvariablerna.

den kointegrerande modellen har dock kritiserats. gallin (2006) noterar att 

även om en kointegrerande relation som bygger på utbud och efterfrågan kan vara 

teoretiskt motiverad förklarar samma modell varför en kointegrerande relation kan 

saknas: det finns inga skäl att anta att elasticiteter i utbud och efterfrågan är stabila 

över tid.4 med andra ord prövar ett kointegrationstest indirekt stabiliteten hos dessa 

elasticiteter. med tanke på den korta tid man forskat på tidsbundna och rumsliga 

variationer är det möjligt att ett kointegrerande ramverk alltför lättvindigt har ac-

cepterats i litteraturen. denna metodik är dock fortsatt den dominerande modelle-

ringstekniken5 i litteraturen om bostadsmarknaden och vi ägnar därför resten av det 

här avsnittet åt att diskutera den mer ingående.

4 t.ex. på grund av förändringar i regelverket vad gäller plan- och bygglov (vilket påverkar utbudet) eller 
demografiska förändringar (vilket påverkar efterfrågan). 

5 bland övriga metoder finns veCm [gattini och Hiebert (2010)] och rumsliga-tidsbundna impulsrespon-
ser som mäter i vilken grad som störningar sprids över tid och rum [Holly, pesaran och Yamagata 
(2010)].
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4.1  RamveRket FöR utbud oCH eFteRFRågan

enligt gallin (2006) är bostadspriserna kointegrerade med sina fundamentala 

bestämningsfaktorer om det finns en långsiktig relation och om denna relation kan 

beskrivas genom utbuds- och efterfrågeekvationer i enlighet med:

Q D Y N W UCd d= ( ), , , ,θ  (1)

där Y = inkomst

 N = befolkning

 W = förmögenhet

 UC = användarkostnad

 qd = andra faktorer som påverkar efterfrågan

där både inkomst och förmögenhet potentiellt påverkas av penning- eller finanspo-

litiken.

vi kommer att diskutera användarkostnaden mer ingående senare, men kan 

i korthet nämna att kapitalkostnaderna i sig är beroende av bostadspriserna och 

andra variabler i enlighet med:

UC P T m T cgy p= −( ) +( )+ −1 δ  (2)

där P = bostadspris

 m = bolåneränta

 Ty = inkomstskattesats

 Tp = fastighetskattesats

 δ = deprecieringstakt

 cg = kapitalvinst

där finanspolitiken kan påverka skatterna och penningpolitiken kan påverka bolåne-

räntan. vi noterar att systemriskförebyggande åtgärder också kan påverka använ-

darkostnaden via bolåneräntorna, exempelvis om det förekommer högre kapitalav-

gifter på bolån. en hög belåningsgrad påverkar dock inte alltid räntan direkt, utan 

kan istället påverka bostadens ”skuggpris”, då efterfrågan på bostäder faller vid en 

viss räntenivå beroende på att man måste spara mer för att kunna betala insatsen.

det som framför allt påverkar bostadsutbudet kan sammanfattas på följande 

sätt:

Q S P Cs s= ( ), ,θ  (3)
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där P = bostadspris

 C = realkostnaden för nybyggnation  

 qs = andra faktorer som påverkar utbudet

där penningpolitiken kan påverka realkostnaden för nybyggnation via räntekostna-

den för att finansiera nybyggnation, medan regleringar som påverkar markanvänd-

ningen också har stor inverkan på det totala utbudet. om man skriver om ekvation 

(2) som 

UC = P•A (4)

innebär det att bostadspriserna avgörs av följande uppsättning ”fundamenta”:

P f Y N W C A D S= [ ], , , , , ,θ θ  (5)

i många studier definieras inte en explicit utbudsekvation, utan istället förs ut-

budsdeterminanterna in indirekt genom efterfrågeramverket, t.ex. muellbauer 

och murphy (2008), där det befintliga bostadsbeståndet påverkar bostadspriserna 

genom variabeln inkomst per hushåll. 

Cameron et al. (2006) definierar θs delvis som en explicit ekvation som beskri-

ver förändringen i bostadsbeståndet över tid. denna ekvation utökar utbuds- och 

efterfrågeekvationerna. 

Hott och monin (2008) modellerar bostadsutbudet på samma sätt som mcCar-

thy och peach (2004), där bostadsutbudet (St) är en funktion av det avskrivna 

befintliga bostadsbeståndet (δ St-1) och eventuella nya byggnader som uppförts 

under perioden (Bt-1) som i ekvation (6). bostadsutbudet är avsiktligt inte kopplat till 

bostadspriserna, vilket innebär att byggkostnaderna kan behandlas som en exogen 

variabel6, även om författarna är medvetna om att alternativa specifikationer är 

möjliga där byggkostnaderna påverkar bostadspriserna positivt och nivån på bygg-

nationen fastställs endogent. 

S S B S Bt t t
t i

t
i

t

= + = +− −
−

−

=

∑δ δ δ1 1 0
1

1
1

 (6)

muellbauer och murphy (2008) samt Cameron et al. (2006) inverterar efterfråge-

ekvationen för att modellera bostadspriset som en funktion av dess bestämnings-

faktorer. detta påminner om ekvation (5) och den är formellt härledd från deras 

specifikation av efterfrågekurvan enligt följande:

6 detta för att författarna ska kunna använda data över byggkostnader.
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ln ln ln lnhs
pop

y
pop

r dh= − +α β   (7)

där hs = bostadsbestånd

 pop = befolkning

 y = realinkomst

 rh = real hyreskostnad för bostäder

 d = demografi

den slutgiltiga inverterade efterfrågekurvan erhålls genom att man byter ut den 

reala hyreskostnaden (som inte är observerad) i ekvation (7) mot den reala använ-

darkostnaden, eftersom de två är lika i jämvikt. ekvationen inverteras sedan och ger:

ln ln ln lnhp y
pop

hs
pop

UCh( ) = − − ( )+α
β β

1 1
ββ
ln d( )   (8)

där UCh
7 är real användarkostnad.

i praktiken införs en restriktion8 av författarna för att erhålla den slutgiltiga ekvatio-

nen:

ln ln ln lnhp y hs UC d uh( ) = + ( ) − ( )( ) − ( )+ ( )+β θ β β0 1 2   (9)

där θ
α
β

=  och u är feltermen.

dessutom modifieras ekvation (9) för att ge utrymme för dynamiska effekter under 

modelleringsprocessen, inklusive eftersläpande bostadspriseffekter, andra förkla-

ringsvariabler som är eftersläpande och en felkorrigeringsterm.

4.2  ReLationen på Lång sikt

efter en log-linjär transformation av alla variabler kan en kointegrerande relation 

identifieras med de fundamenta som har en enhetsrot. Relationen på lång sikt ut-

trycks av Capozza et al. (2002) som:

P p Xt t
* = ( )  (10)

7 observera att termen UCh är explicit definierad i termer av ingående parametrar av Cameron et al. 
(2006) samt muellbauer och murphy (2008), men eftersom andra författare presenterar alternativa 
definitioner diskuterar vi variabeln användarkostnad senare.  

8 a = 1.
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där P* är log för reala fundamentabostadspriser och Xt är vektorn av exogena be-

stämningsfaktorer. 

de faktiska variablerna i den exogena vektorn varierar mellan olika studier. 

exempelvis hos Capozza et al. (2002) ingår i uppsättningen långsiktiga bestäm-

ningsfaktorer befolkningsnivåer, reala medianinkomstnivåer9, den långsiktiga (5 år) 

befolkningstillväxten10, reala kostnader för nybyggnation och användarkostnaden. 

muellbauer och murphy (2008) samt Cameron et al. (2006) inkluderar dock vek-

torn för långsiktiga faktorer disponibel (ej fastighetsrelaterad) realinkomst, summan 

av bolåneräntor och stämpelskattesatser, det nationella indexet för kreditsituationen 

samt produkten av bolåneräntan och indexet för kreditsituationen. det senare kan 

vara en metod att mäta effekten av en ransonering av kreditgivningen som kan följa 

av systemriskförebyggande åtgärder samt ge en bättre förståelse för hur finansiell 

instabilitet påverkar bostadsmarknaderna.

4.3  teoRetisk gRund FöR FöRkLaRingsvaRiabLeR

Här beskriver vi kort de teoretiska motiven till att inkludera de tidigare nämnda 

variablerna i den långsiktiga relationen. de som redan är medvetna om de underlig-

gande frågorna kan gå vidare till avsnitt 4.4.

Befolkningsnivåer:

befolkning inkluderas i bostadsprismodeller genom ekvationen för bostadsefter-

frågan, där ett ökande antal hushåll höjer priset via överskottsefterfrågan (meen, 

2002; poterba; 1984). Hos Cameron et al. (2006) inkluderas befolkning indirekt ge-

nom den demografiska effekten i den dynamiska ekvationen. Framför allt förväntas 

en förändrad andel 20–39-åringar inom befolkningen i arbetsför ålder ha en positiv 

korrelation med bostadspriserna: när denna andel växer ökar även efterfrågan från 

förstagångsköpare och utifrån antagandet att utbudsbegränsningar som beror på 

plan- och bygglagar begränsar nybyggnationen stiger bostadspriserna11. 

Capozza et al. (2002), som inkluderar denna variabel, motiveras av skillnaderna 

i seriell korrelation och återgång till medelvärdet (mean reversion) som manifeste-

ras mellan bostadsprisserier som hör till olika regioner (tvärsnitt). dessa skillnader 

kan förklaras av köparens oförmåga att fastställa en fastighets ”sanna” värde. 

9 både befolkningsnivån och den reala medianinkomstnivån inkluderas tillsammans, eftersom detta 
också beräknar regionens storlek (tvärsnitt).

10 detta fungerar som ett substitut för den förväntade tillväxtpremien.
11 denna demografiska motivering används också av författare som förlitar sig på alternativa beräknings-

modeller, t.ex. tsatsaronis och Zhu (2004), som använder en vaR-metod på en grupp av 17 industria-
liserade länder, och pekar mot ett bredare mått på demografiska effekter: yngre generationers relativa 
storlek i förhållande till äldre generationer. denna kvot exkluderas dock från deras slutliga modell mot 
bakgrund av att dess tidsseriedynamik fångas upp av andra variabler som ingår i deras sparsmakade 
modell.
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produkterna är mycket heterogena och aktörerna förlitar sig därför i normalfallet 

på informationsinnehållet i tidigare transaktioner på marknaden för att få fram det 

sanna priset. men om transaktionsvolymerna är låga och om de är rumsligt och tids-

mässigt avlägsna är den information som är kopplad till dessa försäljningar svag och 

aktörerna kan inte med enkelhet fastställa det högsta pris de är beredda att köpa till 

(Quan och Quigley, 1991). i dessa fall är det sannolikt att bostadsprisernas avvikel-

ser från grundnivåerna kvarstår under en längre tid (lägre återgång till medelvärdet 

(mean reversion) och högre seriell korrelation). 

därför fokuserar Capozza et al. (2002) på informationskostnaderna för bostads-

köp och menar att dessa kostnader minskar i genomsnitt när transaktionsvolymerna 

ökar. därigenom motiverar de att de inkluderar befolkningsnivåer: befolkningsnivån 

fungerar som en proxy för antalet transaktioner genom at ge information om efter-

frågan på bostäder och därmed informationskostnaderna för bostadsköp.

vi noterar att vilken effekt befolkningsvariabeln eller storleken på den yngre 

åldersgruppen får beror på hur stram kreditgivningen är på bolånemarknaden. i 

den utsträckning förstagångsköpare omfattas av denna stramhet kan det begränsa 

effekten av denna variabel, åtminstone på kort sikt. denna kommentar gäller också 

för ett antal av de övriga variabler som diskuteras nedan.

Nivån för den privata disponibla realinkomsten

den betydelse som inkomster i förhållande till bostadspriser har blir tydlig hos po-

terba (1984), där man delar in de amerikanska delstaterna utifrån bostadsprisernas 

volatilitet (hög jämfört med låg). kvoten mellan bostadspriserna och årsinkomsten 

per capita beräknas därefter för båda grupperna. detta visar hur inkomsten påver-

kar bostadspriserna: de regioner med minst volatila bostadspriser har mycket stabila 

priskvoter jämfört med de volatila regionerna. med andra ord är det sannolikt att 

inkomst per capita förklarar en betydande del av bostadspriserna på lång sikt, men 

spelar mindre roll för kortsiktiga avvikelser. 

Resonemanget bakom inkomstens och bostadsprisernas roll är enkelt: hushållets 

inkomst avgör om man har råd med ett potentiellt bostadsköp. denna inkomsteffekt 

formaliseras hos Hott och monnin (2008), som maximerar en representativ nytto-

funktion vid en inkomstbegränsning, där båda ligger till grund för efterfrågeekvatio-

nen för bostäder. i kombination med utbudet är jämvikten (eller det fundamentala 

bostadspriset) då direkt beroende av den aggregerade inkomsten. inom denna ram 

är det dock även möjligt att motivera användningen av inkomst per capita, som hos 

Case och shiller (2003), eller till och med real bnp, som hos Collyns och senhadji 

(2002), som menar att detta beskriver de aggregerade inkomst- och befolkningstren-

derna. 

miles och pillonca (2008) undersöker bostadsprisernas utveckling i fjorton 

oeCd-ekonomier under 10 år (1996–2006) och försöker kvantifiera de huvudsakliga 
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drivkrafterna bakom bostadsprisförändringar. i genomsnitt beror cirka 45 procent 

av bostadsprisernas förändring på att real bnp per capita12 stiger och för länder som 

irland och grekland bidrar inkomsten med så mycket som 108 respektive 81 procent. 

de stigande realinkomsternas starka effekt på fastighetspriserna kan också förklara 

varför bostadsbubblor uppstår.

Reala byggkostnader

de reala byggkostnaderna är viktiga bestämningsfaktorer för bostadspriserna så till 

vida att de stöttar utbudsfunktionen och därmed bidrar till att fastställa utbudets 

priselasticitet. detta är i sin tur en viktig bestämningsfaktor för den långsiktiga 

prisnivån (oeCd (2010)). som diskuteras nedan råder det dock oenighet om i vilken 

utsträckning bostadsbyggandet reagerar på de aktuella bostadspriserna. dessutom 

kan andra faktorer än pris. t.ex. regleringar, förklara varför bostadspriser på kort sikt 

avviker från de fundamentala nivåerna på lång sikt.

de reala byggkostnaderna bidrar till bostadsproduktionens marginalkostnad 

i kombination med markkostnader och byggföretagens normala vinster (oeCd 

2010). poterba (1984) utgår från att det råder perfekt konkurrens inom byggindu-

strin och att utbudet reagerar på realkostnaden för bostäder. poterba (ibid) note-

rar dock, enligt muth (1960) samt Foley och sidrauski (1971), att det finns olika 

uppfattningar om hur stabila utbudselasticiteterna är: den förstnämnda utgår från 

att utbudet på lång sikt är helt elastiskt vad avser pris, vilket leder till att på lång 

sikt är de reala byggkostnaderna den enda bestämningsfaktorn för bostadspriserna. 

det befintliga bostadsbeståndet påverkar inte priset. i Foleys och sidrauskis (1971) 

modell är däremot avvägningen mellan produktionen av bostäder och andra varor 

inte konstant och om då tillgängligheten för enskilda insatsfaktorer (t.ex. kvalifice-

rad arbetskraft eller virke) är begränsad ökar alternativkostnaden för att bygga nya 

bostäder och därmed priset på nya byggnader.

muellbauer och murphy (2008) noterar också att det finns olika uppfattningar 

om hur följsamma bostadspriserna är i förhållande till utbudet och diskuterar 

framför allt mayers och somervilles (2000) argument, där de menar att byggföre-

tag inte svarar på den nuvarande prisnivån, utan på apprecieringstakten. de drar 

sina slutsatser utifrån två skäl: för det första är bostadspriserna en sammansättning 

av marginalkostnaderna för de ingående komponenterna, som huvudsakligen är 

reproducerbara (t.ex. tegel och cement). i det här fallet är det långsiktiga priset på 

bostäder beroende av dessa faktorer och inte av efterfrågan (vilket påminner om 

muths (1960) argument, som presenteras ovan). eftersom mark (som är en insats-

faktor) inte är reproducerbar utgör dessutom en värdeökning för marken en stor del 

av kapitalvinsten på bostäder (i kombination med begränsad värdeökning för andra 

12 exkluderar italien som har en avvikande låg inkomsteffekt.
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reproducerbara insatsfaktorer), vilket innebär att bostadsbyggandet framför allt är 

beroende av att markpriserna ökar. det andra skälet är empiriskt: i verkligheten är 

tidsserien för bostadsbyggande stationär, medan bostadsprisnivåerna inte är det. i 

detta avseende menar författarna att det inte kan finnas någon kointegrerande rela-

tion på lång sikt, där befintliga bostadsprisnivåer kan förklaras av nybyggnationen.

4.4  anvÄndaRkostnaden

detta är en grundläggande variabel i de flesta bostadsprismodeller i litteraturen, 

eftersom den återspeglar kostnaderna för att äga en bostad. meen (2002) definierar 

användarkostnaden som att den är lika med substitutionskvoten för bostadstjänster 

och en alternativ konsumtionskorg. i denna mening kan det också tolkas som den 

nedåtlutande efterfrågekurvan för bostäder (van den noord, 2005). mer generellt 

definierar oeCd (2005) användarkostnaden som den förväntade kostnaden för att 

äga ett hus.

oavsett hur man tolkar användarkostnaden är det viktigt att notera att den inte 

är direkt observerbar. konsumenterna möter inte uttryckligen denna variabel när 

de fattar allokeringsbeslut. därför noterar Capozza et al. (2002) att användarkost-

naden är en härledd variabel, även om vi vill påpeka att den faktiska härledningen 

av tidsserien använder en uppsättning förklaringsfaktorer som varierar i litteraturen 

beroende på datatillgänglighet eller de bakomliggande motiven till studien. enligt 

poterba (1984, 1992), mcCarthy och peach (2004) samt Himmelberg et al. (2005) 

finns det sju faktorer som bör inkluderas: (i) bolåneräntor (ii) depreciering (iii) un-

derhåll och reparationer (iv) fastighetsskatter (v) kapitalvinster (vi) riskpremier och 

(vii) möjlighet till skatteavdrag (av bolåneräntor där det är tillämpligt). vi beskriver 

kort skälen till att var och en av de här variablerna inkluderas innan vi presenterar 

ett urval av användarkostnadsekvationer från litteraturen (som inte alltid inkluderar 

samtliga sju faktorer):

(i) bolåneräntor 

Räntorna är inkluderade i användarkostnaderna, eftersom de representerar alterna-

tivkostnaden för köparen. detta förklarar också delvis varför vissa författare väljer 

att använda avkastningen på statsobligationer istället för bolåneräntan: i teorin är 

alternativkostnaden den ränta som skulle kunna fås på en alternativ investering som 

skulle kunna substitueras med obligationsräntor eller bolåneräntor, förutsatt att 

spreaden mellan dem är konstant. i realiteten är faktorer som kreditmarknadsvillkor 

förknippade med föränderliga spreadar och distinktionen mellan bolåneräntor och 

obligationsräntor kan därför vara viktig. oeCd (2010) pekar exempelvis på att den 

ökade konkurrensen bland långivare och en förändring i deras riskvärderingsbete-

ende ledde till att spreadarna minskade inom oeCd fram till 2007. dessutom har 
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bankerna i vissa länder aktivt korssubventionerat produkter för att kunna erbjuda 

bättre bolåneräntor. 

poterba (1984) noterar att i takt med att kostnaden för bostadsfinansiering avvi-

ker från kostnaden för att låna förändras alternativkostnaden för bostadsvärdet och 

användarekostnadsekvationen bör justeras så att den inkluderar belåningsgraden. 

detta beror på att det senare inkluderar den risk som bärs av bostadsköparen som 

betalar för en fastighet som bör värderas enligt fundamenta, inklusive låneräntan, 

men betalar för finansieringen genom bolåneräntan. Ju högre belåningsgrad, desto 

högre användarkostnad. å andra sidan, som påpekas ovan, kan begränsningar för 

belåningsgraden också påverka den övergripande kostnaden för att äga en bostad, 

åtminstone på kort sikt.

poterba (ibid) gör en distinktion mellan bolåneräntor på kort sikt och på lång 

sikt. när de långa räntorna stiger ökar den framtida förväntade användarkostnaden 

och även om det inte finns någon effekt på användarkostnaderna idag kommer det 

att påverka dagens bostadspriser, eftersom köparna tar till sig signalen om högre 

framtida lånekostnader och minskar sin efterfrågan, vilket i sin tur gör att bostads-

priserna faller. därmed menar poterba (ibid) att studier som Hendershott (1980), 

som använder långa bolåneräntor, kan ha mätt användarkostnaden på ett felaktigt 

sätt. gallin (2006), som konstruerar en kompositbolåneränta som består av den 

30-åriga bundna räntan och den 1-åriga rörliga räntan på 30-åriga lån, där båda är 

viktade utifrån den andel som lånats ut inom varje kategori, kan i viss utsträckning 

minska problemen med skillnaderna mellan den korta och den långa räntan. det 

finns förstås viktiga skillnader mellan olika länders bolånemarknader som innebär att 

antingen långa eller korta räntor dominerar.

oeCd (2010) gör också en distinktion mellan reala och nominella ränteeffekter. 

Även om de flesta studier använder den reala räntebördan, finns det en nominell ef-

fekt som de eventuellt nonchalerar. den uppstår eftersom förändringar av nominella 

räntor påverkar låntagarens återbetalningsprofil. i de flesta bolåneavtal innebär en 

höjning av den nominella bolåneräntan att återbetalningarna blir ”framtunga” så att 

räntekvoten blir större under inledningen av lånets löptid. det innebär att hushål-

len har mindre förmåga att låna under de första åren. om däremot bolåneräntorna 

faller i nominella termer blir hushållens budgetrestriktioner mindre ansträngda, 

eftersom de kan låna och därmed ökar efterfrågan på bostäder (muellbauer och 

murphy, 2008; kearl, 1979). detta kan förklara de olika valen av bolåneräntor 

i litteraturen: Hendershott (1996) använder exempelvis den amerikanska stats-

skuldsväxelräntan i reala termer, medan malpezzi (1999) använder den nationella 

bolåneräntan i nominella termer. distinktionen mellan den korta jämfört med den 

långa räntan är också viktig när man beräknar bostadspriser ur tillgångsprisper-

spektivet. detta kommer att diskuteras senare i avsnittet om tillgångsmodeller för 

bostadspriser.
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en annan viktig fråga när det gäller räntor är deras roll som monetärt instrument 

för att förhindra finansiell instabilitet. i ruta 1 finns ett urval av fem användarkost-

nadsekvationer från litteraturen. i vissa fall används bolåneräntan, medan den korta 

räntan i andra fall ingår i användarkostnaden. ur det finansiella stabilitetsperspek-

tivet kan penningpolitiska beslutsfattare som har som mål att dämpa bostadsbubb-

lorna effektivt ändra den korta räntan med syftet att detta kommer att överföras till 

bolåneräntorna och påverka användarkostnaderna.

som beskrivs ovan kommer det dock att finnas en avvikelse i de beräknade an-

vändarkostnaderna baserat på korta räntor jämfört med bolåneräntor om bankerna 

t.ex. inte överför sänkningar av räntan till kunderna. i sådana fall förlorar räntan sin 

verkningskraft och användarkostnaden återspeglar inte beslutsfattarens mål, vilket 

har kunnat observeras på senare tid när bankerna inte fullt ut fört vidare ränte-

sänkningarna till kunderna. och där långa räntor bestämmer kostnaderna för bolån 

måste man också ha avkastningskurvan i åtanke, där penningpolitiska förändringar 

eventuellt inte påverkar den riskfria långa räntan om de framtida förväntningarna på 

den korta räntan utgör en motvikt.

vi noterade ovan att användarkostnaden även är kopplad till belåningsgraden. 

det kan hävdas att belåningsgraden skulle kunna vara ett bättre systemriskförebyg-

gande instrument än bolåneräntan eller den korta räntan, eftersom det skulle göra 

det möjligt att ändra bostadspriserna utan att påverka den bredare realekonomin i 

onödan. under perioder av uppgång på fastighetsmarknaderna kan de reglerings-

ansvariga dämpa en alltför stark efterfrågan på bostäder genom att kräva att långi-

varna inför en lägre belåningsgrad på marginallån. bankerna kan också reagera på 

en minskad efterfrågan på bostäder genom att höja gränserna för belåningsgraden. 

(ii) depreciering och (iii) underhåll och reparationer

oeCd (2004) definierar detta som de återkommande kostnader som är kopplade 

till att äga en bostad och som uppstår genom depreciering, underhåll och repara-

tioner. när dessa analyseras utifrån oeCd-data utgår författarna från ett konstant 

parametervärde på 4 procent.

Även om bristen på data kan göra att man måste utgå från en tidsinvariant 

depreciering visar poterbas (1984) analys att detta kan vara en alltför bred genera-

lisering. bland annat bör deprecieringskostnaderna öka i linje med befolkningen och 

realinkomsttillväxten per capita för att säkerställa att förhållandet mellan bostadsbe-

ståndet och inkomsterna ligger kvar på samma nivå. 
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(iv) Fastighetsskatter

van den noord (2005) fokuserar på euroområdet för att undersöka vilka effekter 

olika fastighetsskattesystem har på bostadsprisernas cykliska volatilitet, eftersom 

skattesystemen i olika medlemsstater leder till olika bostadsprisdynamik. skatte-

lättnader för att stimulera bostadsägandet, t.ex. avdragsmöjligheter för räntebetal-

ningar, gör att bostadspriserna ökar på lång sikt. det är dock sannolikt att skatte-

lättnader också indirekt genererar en ökad volatilitet för bostadspriserna genom att 

förstärka störningar på bostadsmarknaden, t.ex. förändringar vad gäller inkomst, 

demografi och bygglagstiftning. 

eftersom inkomstskatten fungerar som en automatisk stabilisator kan fastighets-

skattesystem motverka denna stabiliseringseffekt. van den noord (ibid) noterar 

att de olika skattesystemen i valutaunionens medlemsländer därmed skulle kunna 

generera olika grader av volatilitet för bostadspriserna och det kan förklara varför 

tillväxttakten och inflationsnivån skiljer sig åt mellan medlemsländerna.

poterba (1984) noterar att en inflationsökning som genererar höjda nominella 

räntor ökar både bostadsägarnas återbetalningsbörda och de nominella kapitalvin-

sterna. i reala termer minskar dock användarkostnaderna genom skatteprogram 

som innebär att räntebetalningarna på bolån omfattas av skattelättnader. inom så-

dana ramverk kan bostadsägarna gynnas av kapitalvinsterna fullt ut samtidigt som 

de endast återbetalar en liten del av de högre räntebetalningarna och därmed gör 

en vinst total sett. dessa hänsyn gör att fastighetsrelaterade skatter ingår i använ-

darkostnadsekvationen.

det här avsnittet om skatter är relevant, eftersom det visar att penningpolitiska 

eller systemriskförebyggande åtgärder inte är det enda sättet att begränsa bostads-

bubblor. å andra sidan kan man hävda att med tanke på att beslutet att köpa en 

bostad är långsiktigt måste skatteramverket också ha ett långsiktigt perspektiv och 

inte förändras för ofta. den roll de förändrade fastighetsskatterna spelade i den 

amerikanska sparbankskrisen (”s&L crisis”) och i den svenska bankkrisen är rele-

vanta i detta avseende.

(v) Förväntningar på stigande bostadspriser

i teorin bör den förväntade användarkostnaden för potentiella investerare påverkas 

av deras syn på förväntningarna på stigande bostadspriser, som därmed påverkar 

efterfrågan på bostäder. oeCd (2010) diskuterar två skäl till varför förväntade pris-

rörelser kan påverka priserna idag: (1) spekulationstryck (2) ett överkomligt pris.

spekulativa köpare har som mål att gynnas av förväntningar på stigande 

bostadspriser när den förväntade riskjusterade avkastningen på bostadsägande 

överstiger avkastningen på andra tillgångar. aktörer som inte motiveras av avkast-
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ning på investeringen kommer dock också att öka sin efterfrågan på bostäder om 

de anser att en framtida bostadsprisökning skulle kunna prisa ut dem från bostads-

marknaden. 

i åtminstone storbritannien är överväganden om bostadens pris är överkomligt 

viktiga för potentiella köpare. bsa (2007), som undersökte skälen för bostadsköp, 

fann att 28 procent av befintliga förstagångsköpare och 68 procent av konsumenter 

som övervägde att köpa bostad för första gången ansåg att den främsta konsekven-

sen av en förväntad bostadsprisökning var risken att prisas ut från marknaden. 

å andra sidan hör miles och pillonca (2008) till dem som menar att förvänt-

ningarna på bostadspriser är bakåtblickande. investerarna använder den historiska 

bostadspristillväxten på lång sikt i kombination med den aktuella utvecklingen på 

bostadsmarknaden som grund för sina förväntningar på framtida prisrörelser. enligt 

shiller (2007) förklarar dessa psykologiska faktorer varför fundamenta som räntor 

eller byggkostnader inte på egen hand kan förklara bostadsprisrörelser. i realite-

ten är bostadsmarknaderna inte effektiva. priserna utvecklas kraftigt mellan olika 

perioder som ett uttryck för återkopplingsmekanismer, där upprepade prisökningar 

fungerar förstärkande på investerarnas tro på att dessa trender kommer att fortsätta 

in i framtiden.

empiriskt modelleras denna utveckling – som sannolikt genererar högre seriell 

korrelation och långsam återgång till medelvärdet (mean reversion) – av Capozza 

et al. (2002). de citerar Case och shiller (1988, 1989) samt shiller (1990), som före-

slår en seriell korrelation för bostadsprisökningar från bakåtblickande förväntningar.

Case och shiller (1988) undersökte köpare på en kontrollmarknad och en mark-

nad med en kraftfull uppgång och fann att köparna på den senare marknaden ansåg 

att den förväntade bostadsprisökningen borde vara större än på kontrollmarknaden, 

där priserna inte hade stigit lika mycket tidigare. i enlighet med detta kan beteende-

orsaker förklara varför seriell korrelation är starkare på uppåtgående marknader än i 

situationer där bostadsmarknden är exponerad för en lägre inkomsttillväxt.

Capozza et al. (ibid) tar hänsyn till dessa effekter genom att utöka den långsik-

tiga relationen med dynamisk seriell korrelation och återgång till medelvärdet (mean 

reversion), som tillåts variera spatialt och temporalt. detta ger utrymme för skillna-

der i reaktionen på bostadspriserna inom olika regioner och under den ekonomiska 

cykel som ska mätas. termen återgång till medelvärdet (mean reversion) inrymmer 

de psykologiska faktorernas effekt på den långsiktiga prisnivån. 

oavsett om de förväntade bostadsprisrörelserna modelleras explicit eller som en 

del av användarkostnadsekvationen förlitar sig de flesta forskare på enkätundersök-

ningsdata om förväntningar på bostadspriser eller använder den aktuella inflations-

takten som substitut. trots att den senare metoden är vanlig noterar Capozza 

et al. (ibid) att den inte ger utrymme för regionala variationer i förväntningarna på 

bostadsprisökningen, vilket skulle påverka användarkostnaderna. 
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den seriella korrelationens betydelse för bostadsprisrörelserna och de underlig-

gande förändrade förväntningarna hjälper till att förklara varför uppgångsperioder 

på bostadsmarknaden är svåra att stoppa när de väl inletts. erfarenheten från 

storbritannien i slutet av 1980-talet, då man höjde räntorna, är relevant i detta 

avseende. det är enbart när framtidstron kraftigt försvagas som bubblan upphör att 

existera och vid denna tidpunkt är sannolikheten för ett betydande sammanbrott, 

som hotar den finansiella stabiliteten, stor. den bakomliggande lärdomen kan vara 

att penningpolitiska eller systemriskförebyggande åtgärder gör störst nytta i början 

av bostadscykeln, innan de motverkas av spekulativa inslag. Längre fram riskerar 

dessa åtgärder att bli ineffektiva, även om man kan hävda att en effektiv gräns för 

belåningsgraden kan vara mer effektiv än räntan i det här avseendet.

(vi) Riskpremier

Även om poterba (1984) inte inkluderar investerarnas riskpreferenser när han härle-

der användarkostnaden är han medveten om att en komplett modell av jämvikt på 

tillgångsmarknaden skulle inkludera risktoleransens effekt på investerarnas efterfrå-

gan på bostäder som tillgång.

Hos Hott och monin (2008) antas investerarnas riskpremier vara konstanta och 

kombineras därför med underhållskostnader och fastighetsskatter som en aggrege-

rad användarkostnadsfaktor. sinai och souleles (2005) menar dock att riskpremier 

kan variera och kan anta både positiva och negativa värden. Risk uppstår genom 

beslutet att äga och bebo jämfört med att hyra bostad. vinster eller förluster på 

kapital som uppstår genom ägande realiseras först vid försäljningstillfället, medan 

hyresförändringar kan uppkomma under varje period. skillnaderna i risk minskar när 

aktörernas tidsperspektiv förlängs, vilket innebär att om boendet i en viss fastighet 

pågår tillräckligt länge kan riskpremien bli negativ.

efter diskussionen om de olika komponenterna i användarkostnaden och deras 

teoretiska grund presenterar i vi rutan på nästa sida ett urval av användarkostnads-

ekvationer i litteraturen, som varierar beroende på studiens bakomliggande motiv. 

vi övergår härnäst till att kort beskriva en del av de kortsiktiga specifikationerna. 

de tar hänsyn till att bostadspriserna avviker från de långsiktiga fundamentala vär-

dena och försöker beskriva en empirisk relation för att analysera denna kortsiktiga 

dynamik. 
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poterba (1984): 

UC = [värdeminskning efter skatt + underhåll + (1 – fastighetsskattesats)(bolåne-
ränta + alternativkostnad för bostadsvärdet) – inflationstakt]

Capozza et al. (2002): 

UC = (bolåneränta + fastighetsskattesats)(1 – inkomstskattesats) – inflationstakt

gallin (2006):

UC = pris[(bolåneränta + fastighetsskattesats)(1 – inkomstskatt) + underhåll och 
värdeminskning – förväntade kapitalvinster]

meen (2002):

UC = pris[(marknadsränta + värdeminskningstakt – inflationstakt – den förväntade 
bostadsprisökningen)(1 – inkomstskattesats)]

oeCd (2005):

UC =  (bolåneränta justerad för skattelättnader + fastighetsskattesats + underhåll 
och värdeminskning och riskpremie – förväntade kapitalvinster)

Ruta 1: boendekostnadsekvationer (UC) i litteraturen 
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4.5  dYnamik på koRt sikt:

Cutler et al. (1991) motiverar varför man inkluderat dynamiska termer i bostads-

prismodellerna. de undersöker en rad olika tillgångsslag, inklusive fastigheter, och 

kommer fram till att tillgångsprisutvecklingen normalt uppvisar tre kännetecken: 

1. positiv seriell korrelation på kort sikt

2. negativ seriell korrelation på lång sikt

3. tillgångsprisernas avvikelser från de långsiktiga fundamentala värdena 

innehåller prognosinformation

de menar att dessa kännetecken uppstår på grund av spekulationsmotiv hos delta-

garna på marknaden och tillsammans motiverar de att dynamiska termer inkluderas 

tillsammans med fundamentala bestämningsfaktorer för bostadspriser. informa-

tionsinnehållet i dessa dynamiska termer har ett prognosvärde. Cecchetti et al. 

(2002) forskar specifikt kring kännetecknen för seriell korrelation och bostadspriser-

nas termer för återgång till medelvärdet (mean reversion). medan Cutler et al. (ibid) 

generaliserade de dynamiska termerna till deskriptorer av tillgångspriser generellt 

presenterade Cecchetti et al. (ibid) specifika teoretiska skäl till varför dessa termer 

bör manifesteras i bostadsprisserier. informationsskäl, transaktionskostnader och 

faktorer på utbudssidan kan samtliga användas för att förklara seriell korrelation och 

återgång till medelvärdet (mean reversion) och eftersom det är sannolikt att dessa 

faktorer skiljer sig åt mellan olika regioner och tidpunkter är det också sannolikt att 

den seriella korrelationen och termer för återgång till medelvärdet (mean reversion) 

kommer att skilja sig mellan olika tvärsnitt. 

För att pröva ovanstående hypotes utökar Cecchetti et al. (ibid) den långsiktiga 

relationen (ekvation 10) med dynamiska termer enligt:

P P P P Pt t t t t= + − +− −α β γ1 1( )* *  (11)

där 

a är den seriella korrelationskoefficienten

b är koefficienten för återgång till medelvärdet (mean reversion) och  0 1< <β

g är den omedelbara partiella justeringen mot det fundamentala värdet

i allmänhet ökar cykelns amplitud och persistens när a  ökar, medan cykelns frek-

vens och amplitud ökar när b ökar

estimatorerna i litteraturen antar inte alltid exakt samma form som den som visas 

ovan. exempelvis använder terrones och otrok (2004) en dynamisk panelmetod 

baserad på gmm-estimatorn, som också inkluderar den eftersläpande beroende 



254  Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden

n  n kapiteL iii.2

variabeln. i likhet med Cecchetti et al. (ibid) pekar de på att om autokorrelations-

koefficienten (a) överstiger ett värde på ett kommer bostadspristillväxten att vara 

explosiv.

medan författare som gallin (2006) fokuserar på bostadsprisernas långsiktiga 

utveckling beskriver andra dynamiken genom att använda autoregressiva model-

ler i felkorrigeringsform (meen, 2002). Flera strukturella specifikationer har också 

använts i litteraturen, t.ex. vaR (Hott och monin, 2008; sutton, 2002) och svaR 

(tsatsaronis och Zhu, 2004), eftersom dessa studier fokuserar på det ömsesidiga 

beroendet mellan bostadspriserna och deras bestämningsfaktorer, t.ex. löptids-

spreadar, bostadsprisinflation, bnp-tillväxt och kredittillväxen i den privata sektorn.

4.6  tiLLgångspRismodeLLen: aRbitRageFRi maRknad

i det här avsnittet beskriver vi kort en alternativ modelleringsmetod för bostadspri-

ser som har använts i litteraturen. poterba (1984) använder en modell utan arbi-

trage vid bostadsprisvärdering, vilket innebär att avkastningen för att äga en bostad 

under en period måste motsvara den avkastning som skulle kunna uppnås om man 

innehade en alternativ tillgång.13 

i en utbyggnad av den här metoden kan användare av bostadstjänster betrak-

tas som investerare som står inför valet att hyra eller äga en fastighet. i det fallet 

kommer de att jämställa marginalvärdet för att hyra en bostad med kostnaden för 

att äga en bostad, vilket är användarkostnaden. van den noord (2005) formulerar 

denna jämvikt som:

R H UC PH( ) = •  (12)

där R(H) är marginalvärdet för hyrestjänster per period för en fastighet som man 

äger och bebor, UC är användarkostnaden14 och PH är priset för den bostad som 

ägaren bebor. 

oeCd (2005) har använt en liknande metod, där ekvation (12) omformuleras vad 

gäller förhållandet mellan pris och hyra för att fastställa graden av övervärdering av 

bostadspriserna inom oeCd:

P
R H UC

H

( )
=

1
 (13)

ekvation 13 översätter bostadsprisvärdering till tillgångsmarknadsmodeller, där  

är jämförbart med kvoten mellan pris och utdelning. om priset i förhållande till hy-

13 poterba (1984) tolkar detta som den korta räntan. Han utgår också från att risk inte ingår i investerarens 
beslut.

14 van den noord (2005) definierar denna explicit.

P
R H

H

( )



Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden  255 

kapiteL iii.2 n  n

ran är högt kommer investerarna att tjäna på att hyra bostadstjänster och den ned-

gång i efterfrågan på bostäder som följer av detta återställer jämviktsförhållandet. 

det finns dock problem förknippade med denna tolkning av ekvation (13). För 

det första pekar resultat från oeCd (ibid) på att förhållandet mellan pris och hyra 

inte är stationärt. För det andra är användarkostnaden i sig inte statisk och kan 

omfattas av förändringar i institutionella faktorer som innovationer på bolånemark-

naderna som förändrar kostnaden för bolån. dessutom påverkas förväntningarna på 

framtida bostadprisökningar i viss omfattning av beteendefaktorer och är därmed 

mycket svåra att modellera (miles och pillonca, 2010). som diskuterades i avsnittet 

ovan påverkar bakåtblickande förväntningar, som ger upphov till seriell korrelation 

för bostadspriserna, följdenligt användarkostnaden. 

trots de invändningar som nämns ovan kan tillgångsprismodellen användas för 

att indikera en generell under- eller övervärdering av bostadspriserna. i teorin kan 

den också användas för att utvärdera bostadsmarknadens effektivitet (meen, 2002), 

eftersom det arbitragefria villkoret bör säkerställa att ekvation (13) håller. Förekom-

sten av seriell korrelation för bostadspriser pekar dock på att marknaden är ineffek-

tiv, eftersom kontinuerlig överavkastning blir möjlig. en möjlig förklaring för denna 

ineffektivitet kan vara att det finns sök- och transaktionskostnader som begränsar 

köparna till vissa geografiska regioner. detta innebär i sin tur att transaktionsvoly-

merna är lägre än de skulle ha varit på en mer effektiv marknad och köparna har 

därför begränsad tillgång till information som skulle kunna användas för att göra 

rimliga bostadsprisvärderingar (Capozza et al., 2002). ett annat problem kan vara 

plan- och bygglagar som begränsar bostadsutbudet. köparna har därmed begrän-

sade möjligheter att utnyttja arbitragemöjligheter och i denna mening kan tillgångs-

prismodellen ha svaga punkter.

4.7  viktiga FaktoReR som utesLuts FRån de FLesta beFintLiga studieR

normalt tas inte hänsyn till institutionella faktorer med koppling till bostadsmark-

naderna i bostadsprisanalyser. under de senaste 30 åren har det dykt upp många 

innovationer på bolånemarknaden inom oeCd som har förändrat villkoren för 

och tillgången på kredit (oeCd, 2005). den finansiella avregleringen har inte bara 

ökat konkurrensen, utan har också lett till att nya produkter skapats, t.ex. ”buy to 

let”-bolån, amorterinsgfria lån och ”offset mortgages”, som gör att låntagarna kan 

kvitta sina besparingar mot lånesaldot (och betala ränta på det lägre beloppet). 

genom dessa innovationer har tillgången på bolånekredit ökat dramatiskt inom 

europa och i usa. miles och pillonca (2008) noterar att trots att bolåneskulden 

i förhållande till bnp varierar inom europa (överstiger 70 procent i länder som 

storbritannien och danmark) har skuldsättningen ökat överallt. det har inneburit 

att bostadsköparna har upplevt att lånerestriktionerna har mildrats och detta har 

påverkat bostadspriserna positivt. 

<– Se upp, formel ej textbunden
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men som har visats i det här avsnittet är det få bostadsprismodeller som har 

tagit hänsyn till dessa grundläggande förändringar. ett möjligt sätt att göra det är 

att begränsa urvalet så att det endast innehåller observationer efter liberaliseringen. 

problemet med detta är att det sannolikt kommer att inkludera en lång period innan 

balansräkningarna anpassats till liberaliseringen och som mycket väl kan snedvrida 

analyserna. dessutom kan perioden vara för kort för att i tillräcklig utsträckning mäta 

de långsiktiga relationerna på bostadsmarknaden. ett alternativ är att inkludera en 

period före liberaliseringen i urvalet och tillåta att koefficienterna varierar genom att 

använda ”leveraged dummies”. vi använder båda metoderna i vår analys nedan.

bolånespreadar (utlånings- minus inlåningsränta) ingår normalt inte heller i bo-

stadsprisekvationer, trots att de skulle kunna vara relevanta för kapitaltäckningskra-

vens effekt på räntorna, som hos barrell et al. (2009), och få viktiga konsekvenser 

för hushållens inkomster och för bostasdprisdynamiken. vi inkluderar en sådan term 

i vår kvartalsekvation för sverige nedan. trots medvetenheten om att bostäder är 

en del av tillgångsportföljen för hushållssektorn tar de flesta studier inte heller det 

logiska steget att inkludera hushållens finansiella bruttoförmögenhet som en substi-

tutstillgång, där en värdeökning skulle leda till en stigande efterfrågan på bostäder 

av portföljbalansskäl.

en annan fråga som den finansiella liberaliseringen ger upphov till är om bolåne-

skulden är korrekt inkluderad i bostadsprisekvationerna. så var traditionellt fallet i 

analyser före liberaliseringen i länder som storbritannien (t.ex. Hendry 1984), men 

författare som muellbauer och murphy (1997) ansåg att det inte var korrekt i ett 

urval efter liberaliseringen, eftersom lånestocken är endogen för fastställandet av 

bostadspriser (detta stämmer överens med granger-kausalitetsresultaten från barrell 

et al. (2011) som citeras ovan). om det å andra sidan kvarstår en grad av ranso-

nering för vissa deltagare på bostadsmarknaden kan bolåneskulden spela en roll 

och i än större utsträckning om systemriskförebyggande åtgärder har en effekt av 

att återinföra viss ransonering av kreditgivningen. miles och pillonca (2008) menar 

i linje med detta att den befintliga bolåneskulden också bör inkluderas. vi prövar 

även detta i vår analys nedan.

ett annat undantag från det normala mönstret att utelämna de här effekterna är 

muellbauers och murphys (2008) modell. de noterar att avregleringen av bolå-

nemarknaderna har effekter på den penningpolitiska transmissionsmekanismen 

och konjunkturcykeln och att de här förändringarna påverkar via samspelet mellan 

bostadspriser, bostadsfinansiering och den reala ekonomin. tillgången på bolån 

påverkar bostadspriserna och därmed konsumtionen och utbudet av nya bostäder. 

om bostadsförmögenhetseffekten är försumbar blir kreditkanalen avgörande för att 

förklara varför konsumtionen ökar som en reaktion på bostadsprisökningen: avreg-

leringen av bolånemarknaderna innebär att fler bostadsägare kan belåna bostaden 

vid en värdeökning på fastigheten.
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medvetna om ovanstående inkluderar muellbauer och murphy (ibid) ett index 

för kreditsituationen som de introducerar både fristående och som en interaktions-

term med bolåneräntan. indexet för kreditsituationen konstrueras med hjälp av 10 

konsumentkredit- och bolånemarknadsindikatorer som beskrivs hos Fernandez- 

Corugedo och muellbauer (2006). indexet inkluderas för att mäta förändringar 

i kreditutbudsfunktionen som hushållen ställdes inför under perioden efter 

1980-t alet. Författarna noterar att om man utelämnar denna variabel behäftas tidi-

gare bostadsprismodeller i litteraturen (som normalt använder data från tiden före 

1980-talet) med en snedvridning (”omitted variable bias”).

arbetslösheten kan påverka bostadspriserna via efterfrågan eller om den leder till 

omfattande fallissemang och försäljning till låga priser som en följd av detta, men 

arbetslösheten ingår normalt inte i bostadsprisekvationer. det skulle även bankkriser 

i sig kunna göra, då de ger upphov till osäkerhet och kreditransonering, något som 

andra variabler eventuellt inte beskriver i tillräcklig utsträckning. vissa utbudsaspekt-

er av bostadsmarknaden utelämnas också normalt. många studier inkluderar inte 

ens bostadsinvesteringar eller värdet för bostadsbeståndet som något som kan på-

verka bostadspriserna. en annan faktor är hur plan- och byggreglerna kan begränsa 

utbudet, nationellt och/eller inom lokala områden där efterfrågan är hög. Här kan 

även nämnas den potentiella påverkan av en reglerad hyresmarknad för bostäder.

5  bostadsprisekvationer för en grupp oeCd-länder och för 
sverige

5.1  speCiFikation oCH data

mot bakgrund av den ovan nämnda litteraturgenomgången och den begränsade 

erfarenheten av tillämpning av systemriskförebyggande verktyg på bostadsmarkna-

den försökte vi först analysera panelekvationer för bostadspriserna i oeCd-länder 

i syfte att utvärdera hur systemriskförebyggande verktyg skulle kunna användas 

och hur lämpliga internationella regler skulle kunna konstrueras. med tanke på den 

omfattande tillgången på data från flera länder i nigem-databasen15 har vi möjlig-

het att undersöka fastighetsprisrörelsernas gemensamma mönster samtidigt som vi 

kontrollerar för heterogenitet mellan olika länder eller under olika skeden av fastig-

hetscyklerna. detta belyser i sin tur relevansen hos tidigare forskning som citeras i 

avsnitt 1. panelspecifikationerna (med detaljer nedan) är lämpliga verktyg för detta 

ändamål. ur ett ekonometriskt perspektiv ger en panelmetod dessutom mer infor-

mativa data, mer variabilitet, mindre kolinjäritet bland variablerna, fler frihetsgrader 

och ökad effektivitet (baltagi, 2005, s. 5).

15 observera att befolkningsdata i nigem är interpolerade årsdata från Fn:s demografiska databas (i vårt 
fall använder vi de ursprungliga årsdata).
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en första tabell visar det dataurval vi kan använda, som för de flesta länder går 

tillbaka till 1970-talet. vi inkluderar därmed perioder när det genomförts liberalise-

ringar samt strukturregleringar på bostadsmarknaden. detta kan motiveras av beho-

vet av att kointegrationsekvationer ska ha en så lång dataperiod som möjligt. men 

det är också intressant om vi kan mäta skillnaderna i beteende mellan liberaliserade 

och icke-liberaliserade perioder, eftersom introduktionen av systemriskförebyggande 

instrument kommer att leda till en återintroduktion av någon form av ransonering av 

kreditgivningen som var kännetecknande för perioden före liberaliseringen. notera 

att vi använder årsdata för de olika grupperna av länder. vi menar att årsdata säker-

ställer att dynamiken blir enkel och jämförbar, samtidigt som det underlättar för ett 

fokus på de långsiktiga egenskaperna hos data.

tabell 2 visar enhetsrotstester för standardpaneler för huvudvariablerna. de 

använder im-pesaran-shin-metoden för beräkning. det kan noteras att den större 

delen av variablerna är i(1) på åtminstone på 1-procentsnivån, vilket motiverar en 

analysmetod som bygger på en felkorrigeringsmodell. i ekvation (5) är förändringen i 

den beroende variabeln, dY (dvs. förändringar i de reala bostadspriserna). en regres-

sion med bostadspriserna på samtida förändringar i de förklarande variablerna samt 

med eftersläpande beroende och förklarande variabler (båda i nivåer) gjordes. denna 

felkorrigeringsspecifikation kan hantera icke-stationäritet hos data (som nämns ovan) 

och erbjuder samtidigt ytterligare test av teorin genom att skilja på kortsiktig och 

långsiktig påverkan på priserna för kommersiella fastigheter. signifikansen för koef-

ficienterna för eftersläpande icke-stationära variabler (i nivåer) och deras storlek visar 

på den långsiktiga relationen mellan dessa variabler.

vår modellering utgick från den forskning som citeras ovan med en basekvation 

där vi inkluderar reala bostadspriser, disponibel privat realinkomst och den långa rän-

tan (proxy för användarkostnaden). vi använder detta som en grund för att tillämpa 

ytterligare tester av extra variabler som kan läggas till. 

som ett första steg startar vi med en så kallad pooled regression som behandlar 

alla länder som lika viktiga, medan de fixa effekterna tar hänsyn till heterogeniteten. 

denna regression kan ge oss en preliminär översikt över om de teoretiska hypote-

ser som läggs fram ovan valideras av data. Resultatet fungerar samtidigt som ett 

referensvärde för den uppföljande diskussionen om kännetecknande egenskaper hos 

fastighetscykler för olika marknader som är av intresse. vi går därefter vidare med 

ett antal panelregressioner av delurval, där varje panel endast består av en viss grupp 

länder (med liknande marknadssystem).  

vi gör därmed först en analys av alla 18 oeCd-länderna, men också av två 

uppdelningar av denna grupp. den första uppdelningen är mellan stora och små 

länder, där de stora länderna utgörs av g7 och de små länderna av alla övriga. 

därefter har vi uppdelningen mellan anglosaxiska och bankdominerade länder, där 

den förra gruppen består av storbritannien, usa, irland, australien och kanada och 
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den senare av alla övriga. denna uppdelade analys ger mer djupgående kunskaper 

genom att ge utrymme för en större heterogenitet, t.ex. särskiljande ekonomiska för-

klaringsfaktorer inom varje delurval (jämför med den så kallade pooled regression). 

kombinationen av pooled regression och panelregressioner i delurvalet visar på såväl 

de gemensamma som de unika dragen hos kommersiella fastighetscykler i dessa 17 

länder.

För att kunna bekräfta förekomsten av den långsiktiga relationen implementerar 

vi också panelkointegrationstest som kao (1999) lägger fram bland variablerna med 

signifikant eftersläpande nivåtermer i en enkel nivåekvation (dvs. det första steget i 

en tvåstegs engle- och granger-analys (1987)).

5.2  ResuLtat FöR HeLa paneLuRvaLet

tabell 3 visar grundresultatet för hela urvalet under perioden 1970–2009, där långa 

realräntor och disponibel privat realinkomst ingår i ekvationen. av kao-testerna 

framgår att alla långsiktiga ekvationer kointegrerar, med undantag för g7. detta 

kan ha en koppling till att gruppen är relativt liten och icke-homogen, med tanke 

på att både bank- och marknadsdominerade länder ingår. när det gäller resultatet 

ser vi att det på kort sikt finns en stark inkomsteffekt med en elasticitet på 0,8 för 

alla länder – större inom g7 och i anglosaxiska länder och mindre i små länder och 

bankdominerade länder. den kortsiktiga realränteeffekten är som förväntat negativ 

och signifikant för alla länder, små länder och anglosaxiska länder, med en likartad 

koefficientsstorlek. en höjning av de långa realräntorna med 1 procentenhet leder 

till en nedgång på 0,5 procent för bostadspriserna på kort sikt.

en mycket enhetlig effekt är den seriella korrelationstermen på kort sikt, som är 

mycket signifikant, och ligger på cirka 0,5 för alla grupper. med andra ord ger en 

ökning av bostadspriserna med 10 procent ett år upphov till en ökning med 5 pro-

cent nästa år, oberoende av de övriga koefficienterna i ekvationen.

om vi tittar på resultatet på lång sikt har vi en mycket signifikant felkorrigerings-

term i alla grupper på cirka 0,08, vilket innebär en långsam anpassning till funda-

menta, omkring 12 år för att vara mer exakt. deras signifikans ger stöd för kointe-

gration (se pesaran och shin, 1995), vilket bekräftas av kao-testerna för de flesta av 

ekvationerna. den långsiktiga inkomstelasticiteten ligger något under den teoretiska 

nivån på ett, kring 0,7–0,8 för de flesta grupper. den långsiktiga ränteeffekten är 

signifikant utom för g7, med en långsiktig elasticitet på cirka 4, dvs. den långsik-

tiga effekten av en höjning av den långa realräntan på en procentenhet minskar 

bostadsprisnivån med 4 procent. detta motsäger i viss utsträckning terrones och 

otroks (2004) resultat med en liknande panel. de fann en inkomstelasticitet på 1,1 

och en ränteelasticitet på –1,0. Landsstudier som citeras i oeCd (2005) ligger dock 

mycket närmare våra resultat.
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vi genomförde F-tester på pooling-antaganden inom grupperna och fann att för 

båda kategorierna hade uppdelningen företräde jämfört med ”alla”-urvalet. detta 

var i större utsträckning fallet för undergrupperna g7/små länder än för under-

grupperna anglosaxiska/bankdominerade. (i den förstnämnda förkastades pooling 

vid 99 procent, medan den för den senare gruppen förkastades den vid bara 95 

procent). som en konsekvens granskar vi resultatet för g7 och små länder närmare, 

med särskilt fokus på den senare gruppen, som är relevant för sverige.

tabell 4 visar varianterna av detta grundresultat, som vi anser vara mycket till-

fredsställande i generella termer. vi ville först inkludera föregående periods bostads-

tillväxt i kubik ”cubed lag” i bostadspristillväxten. detta föreslogs ursprungligen 

av Hendry (1984), som ett substitut för en ”vanvettig” marknad, när en kraftfull 

bostadsprisökning ger upphov till en ytterligare uppgång, vilket antyder att en 

bubbla bildats. den förväntade koefficienten är positiv. vi hittar de facto endast en 

signifikant negativ koefficient för gruppen alla länder, g7 och för de bankdomine-

rade länderna. detta pekar snarare på en form av återgång till medelvärdet (mean 

reversion) för tillväxten. det är möjligt att användningen av årsdata ger upphov till 

perioder som är för långa för att perioder av ”vanvett” ska gå att identifiera, medan 

en kvartalsfrekvens hade kunnat identifiera sådana perioder.

den andra varianten är med logaritmen av den reala bolåneskulden inkluderad. 

vi noterar att det i det här sammanhanget finns ett teoretiskt argument, som har 

uppstått ur omfattande empirisk forskning, om att det inte ska finnas kausalitet 

mellan bolån och bostadspriser i ett liberaliserat finansiellt system. detta beror på 

att de anpassas till bostadspriserna, när de är fritt tillgängliga. detta antagande 

bekräftades delvis av exempelvis granger-kausalitetstest hos barrell et al (2010) 

mellan privat skuldsättning och bostadspriser, som uppvisade kausalitet från kredit 

till fastighetspriser endast i belgien, kanada och Finland i en grupp av 14 oeCd-

länder, även om det också fanns viss kausalitet för sverige under perioden före 

1995. slutligen ansåg vi att det var viktigt att instrumentera kreditskillnaden så att 

resultatet inte påverkades av simultanitet med bostadspriserna. instrumenten var de 

eftersläpande förändringarna i bostadspriser, inkomst och räntor.

Resultatet var att det verkligen fanns en signifikant krediteffekt på bostadspri-

serna inom ett antal undergrupper, om än i allmänhet endast på kort sikt, med 

en relativt jämn elasticitet på cirka 0,15. Jämförelser med davis och Zhus (2010) 

analyser av priser på kommersiella fastigheter med liknande paneler uppvisade en 

mycket högre koefficient på cirka 0,8. För kommersiella fastigheter är det sannolikt 

betydligt vanligare med åtstramningar. som noterats finns det endast en långsiktig 

effekt i de små länderna med en långsiktig elasticitet på cirka 0,4.

en invändning mot dessa resultat är att urvalet, normalt från 1970–2009, inklu-

derar perioder av både finansiell reglering och finansiell liberalisering. vi använde 

data från oeCd (2000) för att fastställa tidpunkten för den finansiella liberalise-
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ringen. i likhet med barrell och davis (2007) definierade vi därefter dummyvariabler 

fördelade från 1,0 före liberaliseringen till 0,0 fem år senare, där övergången antar 

formen av en båge för att bevara frihetsgrader. koefficienterna för förändringarna 

i skuldsättning och eftersläpande skuldsättning utnyttjades sedan av dessa dum-

myvariabler för att ge utrymme för parametern att förändras gradvis med liberalise-

ringen. vårt resultat för g7 anser vi är otillfredsställande på grund av extremvärden 

(outliers) och ska förbigås. Resultatet för de små länderna är av intresse, eftersom 

det tyder på att den kortsiktiga elasticiteten för skuldsättning förändrades från 0,44 

före liberaliseringen till 0,09 efter liberaliseringen. detta ligger i linje med hypotesen 

om att liberaliseringen minskade effekten av bolån, men en liten positiv effekt åter-

står. sverige ingår förstås i gruppen små länder. Resultatet för gruppen alla länder, 

de anglosaxiska länderna och de bankdominerade länderna förändras dock inte av 

dummyvariablerna.

För bolåneskulden innebär detta resultat att en systemriskförebyggande åtgärd 

som påverkar bolåneskulden kommer att ha ytterligare en effekt på bostadspriserna 

utöver den ändring av räntan/användarkostnaden som kan ligga bakom den. där-

med blir effekten av en systemriskförebyggande åtgärd större än om bolåneskuld-

variabeln inte hade funnits med.

den tredje varianten var att använda en demografisk variabel, nämligen andelen 

20–39-åringar i befolkningen. i länder som storbritannien anse detta vara primär-

gruppen för fastighetsköp. det finns dock en medvetenhet om att detta kanske inte 

gäller i länder som tyskland, där det är vanligare att hyra bostad i denna ålder och 

bostadsköp sker vid en senare tidpunkt i livscykeln. eventuellt i enlighet med detta 

får vi endast ett signifikant resultat för de anglosaxiska länderna, där bostadsä-

gandet är högt och bolån är fritt tillgängliga för merparten av urvalet. det finns en 

kortsiktig elasticitet på 1 mellan storleken på denna åldersgrupp och bostadspriset 

och den långsiktiga effekten ligger också kring 1.

vi försökte därefter att på två olika sätt ge utrymme för utbudet i ekvationen. 

Först genom att inkludera en flödesvariabel, som är förhållandet mellan bostadsin-

vesteringar och bnp, därefter genom att lägga till en beståndsvariabel, förhållandet 

mellan det beräknade bostadsbeståndet och bnp. det senare beräknas med hjälp av 

perpetual inventory-metoden, med en deprecieringstakt baserat på en livslängd på 

75 år och förhållandet mellan investeringar/bnp för initialåret. utbudet kan därför 

vara felaktigt. det finns dock belägg för utbudseffekter för de små länderna och i 

viss utsträckning för de anglosaxiska länderna, men inte för andra länder. effekten i 

de små länderna är de förväntade, då en utbudsökning leder till lägre bostadspriser. 

å andra sidan är resultatet för de anglosaxiska länderna positivt, vilket pekar på att 

bostadsinvesteringar tenderar att följa med kraftfulla bostadsprisökningar.

vi prövade två dummyvariabler direkt i ekvationerna. Först utvärderade vi om 

den finansiella liberaliseringen har haft en direkt effekt på bostadsprisökningen, 
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med systematiskt lägre tillväxt före liberaliseringen. därefter testade vi om bank-

kriser hade en markant effekt, utöver eventuella effekter av förändringar i inkomst 

och räntor. som kan avläsas i tabell 4 hade liberaliseringdummyn (som definieras 

ovan) ingen signifikant effekt, medan bankkriser (med perioder definierade som 

hos C aprio och klingebiel (2003)) var mycket signifikanta och negativa för alla 

gruppe r. vi kan anta att kriser påverkar via osäkerhet och ransoneringseffekter som 

de befintliga variablerna inte kan mäta. till stor del kompletterar krisvariabeln – men 

tränger inte undan – de övriga variablerna i ekvationen. kriseffekterna är större 

i små länder än i g7 och större i bankdominerade länder än i marknadsbaserade 

länder. i de sistnämnda länderna finns det i de flesta fall alternativa finansierings-

källor vid sidan av bankerna (t.ex. värdepapperisering – utom under den senaste 

perioden), som kan dämpa effekten av kollapsande banker på bostadsmarknaden. 

det finns även en tendens för en större andel systemkriser i de små länderna jämfört 

med de större länderna.

påverkar arbetslösheten bostadspriserna, via större osäkerhet och fallissemangs-

frekvens? tabell 4 visar att så är fallet i de flesta landsgrupper när det gäller 

för ändringarna i arbetslösheten, men inte arbetslöshetsnivåerna. en ökning av 

arbetslöshetsgraden på 1 procent sänker bostadspriserna med cirka 1 procent under 

det första året. man kan notera att den största effekten finns i de anglosaxiska 

länderna, där arbetslösheten normalt är mer volatil och det finns mindre skydd mot 

fallissemang.

slutligen testade vi i det här avsnittet om den finansiella bruttoförmögenheten 

hade en effekt på bostadspriserna. idén handlar om portföljbalans, där stor finansiell 

förmögenhet kan leda till förändringar i allokeringen till reala tillgångar, vilket gör att 

bostadspriserna ökar. det empiriska resultatet pekar på att detta är en effekt som 

det kan vara värt att ta hänsyn till, med signifikanta resultat för skillnaden i alla län-

der, de små länderna och de bankdominerade länderna. en ökning av den finansiella 

realförmögenheten med 1 procent gör att bostadspriserna ökar med cirka 0,1–0,15 

procent. det finns också en signifikant långsiktig effekt enbart i g7-länderna, där 

elasticiteten är cirka 0,7. ett motargument för att inkludera förmögenhet är att den 

relevanta informationen bör mätas genom inkomst och räntor.

5.3  ResuLtat FöR peRioden eFteR LibeRaLiseRingen

en egenskap hos det ovan beskrivna resultatet är att vi medvetet har inkluderat 

både perioder av finansiell liberaliserig och perioder utan liberalisering. därmed kan 

vi vara sårbara för förändringar i koefficienterna inom urvalet. å andra sidan gynnas 

vi av en lång dataperiod som inkluderar flera cykler och som därmed bör mäta de 

långsiktiga egenskaperna hos data på ett bra sätt. i enlighet med detta behåller vi 

det här som vårt huvudresultat, men testar på två olika sätt för att se om det före-

kommer snedvridningar. Först förkortade vi urvalet för varje land så att det inleds 
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med den finansiella liberaliseringen. För det andra försökte vi att på samma sätt som 

barrell and davis (2007) genomföra en generaliserad användning av koefficienterna 

för att se om det partiella resultatet för skuldsättning som citeras ovan kan genera-

liseras för en del av de andra termerna. vi kommenterar dessa resultat relativt kort-

fattat, främst för att lyfta fram kontraster mot huvudresultatet i tabellerna 3 och 4.

För liberaliseringsperioden var metodiken att multiplicera den beroende varia-

beln med en dummyvariabel som är 1 för alla perioder efter liberaliseringen. detta 

minskar exempelvis urvalet från 618 till 413 i gruppen alla länder. den mest fram-

trädande egenskapen är att vi ”förlorar” inkomsteffekten på lång sikt under denna 

kortare period och den blir insignifikant. detta kan bero på den utdragna anpass-

ningsperioden efter den finansiella liberaliseringen, även om ett experiment med en 

ännu kortare period 5 år efter liberaliseringen också genererar ”onaturliga” resultat 

(t.ex. en negativ inkomsteffekt för gruppen ”alla länder”). vi anser att detta resultat 

innebär att detta är ett otillfredsställande resultat totalt sett. vissa skillnader för hela 

panelen är dock fortsatt anmärkningsvärda. som visas i tabell 5 är den kortsiktiga 

inkomsteffekten lägre och ränteeffekten är konsekvent högre. det finns mer seriell 

korrelation för bostadspriser när man bara tittar på den senare perioden. och 

anpassningen till det långsiktiga jämviktsläget är generellt långsammare, även om 

den långsiktiga inkomsteffekten är högre. detta pekar på att detta är en mer volatil 

period när bostadspriserna kan avvika mer från jämviktsläget och fundamenta, om 

än starkt påverkad av de långa realräntorna.

när det gäller varianterna (tabell 6) ser vi ingen signifikant kubisk term under den 

senare perioden. å andra sidan kvarstår skuldeffekten på kort sikt för alla grupper, 

med en jämförbar koefficient för hela perioden och en negativ långsiktig effekt i 

de anglosaxiska länderna som eventuellt beror på de prisfall som inträffade under 

perioden 2007–2009. demografi är fortsatt signifikant också för de anglosaxiska 

länderna. vi finner långsiktiga effekter för bostadsbeståndet inom g7 och i de 

anglosaxiska länderna som är negativa i enlighet med teorin, men inga investerings-

effekter. kriser är fortsatt kraftfulla bestämingsfaktorer för bostadspriser. merparten 

av dessa uppstod självfallet efter liberaliseringen. vi identifierar nu en långsiktig 

och en kortsiktig arbetslöshetseffekt i gruppen alla länder och i de bankdominerade 

länderna. och förmögenhet är konsekvent en bestämningsfaktor för bostadspriser 

på kort sikt inom alla ländergrupper.

5.4  tiLLÄmpa FöRstÄRkta koeFFiCienteR på peRioden FöRe LibeRaLiseRingen

Även om de ovan citerade resultaten från tabell 5 och 6 bidrar med kunskaper är de 

fortfarande otillfredsställande på grund av att den långsiktiga inkomsteffekten är 

noll. vi fortsätter med att diskutera regressioner på hela urvalet med dummymodel-

lerna för perioden före liberaliseringen (dvs. en för oliberaliserad fas under 0-5 år 

efter liberaliseringen). i exempelvis tabell 7 visar därför de variabler som kallas x*Lib 
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den absoluta skillnaden i koefficienten före liberaliseringen jämfört med efter den. 

om alla de här koefficienterna är insignifikanta är ekvationen stabil mellan de två 

perioderna. om det å andra sidan finns vissa signifikanta koefficienter är det indika-

tivt för strukturförändring.

en första punkt att notera i tabell 7 är att de icke-förstärkta koefficienterna är 

jämförbara med de grundläggande analyserna i tabell 3 under samma tidsperiod, 

vilket är ett positivt tecken. som i tabell 3 är alla koefficienter signifikanta utom 

den långsiktiga effekten av den långa räntan för g7. när det gäller de förstärkta 

koefficienterna kan vi se att effekterna är mycket större på kort sikt än på lång sikt. 

vi har t.ex. belägg för en mycket svagare reaktion på inkomsttillväxt efter liberali-

seringen (positiva förstärkta dummyvariabler är signifikanta för alla grupper utom 

de små länderna och de bankdominerade länderna). den kortsiktiga ränteeffekten 

förekom inte före liberaliseringen för de anglosaxiska länderna och g7-länderna. 

och den ”bubbelbyggande” seriella korrelationseffekten är mycket större för g7, de 

anglosaxiska länderna och gruppen alla länder efter liberaliseringen (och även för 90 

procent av de bankdominerade länderna). på samma sätt pekar anpassningskoef-

ficienten på att den långsiktiga anpassningen var långsammare före liberaliseringen, 

uppenbart i kontrast till skillnaderna mellan tabellerna 3 och 5. det finns däremot 

inga signifikanta koefficienter på lång sikt, förutom att före liberaliseringen har de 

små länderna en lägre långsiktig räntekoefficient. inkomsttermen är helt oförändrad.

om man tittar på tabell 8, där vi förstärker varianterna finns det inga signifi-

kanta effekter eller skillnader för den kubiska termen. Resultatet för skuldsättning 

är jämförbart med de i tabell 4, förutom att vi förstås också tillåter att andra termer 

varierar. det viktigaste resultatet gäller än en gång de små länderna, där skuldsätt-

ningseffekten på kort sikt var mycket större före än efter liberaliseringen. det finns 

vissa belägg för en demografisk effekt inom g7 och de anglosaxiska länderna under 

perioden efter liberaliseringen, medan utbudseffekterna nu endast förekommer 

inom g7. det finns en positiv kriseffekt i de anglosaxiska länderna, som vi tillskriver 

en enda observation – praktiskt taget alla oeCd-kriser inträffade efter liberalise-

ringen. när det gäller arbetslösheten verkar den ha påverkat bostadspriserna främst 

före liberaliseringen inom g7 och de anglosaxiska länderna, medan den för de små 

länderna (och gruppen alla länder) är samstämmig inom hela urvalet. slutligen är 

den finansiella förmögenhetseffekten tydlig inom hela urvalet endast i den första 

delen. anmärkningsvärda mönster i tabell 8 är än en gång att det finns praktiskt 

taget inga förändringar i de långsiktiga specifikationerna, endast vissa ändringar av 

de kortsiktiga resultaten. 

när det gäller de systemriskförebyggande instrumentens effekt verkar det san-

nolikt att gränser för belåningsgraden kan införas som kommande genom dis-

konteringsfaktorn, eftersom det kräver ytterligare besparingar för att ta ett bolån 

(räntetermen) och även påverkar kreditvolymen (bolåneskulden skulle minska). 
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ökningar av kapitalkvoten kan på ett liknande sätt vara en ränteeffekt, även om ett 

bättre index kanske skulle vara spreaden mellan inlånings- och utlåningsräntan – en 

form av riskpremie.

5.5  kvaRtaLsanaLYseR FöR sveRige

mot bakgrund av panelanalys skattade vi en ekvation för sverige med hjälp av kvar-

talsdata för modellsimuleringarna från 1970–2009.16 vi inkluderar de huvudvariabler 

som är signifikanta i gruppen små länder, men kan också inkludera spreaden mellan 

inlånings- och utlåningsräntan, till skillnad från paneldata för alla länder, där denna 

variabel inte är tillgänglig för de flesta länder under en tillräckligt lång urvalsperiod. 

som noterats kan denna variabel mäta effekten av högre kapitaltäckningskrav för 

bolån, då den påverkar inlåningsräntan och även utlåningsräntan.

Fyra versioner visas i tabell 9. i den första har långsiktig homogenitet inte inklu-

derats, den andra har denna begränsning och den tredje inkluderar analyser för de 

varierande bankspreadarna mellan hushållens utlåningsränta och inlåningsränta. 

den fjärde inför samma koefficient för spreadar och långa räntor, som krävs i den 

nigem-modell som diskuteras nedan.

som framgår av tabell 9 fungerar ekvationerna väl rent statistiskt, utan någon 

autokorrelation eller icke-normalitet trots de olika graderna av reglering under 

analysperioden. det finns dock vissa belägg för heteroskedasticitet, som kan bero 

på den större volatiliteten för bostadspriser under den senare perioden. den enda 

skillnaden mellan koefficienter före och efter liberaliseringen som var signifikant 

var skillnaden för inkomsttermen, som är mycket större före liberaliseringen. andra 

signifikanta kortsiktiga termer är för förmögenhet och skuldsättning och det finns 

också en stor seriell korrelationsterm (föregående periods förändring i bostadspriser) 

på cirka 0,5. det finns ingen kortsiktig ränteeffekt. den fritt skattade långsiktiga 

inkomstelasticiteten ligger på cirka 1,6, samtidigt som det också finns en signifikant 

långsiktig ränte- och spreadeffekt. den fritt skattade spreadeffekten är större än 

ränteeffekten. 

det är ekvationen i den sista kolumnen som tas in i våra nigem-simuleringar. 

det ger utrymme för att systemriskförebyggande åtgärder kan fungera på tre sätt, 

via den långa realräntan, via spreaden (som påverkar hushållens inkomster och 

kreditkostnaden) och via bolåneskulden. å andra sidan noterar vi att denna specifi-

kation inte är särskilt ”dynamisk” i bemärkelsen att även om det finns en betydande 

seriell korrelationskoefficient slår störningarna igenom långsamt med tanke på den 

låga inkomstskillnadstermen och den långsamma långsiktiga anpassningen.

16 källa: bis; kvartalsdata före 1986 var interpolerade årsdata.
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6  samspelet mellan systemriskförebyggande åtgärder och 
penningpolitiken samt simuleringar med nigem-modellen

i rapportens sista avsnitt går vi först igenom övergripande kommentarer och den 

begränsade tekniska forskningen om systemriskförebyggande och penningpolitiska 

åtgärder. vi fortsätter därefter med att genomföra simuleringar av den svenska 

komponenten av nigem-modellen och jämför effekten av bostadsmarknadsrelate-

rade systemriskförebyggande åtgärder med penningpolitikens effekter och mer ge-

nerella systemriskförebyggande instrument. vi tar hänsyn till de olika störningarnas 

effekter på bostadspriser, real aktivitet och även kreditbildning som kan förekomma.

6.1  öveRgRipande kommentaReR

Först tittar vi på samspelet mellan systemriskförebyggande åtgärder och penning-

politiska åtgärder. som barrell et al. (2010a och b), som citeras ovan, visat är den 

övergripande anpassningen i välbetänkta åtgärder som syftar till att minska sanno-

likheten för en kris i landet delvis beroende av den makroekonomiska volatiliteten. 

ett argument är därför att om penningpolitiska åtgärder kan minska bostadsbubblor 

och obalanser i bytesbalansen påverkar det den systemriskförebyggande anpass-

ningen.

å andra sidan pekar befintliga kommentarer på att det är mer tveksamt att den 

systemriskförebyggande regleringen signifikant kommer att påverka makroeko-

nomin och därmed kraven på penningpolitiken. detta bygger inte bara på niesR-

beräkningar, utan också på basel-beräkningar som gjorts inom Fsb (2010). enligt 

simuleringar med makroekonomiska modeller i olika länder verkar 1 procent mer 

kapital och likviditet minska bnp med cirka 0,1 procent, vilket inte är någon jättelik 

andel och skulle bara vara 0,03 procent om alla länder agerade likadant. med andra 

ord är effekten av en åtstramning på makroekonomin liten så länge som åtstram-

ningen sker stegvis, vilket är en punkt som är relevant för penningpolitiken.

som bis pekar på i sin senaste årsrapport (2010) innebär en mer aktiv sys-

temriskförebyggande politik vissa fördelar för penningpolitiken. Färre finanskriser 

medför mindre ekonomiska fluktuationer. om krisrisken kan minskas är det mindre 

sannolikt att räntorna blir ineffektiva på grund av finansiell oro och behovet av 

att sänka räntorna för att skapa finansiell stabilitet under nedgången med möjliga 

inflationsrisker blir mindre. konflikter mellan penningpolitiska och systemriskföre-

byggande åtgärder är möjliga främst långt före en kris, eftersom inflationen kan 

dämpas, men det kan finnas tryck på tillgångsmarknaderna. man kan då vilja införa 

en stram systemriskförebyggande tillsyn och en mindre stram penningpolitik. när 

inflationstryck också uppstår bör både de systemriskförebyggande och penning-

politiska åtgärderna stramas åt, men det kan vara för sent för att förhindra en kris. 

efter en kris bör båda typerna av åtgärder bli mindre strama, men som noterats kan 
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det föreligga en inflationsrisk på grund av att penningpolitiken varit alltför expansiv 

under för lång tid.

6.2  beFintLig teknisk FoRskning

vi noterar att det finns få rapporter som försökt titta på kombinationen av penning-

politiska och systemriskförebyggande åtgärder. de återfinns normalt i stiliserade, 

kalibrerade modeller och inte i estimerade modeller. och en kommentar från en av 

dessa rapporter är relevant: ”inom ett makroekonomiskt standardramverk är det 

mycket svårt att härleda ett tillfredsställande sätt att modellera systemriskförebyg-

gande mål” (angelini et al. 2010).

Hos exempelvis kannan et al. (2009) använder de en vanlig nykeynesiansk 

modell som t.ex. återfinns hos gali (2009) och lägger först till ett val från hushållens 

sida om hur mycket de vill investera i bostäder och hur mycket de vill konsumera och 

för det andra en distinktion mellan låntagare och långivare samt för det tredje är 

utlåningsräntan modellerad som ett påslag på styrräntan beroende på belåningsgra-

den, påslaget på finansieringsräntan och i vissa simuleringar, ett systemriskförebyg-

gande instrument. en bostadsprisökning leder då till en sänkning av belåningsgraden 

och därmed av bolåneräntorna, även om styrräntan inte förändras. konkurrensen 

på marknaden kan också påverka påslaget. därför kan det förekomma endogena 

bostadspris- och investeringsuppgångar.

det generella resultatet är att starka penningpolitiska reaktioner på sådana fi-

nansiella acceleratoreffekter som påverkar kredit- och tillgångspristillväxten kan för-

bättra den makroekonomiska stabiliteten jämfört med en enkel taylor-regel, medan 

ett systemriskförebyggande verktyg mot kreditcyklerna, tillämpat på ett valfritt 

sätt, också skulle kunna stabilisera ekonomin. sådana regler skulle medföra ytterli-

gare kapital eller avsättning när krediten ökar över en viss nivå. de noterar dock att 

eftersom det inte alltid är enkelt att identifiera orsaken till bostadsprisrörelser skulle 

en sträng regel kunna öka den makroekonomiska instabiliteten. medan en mindre 

sträng lånestandard (finansiell störning) kan hanteras genom regler är så inte fallet 

vid en produktivitetsökning (real störning). i det senare fallet skulle det vara olämp-

ligt att motsätta sig kredittillväxt och leda till att man underskrider inflationsmålen.

angelini et al. (2010) använder en liknande dynamisk allmän jämviktsmodell för 

euroområdet för att hantera frågan om lämpliga systemriskförebyggande verktyg 

och regler och deras samspel med penningpolitiken. deras utbyggnad av dsge-mo-

dellen är för en banksektor med kapital, lån till hushåll och företag samt insättningar 

från hushållen. Räntorna är trögrörliga mot bakgrund av bankernas marknadsinfly-

tande. det finns riskkänsliga kapitaltäckningskrav som genererar procykalitet och 

heterogen kreditvärdighet hos aktörerna. de systemriskförebyggande åtgärderna är 

kapitaltäckningskrav och gränser för belåningsgraden, där den senare ger upphov 
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till ransonering i kreditgivningen för hushållen mot bakgrund av bostadsbeståndets 

värde. det förstnämnda påverkar däremot både företag och hushåll.

de finner att den makroekonomiska volatiliteten kan minskas genom en aktiv 

förvaltning av systemriskförebyggande instrument i samarbete med penningpoli-

tiken, men fördelarna är inte särskilt stora. när det inträffar en teknologistörning 

bör de systemriskförebyggande åtgärderna fokusera på produktion och inte på 

lån eller aktiekurser, för den kapitalbaserade regeln, men lån är att föredra när det 

gäller belåningsgraden. när en kreditkris inträffar som förstör bankkapital bör båda 

åtgärderna fokusera på lånetillväxten. totalt sett är kapitalåtgärderna mer effektiva 

när det gäller att minska volatiliteten hos produktionstillväxten och belåningsgraden 

är mer effektiv vad gäller att minska variationerna i förhållandet mellan lån och bnp, 

vilket pekar på att det i deras modell finns en avvägning mellan att stabilisera den 

ekonomiska aktiviteten och den finansiella stabiliteten. 

när det gäller samordningsfrågan verkar båda åtgärderna delvis genom att 

påverka räntan på lån. vid samarbete mellan olika beslutsfattare minskar variansen 

i produktionen. men om det finns en ”icke-kooperativ” nash-jämvikt uppstår bety-

dande samordningsproblem. med andra ord finns det en risk för samordningsfel om 

lämpliga samordningsmekanismer inte tas fram.

slutligen presenterar angeloni och Faia (2009) en dsge-modell med en konkur-

renskraftig banksektor och möjligheten till uttagsanstormning, där penningpolitiken 

tillåts reagera på tillgångspriser och hävstångseffekter samt på inflation och produk-

tion och kapitaltäckningskraven kan vara procykliska eller kontracykliska. det finns 

ett behov av lätt kontracykliska kapitaltäckningskrav och en penningpolitik som 

reagerar på tillgångspriser eller hävstångseffekter samt på inflation.

som noteras av angelini et al. (2010) är en svårighet med detta att systemrisk 

inte enkelt kan modelleras, även om man kan motivera en stabilisering av förhållan-

det mellan lån och bnp och bnp-tillväxt kring deras stabila värden genom defini-

tioner av systemriskförebyggande mål som bank of englands mål om ”ett stabilt 

utbud av finansiella tjänster till den bredare ekonomin i syfte att undvika starka 

svängningar i kreditgivningen”. självfallet ökar den systemiska risken den ekono-

miska volatiliteten och förhållandet mellan lån och bnp kan vara en faktor som 

ligger bakom den systemiska risken (även om vi i avsnitt 2 hävdar att det inte är den 

viktigaste faktorn).

6.3  nigem-simuLeRingaR

vi övergår nu till simuleringar med hjälp av nigem-modellen för sverige. nigem-

modellen presenteras i bilaga 1. sammanfattningsvis innehåller den element av 

efterfrågan, inklusive konsumtion, och en utbudssida med en produktionsfunktion 

som påverkas av teknologi och kapitalkostnaden och är den främsta bestämnings-

faktorn för ekonomins utveckling på längre sikt. Finansmarknaderna är framåtblick-
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ande, i likhet med faktormarknaderna, dvs. de utgår från rationella förväntningar. 

dessa marknader kan påverkas av finansiell reglering. när bankerna ökar spreaden 

mellan utlånings- och inlåningsräntan för individer förändrar det deras inkomster 

och kan också förändra deras beslutsfattande om tidpunkten för konsumtion, med 

möjlighet att införa kraftiga minskningar på kort sikt. volymerna för inlåning och 

utlåning som detta leder till är efterfrågebestämda. att förändra spreaden mellan 

utlånings- och inlåningsräntorna för företag kan ändra kapitalkostnaden och där-

med jämviktsnivån för produktion och kapital i ekonomin på ett hållbart sätt.

vi menar att nigem erbjuder fördelen av att vara en beskrivning av ekonomin 

och inte en teoretisk modell på det sätt som dsge-modeller är och som eventuellt 

inte beskriver ekonomin så väl. det senare är en svaghet hos modeller som mehs 

och morans (2008) modell, som försöker identifiera bankernas potentiella påverkan 

på ekonomin. de rationella förväntansegenskaperna hos nigem ökar realismen 

ytterligare och minskar effekten av Lucas-kritiken. när det gäller modelleringen av 

banksektorns påverkan vad gäller spreadar mellan utlånings- och inlåningsräntor 

presenterades detta först av niesR i en global makromodell i sitt arbete om effekten 

av reglering av kapitaltäckningskrav (barrell et al. 2009), där annan påverkan på 

spreadar utöver kapital inkluderar mått på låntagarens risk. goodhart (2010) har 

hävdat att banker ska inkluderas i makromodeller just genom att fastställa sprea-

dar och inte nonchaleras eller beskrivas i termer som penningmultiplikator, se även 

Woodford (2010). nigem analyserar spreadarnas effekt på investeringar, kapi-

talbeståndet och via produktionsfunktionen på produktionen. det ger en mycket 

realistisk och rimlig bild av ekonomin och bankernas roll i den.17 

vi genomförde ett antal förändringar av den befintliga svenska modellen. Först 

inkluderade vi bostadsförmögenhet i konsumtionsfunktionen. sedan tillät vi att 

ökningen av hushållens skuldsättning påverkades av bostadsförmögenhet (tidigare 

hade den påverkats av inkomst). därefter inkluderade vi den bostadsprisekvation 

som beskrivs i kolumn 4 i tabell 9, som inkluderar en inkomst-, förmögenhets- och 

bolåneeffekt samt en effekt av långa realräntor och hushållssektorns utlånings-

spread (den tidigare ekvationen hade enbart inkluderat räntetermer). därmed bred-

das bankernas effekt på ekonomin via utlåningsspreadar från fasta investeringar, 

kapitalstocken och konsumtion till att även omfatta bostadspriser. de nya ekvatio-

nerna finns i bilaga 2.

när det gäller simuleringarna beskriver vi sju olika varianter som skiljer sig åt. 

Först finns det en ökning på 0,5 procentenheter av de tekniska framstegen, vilket 

stärker den långsiktiga tillväxten. det finns en finanspolitisk åtstramning, som mot-

svarar 1 procent av bnp på den offentliga konsumtion, där målet för det offentliga 

17 vi noterar att i mehs och morans (2008) rapport, som citeras ovan, fungerar bankernas utlåning inte 
via spreadar explicit, utan istället i form av kreditåtstramning, där det är först efter investeringen som 
avkastningen till bankerna blir explicit.
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underskottet höjs med 1 procent så att skattejusteringen dämpas. där finns finans-

politisk lättnad, som är 1 procent av bnp på den offentliga konsumtionen. det finns 

en höjning av styrräntan i 2 år med 3 procentenheter, vilket visar penningpolitikens 

effekt. därefter har vi tre systemriskförebyggande simuleringar. en inkluderar en 

höjning med 3 procentenheter av bankspreaden för enbart bolån (LendW) (vilket 

visar effekten av högre kontracykliska kapitaltäckningskrav) i 2 år. vi gör sedan 

detta för all bankutlåning så att det även påverkar spreaden för företagssektorn 

(ipRem). och slutligen försöker vi att modellera en minskning av den reglerade 

gränsen för belåningsgrad genom en störning till den implicita användarkostnaden 

med 3 procentenheter i 2 år. den främsta skillnaden mellan LendW och använ-

darkostnaden är helt enkelt effekterna av LendW på den privata inkomsten, som 

är exkluderad för användarkostnadsstörningen. vi presenterar därefter resultatet i 

en serie tabeller. vår huvudfokus är på de penningpolitiska och systemriskförebyg-

gande simuleringarna, de övriga simuleringarna används främst i jämförande syfte 

och för att validera modellens egenskaper.

tabell 10 visar simuleringarnas effekt på bnp. där framgår att alla sektorers 

kapitaltäckningskrav har en liknande effekt på penningpolitiken. detta beror till stor 

del på ipRem-variabelns effekt på investeringar då den motsvarande nedgången 

för bnp, där endast spreaden för bostadsmarknaden vidgas, är mycket mindre, 

cirka 0,2 procent av bnp efter 2 år jämfört med 1,1 procent för penningpolitik och 

1,4 procent för kapitaltäckningskrav som omfattar hela ekonomin. Reaktionen för 

produktion i förhållande till belåningsgrad är än mer dämpad. genom sin konstruk-

tion påverkar den inte den privata inkomsten och därmed konsumtionen direkt, 

utan påverkar endast konsumtionen via värdet för bostadsförmögenheten. notera 

att vi inte bygger in en eventuell reaktion på sparande av en lägre belåningsgrad, då 

människor sparar mer för att köpa en bostad.

vad gäller inflationen (tabell 11) är penningpolitiken mer effektiv än system-

riskförebyggande åtgärder, även om den senare har viss effekt på inflationen i 

simuleringen av kapitaltäckningskravet för alla sektorer. vi visar bostadspriser som 

en avvikelse i termer av nivåer från basen i tabell 12. de systemriskförebyggande 

åtgärderna är mer effektiva vad gäller att sänka bostadspriserna än penningpolitiken 

av samma omfattning (3 procentenheter för två år). detta är utan tvekan delvis 

kopplat till att den korta styrräntans effekt är mindre än ett-till-ett på den långa 

realräntan som ingår i bostadsprisdeterminationen. den största effekten kommer 

från simuleringen av kapitaltäckningskravet för alla sektorer, som påverkar bostads-

priserna via den privata disponibla inkomsten och direkt. de övriga systemriskföre-

byggande åtgärderna är dock helt jämförbara. 

tabell 13 tittar på förändringar i den privata skuldsättningen. denna påverkas till 

stor del av bostadsförmögenheten, som framgår av bilaga 2 och faller därför i linje 

med bostadspriserna. Än en gång är effekten mycket större för systemriskförebyg-
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gande åtgärder än för penningpolitiska åtgärder, kalibrerade på det sätt vi valt. 

tabell 14 visar att bostadsförmögenheten rör sig i linje med bostadspriserna. denna 

variabel kommer in i fastställandet av konsumtionen liksom disponibel privatinkomst 

(tabell), som minskar betydligt mer i de penningpolitiska simuleringarna än i de 

systemriskförebyggande simuleringarna, även om ”övrig privat inkomst” faller när 

spreadarna blir större på utlåningsmarknaden genom LendW. observera att det 

per definition sker praktiskt taget ingen förändring av pdi i fallet med gränser för 

belåningsgraden och vi betraktar detta som realistiskt.

vi konstruerar slutligen två viktiga systemriskförebyggande indikatorer, nämli-

gen skuld/förmögenhet och skuld/disponibel privatinkomst och analyserar med hur 

många procentenheter förhållandena förändras. när det gäller skuldsättningen i för-

hållande till kapitalet på bostadsmarknaden (tabell 16) höjer penningpolitiken skuld-

sättningen för alla grupper, eftersom det påverkar bostadsförmögenheten propor-

tionerligt mer än det påverkar andra skulder. de systemriskförebyggande åtgärderna 

börjar däremot att minska kvoten – vid en belåningsgradsåtgärd under det tredje 

året och för de två åtgärderna för kapitaltäckningskrav något senare. Förhållandet 

mellan skuld och inkomst (tabell 17) ökar också genom penningpolitiken under de 

första tre åren, för att därefter minska. åtgärden för belåningsgrad, som minskar 

skulden samtidigt som inkomsten förblir oförändrad, minskar otvetydigt kvoten. 

när det gäller simuleringarna av kapitaltäckningskrav är effekten på nytt fördröjd 

till efter att åtgärden hävts, även om det förekommer markanta minskningar under 

åren 3 till 5 för alla grupper.

en kort sammanfattning är att vi måste varna läsaren för att modellsimuleringar 

bara kan kalibreras på ett ofullständigt sätt. de skulle vara svårt att konstruera 

en åtgärd som ger en exakt förändring i spreaden via kapitaltäckningskravet, som 

motsvarar t.ex. 3 procentenheter. vi drar dock ändå slutsatsen att resultaten är av 

intresse för att visa att penningpolitiken är överlägsen när det gäller att hantera 

inflationen och till största delen även produktionen. så mycket sagt har en höjning 

av kapitaltäckningskravet som ger upphov till spreadar som är 3 procentenheter 

större för hushåll och företag en betydande effekt på bnp, faktiskt större än en höj-

ning av styrräntan med 3 procentenheter för samma period. det tycks generera mer 

volatilitet för bnp för en given systemriskförebyggande effekt än de bostadsmark-

nadsrelaterade verktygen.

när det gäller bostadsmarknadsvariablerna verkar de systemriskförebyggande 

åtgärderna vara mer effektiva, även om en penningpolitisk åtstramning också har 

en betydande effekt på bostadspriserna och motsvarande på bostadsförmögenhe-

ten. de systemriskförebyggande åtgärdernas begränsningar av skuldsättningen är 

mycket mer effektiv, då de är inriktade på bostadspriserna och bostadsförmögenhe-

ten. vi ser att en belåningsgradsåtgärd kan begränsa bostadspriserna samtidigt som 

den inte påverkar den privata inkomsten på samma sätt som kapitaltäckningskravs-
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baserade åtgärder. denna åtgärd är också bättre på att minska förhållandet mellan 

skuld/förmögenhet och skuld/inkomst, åtminstone under de två första åren i simu-

leringen. vi bör notera att modellen utesluter förtroendeeffekter som skulle kunna 

skilja sig åt mellan dessa åtgärder samt även eventuella justeringar av besparings-/

konsumtionsbalansen på grund av gränser för belåningsgraden.

mot bakgrund av dessa resultat samt den teoretiska forskning som sammanfattas 

i avsnitt 6.2 föreslår vi att de bostadsmarknadskopplade systemriskförebyggande 

verktygen kan vara ett användbart komplement till penningpolitiska åtgärder också 

i ett land som sverige, där det inte finns några begränsningar för användningen av 

penningpolitiken för inhemsk stabilisering – och i än större utsträckning för länder 

som de inom euroområdet med en fast växelkurs.

sammanfattning

mot bakgrund av subprime-krisen, då bostadsmarknaden blev indragen i finans-

krisen i länder som usa, samt de pågående diskussionerna kring basel iii finns det 

ett förnyat intresse för både systemriskförebyggande reglering i allmänhet och 

kontracyklisk och systemriskförebyggande reglering med fokus på bostadssek-

torn i synnerhet. men även om det finns ett antal ”byggstenar” är litteraturen om 

systemriskförebyggande åtgärder vad gäller bostäder ganska tunn. det finns en del 

beskrivningar av nationella erfarenheter och vissa ekonometriska ansatser kring hur 

framgångsrika dessa åtgärder är samt teoretiska rapporter, men därutöver finns det 

inte mycket. 

vi har försökt bidra med reflektioner på det här området genom att ha ett brett 

perspektiv och undersöka litteraturen om dynamiken på bostadsmarknaden i syfte 

att hitta eventuella samband med finansiell instabilitet samt potentiella systemrisk-

förebyggande verktyg som kan dämpa tendenser som skapar oro på marknaden. vi 

tittade sedan i samma syfte på bostadsprisekvationer och utvärderade simuleringar 

enligt nigem-modellen för sverige.

när vi sammanfattar vårt arbete noterar vi ett antal empiriska rapporter som 

pekar på ett samband mellan bostadspriser och bankkriser. Framför allt lyfter vi 

fram barrell et al. (2010a och b), som visar att bostadspriser är en viktig indikator 

för bankkriser. å andra sidan noterar vi också att förluster på bostadsmarknaden 

historiskt inte har tenderat att leda till bankkollapser, förutom i usa där bolån inte 

är kopplade till regressrätt. det är snarare kommersiella fastigheter som utgör den 

största risken för bankerna och bostadsprisernas prognosförmåga kan anses vara 

delvis kopplad till den nära relationen mellan olika fastighetspriser. bostadspriserna 

kan dock även påverka bankkriser via bostadsförmögenhetens effekt på konsumtio-

nen och arbetslösheten. minskad konsumtion kan leda till fallissemang för produ-

center av konsumentvaror och konsumenttjänster.

dessa resultat ger stöd för den ökande samstämmigheten om att bostadsmark-
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naderna i allmänhet och bostadspriserna i synnerhet måste övervakas genom 

systemriskförebyggande tillsyn. penningpolitiken kan påverka bostadspriserna via 

ett antal kanaler, inklusive kapitalkostnaden, förväntningar på bostadsprisrörelser, 

bostadsutbud, förmögenhetseffekter (även om det är omtvistat hur stor bostads-

förmögenhetens effekt är), krediteffekter på konsumtionen och krediteffekter på 

bostadsefterfrågan. därför pågår en debatt om huruvida penningpolitiken bör 

reagera på bostadspriserna direkt, framför allt om det finns belägg för avvikelser 

från deras fundamentala bestämningsfaktorer. debatten kan sammanfattas med 

två perspektiv: om åtgärden ska ”luta” mot bostadspriser som genererar potentiell 

risk oberoende av inflationsprognoserna och produktionsgapet eller om åtgärden 

ska fokusera på det senare och ”städa upp” om det inträffar en kris efter en kollaps 

för bostadspriserna.

Framför allt i länder där penningpolitiken används för andra mål (t.ex. med 

en fast växelkurs) har det förekommit en pågående utveckling av åtgärder för 

att påverka bostadsmarknaden via bankregleringar, framför allt gränser för till-

låtna belåningsgrader och varierbara kapitaltäckningskrav på bankutlåningen för 

bostadsköp. dessa åtgärder kompletterar basel-reglerna som fokuserar på kapital-

regleringar inom bankernas hela balansräkningar. Hur effektiva systemriskförebyg-

gande regleringar som är särskilt inriktade på bostadsmarknaden är har inte bevisats 

empiriskt fullt ut utöver effekten på utlåningen, kanske delvis beroende på att de 

införts under korta perioder i de flesta länder. det finns dock vissa försiktiga resultat 

som pekar på att fallissemangsfrekvensen och bostadspriserna påverkas av dessa 

åtgärder.

åtgärder kan bara fungera effektivt på bostäder i ett sammanhang där man har 

kunskaper om bestämningsfaktorerna för bostadspriser. i litteraturen beräknas nor-

malt bostadspriserna i ett kointegrerande ramverk, där påverkan på lång och kort 

sikt uppstår genom variablerna privat inkomst och användarkostnad (där det senare 

kan inkludera inte bara ränta, utan också skatter och förväntningar på stigande bo-

stadspriser). befolkning och byggkostnader kan också inkluderas. seriell korrelation 

på kort sikt är en egenskap i många bostadsprisekvationer. å andra sidan utesluter 

de flesta empiriska studier viss påverkan som kan förväntas ha en effekt på bostads-

priserna. detta inkluderar finansiell liberalisering, bankkriser, bolåneskulden (framför 

allt före liberaliseringen), arbetslöshet, regleringar för bostadsutbudet, bostadsbe-

ståndet eller investeringsflödet, finansiell förmögenhet som en portföljbalanseffekt 

och räntespreadar för bolån.

i vårt empiriska arbete beskriver vi inte bara de konventionella effekterna, utan 

också flera av de effekter som normalt utelämnas från den befintliga forskningen, 

t.ex. bankkriser, arbetslöshet, finansiell nettoförmögenhet och bolåneskuld. vi finner 

att det sker en förändring mellan perioderna före och efter liberaliseringen, då bolå-

neskulden har mindre effekt och den kortsiktiga inkomsteffekten är mindre efter 
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liberaliseringen. Långsiktiga bestämningsfaktorer för bostadspriserna är dock till 

största delen samstämmiga för de två perioderna. vissa variabler som skulle kunna 

vara till hjälp vid analys av vilken effekt systemriskförebyggande åtgärder har saknas 

för de flesta länder, framför allt en marginell belåningsgrad och data om spreadar 

mellan inlånings- och utlåningsräntor. den senare variabeln var dock tillgänglig för 

sverige. en analys av en ekvation för sverige inkluderar en betydande bolånespread.

i vår analys har vi visat att ett antal systemriskförebyggande effekter kan mätas 

i fritt skattade bostadsprisekvationer. vi kan få effekter som uppstår via användar-

kostnaden, som kan substituera gränser för belåningsgraden, spreadar, som kan 

substituera förändrade kapitalkvoter samt en bolåneskuldeffekt. 

som noterats var bolåneskuldeffekterna starkare under perioden före den 

finansiella liberaliseringen, vilket väcker frågan om vilket system en tuff systemrisk-

förebyggande åtgärd leder bostadsmarknaden till. kommer det att leda till förnyad 

ransonering och en återgång till det förflutna eller kommer det istället att ge en fri 

marknad för bostadspriser och bostadsfinansiering? vår uppfattning är att de typer 

av åtgärder som övervägs sannolikt inte kommer att vara så drakoniska att de åter-

för bostadsmarknaden till en ransonering av kreditgivningen av 1970-talssnitt. 

slutligen finns det belägg från våra nigem-simuleringar att systemriskförebyg-

gande åtgärder kan ha en distinkt effekt på ekonomin, fokuserade på bostadsmark-

naden, som skulle kunna komplettera penningpolitiken vid de flesta tillfällen under 

cykeln. de här resultaten stämmer i sin tur överens med den begränsade mängd 

forskning som teoretiskt utvärderar hur systemriskförebyggande åtgärder kan på-

verka ekonomin. en generaliserad höjning av kapitaltäckningskraven visar sig ha en 

mycket markant effekt på bnp, dock främst via investeringar istället för konsumtion. 

en mer fokuserad höjning av kapitaltäckningskraven enbart för bolån eller en gräns 

för belåningsgraden verkar kunna sänka bostadspriserna med mindre effekt på den 

övriga ekonomin än andra alternativ, även om det självfallet kan vara ett resultat 

av disintermediation än åtgärder som bygger på kapitaltäckningskrav. kapitaltäck-

ningskravet för bolån påverkar bnp mer än gränsen för belåningsgrad, eftersom det 

påverkar den privata inkomsten mer och därmed konsumtionen. penningpolitiken 

påverkar självfallet också bostadsmarknadsvariabler, men har också en större effekt 

på den bredare ekonomin, liksom generaliserade höjningar av kapitalkvoter som 

påverkar all utlåning. 

sammantaget föreslår vi att de bostadsmarknadskopplade systemriskförebyg-

gande verktygen kan vara ett användbart komplement till penningpolitiska åtgärder 

också i ett land som sverige, där det inte finns några begränsningar för användning-

en av penningpolitiken för inhemsk stabilisering – och de skulle kunna vara särskilt 

användbara för länder som de inom euroområdet med en fast växelkurs.
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Tabell 2. Panelenhetsrotstest

nivå diFFeRens

Log reala bostadspriser -2,1 (0,02) -10,3 (0,00)
Log Rpdi -1,6 (0,06) -13,6 (0,00)
Lång realränta -2,2 (0,01) -16,9 (0,00)
Log realskuldsättning 6,6 (1,0) -11,7 (0,00)
Log real finansiell bruttoförmögenhet 0,5 (0,67) -15,0 (0,00)
arbetslöshetsnivå -2,3 (0,01) -10,7 (0,00)
Log bostadsinvesteringar/bnp -0,8 (0,21) -15,7 (0,00)
Log realt bostadsbestånd -1,7 (0,04) -3,1 (0,00)
Log 20–39 som andel av befolkningen -5,8 (0,00) -6,4 (0,00)

Tabell 3. Panelresultat – alla observationer – basekvation

aLLa g7 små LÄndeR angLosaxiska
bank- 
domineRade

C -0,423
(4,8)

-0,42
(3,5)

-0,67
(4,4)

-0,414
(3,2)

-0,559
(4,1)

dLRpdi 0,81
(8,5)

1,0
(6,1)

0,644
(5,2)

1,16
(6,8)

0,683
(5,2)

dLRR -0,0047
(2,3)

-0,0035
(1,4)

-0,0058
(1,9)

-0,0046
(2,2)

-0,0044
(1,4)

dLRpH (-1) 0,534
(13,5)

0,511
(7,4)

0,547
(11,5)

0,432
(6,6)

0,577
(12,0)

LRpH (-1) -0,07
(7,1)

-0,07
(4,3)

-0,088
(6,4)

-0,074
(4,0)

-0,075
(6,8)

LRpdi (-1) 0,048
(4,8)

0,048
(3,5)

0,079
(4,4)

0,04
(3,0)

0,068
(4,1)

LRR (-1) -0,0025
(3,5)

-0,0016
(1,5)

-0,0036
(3,5)

-0,0026
(2,5)

-0,0027
(2,8)

Länder 18 7 11 5 13
obs 618 268 350 185 433
Justerad R2 0,53 0,53 0,528 0,555 0,523
se för regression 0,05 0,048 0,051 0,043 0,053
durbin Watson 1,79 1,71 1,84 1,82 1,82
kao -4,6  

(0,00)***
0,17  
(0,43)

-4,3  
(0,00)***

-1,3
(0,09)*

-3,94
(0,00)***

anm. de länder som ingår i kategorin ”alla” är australien, belgien, kanada, danmark, Finland, Frankrike, tyskland, 
grekland, irland, italien, Japan, nederländerna, österrike, portugal, sverige, spanien, storbritannien och usa. ”g7” 
är storbritannien, usa, tyskland, Japan, kanada, italien och Frankrike. ”små länder” är australien, belgien, danmark, 
Finland, grekland, irland, nederländerna, österrike, portugal, sverige och spanien. ”anglosaxiska” är storbritannien, usa, 
irland, australien och kanada. bankdominerade är belgien, danmark, Finland, Frankrike, tyskland, grekland, italien, Japan, 
nederländerna, österrike, portugal, sverige, spanien.
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Tabell 4. Panelresultat – alla observationer – varianter

aLLa g7 små LÄndeR angLosaxiska
bank-
domineRade

kubisk (-1) -4,9
(2,9)

-9,88
(4,4)

-1,05
(0,6)

-6,44
(1,3)

-4,9
(3,9)

skuld (diff) 0,122
(6,0)

0,15
(0,9)

0,15
(4,0)

0,14
(3,8)

0,13
(5,2)

skuld (-1) -0,001
(0,1)

0,025
(1,3)

-0,047
(3,5)

-0,025
(1,1)

-0,0028
(0,2)

skuld (diff) 0,152
(5,1)

3,9
(3,1)

0,086
(2,5)

0,16
(2,8)

0,144
(4,6)

skuld (diff*olib) -0,066
(1,3)

-3,8
(2,9)

0,35
(4,4)

-0,08
(0,8)

-0,034
(4,6)

skuld (-1) -0,0043
(0,3)

0,02
(0,6)

-0,047
(3,5)

-0,023
(0,9)

-0,004
(0,3)

skuld (-1) *olib 0,0005
(0,6)

0,0009
(0,6)

0,0002
(0,2)

-0,0022
(1,1)

0,0017
(1,5)

demog (diff) 0,064
(0,3)

0,16
(0,5)

-0,07
(0,2)

1,0
(2,6)

-0,317
(1,0)

demog  (-1)) 0,028
(0,9)

0,012
(0,2)

0,011
(0,3)

0,127
(2,4)

0,011
(0,3)

investering/bnp (-1) -0,019
(1,7)

-0,014
(0,9)

-0,029
(2,0)

0,049
(2,0)

-0,017
(1,2)

bostadsbestånd (-1) 0,0009
(0,1)

0,008
(0,2)

-0,065
(1,9)

-0,024
(0,8)

-0,0018
(0,1)

Finlib -0,005
(0,1)

0,0016
(0,2)

0,007
(0,6)

-0,004
(0,3)

0,007
(0,9)

kriser -0,027
(4,5)

-0,021
(3,1)

-0,033
(2,8)

-0,019
(2,4)

-0,4
(5,1)

arbetslös. (diff) -0,0093
(3,8)

-0,0096
(2,6)

-0,0097
(2,8)

-0,015
(4,3)

-0,0057
(1,6)

arbetslös.(-1) 0,00085
(0,9)

0,001
(0,6)

0,0005
(0,4)

-0,0024
(1,3)

0,0008
(0,6)

Fin.förm. (diff) 0,11
(2,9)

0,079
(1,6)

0,138
(3,6)

0,064
(1,4)

0,153
(4,1)

Fin.förm. (-1) 0,015
(1,3)

0,043
(2,1)

-0,0011
(0,1)

0,031
(1,2)

0,004
(0,3)

anmärkningar (1) skuldtillväxten är instrumenterad av en konstant och eftersläpande tillväxt för Rpdi. bostadspriser och 
långa realräntor (2) För landsgrupperingar, se fotnot till tabell 3.
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Tabell 5. Panelresultat – liberaliserade – basekvation

aLLa g7 små LÄndeR angLosaxiska
bank-
domineRade

C 0,029
(0,15)

0,025
(0,1)

-0,135
(0,4)

-0,088
(0,3)

0,097
(0,3)

dLRpdi 0,567
(5,0)

0,799
(4,3)

0,408
(2,8)

0,883
(4,8)

0,386
(2,7)

dLRR -0,009
(4,1)

-0,008
(2,2)

-0,012
(3,5)

-0,0089
(3,3)

-0,0088
(2,4)

dLRpH (-1) 0,617
(13,4)

0,646
(9,9)

0,593
(8,9)

0,537
(7,6)

0,642
(10,7)

LRpH (-1) -0,06
(5,7)

-0,059
(3,4)

-0,069
(4,3)

-0,067
(3,0)

-0,059
(4,7)

LRpdi (-1) -0,002
(0,1)

-0,002
(0,1)

0,018
(0,5)

0,0086
(0,3)

-0,01
(0,2)

LRR (-1) -0,006
(4,0)

-0,0058
(2,2)

-0,007
(3,4)

-0,0056
(2,0)

-0,0069
(3,3)

Länder 18 7 11 5 13

obs 413 188 225 133 280

Justerad R2 0,599 0,625 0,554 0,571 0,605

se för regression 0,043 0,038 0,047 0,041 0,0448

durbin Watson 1,76 1,63 1,89 1,83 1,72

kao -4,03
(0,00)

-1,97
(0,02)

-2,83
(0,00)

-2,72
(0,00)

-,2,55
(0,00)

anmärkning. För landsgrupperingar, se fotnot till tabell 3.



Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden  285 

kapiteL iii.2 n  n

Tabell 6. Panelresultat – liberaliserade – varianter

aLLa g7 små LÄndeR angLosaxiska
bank-
domineRade

kubisk (-1) -3,27
(1,4)

-4,4
(1,5)

-0,85
(0,3)

-7,1
(1,4)

-3,43
(1,2)

skuld (diff) 0,19
(7,9)

0,22
(5,0)

0,18
(4,6)

0,19
(4,3)

0,19
(6,0)

skuld (-1) -0,023
(1,7)

-0,053
(1,8)

-0,003
(0,2)

-0,075
(2,4)

-0,017
(1,0)

demog (diff) 0,07
(0,2)

0,45
(1,1)

-0,506
(1,0)

1,0
(1,8)

0,117
(0,3)

demog (-1) 0,005
(0,1)

0,044
(0,7)

0,001
(0,1)

0,21
(2,4)

-0,056
(1,0)

investering/bnp 0,0007
(0,1)

0,019
(1,0)

-0,014
(0,8)

0,023
(0,8)

0,002
(0,1)

investering/bnp -0,047
(1,5)

-0,16
(3,4)

0,033
(0,6)

-0,107
(2,3)

-0,005
(0,1)

kriser -0,024
(3,8)

-0,019
(2,7)

-0,032
(2,6)

-0,017
(2,2)

-0,036
(3,9)

arbetslös. (diff) -0,012
(4,3)

-0,0099
(2,2)

-0,015
(3,7)

-0,014
(3,2)

-0,01
(2,9)

arbetslös. (-1) -0,003
(2,0)

-0,002
(0,9)

-0,003
(1,6)

-0,0025
(0,9)

-0,003
(2,0)

Fin.förm. (diff) 0,114
(2,9)

0,166
(2,3)

0,165
(2,8)

0,122
(1,8)

0,094
(1,9)

Fin.förm. (-1) -0,019
(0,9)

-0,034
(1,0)

0,062
(1,7)

0,007
(0,2)

-0,057
(1,8)

anmärkning. För landsgrupperingar, se fotnot till tabell 3.
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Tabell 7. Panelresultat – alla observationer – med liberaliseringsdummies

aLLa g7 små LÄndeR angLosaxiska
bank-
domineRade

C -0,529
(4,1)

-0,559
(2,6)

-0,868
(4,3)

-0,541
(2,4)

-0,692
(3,4)

dLRpdi 0,572
(4,6)

0,646
(3,3)

0,457
(2,5)

0,659
(3,6)

0,464
(2,7)

dLRR -0,0089
(3,7)

-0,008
(2,5)

-0,012
(3,0)

-0,0089
(3,3)

-0,0095
(2,4)

dLRpH(-1) 0,67
(12,1)

0,758
(9,6)

0,54
(6,2)

0,63
(8,2)

0,695
(8,3)

LRpH(-1) -0,105
(8,8)

-0,106
(5,2)

-0,132
(7,8)

-0,119
(5,1)

-0,101
(7,6)

LRpdi(-1) 0,061
(4,2)

0,062
(2,6)

0,104
(4,4)

0,055
(2,4)

0,085
(3,5)

LRR(-1) -0,0044
(3,2)

-0,002
(0,8)

-0,009
(4,6)

-0,0037
(2,0)

-0,0058
(2,7)

dLRpdi*Lib 0,483
(2,2)

0,738
(2,0)

0,422
(1,5)

1,0
(3,3)

0,444
(1,6)

dLRR*Lib 0,006
(1,6)

0,009
(1,9)

0,007
(1,3)

0,011
(2,3)

0,0063
(1,1)

dLRpH(-1) *Lib(-1) -0,238
(2,9)

-0,462
(3,4)

-0,026
(0,2)

-0,395
(3,0)

-0,2
(1,8)

LRpH(-1) *Lib(-1) 0,043
(3,9)

0,026
(1,6)

0,059
(3,5)

0,036
(2,2)

0,034
(2,1)

LRpdi(-1) *Lib(-1) 0,00006
(0,1)

-0,0004
(0,3)

-0,0002
(0,2)

-0,0025
(1,4)

0,0006
(0,6)

LRR(-1) *Lib(-1) 0,002
(1,5)

0,00037
(0,1)

0,006
(3,0)

-0,0012
(0,5)

0,0032
(1,5)

Länder 18 7 11 5 13

obs 618 268 350 185 433

Justerad R2 0,55 0,57 0,543 0,612 0,536

se för regression 0,05 0,046 0,05 0,041 0,053

durbin Watson 1,79 1,69 1,83 1,88 1,82

kao

anmärkning. För landsgrupperingar, se fotnot till tabell 3.
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Tabell 8. Panelresultat – alla observationer – varianter med liberaliseringsdummies

aLLa g7 små LÄndeR angLosaxiska
bank-
domineRade

kubisk (-1) -6,87
(1,8)

-4,76
(1,0)

-6,8
(1,4)

-9,6
(1,7)

-8,13
(1,6)

kubisk(-1)*Lib 3,48
(0,8)

-3,78
(0,7)

6,4 
(1,2)

8,2
(1,0)

4,2
(0,7)

skuld (diff) 0,19
(5,9)

3,68
(3,2)

0,107
(2,9)

0,197
(3,1)

0,171
(5,1)

skuld (-1) 0,001
(0,1)

0,02
(0,7)

-0,034
(1,8)

-0,034
(1,3)

0,005
(0,3)

skuld (diff)*Lib -0,111
(2,3)

-3,61
(3,1)

0,327
(3,4)

-0,137
(1,5)

-0,072
(1,3)

skuld (-1)*Lib 0,0045
(1,2)

0,007
(1,2)

0,001
(0,1)

-0,003
(0,6)

0,005
(0,9)

demog (diff) 0,41
(1,4)

0,91
(2,0)

0,17
(0,3)

0,987
(2,1)

0,61
(1,6)

demog (-1)) 0,023
(0,7)

0,033
(0,5)

0,0037
(0,1)

0,156
(2,1)

-0,004
(0,1)

demog (diff)*Lib -1,11
(1,8)

-1,69
(2,0)

-0,54
(0,5)

0,856
(0,9)

-1,95
(2,6)

demog (-1))*Lib -0,0083
(1,6)

-0,014
(1,6)

-0,007
(0,9)

-0,006
(0,6)

-0,008
(1,3)

investering/bnp  (-1) -0,013
(1,0)

-0,049
(2,2)

-0,017
(0,9)

0,038
(1,4)

-0,013
(1,0)

investering/bnp  
(-1)*Lib

0,0037
(0,6)

0,01
(0,9)

0,007
(0,8)

-0,0058
(0,5)

0,0037
(0,6)

bostadsbestånd (-1) 0,02
(1,1)

0,088
(1,8)

-0,008
(0,2)

-0,059
(1,2)

0,024
(1,1)

bostadsbestånd (-1)*Lib -0,037
(2,4)

-0,04
(1,7)

-0,024
(1,2)

0,077
(1,2)

-0,037
(2,4)

kriser -0,021
(3,1)

-0,0128
(1,6)

-0,025
(1,5)

-0,018
(2,0)

-0,034
(3,8)

kriser*Lib -0,006
(0,4)

0,0016
(0,1)

-0,007
(0,2)

0,203
(2,2)

-0,001
(0,1)

arbetslös. (diff) -0,0076
(2,5)

-0,003
(0,7)

-0,015
(3,5)

-0,0088
(1,7)

-0,0062
(1,5)

arbetslös. (-1) 0,001
(0,9)

0,0026
(1,5)

-0,0003
(0,2)

0,0002
(0,1)

0,001
(0,8)

arbetslös. (diff)*Lib -0,0063
(1,1)

-0,021
(2,5)

0,0076
(1,0)

-0,0148
(2,2)

0,0019
(0,2)

arbetslös. (-1)*Lib -0,0009
(0,7)

0,0001
(0,1)

-0,0004
(0,2)

-0,006
(2,2)

0,0007
(0,4)

Fin.förm. (diff) 0,164
(3,8)

0,135
(2,0)

0,193
(3,6)

0,141
(1,9)

0,157
(3,0)

Fin.förm. (-1) 0,008
(0,6)

0,032
(1,6)

0,02
(0,7)

0,004
(0,2)

-0,007
(0,4)

Fin.förm. (diff)*Lib -0,092
(1,6)

-0,068
(0,9)

-0,069
(0,9)

-0,138
(1,6)

-0,0132
(0,2)

Fin.förm. (-1)*Lib 0,004
(0,7)

0,013
(1,4)

-0,0059
(0,5)

-0,009
(1,1)

0,015
(1,4)

anmärkning. För landsgrupperingar, se fotnot till tabell 3.



288  Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden

n  n kapiteL iii.2

Tabell 9. Resultat för Sverige alla observationer kvartalsdata 1970kv3–2009kv4

ingen Rpdi- 
Homogenitet

Rpdi- 
Homogenitet

Rpdi- 
Homogenitet
oCH LendW

Rpdi oCH LendW 
Homogenitet

C -0,404
(3,3)

-0,233
(2,6)

0,084
(0,9)

-0,31
(2,3)

dLRpdi 0,695
(5,0)

0,653
(4,7)

0,657
(4,8)

0,609
(4,3)

dLRR

dLRpH(-1) 0,489
(8,3)

0,521
(9,1)

0,489
(8,5)

0,56
(10,2)

LRpH(-1) -0,024
(2,5)

-0,026
(2,7)

-0,024
(2,6)

-0,0224
(2,3)

LRpdi(-1) 0,039
(3,4)

0,026
(fixed)

0,024
(fixed)

-0,0224
(fixed)

LRR(-1) -0,098
(1,8)

-0,101
(1,8)

-0,11
(2,1)

-0,00635
(1,9)

dLRpdi*Lib -0,667
(4,2)

-0,618
(3,9)

-0,629
(4,0)

-0,572
(3,5)

dLRgW 0,061
(1,9)

0,059
(1,8)

0,061
(1,9)

0,062
(2,0)

kRiseR -0,011
(2,2)

-0,0098
(2,0)

dLRLiabs 0,063
(2,1)

0,072
(2,4)

0,07
(2,4)

0,0828
(2,8)

spRead (-1) -0,268
(3,1)

-0,00635
(Fixed)

R2 0,61 0,61 0,62 0,594

se 0,014 0,014 0,014 0,014

dW 1,96 1,99 1,97 2,0

Lm (4) 4,1 4,6 4,2 3,3

noRm (2) 3,0 1,0 4,6 2,5

Het (1) 4,4* 6,9* 5,2* 5,9*

anmärkning. i den sista kolumnen definieras realräntan och spreaden som log (realränta/100 + spread/100).
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Tabell 10. Förändringar i BNP

simuLeRing 1 åR 2 åR 3 åR 4 åR 5 åR

produktivitetsstörning 0,34 0,66 0,93 1,15 1,34
offentlig konsumtion -0,22 -0,15 -0,12 -0,11 -0,11
offentlig konsumtion 0,24 0,17 0,13 0,10 0,07
penningpolitisk åtstramning -0,9 -1,14 -0,79 -0,53 -0,33
substitut belåningsgrad bostadssektorn -0,01 -0,04 -0,05 -0,04 -0,02
kapitaltäckningskrav för bostadssektorn -0,05 -0,16 -0,15 -0,12 -0,10
kapitaltäckningskrav för alla sektorer -0,72 -1,35 -1,13 -0,90 -0,75

Tabell 11. Förändringar i inflationen

simuLeRing 1 åR 2 åR 3 åR 4 åR 5 åR

produktivitetsstörning 0,28 0,14 0,20 0,18 0,13
offentlig konsumtion 0,15 -0,05 0,02 0,04 0,03
offentlig konsumtion -0,10 0,12 0,07 0,04 0,03
penningpolitisk åtstramning -0,71 -0,06 -0,22 -0,11 -0,01
substitut belåningsgrad bostadssektorn -0,02 0,00 -0,01 -0,01 -0,01
kapitaltäckningskrav för bostadssektorn 0,06 -0,01 -0,06 -0,05 -0,04
kapitaltäckningskrav för alla sektorer 0,06 -0,06 -0,14 -0,07 -0,13

Tabell 12. Förändring i bostadspriser

simuLeRing 1 åR 2 åR 3 åR 4 åR 5 åR

produktivitetsstörning 0,41 0,63 0,95 1,32 1,71
offentlig konsumtion 0,36 0,39 0,43 0,50 0,59
offentlig konsumtion -0,31 -0,42 -0,63 -0,92 -1,23
penningpolitisk åtstramning -1,30 -1,79 -2,36 -2,81 -3,01
substitut belåningsgrad bostadssektorn -0,83 -2,36 -3,03 -2,73 -2,18
kapitaltäckningskrav för bostadssektorn -0,89 -2,75 -3,76 -3,66 -3,13
kapitaltäckningskrav för alla sektorer -0,86 -2,74 -3,94 -4,11 -3,91

Tabell 13. Förändring i den privata skuldsättningen

simuLeRing 1 åR 2 åR 3 åR 4 åR 5 åR

produktivitetsstörning 0,22 0,37 0,56 0,83 1,15
offentlig konsumtion 0,39 0,51 0,51 0,52 0,56
offentlig konsumtion -0,25 -0,16 -0,15 -0,33 -0,63
penningpolitisk åtstramning -0,43 -0,55 -1,11 -1,91 -2,58
substitut belåningsgrad bostadssektorn -0,24 -1,54 -3,05 -3,56 -3,29
kapitaltäckningskrav för bostadssektorn 0,17 -0,94 -3,01 -4,13 -4,21
kapitaltäckningskrav för alla sektorer 0,19 -0,76 -2,76 -4,05 -4,49
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Tabell 14. Förändring i bostadsförmögenhet

simuLeRing 1 åR 2 åR 3 åR 4 åR 5 åR

produktivitetsstörning 0,41 0,63 0,95 1,31 1,69
offentlig konsumtion 0,36 0,39 0,44 0,50 0,59
offentlig konsumtion -0,31 -0,42 -0,63 -0,92 -1,23
penningpolitisk åtstramning -1,30 -1,78 -2,35 -2,80 -3,0
substitut belåningsgrad bostadssektorn -0,83 -2,36 -3,03 -2,73 -2,18
kapitaltäckningskrav för bostadssektorn -0,89 -2,75 -3,76 -3,66 -3,13
kapitaltäckningskrav för alla sektorer -0,86 -2,74 -3,93 -4,10 -3,89

Tabell 15. Förändringar i nominell privat disponibel inkomst

simuLeRing 1 åR 2 åR 3 åR 4 åR 5 åR

produktivitetsstörning 0,31 0,18 0,18 0,20 0,24
offentlig konsumtion -0,18 0,00 0,02 0,05 0,11
offentlig konsumtion 0,31 0,18 0,18 0,20 0,24
penningpolitisk åtstramning -2,49 -3,32 -2,13 -1,86 -1,58
substitut belåningsgrad bostadssektorn 0,04 0,07 0,12 0,17 0,18
kapitaltäckningskrav för bostadssektorn -1,74 -2,05 -0,20 0,15 0,26
kapitaltäckningskrav för alla sektorer -1,96 -2,81 -1,34 -1,02 -0,79

Tabell 16. Förändring i förhållandet mellan skuldsättning/bostadsförmögenhet

simuLeRing 1 åR 2 åR 3 åR 4 åR 5 åR

produktivitetsstörning -0,19 -0,26 -0,39 -0,49 -0,54
offentlig konsumtion 0,03 0,12 0,07 0,02 -0,02
offentlig konsumtion 0,05 0,25 0,48 0,59 0,59
penningpolitisk åtstramning 0,87 1,23 1,24 0,89 0,42
substitut belåningsgrad bostadssektorn 0,59 0,82 -0,02 -0,83 -1,12
kapitaltäckningskrav för bostadssektorn 1,06 1,81 0,75 -0,47 -1,09
kapitaltäckningskrav för alla sektorer 1,04 1,97 1,17 0,05 -0,60

Tabell 17. Förändring i förhållandet mellan skuldsättning/inkomst

simuLeRing 1 åR 2 åR 3 åR 4 åR 5 åR

produktivitetsstörning -0,09 0,19 0,37 0,62 0,91
offentlig konsumtion 0,57 0,51 0,49 0,47 0,45
offentlig konsumtion -0,57 -0,34 -0,34 -0,53 -0,88
penningpolitisk åtstramning 2,06 2,77 1,02 -0,05 -1,00
substitut belåningsgrad bostadssektorn -0,27 -1,60 -3,17 -3,73 -3,48
kapitaltäckningskrav för bostadssektorn 1,91 1,11 -2,81 -4,28 -4,47
kapitaltäckningskrav för alla sektorer 2,15 2,04 -1,42 -3,03 -3,70
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bilaga 1. nigem-modellens struktur och användning  

För att en makroekonometrisk modell ska vara användbar för policyanalyser måste 

man framför allt granska dess långsiktiga jämviktsegenskaper. samtidigt måste 

vi försäkra oss om att de dynamiska egenskaperna på kort sikt och de underlig-

gande skattade egenskaperna stämmer överens med data och är välbestämda. 

så långt möjligt har samma långsiktiga teoretiska nigem-struktur använts för de 

stora industriländerna, förutom i de fall då tydliga institutionella eller andra faktorer 

förhindrar detta. det innebär att variationer i egenskaperna hos varje landsmodell 

återspeglar verkliga skillnader i datakvoter och analyserade parametrar och är inte 

olika teoretiska angreppssätt. modellen har använts vid national institute sedan 

1987, men den har utvecklats och förändrats under denna tid. en del av modellens 

utveckling finansierades inledningsvis av esRC, men sedan 1995 har den finansierats 

av användarna, dvs. institutioner inom den offentliga sektorn. bland dessa finns för 

närvarande bank of england, eCb, imF, den franska centralbanken, den italienska 

centralbanken och bundesbank samt de flesta andra centralbanker i europa och 

forskningsinstitut och finansdepartement i hela europa och i andra länder. 

varje kvartal sedan 1987 har modellgruppen tagit fram en grundprognos som 

publiceras i institutets Review och används av abonnenterna som en utgångspunkt 

för deras egna prognoser. prognosen är idag konstruerad och används fram till och 

med 2031 varje kvartal, även om prognosen för efter 2015 är en stiliserad använd-

ning av de långsiktiga egenskaperna hos modellen. sedan 1998 har modellen också 

använts av eFn euroframe-gruppen för att ta fram prognoser för europakommis-

sionen. prognoserna tas fram baserat på antaganden och de använder inte alltid 

framåtblickande beteende. i policyanalyser kan modellen växlas mellan lägena 

framåtblickande, rationella förväntningar och adaptivt lärande för konsumenter och 

företag samt arbets- och finansmarknaderna. policymiljöerna är mycket flexibla, 

vilket möjliggör ett antal olika penningpolitiska och skattepolitiska reaktioner. mo-

dellen har använts i stor omfattning i projekt för europakommissionen, regerings-

departement i storbritannien och av myndighetsorgan i hela världen. den har även 

bidragit i flera av institutets esRC-projekt.

Produktion och prissättning

de stora landsmodellerna förlitar sig på en underliggande Ces-produktionsfunktion 

med konstant skalavkastning och effektivitetshöjande (labour-augmenting) tekniska 

framsteg. 

Q s K s Le t= ( ) + −
− −

−

γ
ρ λ ρ

ρ

( )( )
/

1
1

 (a1)

där Q  är real produktion, K är den totala kapitalstocken, L är totalt antal arbetade 
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timmar och t är ett index av effektivitetshöjande (labour-augmenting) tekniska 

framsteg. detta utgör den teoretiska bakgrunden för specifikationen av ekvationer 

för faktorefterfrågan, bildar grunden för totala enhetskostnader och erbjuder ett 

mått på kapacitetsutnyttjande, som därefter avspeglas i prissystemet. barrell och 

pain (1997) visar att substitutionselasticiteten skattas utifrån ekvationen för arbets-

kraftsefterfrågan och generellt ligger den kring 0,5. efterfrågan på arbetskraft och 

kapital bestäms av företagens vinstmaximering, vilket innebär att den långsiktiga 

relationen mellan arbetskraft och produktion är beroende av reallönekostnaderna 

och tekniska framsteg, medan den långsiktiga relationen mellan kapital och produk-

tion är beroende av den reala kapitalkostnaden  

Ln L s Q t( ) ln ( ) ( )ln( ) ln( ) ( )= −{ }− − + − − −σ β σ γ σ λ1 1 1 σσ ln( / )w p  (a2)

Ln K s Q c p( ) ln( ) ( )ln( ) ln( ) ln( / )= − −[ ]+ −σ β σ γ σ1  (a3)

där w / p är reallönen och c / p är den reala kapitalkostnaden. kapitalkostnaden 

påverkas av bolagsskatter och värdeminskning och är ett viktat genomsnitt av 

aktiekapitalkostnaden och den marginaljusterade långa realräntan, med vikter som 

varierar med storleken på kapitalmarknaderna jämfört med kapitalbeståndet inom 

den privata sektorn. Företagsinvesteringar bestäms av den felkorrigeringsbaserade 

relationen mellan faktiskt kapitalbestånd och jämviktskapitalbestånd. offentliga 

investeringar är beroende av produktionstrend och realräntan på lång sikt. priserna 

bestäms som ett konstant påslag på marginalkostnaderna på lång sikt.  

Arbetsmarknad

nigem utgår från att arbetsgivarna har rätt att leda arbetet och därför handlar 

uppgörelsen på arbetsmarknaden om reallönen. Reallönerna är därmed beroende 

av nivån för produktivitetstrenden och arbetslöshetsnivån. arbetsmarknaden är ett 

uttryck för rationella förväntningar och löneförhandlarna använder förväntningar 

som stämmer överens med modellen. dynamiken på lönemarknaden är beroende 

av felkorrigeringstermen i ekvationen och av fördelningen mellan eftersläpande 

inflation och framåtblickande inflation samt den effekt arbetslösheten har på löne-

förhandlingarna (anderton och barrell 1995). det finns ingen explicit ekvation för 

hållbar sysselsättning i modellen, men eftersom löne- och prissystemet är komplett 

ger modellen jämviktsnivåer för sysselsättning och arbetslöshet. en beräkning av 

naiRu kan erhållas genom att man sätter ekvationen för den påslagsjusterade 

totala enhetskostnaden i löneekvationen och löser ut arbetslöshetsnivån. arbets-

kraftsutbudet avgörs av demografi, migration och arbetskraftsdeltagandegraden. 
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Konsumtion, privat inkomst och förmögenhet

konsumtionsbeslut antas vara beroende av den disponibla realinkomsten och 

realförmögenheten på lång sikt och följa det mönster som diskuteras hos barrell och 

davis (2007). total förmögenhet består av både finansiell förmögenhet och reell 

(bostäder) förmögenhet i de fall då de senare data är tillgängliga.

ln( ) ln( ) ( )ln( )C RPDI RFN RTW= + + − +α β β1  (a4)

där C är real konsumtion, RPDI är real privat disponibelinkomst, RFN är den reala 

finansiella nettoförmögenheten och RTW är reell realförmögenhet. dynamiken för 

långsiktig justering är till stor del databaserad och ser olika ut för olika länder för att 

kunna ta hänsyn till skillnader i de olika förmögenhetstypernas relativa betydelse 

och likviditetsbegränsningar. som barrell och davis (2007) visar påverkar föränd-

ringar i finansiell (dlnnW) och framför allt bostadsrelaterad förmögenhet (dlnHW) 

konsumtionen. Förändringar i bostadsförmögenhet har fem gånger så stor effekt 

som förändringar i finansiell förmögenhet på kort sikt. de visar också att justering av 

den långsiktiga jämvikten uppvisar viss tröghet.

dlnCt = λ(lnCt-1 – lnPIt-1) +b1dlnRPDIt+b2dlnNWt+b3dlnHWt  (a5)

al eyd och barrell (2005) diskuterar lånerestriktioner och undersöker vilken roll 

förändringar av antalet hushåll med lånerestriktioner spelar. det är vanligt att 

koppla lånerestriktionernas stränghet till koefficienten för förändringar i den aktuella 

inkomsten (dlnRPDI) i jämviktskorrigeringsekvationen för konsumtion, där d är 

förändringsoperator och ln är den naturlig logaritmen.

Finansiella marknader

vi antar generellt att växelkurser är framåtblickande och ”hoppar” när det dyker 

upp nyheter. Hur stort detta ”hopp” är beror på den förväntade framtida ränteba-

nan och riskpremien, lösningen av ett öppet ränteparitetsvillkor, och dessa bestäms 

i sin tur av vilka åtgärder som centralbankerna vidtar, vilket diskuteras hos barrell, 

Hall och Hurst (2006):

RX t RX t rh ra rprx( ) ( )[( ) / ( )]( )= + + + +1 1 1 1  (a6)

där RX är växelkursen, rh är den bolåneränta som fastställts i linje med en åtgärds-

regel, ra är räntan utomlands och rprx är riskpremien. de nominella korta räntorna 

fastställs i relation till en vanlig framåtblickande återkopplingsregel. de framåtblick-

ande långa räntorna är relaterade till förväntade framtida korta räntor
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(1+LRt) = PT
j=1,  (1+SRt+j)

1/T  (a7)

vi utgår från att även obligations- och aktiemarknaderna är framåtblickande och 

de långa räntorna är en framåtblickande rullning av de förväntade korta räntorna. 

Framåtblickande aktiepriser bestäms av det diskonterade nuvärdet av förväntade 

vinster.

Offentlig sektor 

vi modellerar direkta bolagskatter (CTAX) och privata (TAX) skatter och indirekta 

skatter (ITAX) på utgifter, tillsammans med offentliga utgifter på investeringar och 

på aktuell konsumtion, samt identifierar transfereringar och offentliga räntebetal-

ningar separat. varje skattekälla har en ekvation som tillämpar en skattesats (TAXR) 

på en skattebas (vinster, privata inkomster eller konsumtion). som standard har vi 

offentliga utgifter för investeringar (GI) och konsumtion (GC) som stiger i linje med 

trendproduktion på lång sikt, med fördröjd anpassning till förändringar i trenden. de 

omvärderas i enlighet med deflatorn för konsumenternas utgifter (CED). de offent-

liga ränteutgifterna (GIP) påverkas av en lagerbokföring av ackumulerade skulder. 

transfereringar (TRAN) till individer består av tre delar, där de som gäller för inaktiva 

personer i arbetsför ålder och för pensionärer är beroende av observerade kompen-

sationsgrader. utgifter minus intäkter ger oss budgetunderskottet (BUD) och detta 

förs över till skuldsättningen.

BUD =CED*(GC+GI)+TRAN+GIP-TAX-CTAX-MTAX (a8)

vi måste ta hänsyn till hur det offentliga underskottet (BUD) finansieras. vi tillåter 

antingen pengar (M) eller obligationsfinansiering (skuld).

BUD = DM + DDEBT (a9)

en omformulering ger:

DEBT(t) = DEBT(t-1) - BUD - DM (a10)

i alla policyanalyser använder vi en skatteregel för att säkerställa att regeringarna 

förblir solventa på lång sikt (barrell och sefton 1997). detta säkerställer att under-

skottet och skuldsättningen återgår till hållbara nivåer efter en störning. ett skuld-

sättningsmål kan också införas. skattesatsekvationen formuleras på följande sätt:

TAXR = f(target deficit ratio - actual deficit ratio) (a11)

(dlnRPDI)
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om det offentliga budgetunderskottet är större än målet (t.ex. -3 procent av bnp 

och målet är -1 procent av bnp) höjs inkomstskattesatsen. 

Utrikeshandel

internationella kopplingar handlar om handelsmönster, handelsprisernas inverkan på 

priserna i landet, växelkursernas effekt och mönster för tillgångsinnehav och rela-

terade inkomstflöden. export- och importvolymerna för varor och tjänster bestäms 

av den utländska respektive inhemska efterfrågan och av konkurrenskraften mätt 

som relativpriser eller relativkostnader. de analyserade relationerna inkluderar också 

mått för globalisering och europeisk integration samt sektorspecifik utveckling. man 

utgår från att exportörerna konkurrerar med andra som exporterar till samma mark-

nad och med inhemska producenter via relativ priser. efterfrågan beskrivs genom en 

andel av importerna på de marknader dit landet tidigare har exporterat. importen 

beror på importpriserna i förhållande till inhemska priser och på inhemska totala ut-

gifter. eftersom exporten är beroende av importen ökar de tillsammans i modellen. 

den totala bytesbalansen är beroende av handelsbalansen och nettokapitalinkom-

ster från utlandet, som bestod av intäktsflöden från utländska bruttotillgångar och 

utgifter på utländska bruttofordringar. bruttonationalinkomsten (bni) är bnp plus 

nettofaktorinkomst från utlandet.
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bilaga 2. nya ekvationer för svenska nigem

Tillägg till låneränta (SDCR)

Detta gör att en extra kil kan inkluderas i den ränta som är relevant för bostadspri-

ser så att den kan utgöra ett proxy för ett tak för belåningsgraden.

#  sdcr = sdcr(-1)

Bostadspriser (SDPH)

Som beskrivs i texten befinner sig de reala bostadspriserna i en felkorrigeringsrela-

tion med den disponibla privata realinkomsten och den långa realräntan, justerat 

för låneräntan som ovan (sdcr) och bankspreaden (sdlendw). Det finns också ett 

samband på kort sikt med den reala finansiella bruttoförmögenheten och med den 

reala hushållsskulden.

log(sdph)= log(sdced) + log(sdph(-1)/sdced(-1)) -0.3104 
+ 0.03*(log(sdrpdi)-log(sdrpdi(-1)))+ 0.5598*(log(sdph(-1)/sdced(-1)) 
- log(sdph(-2)/sdced(-2))) - 0.0224*(log(sdph(-1)/sdced(-1))-log(sdrpdi(-1))) 
- 0.0063*log((sdlrr(-1)/100)+(sdlendw(-1)/100)+sdcr(-1)) + 
0.0663*(log((sdnw+sdliabs)/sdced)
- log((sdnw(-1)+sdliabs(-1))/sdced(-1))) + 0.0828*(log(sdliabs/sdced)
- log(sdliabs(-1)/sdced(-1)))

Värde för det privata bostadsbeståndet  (SDHW)

Detta är en teknisk ekvation som säkerställer att bostadsförmögenheten justeras i 

linje med bostadsinvesteringarna och bostadspriserna

 sdhw  = sdhw(-1)*(sdph/sdph(-1))*(1.-.01*0.25)
    + .01*sdph*0.6*(sdih-0.0059*sdy)

Privat konsumtion, Mn SEK, 2000 års priser  (SDC)

Den svenska konsumtionsfunktionen i NiGEM är en felkorrigeringsrelation som 

inkluderar real privat disponibelinkomst, total förmögenhet (finansiell plus bostad) 

och den andel pf av befolkningen som är pensionerad.

dsdcrr = dwdcrr*((1.- 0.22145)*(1.-0.037433)*0.00125*sdrr(-1)
                 -(1.- 0.22145)*0.00125*sdrr)
log(sdc) = log(sdc(-1)) + 0.0402 + dsdcrr  -  0.074257*(  log(sdc(-1))
 +0.5*sdpopr/(sdpopr+sdpopwa)
 - 0.92266* log(sdrpdi(-1)) 
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- (1.-0.92266)* log((sdnw(-1)+sdhw(-1))/sdced(-1)))
 +0.03866*log((sdnw/sdced)/(sdnw(-1)/sdced(-1)))
+ 0.10885*log(((sdhw/(0.01*sdced))*100.)/((sdhw(-1)/(0.01*sdced(-1))) *100.))
+sdcliq*log(sdrpdi/sdrpdi(-1))

Bruttoskuldsättning privat sektor, Mn SEK  (SDLIABS)

Den privata bruttoskuldsättningen stiger i linje med den disponibla privata inkom-

sten och bostadsförmögenheten

log(sdliabs) = log(sdliabs(-1))
        + 0.1232 - 0.2576*((log(sdliabs(-1))-log((sdpi(-1)-sdtax(-1)))) 
        - 0.1691*(sdhw(-1)/(sdpi(-1)-sdtax(-1))))

Andra variabeldefinitioner

SDRPDI  Real privat disponibelinkomst

SDPI  privat disponibelinkomst

SDTAX  inkomstskattesats

SDNW  privat finansiell nettoförmögenhet

SDCED  deflator för konsumenternas utgifter

SDY  Real bnp

SDIH  Real bostadsinvestering

SDLRR  Lång realränta

SDLENDW spread mellan hushållens inlåningsränta och utlåningsränta

SDPOPR  befolkning i pensionsåldern

SDPOPWA befolkning i arbetsför ålder

SDCLIQ  andel av befolkningen med likviditetsbegränsningar

SDSCRR  teknisk variabel som tillåter att effekten av indirekta skatter på 
  inflationen kan tas bort
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 n verktyg och institutioner för 
att påverka bostadspriser och 
hushållens skuldsättning
toM anDersson, carl anDreas claussen, Björn lagerwall  
och Pär torstensson*

I detta kapitel diskuteras alternativa verktyg till den penningpolitiska styrräntan för 

att förhindra att utvecklingen i bostadspriser och hushållens skuldsättning blir en 

källa till makroekonomiska störningar. Artikeln inleds med en diskussion kring ett 

antal generella vägval kring verktygens utformning. Mot denna bakgrund utvärde-

ras sedan ett antal utvalda verktyg. För vart och ett av dessa görs en bedömning av 

hur de kan bidra till att motverka störningar och hur pass effektiva de kan förvän-

tas vara i detta avseende. Vi uppskattar också vilka konsekvenser verktygen kan få 

i andra relevanta avseenden och vilka frågor som kan uppkomma vid implemen-

tering och tillämpning av verktygen. Vi frågar oss vidare hur dessa verktyg kan sam-

ordnas med de penningpolitiska instrumenten och vilken inverkan verktygen har på 

penningpolitiken och transmissionsmekanismen. Avslutningsvis förs en diskussion 

om de institutionella arrangemangen kring verktygen.  

* tom andersson och pär torstensson är verksamma på Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Carl andreas 
Claussen och björn Lagerwall är verksamma på Riksbankens avdelning för penningpolitik.
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inledning

att hushåll kan låna pengar till bostadsköp och andra ändamål är en grundläggande 

förutsättning för en väl fungerande samhällsekonomi. samtidigt kan kreditgivningen 

medföra risker för ekonomin om den blir grogrund för en dynamik där bostadspri-

ser och skuldsättning ömsesidigt driver varandra uppåt till nivåer som är långsiktigt 

ohållbara. i ett läge när ekonomin bromsar in kan bostadspriserna snabbt vända 

nedåt. Fallande priser i kombination med hög skuldsättning kan i en sådan situation 

förstärka åtstramningen av ekonomin. en orsak till detta kan vara att hushållen inte 

vill eller kan upprätthålla samma nivå på sin konsumtion och att efterfrågan i eko-

nomin därmed sjunker. en annan orsak är att stabiliteten i det finansiella systemet 

kan hotas om utvecklingen leder till stora förluster eller finansieringssvårigheter hos 

banker och andra finansiella företag. i båda dessa fall riskerar problemen bli större ju 

mer uppblåsta kreditvolymer och bostadspriser är. 

För att förhindra en utveckling där obalanser på bostadsmarknaden ska resultera 

i denna typ av störningar kan det finnas skäl för myndigheter att ingripa med olika 

typer av verktyg, dvs. regler, tillsyn eller andra policyåtgärder. den penningpolitiska 

styrräntan utgör ett sådant verktyg, men som diskuterats i kapitel iii.1 och iii.2 kan 

den i flera avseenden vara problematisk att använda.

därför diskuteras i detta kapitel vilka andra verktyg, utöver den penningpolitiska 

styrräntan, som kan användas för att motverka att bostadsmarknaden blir en källa 

till makroekonomiska störningar. vi frågar oss också hur dessa verktyg kan sam-

ordnas med de penningpolitiska instrumenten och vilken inverkan verktygen har på 

penningpolitiken och transmissionsmekanismen. avslutningsvis förs en diskussion 

kring frågor om de institutionella arrangemangen kring verktygen. 

1.  generella övervägande kring utformningen av alternativa 
verktyg

som utgångspunkt för den utvärdering av enskilda alternativa verktyg som följer i 

nästa avsnitt diskuterar vi först ett antal generella vägval kring verktygens utform-

ning och vilka för- och nackdelar dessa vägval har. utgångspunkten är att ta fram 

alternativ till räntevapnet som är bättre lämpat för ändamålet att motverka att 

bostadsmarknaden blir en källa till makroekonomiska störningar.  

1.1  två möJLiga stRategieR FöR att motveRka stöRningaR

För att förhindra att obalanser på bostadsmarknaden ska ge upphov till makro-

ekonomiska störningar finns det två strategier som myndigheter kan använda sig 

av. dels kan man arbeta förebyggande med hjälp av verktyg som inriktar sig på 

att förhindra eller dämpa överdrivna uppgångar i bostadspriser och skuldsättning, 

dvs. försöka förebygga att obalanser överhuvudtaget uppstår. dels kan man arbeta 
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med verktyg som inriktar sig på att minimera de störningar som kan uppstå som en 

följd av en ohållbar utveckling i priser och skuldsättning, dvs. försöka se till att de 

makroekonomiska konsekvenserna inte blir så allvarliga om ekonomin bromsar in 

och obalanserna korrigeras.1 

i det första fallet handlar det om verktyg som ska se till att kredit- och priscykler 

utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. detta kan göras antingen genom att vid 

enstaka tidpunkter försöka dämpa överdrivna uppgångar i priser eller kreditvolymer 

eller genom att löpande försöka hålla pris- och kreditcykeln stabil. 

Fördelen med denna strategi är att obalanser aldrig behöver uppstå eller inte bli 

så allvarliga. en förutsättning för att myndigheterna ska vara lyckosamma är dock 

att verktygen förmår att verkligen motverka obalanser och att detta sker utan allt 

för stora kostnader för samhällsekonomin i övrigt. 

i det andra fallet är verktygens uppgift i stället att hantera konsekvenserna av en 

ohållbar utveckling i pris- och kreditcykeln. ett sätt kan vara att i förhand se till att 

det finansiella systemet har tillräcklig motståndskraft i form av ekonomiska buffertar 

för att kunna absorbera de förluster som kan uppstå till följd av bostadsutlåningen. 

därigenom behöver det aldrig uppstå några störningar i ekonomin till följd av att det 

finansiella systemets funktionssätt försämras. på motsvarande sätt kan verktygen 

inrikta sig på att stärka hushållens motståndskraft så att dessa kan bibehålla en viss 

nivå på sin konsumtion även om deras inkomster eller förmögenheter minskar. ett 

annat sätt kan vara att i efterhand använda stimulansåtgärder som återför bostads-

priser och kreditvolymer till den långsiktigt hållbara trenden eller att vidta finans- 

och penningpolitiska åtgärder för att stimulera efterfrågan i ekonomin generellt. 

den främsta fördelen med denna strategi är att den inte ställer samma krav på 

myndigheter att kunna identifiera om och när obalanser byggs upp. nackdelen är 

dock att den inte inriktar sig på att hantera själva källan till problemet utan enbart 

dess konsekvenser. att förhålla sig passivt till uppbyggnaden av en obalans kan 

vara problematiskt, dels för att det kan bli kostsamt för staten att vidta åtgärder i 

efterhand, dels för att det inte är säkert att dessa åtgärder ger önskad effekt. det 

är exempelvis tänkbart att åtgärder för att stimulera hushållen att låna eller kon-

sumera blir verkningslösa i ett läge där hushållen som en reaktion på utvecklingen 

på bostadsmarknaden väljer att konsolidera sin egen ekonomi genom att spara och 

amortera.2 

att göra en renodlad uppdelning mellan verktyg som motverkar obalanser och 

verktyg som hanterar dess konsekvenser låter sig dock inte enkelt göras. verktygen 

kan ha båda dessa egenskaper. ett bra exempel på detta är de kapitalkrav som ställs 

på de kreditgivande instituten, vilka dels stärker bankernas motståndskraft mot 

1 se CgFs (2010) för diskussion kring tillämpning av dessa strategier inom ramen för finansiell reglering 
och tillsyn.

2 se t.ex. nyberg (2010) för en diskussion kring att penningpolitiken i dessa situationer kan ha betydligt 
mindre effekt än den vanligtvis har.
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störningar och dels påverkar hushållens lånekostnader och därmed också utveck-

lingen i pris- och kreditcykler. men även om ett verktyg kan bidra till att uppfylla 

båda strategierna kan effektiviteten att göra så skilja sig åt. ett faktiskt exempel som 

illustrerar detta är de dynamiska förlustreseserveringsregler (dynamic provisioning) 

som tillämpas i spanien, vilka fungerar på liknande sätt som kapitalkrav. dessa reg-

ler bidrog till att stärka de spanska bankernas motståndskraft i den globala finans-

krisen. däremot så tycks inte reglerna haft någon påtaglig dämpande effekt på den 

kraftiga kreditexpansion som föregick krisen.3 detta exempel visar på att risken för 

överdrivna uppgångar i pris-och kreditcykler inte elimineras per automatik bara för 

att det säkerställs att det finns tillräckliga ekonomiska buffertar hos aktörerna i det 

finansiella systemet.

1.2  HuR Riktat böR veRktYget vaRa?

Reporäntan är ett penningpolitiskt verktyg som påverkar hela ekonomin även om 

den skulle tillämpas för att styra utvecklingen på bostadsmarknaden. att detta verk-

tyg är så generellt är en av dess största nackdelar, så alternativa verktyg bör vara 

mer riktade mot den marknad som man vill kunna korrigera för att förebygga eller 

hantera obalanser. en öppen fråga är dock graden av precision i verktyget. 

det kan tyckas uppenbart att verktyg ska vara så precisa som möjligt om pro-

blemen är isolerade till enskilda marknader, men det kan finnas nackdelar med ett 

för precist riktat verktyg. exempelvis kan riktade verktyg ibland kringgås eller ge 

upphov till att obalanser byggs upp på andra marknader. ett sådant fall skulle kunna 

vara om verktyget begränsar bankernas utlåning till hushåll och att detta leder till 

att bankerna i stället ökar sin kreditgivning till andra mer riskfyllda sektorer. en 

annan risk är att bankerna hittar alternativa vägar för att låna ut medel till hushål-

len, vilket i värsta fall gör verktyget verkningslöst.4 under förutsättning att dessa 

problem kan undvikas är dock riktade verktyg att föredra framför generella verktyg.  

en annan avvägning är huruvida verktyget ska begränsas till att försöka styra 

marknaden för köp- och försäljning av bostäder eller om det även bör riktas mot de 

som redan äger sina bostäder. Reporäntan är ett verktyg som slår mot alla som har 

bostadslån, nya såväl som befintliga låntagare. men det är inte säkert att alternativa 

verktyg är lämpliga eller ens möjliga att tillämpa på hela bolånestocken.

1.3  böR veRktYget vaRa statiskt eLLeR dYnamiskt?  

vi konstaterade ovan att en strategi för myndigheter att motverka störningar är att 

försöka se till att kredit- och priscykler utvecklas på ett hållbart sätt. För att aktivt 

kunna styra dessa cykler krävs att myndigheter använder sig av verktyg som är 

3 CgFs (2010).
4 se exempelvis borio (2010) för en närmare diskussion.
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dynamiska, dvs. sådana verktyg som kan varieras över tid. detta sker antingen för 

att strama åt eller stimulera marknaden, t.ex. genom att i en uppgångsfas göra det 

dyrare för hushållen att låna pengar för bostadsändamål och omvänt i en nedgångs-

fas. Riksbankens räntestyrning är ett verktyg som fungerar dynamiskt, men vars 

syfte är bredare än att enbart påverka förhållandena på en enskild marknad.

den främsta fördelen med dynamiska verktyg är att de är känsliga för hur mark-

nader och andra faktorer utvecklas över tid och på så sätt gör att det aktivt går att 

motverka en utveckling som ses som skadlig för samhällsekonomin. För att verkty-

gen ska vara effektiva förutsätts dock att de baseras på ”rätt” indikatorer, dvs. de 

som ger upphov till obalanser, och att de kan sättas in vid rätt tidpunkt.

Även statiska verktyg, dvs. sådana som inte ändras över tid, kan till viss del också 

bidra till att stabilisera på pris- och kreditcykler. exempelvis kan fasta begränsnings-

regler för hushållens belåning ha en prisstabiliserande effekt på bostadsmarknaden. 

på samma sätt kan striktare kapitaltäckningsregler för bankerna bidra till minskade 

variationer i kredittillväxten. men eftersom verktyget är statiskt kan det inte aktivt 

bidra till att eliminera en viss cykel utan enbart förhindra de ytterligare cykliska ef-

fekter som hade uppkommit i avsaknad av verktyg. den dämpande effekten ligger 

också alltid fast vilket kommer med en kostnad för ekonomin.

i fråga om den andra möjliga strategin verktygen kan uppfylla – att minimera 

konsekvenserna om en priskorrigering på bostadsmarknaden väl skulle inträffa – 

kan både dynamiska och statiska verktyg vara verkningsfulla. exempelvis bidrar 

regler som sätter gränser för kreditinstitutens eller hushållens belåning till att stärka 

motståndskraften hos dessa aktörer vid kraftiga priskorrigeringar. på så sätt minskar 

också risken för att ett prisfall ska leda till finansiell instabilitet eller kraftiga föränd-

ringar i hushållens konsumtion. dynamiska verktyg har dock även här fördelen att 

de kan korrigeras i respons till hur marknaderna och ekonomin utvecklas, exem-

pelvis genom att kraven på buffertar i bankerna höjs i goda tider och sänks i dåliga 

tider.

1.4  ska ett dYnamiskt veRktYg anvÄndas automatiskt eLLeR 

diskRetionÄRt?

verktyg som tillämpas dynamiskt kan antingen vara diskretionära eller automa-

tiska. verktyg är diskretionära om det är upp till en ansvarig myndighet att löpande 

göra bedömningar och på grundval av dessa fatta beslut om det finns behov av att 

vidta åtgärder för att styra en viss utveckling i någon önskad riktning. Riksbankens 

inflationsstyrning med hjälp av reporäntan är ett exempel på ett verktyg som bygger 

på diskretionära bedömningar. Automatiska verktyg bygger i stället på att åtgärder 

vidtas i enlighet med en eller flera förutbestämda parametrar och som inte lämnar 

något utrymme för diskretionära beslut hos myndigheter. ett tänkbart exempel på 
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ett automatiskt verktyg är en regel som bestämmer hur nivån på bankernas kapital-

krav ska justeras i takt med kredittillväxten i ekonomin.  

automatiska verktyg har därmed en fördel av att vara förutsägbara. en annan 

fördel är att automatiken undanröjer en del av bevisbördan och våndan över att 

behöva fatta obekväma beslut. en nackdel är dock att automatiska verktyg minskar 

precisionen och kan slå mer urskillningslöst än ”diskretionära” ingrepp, som byg-

ger på bedömningar utifrån den rådande situationen. det är heller inte säkert att 

automatiska verktyg ”träffar rätt” eftersom alla typer av risker eller obalanser inte 

nödvändigtvis behöver synas i de indikatorer som verktyget baseras på. 

diskretionära verktyg innebär en högre grad av flexibilitet eftersom det lämnar 

utrymme för myndigheter att göra situationsanpassade bedömningar. ett potenti-

ellt problem är dock att en ohållbar utveckling inte korrigeras i tid. Risken finns att 

myndigheter väljer att avstå från att agera om nödvändigheten av detta är svår att 

föra i bevis. att diskretionära verktyg är mindre förutsägbara än automatiska kan 

också skapa en ökad osäkerhet hos marknadsaktörerna. sådan osäkerhet kan å ena 

sidan leda till att verktygen blir onödigt åtstramande, vilket kan bli fallet om kredit-

instituten (eller hushållen) väljer att hantera ovissheten om den framtida reglerings-

miljön genom att bli överdrivet försiktiga. å andra sidan kan osäkerheten minska 

verktygens effektivitet om marknadsaktörerna har ”felaktiga” förväntningar på hur 

myndigheterna kommer att tillämpa verktyget. 

ett sätt att hantera problemen med en fullt ut diskretionär tillämpning är att göra 

verktyget ”semiautomatiskt”. dels kan verktyget kopplas till någon sorts handlings-

regler, likt det siffersatta inflationsmål som idag finns för penningpolitiken. dels kan 

det införas en formaliserad beslutsprocess där myndigheter regelbundet tvingas att 

ta ställning till om åtgärder är nödvändiga och redovisa skälen för sitt ställningsta-

gande i offentliga publikationer. på detta sätt kan förutsägbarheten öka samtidigt 

som risken för att myndigheter avstår från att fatta obekväma beslut minskar.5 

1.5  ska veRktYget vaRa kvantitativt (absoLut) eLLeR pRisstYRande 

(inCitamentsstYRande)?  

verktyg kan vidare vara kvantitativa eller prisstyrande. med kvantitativa verktyg 

avses sådana som sätter absoluta gränser för hushållen eller bankerna och tvingar 

dem att agera på ett visst sätt. det kan exempelvis handla om att införa regler som 

sätter en absolut gräns för hur stor andel av bostadens värde som för belånas. med 

prisstyrande eller incitamentsstyrande verktyg avses sådana som i stället upp-

muntrar aktörerna till att begränsa sitt risktagande eller på annat sätt handla på ett 

5 se t.ex. bank of england (2009) för närmare diskussion om avvägningar mellan automatiska eller 
diskretioniära verktyg (”rules versus discretion”)
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önskat sätt. i stället för att sätta en absolut gräns för hushållens belåning skulle man 

kunna tänka sig att myndigheterna väljer att införa en skatt eller avgift på bolån.

Reporäntan är i detta hänseende prisstyrande eftersom det höjer eller sänker 

hushållens räntekostnader. i den akademiska litteraturen brukar prisstyrande verktyg 

i allmänhet förespråkas framför kvantitativa. det huvudsakliga skälet är att dessa 

verktyg ger marknadsaktörerna en valmöjlighet, vilket också gör att det mål som 

verktyget skapats för kan nås på ett mer kostnadseffektivt sätt. ett problem med 

prisstyrande verktyg är dock att myndigheterna enbart kan påverka utfallet men 

inte kontrollera det fullt ut. ett annat problem med prisstyrande verktyg är att de 

hushåll som reagerar på prissignaler inte alltid är desamma som dem som löper 

störst risk att dra på sig för stora skulder. ett kvantitativt verktyg fångar istället upp 

alla på gott och ont.

2.  alternativa verktyg

med utgångspunkt i dessa generella överväganden diskuterar vi i denna del ett 

antal specifika verktyg som potentiellt skulle kunna användas för att motverka att 

utvecklingen på bostadsmarknaden blir en källa till makroekonomiska störningar. 

sådana störningar kan som nämnts inledningsvis komma till uttryck genom stabili-

tetsproblem i det finansiella systemet eller genom bortfall i hushållens efterfrågan. 

För vart och ett av verktygen görs även en översiktlig bedömning av vilka konse-

kvenser verktygen kan få i andra relevanta avseenden och vilka frågor som kan 

uppkomma vid implementering och tillämpning av verktygen. 

det finns förstås flera andra tänkbara verktyg än de som diskuteras här. urvalet 

baserar sig på de verktyg som är vanligast förekommande internationellt och de 

som vi har bedömt som mest relevanta ur ett svenskt perspektiv. vi har valt att dela 

dessa verktyg i följande kategorier; verktyg riktade mot hushållens skuldsättning, 

verktyg riktade mot kreditgivande institut samt fiskala verktyg.

För att tydligt kunna illustrera effekterna av de olika verktygen innehåller varje 

avsnitt ett räkneexempel på hur verktyget påverkar ett stiliserat hushåll. Jämförelse 

görs med följande grundexempel, vilket är tänkt att ge en representativ bild av en 

lånesituation för ett normalt svenskt hushåll som köper en bostad idag. (i grundex-

emplet bortses dock från det bolånetak som infördes 1 oktober 2010).
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GRuNDExEMPEl
ett hushåll med följande förutsättningar avser köpa ett hus för 2 miljoner kr:

•  sammanlagd disponibel årsinkomst på 350 000 kr
•  100 000 kr till kontantinsats
•  inga befintliga krediter

Hushållet får belåna sig till 95 procent av bostadens värde varav 85 procent läggs som bottenlån 
och 10 procent som topplån. det totala lånebeloppet blir 1 900 000 kr, fördelat på 1 700 000 kr i 
bottenlån och 200 000 kr i topplån. de lånar till rörlig (3 månaders) ränta och får då följande ränte- och 
amorteringskostnader det första året (rak amortering på 90 respektive 10 år): 

FinansieRing beLopp (kR) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kR/mån)
amoRteRing 

(kR/mån)

bottenlån 1 700 000 85 2,6 3 683 1 574
topplån 200 000 10 4,6 767 1 667
eget kapital 100 000 5 

den initiala månadsutgiften blir ca 6 356 kr per månad efter skattereduktion, varav ca 3 115 kr är 
räntekostnader och ca 3 241 kr är amorteringar. 

2.1  veRktYg Riktade mot HusHåLLens skuLdsÄttning

2.1.1  Lånebegränsningar baserat på bostadens värde

den internationellt sett vanligaste metoden för att reglera hushållens skuldsättning 

är att sätta gränser för hur stor andel av bostadens värde som får belånas. sådana 

gränser existerar i exempelvis i kanada6 och Hong-kong7. i sverige har Finansinspek-

tion nyligen utfärdat ett allmänt råd som innebär att kreditinstitut som lämnar kredit 

mot säkerhet i form av pant i bostad bör begränsa krediten så att belåningsgraden 

inte överstiger 85 procent av bostadens marknadsvärde vid kreditgivningstillfället.8 

utlåning utöver denna gräns är inte förbjudet, men måste ges utan säkerhet i bosta-

den. i norge och Finland har tillsynsmyndigheterna nyligen utfärdat liknande råd för 

bankernas kreditgivning. i båda fallen föreskrivs att belåningsgraderna normalt inte 

bör överstiga 90 procent av marknadsvärdet.  

6 enligt kanadensisk lag måste alla federalt reglerade kreditinstitut köpa en förlustförsäkring för lån som 
överstiger en belåningsgrad på 80 procent av bostadens värde. maximalt får låntagaren belåna 95 
procent av boendet, dvs. låntagaren måste vid köptillfället ha en kontantinsats på 5 procent. mer om 
hur bostadsmarknaden fungerar i kanada finns att läsa i Canadian housing observer 2010, Canada 
mortgage and Housing Corporation, ottawa, ontario, Canada (http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/in-
dex.cfm).   

7 i Hong kong uppgår begränsning till mellan 50 och 60 procent av bostadens värde. 50 procent gäller 
för bostäder med ett värde över 12 miljoner Hk$ samt bostäder där ägaren inte själv bor i bostaden. 
mer att läsa om hur bostadsmarknaden i Hong-kong fungerar finns hos the Hong kong mortgage 
Corporation Limited, (http://www.hkmc.com.hk/eng/index.html ).

8 Finansinspektionen, FFFs 2010:2.
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ExEMPEl: Begränsningsregel baserad på bostadens värde
en regel införs som begränsar hushållets belåning till 85 procent av bostadens värde. i övrigt gäller samma 
förutsättningar som i grundexemplet.

en bindande begränsningsregel, dvs. där ingen belåning ovanför taket tillåts, innebär att hushållet inte kan 
köpa en bostad för 2 miljoner kronor. i stället kan de maximalt köpa ett boende för 667 000 kr. (Regeln 
kräver 15 procents egenfinansiering, vilket med hushållets 100 000 kronor i eget kapital möjliggör ett 
köp av boende för 667 000 kronor. 567 000 kronor, eller 85 procent av 667 000 kronor, är det maximala 
lånebeloppet)

en icke-bindande regel, dvs. där belåning över taket tillåts om det sker utan säkerhet i bostaden, möjliggör 
köp av den önskade bostaden. Hushållets kostnader blir då enligt följande:  

FinansieRing beLopp (kR) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kR/mån)
amoRteRing 

(kR/mån)

bottenlån 1 700 000 85 2,6  3 683 1 574
topplån 200 000 10 6,5 1 083 1 667
eget kapital 100 000 5 

KoNSEKVENSER: en bindande begränsningsregel i storleksordningen 85 procent ger drastiska effekter 
på hushållets möjlighet att köpa bostad. i detta exempel saknas drygt 1,3 miljoner i finansiering för att 
kunna köpa det önskade boendet. med en icke-bindande begränsningsregel kan hushållet köpa bostad 
för 2 miljoner kronor. den initiala månadsutgiften, efter skattereduktion, blir 6 577 kr. det är en ökning 
på drygt 200 kr jämfört med grundexemplet. i den mån långivaren kräver en snabbare amorteringstakt på 
blancolånet än 10 år blir skillnaderna jämfört med grundexemplet större.

Måluppfyllnad

ett tak på belåningsgrad kan bidra till att minska risken för överskuldsättning hos 

hushållen och därmed också till att minska deras sårbarhet mot prisfall på fastig-

hetsmarknaden. detta konsumentskyddande motiv är vad som ligger till grund för 

den begränsningsregel som Finansinspektionen nyligen fattat beslut om. i andra 

länder har införandet av liknande regler motiverats utifrån mer makroekonomiskt 

relaterade mål. antingen har man sett begränsningsregeln som ett sätt att främja 

stabiliteten i det finansiella systemet eller som ett kompletterande verktyg till pen-

ningpolitiken. 

oavsett av vilket skäl ett belåningstak tillämpas så kan det bidra till att både 

stärka den finansiella stabiliteten och för att stabilisera makroekonomin i stort. 

För det första, ur ett stabilitetsperspektiv kan kreditriskerna i bankernas kredit-

portföljer minska om regeln bidrar till att minska hushållens ekonomiska sårbarhet. 

i och med att riskerna i det finansiella systemet minskar, minskar också risken för 

framtida makroekonomiska störningar som har sitt ursprung i stabilitetsproblem. 

För det andra kan begränsningsregler för hushållens skuldsättning bidra till en 

stabilare prisbildning på bostadsmarknaden. eftersom reglerna begränsar hur stor 

utväxling hushållen kan få på sitt egna kapital, och därmed också hur mycket 

pengar de kan lägga på bostadsköp, kan prisvariationerna på bostäder minska. Ju 

lägre taket sätts  desto större kan takets prisstabiliserande effekter antas bli. om 

taket dessutom tillämpas dynamiskt, dvs. att begränsningsregeln varierar över tid, 

kan prisvariationer på bostadsmarknaden antas stabiliseras ytterligare. 
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genom begränsningsregelns prisstabiliserande effekt minskar risken för att bo-

stadspriser blir en grogrund för en ohållbar kreditexpansion där hushållen utnyttjar 

stigande värden på sina bostäder för att belåna sig ytterligare, antingen för konsum-

tionsändamål eller för att köpa fler eller dyrare bostäder. om en begränsningsregel 

på detta sätt både kan motverka överdrivna prisvariationer på bostadsmarknaden 

och en ohållbar skulduppbyggnad hos hushållen bidrar det även i detta avseende till 

att minska risken för kreditförluster i banksystemet. med sin potentiellt prisstabilise-

rande effekt bidrar det också till att stabilisera hushållens balansräkningar, vilket ur 

ett makroekonomiskt perspektiv kan betraktas som gynnsamt eftersom risken för 

att det uppstår kraftiga variationer i hushållens konsumtion därmed kan begränsas.

möjligheten att dämpa en överdriven kreditexpansion eller stora svängningar 

i bostadspriser med hjälp av en reglering som relaterar kreditens storlek till den 

underliggande tillgångens värde ska dock inte överdrivas. eftersom begränsningarna 

just sätts i relation till bostadens värde kommer prisutvecklingen på bostadsmark-

naden vara styrande för hur stora belopp hushållen får låna. om bostadspriserna 

går upp ökar hushållens kreditutrymme, och vice versa. den bindande restriktionen 

blir i detta fall värdet på den tillgång som belånas och inte den betalningsförmåga 

hushållen har. därmed kommer det kreditutrymme som begränsningsregeln medger 

också att påverkas i takt med att priserna på bostadsmarknaden förändras. exem-

pelvis kan ett hushåll som vid köptillfället belånat sig upp till taket öka sin belåning 

om bostaden därefter har ökat i värde. (om belåningstaket uppgår till 90 % så möj-

liggör en värdeuppgång på bostaden med 100 000 kr ett ökat kreditutrymme med 

90 000 kr. alternativt kan samma hushåll sälja sin bostad och använda vinsten som 

kontantinsats vid köp av ett nytt boende. ett ytterligare eget kapital på 100 000 

kronor möjliggör köp av en bostad som är 1 miljon kronor dyrare än vad hushål-

let tidigare kunde köpa.) detta kan bidra till att underblåsa en kreditexpansion och 

driva bostadspriser uppåt ytterligare. 

Jämfört med en situation där det inte finns några explicita regler som begränsar 

hushållens skuldsättning så kan – vilket påpekats ovan – ett belåningstak givetvis 

bidra till att dämpa denna typ av cykliska variationer i kredittillväxt och bostadspri-

ser. Hur effektiva begränsningsreglerna är i detta avseende beror som sagt på nivån 

på reglerna och om dessa tillåts variera över tid. därutöver har också metoden för 

att fastställa fastighetens värde betydelse. en begränsningsregel som baseras på bo-

stadens fulla marknadsvärde är sannolikt mindre effektiv för att motverka cykliska 

mönster i bostadspriser och kredittillväxt än en begränsningsregeln som exempelvis 

grundar sig på modellbaserade värderingar (utifrån vad som anses vara en långsik-

tigt hållbar nivå på bostadspriser.) 

men oavsett hur begränsningsregeln utformas med avseende på nivåer, värde-

ringar etc. är det sannolikt att ett statiskt belåningstak inte är det mest effektiva in-

strumentet för att förebygga obalanser eller kraftiga prisvariationer på bostadsmark-



Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden  309 

kapiteL iii.3 n  n

naden. detta helt enkelt eftersom begränsningsregeln baseras på bostadspriserna, 

vilka i sig kan utgöra en drivkraft för att en skuldsättnings- och prisspiral byggs upp. 

om målet med ett belåningstak är att få en effektiv styrning av pris- och kredit-

cykler är det därför viktigt att regeln kan tillämpas dynamiskt, alternativt komplette-

ras med andra typer av verktyg, såsom t.ex. begränsningar av hur mycket hushållen 

får låna i förhållande till inkomsten (se nästa avsnitt). 

Här kan dock tilläggas att om begränsningsregeln tillämpas dynamiskt så kan 

den i sig ge upphov till vissa pris- och kreditdrivande effekter. detta skulle exempel-

vis kunna hända om hushållen förväntar sig att myndigheterna kommer att skärpa 

kraven. då kan det tillfälligt uppstå en stor kreditefterfrågan i syfte att undvika 

träffas av den förväntade åtstramningen. de kreditgivande instituten kan å sin sida 

underblåsa en sådan utveckling genom att spela på förväntade åtstramningar i 

marknadsföringssyfte.

Andra konsekvenser  

ett bolånetak missgynnar hushåll som har ett litet eget kapital, t.ex. förstagångskö-

pare. Här ska dock noteras att denna effekt kan mildras om regleringen i sig medför 

en avkylning av priserna på bostadsmarknaden och att det därigenom inte behövs 

en lika stor kapitalinsats (i kronor) för att uppfylla villkoren för att få låna.  

Implementeringsfrågor

om en begränsningsregel inte är bindande, i meningen att den innebär ett absolut 

förbud mot att belåna sig över en viss gräns, finns en risk att regleringen inte får de 

effekter som den kan vara avsedd att åstadkomma. detta eftersom regleringens 

inverkan på hushållens skuldsättning, bostadspriser eller kredittillväxt kan antas 

bli marginell om en större andel hushåll väljer att belåna sig över taket. om sådan 

ytterligare belåning dessutom sker till högre upplåningskostnader (t.ex. genom 

blancolån) kan en begränsningsregel till och med motverka sitt eget syfte. För om 

kreditkostnaderna för en given nivå på skuldsättningen ökar, så innebär det också en 

ökad sårbarhet hos hushållen. Här ska förvisso tilläggas att de ökade kostnader som 

belåning över begränsningsregeln medför ger hushållen incitament att inte skuld-

sätta sig för hårt. att hushållen agerar i enlighet med dessa incitament kan dock inte 

tas för givet – antingen beroende på att prissignalen inte är tillräckligt stark eller att 

hushållen helt enkelt inte reagerar på incitamentet. av dessa skäl kan man alltså inte 

utgå ifrån att icke bindande begränsningsregel ger samma effekt som en bindande. 

sett i det ljuset kan en bindande regel därför vara att föredra. mot detta kan dock 

ställas att ett bindande tak innebär en kvantitativ reglering, vilket generellt sett är 

en mer kostsam metod för att uppnå önskade mål. dessutom är det tveksamt om 

en bindande regel går att införa utan att den enkelt kringgås. För det skulle i princip 
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krävas att all utlåning utan säkerhet i bostäder förbjöds i syfte att undvika att hus-

hållen tar upp blancokrediter för att täcka eventuella finansieringsbehov över taket.

Även en icke-bindande begränsningsregel kan bli verkningslös om hushållen eller 

bankerna hittar sätt att kringgå den. exempelvis är en tänkbar risk att hushållsut-

låningen flyttar utomlands, antingen genom att låntagarna väljer att vända sig till 

utländska kreditinstitut eller att kreditinstituten själva börjar erbjuda utlåning från 

utländska koncernbolag.

ett bolånetak kan rimligtvis enbart tillämpas för nyutlåning. ett uppenbart skäl 

till detta är att det ur ett juridiskt hänseende är tveksamt, eller rentav omöjligt, att 

retroaktivt införa bestämmelser som ändrar villkoren för redan ingångna lån. men 

även bortsett från de juridiska aspekterna förefaller det av flera skäl olämpligt att 

låta regeln inkludera befintliga lån. exempelvis skulle det innebära att nya avtal 

mellan banken och låntagaren skulle behöva tecknas i de fall belåningsgraden är 

högre än vad som tillåts. För låntagarens del medför detta i bästa fall något högre 

lånekostnader eftersom delar av botten- eller topplån måste ersättas med blan-

colån. men för ett fåtal skulle det även kunna medföra att man inte längre får låna 

till samma belopp. om låntagaren inte har tillräckligt med medel att finansiera 

underskottet tvingas de helt enkelt att sälja sin bostad. 

2.1.2  Lånebegränsningar baserat på inkomst  

en närliggande metod för att reglera hushållens skuldsättning är att sätta en gräns 

för hur stora skulder eller lånekostnader hushållen får ha i förhållande till deras 

inkomster. sådana begränsningar tillämpas i ett antal länder, bl.a. i sydkorea, ne-

derländerna och Hong kong. i samtliga dessa fall är begränsningsregeln formulerad 

så att hushållens lånekostnader (räntor och amorteringar) inte får överstiga en viss 

andel av (disponibel)inkomsten. det är dock tänkbart att utforma reglerna på andra 

sätt. exempelvis kan man tänka sig att hushållens totala lånebelopp inte får över-

stiga en viss andel av hushållets sammanlagda årliga (disponibel)inkomst. 

i sverige finns inga explicita gränser för hur mycket hushållen får belåna sig i 

förhållande till inkomsten. däremot föreskriver det svenska regelverket att kredit-

givaren ska göra en prövning om kredittagaren har förutsättningar att fullgöra sina 

åtaganden enligt kreditavtalet. i detta ingår att kreditgivaren ska säkerställa att 

privatpersoner inte skuldsätter alltför mycket i förhållande till inkomster och övriga 

ekonomiska förhållanden (betalningsförmåga).
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ExEMPEl: Begränsningsregel baserad på hushållets disponibla inkomst
en regel införs som begränsar hushållens totala lånebelopp till maximalt 500 procent av hushållets 
sammanlagda årliga disponibla inkomst. i exemplet förutsätts att hushållet inte har några kapitalinkomster 
eller att dessa inte får räknas med i disponibelinkomsten. i övrigt gäller samma förutsättningar som i 
grundexemplet.

en bindande begränsning, dvs. där alla lån inräknas, innebär att hushållet maximalt kan köpa ett boende 
för 1 850 000 kr (då de har 100 000 kr i eget kapital och maximalt får låna 500 procent av den disponibla 
inkomsten på 350 000 kronor, vilket motsvarar 1 750 000 kr).

en icke-bindande regel, där enbart belåning mot bostaden som pant inräknas i lånebeloppet, skulle 
innebära att hushållet kan köpa boendet för 2 miljoner kronor genom att ta ett blancolån på det lånebehov 
som överstiger 85 procent av bostadens värde. 

FinansieRing beLopp (kR) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kR/mån)
amoRteRing 

(kR/mån)

bottenlån 1 700 000 85 2,6 3 683 1 574
topplån 200 000 10 6,5 1 083 1 667
eget kapital 100 000 5 

KoNSEKVENSER: med en bindande begränsning kan inte hushållet köpa det önskade boendet för 
2 000 000 kr. Regeln gör att hushållet maximalt kan köpa bostad för 1 850 000 kr. med en icke-bindande 
begränsningsregel blir den initiala månadsutgiften efter skatteavdrag i stället 6 577 kr, dvs. drygt 200 kr 
dyrare än i grundexemplet.

Måluppfyllnad

en begränsningsregel som baseras på inkomst har i stort samma egenskaper som 

en motsvarande regel baserad på bostadens värde. Regeln kan bidra till att minska 

hushållens ekonomiska sårbarhet och därigenom också minska riskerna i bankernas 

kreditgivning. den kan potentiellt också bidra till att påverka pris- och kreditutveck-

lingen, både genom att verka avkylande i en uppgångsfas och genom att stabilisera 

utvecklingen över tiden. 

i det senare hänseendet är en inkomstrelaterad begränsningsregel sannolikt ett 

mer effektivt instrument än ett tak på belåningsgrad. detta eftersom den parameter 

som är styrande för hushållens belåning – inkomsten – är stabilare över tid och upp-

visar mindre variationer än den parameter – priset på bostaden – som ligger grund 

för ett belåningsgradstak. och om skulderna inte kopplas till prisutvecklingen på 

bostadsmarknaderna undkommer man problemet att prisuppgångar och skuldsätt-

ning ömsesidigt drivs uppåt i en stigande spiral. på detta sätt minskar också behovet 

av att tillämpa begränsningsregeln dynamiskt. 

det ska dock noteras att begränsningsregeln ger olika effekter beroende på om 

den utformas som en gräns på lånebeloppet eller lånekostnaderna (räntor och 

amortering). i det förra fallet är det enbart inkomsten som inverkar på hur mycket 

hushållen maximalt kan låna. i det senare fallet har även ränteutvecklingen och 

hushållens amorteringspreferenser/bankens krav på amortering betydelse för låne-

beloppets storlek. 
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om begränsningsregeln ska kunna användas för att styra pris- och kreditutveck-

lingen förefaller det lämpligast att utforma en begränsningsregel som är neutral i 

förhållande till räntenivån i ekonomin. i detta avseende är alltså en beloppsbaserad 

begränsningsregel att föredra. en sådan reglering innebär nämligen att förändringar 

i räntan inte får någon direkt inverkan på hushållen kreditutrymme, vilket däremot 

blir fallet med en kostnadsbaserad regel. en ytterligare omständighet som talar till 

fördel för en beloppsbaserad begränsningsregel är att lånebeloppet också blir obe-

roende av amorteringarnas storlek. på så sätt skapas inga incitament för hushållen 

att avstå från att amortera, vilket måste betraktas som positivt ur ett stabilitetsper-

spektiv. 

Andra konsekvenser

en fördel med en inkomstrelaterad begränsningsregel är att det inte diskriminerar 

hushåll med lite kapital, t.ex. förstagångsköpare. däremot kan regeln innebära att 

hushåll med låga inkomster som tidigare kunnat få lån inte längre kan få det. det är 

dock svårt att se hur detta skulle kunna vara ett problem eftersom en grundläggan-

de förutsättning för att överhuvudtaget få låna pengar är att det finns en tillräcklig 

betalningsförmåga hos låntagaren. möjligtvis kan det betraktas som problematisk 

att regeln inte tar hänsyn till att hushåll med låga inkomster kan ha stora förmö-

genheter som säkerställer deras förmåga att bära en större skuld än vad inkomsten 

motiverar. För dessa hushåll medför regeln att man mot sin vilja tvingas investera sin 

förmögenhet i boendet.

Implementeringsfrågor

en viktig fråga att ta ställning till vid införandet av en inkomstbaserad regel är vilken 

nivå som belåningen begränsas till. det finns få exempel på länder som tillämpar 

eller har tillämpat en regel som relaterar storleken på hushållens lån till dess disponi-

belinkomster. i sverige ligger denna kvot för närvarande på cirka 170 procent9. tittar 

man enbart på nyutlåning är dock kvoten betydligt högre. över hälften av hushållen 

har då en skuldkvot på över 500 procent och de tio procent mest belånade hushål-

len har en skuldkvot över 1 000 procent10. ett tak i storleksordningen 500 procent 

skulle således medföra en relativt kraftig åtstramning i kreditgivningen och på så 

sätt också kunna bidra till att minska trycket på bostadspriserna. 

en annan central fråga är hur det inkomstmått som ska ligga till grund för 

begränsningsregeln bör utformas. Hushållen har tre typer av inkomster – förvärvsin-

komster (lön och annan ersättning), transfereringar (barnbidrag etc.) och inkomst av 

kapital. kapitalinkomsterna består dels av direktavkastning på finansiella tillgångar, 

9 sveriges Riksbank, Finansiell stabilitet 2010:2.
10 Finansinspektionen, den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning.
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dvs. räntor och utdelningar, och dels av kapitalvinster (realiserade värdeföränd-

ringar). en rimlig utgångspunkt är att regeln bör baseras på de inkomstkällor som är 

stabila och ger en pålitlig inkomstström över tiden. med undantag för kapitalvinster 

kan detta antas gälla för samtliga ovan nämnda inkomsttyper. det framstår därför 

som rimligt att formulera ett inkomstmått där samtliga inkomster förutom kapital-

vinster ingår. genom att göra detta undviks också problemet att låntagare väljer att 

realisera sina kapitalvinster för att uppnå en tillfällig inkomsteffekt som möjliggör en 

högre belåning. 

i likhet med en begränsningsregel baserad på bostadens värde så finns det en 

risk att de önskade effekterna uteblir om begränsningsregeln inte är bindande, dvs. 

om den tillåter belåning över taket, eller om den kan kringgås av hushållen eller 

instituten. en bindande regel skulle i detta fall innebära att inga lån överstigande en 

viss procentsats av inkomsten är tillåten. Jämfört med en begränsningsregel baserad 

på bostadens värde skulle en bindande regel vara mindre skadlig eftersom den inte 

kräver samma långtgående inskränkningar i vilken typ av lån som hushållen får ta. 

så länge lånen ryms under taket kan låntagare och banker själva välja hur lånevillko-

ren ska utformas och mot vilka säkerheter lånen tas.

av samma skäl som i fallet med en begränsningsregel baserad på bostadens 

värde kan en inkomstbaserad regel rimligtvis enbart införas för nyutlåning.

2.1.3  Amorteringskrav

ett alternativ till en (direkt) reglering av storleken på hushållens bolån är att ställa 

krav på amorteringar. ett amorteringskrav innebär att hushållen tvingas att betala 

av hela eller delar av sina bostadslån inom viss förutbestämd tidsperiod. 

ett amorteringskrav kan utformas på lite olika sätt. i sin allra enklaste form kan 

det innebära att det fastsälls en maximal tid för hur länge hela lånet för löpa och 

att amorteringar under denna tid ska ske periodvis (t.ex. månadsvis) med lika stora 

belopp. ett sådant rakt amorteringskrav på 30 år skulle för ett lån på 1 miljon kronor 

innebära månatliga avbetalningar på lånet på knappt 2800 kronor. Förutsatt att 

hushållen inte tar upp ytterligare lån minskar skuldstocken successivt under lånets 

löptid. 

en tänkbar alternativ utformning är att kraven enbart omfattar en viss del av 

lånets storlek. det kan exempelvis handla om att amorteringar måste göras så länge 

låntagarens belåningsgrad överstiger en viss nivå. ett annat alternativ är att enbart 

fastställa att lånet ska vara återbetalt inom en viss tid, utan att föreskriva med vilken 

periodicitet återbetalningarna ska ske. ett sådant krav skulle dock kunna kringgås 

genom att hela lånebeloppet återbetalas i en klumpsumma vid slutdatumet för 

lånet.

amorteringskrav finns i flertalet länder, däribland kanada och Hong kong. i 

kanada måste alla federalt reglerade kreditinstitut ta kreditförsäkringar hos staten 
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för bolån som har en högre belåningsgrad än 80 procent. ett krav för att sådana 

lån överhuvudtaget ska kunna ges är att de ska återbetalas inom maximalt 35 år. 

detta krav gäller även för bolån som kreditinstituten frivilligt väljer att försäkra (dvs. 

lån med en belåningsgrad under 80 procent). i Hong kong uppgår den maximala 

amorteringsperioden till 30 år. kopplat till detta krav finns också ett förbud mot 

amorteringsfria perioder under lånets löptid.

ExEMPEl: Amorteringskrav  
ett amorteringskrav införs som säger att bottenlånet måste amorteras av på 30 år (med rak amortering). i 
övrigt gäller samma villkor som i grundexemplet.

Hushållets kostnader blir: 

FinansieRing beLopp (kR) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kR/mån)
amoRteRing 

(kR/mån)

bottenlån 1 700 000 85 2,6  3 683 4 722
topplån 200 000 10 4,6 767h 1 667
eget kapital 100 000 5 

KoNSEKVENS: den initiala månadsutgiften, efter skattereduktion, blir 9 504 kr, vilket främst beror på 
att amorteringsutgiften ökar med drygt 3 100 kr i månaden jämfört med grundexemplet. den kraftiga 
ökningen i amorteringstakten (från 90 år till 30 år) gör dock att räntekostnaderna minskar snabbare. 
efter det första året är räntekostnaden efter skatt (givet samma räntesats) nere i 2 976 kronor i månaden 
(jämfört med 3 115 kr initialt).

Måluppfyllnad

ett amorteringskrav ger hushållen skäl att begränsa sin belåning. kravet innebär 

nämligen att hushållens omedelbara utgifter för lånet stiger vilket lämnar mindre ut-

rymme för andra utgifter. taket för hur mycket hushåll kan och får låna mot säker-

het i en bostad justeras även det neråt eftersom hushållens kvar-att-leva-på-kalkyler 

påverkas negativt av amorteringskostnaden. på detta sätt kan ett amorteringskrav 

ses som en indirekt lånebegränsning i förhållande till inkomsten (se föregående av-

snitt). en effekt av att hushållen lånar mindre och dessutom amorterar av sina bolån 

blir att de minskar sin skuldsättning och sina belåningsgrader. i takt med bolånet 

amorteras av minskar även räntekänsligheten hos hushållen. sammantaget gör 

dessa effekter att de långivande institutens kreditrisker minskar, vilket även minskar 

sårbarheten i det finansiella systemet.

genom att kraven påverkar både låneutgifter och kreditutrymme för hushållen 

är det också ett användbart verktyg för att motverka obalanser i pris- och kreditut-

vecklingen, vilket även det är till gagn för den finansiella stabiliteten, men potentiellt 

också för att undvika kraftiga variationer i hushållens konsumtion. Liksom i fallet 

med en begränsningsregel baserad på inkomst är behovet av dynamisk tillämpning 

av amorteringskrav inte lika stor som med en regel som grundar sig på bostadens 

värde. icke desto mindre kan det finnas skäl att justera kraven i samband med 

FinansieRing beLopp (kr) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kr/mån)
amoRteRing 

(kr/mån)

bottenlån 1 700 000 85 2,6 3 683 1 574
topplån 200 000 10 4,6 767 1 667
eget kapital 100 000 5 

den initiala månadsutgiften blir ca 6 356 kr per månad efter skattereduktion, varav ca 3 115 kr är 
räntekostnader och ca 3 241 kr är amorteringar. 
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kraftiga upp- eller nedgångar i kreditcykeln för att på sätt försöka motverka att 

störningar i ekonomin uppstår.

Andra konsekvenser

i likhet med en lånebegränsning baserad på inkomst är en fördel med amorterings-

krav att det inte att slår lika hårt mot hushåll med lite kapital som en begränsning 

relaterad till bostadens värde gör. detta eftersom betalningsförmågan blir den 

avgörande faktorn för hur mycket man kan låna. den grupp som ”drabbas” mest 

av regleringen blir hushåll med relativt låga inkomster och med lite kapital för en 

kontantinsats.

ett amorteringskrav medför att hushållen kan avsätta mindre pengar till att spara 

i andra tillgångar än sitt boende. detta gör att hushållens möjlighet att bygga upp 

en tillgångsportfölj med en balanserad sammansättning av olika typer av reala och 

finansiella tillgångar försämras. om alla tillgängliga inkomster efter avdrag för lev-

nads- och räntekostnader går till amorteringar kommer hushållets tillgångar enbart 

att utgöras av bostaden. detta gör dem mer sårbara för ett fall i bostadspriser än 

vad de hade varit om de hade kunnat spara de medel som använts för amorteringar 

i andra slags tillgångar.

Implementeringsfrågor11

ett amorteringskrav som utformas utan hänsyn till låntagarens finansiella ställning 

eller till värdet på de säkerheter som lämnas för lånet riskerar att det blir onödigt åt-

stramande. det är exempelvis svårt att se några skäl till att tvinga hushåll med låga 

belåningsgrader att amortera. det förefaller därför mer ändamålsenligt att utforma 

ett amorteringskrav som inriktar sig mot hushåll med höga belåningsgrader eller 

höga lånekostnader relativt deras betalningsförmåga. ett tänkbart alternativ är att 

t.ex. föreskriva amorteringskrav för lån med en belåningsgrad över 80 procent.

samtidigt som kraven inte bör vara onödigt restriktiva måste de formuleras så att 

de inte enkelt kan kringgås. om hushållen exempelvis kan ta upp nya krediter som 

kompenserar för de amorteringar man tvingas göra riskerar kravet att bli verknings-

löst. på samma sätt förlorar kravet sitt syfte om det enbart reglerar ett slutdatum 

för när lånet ska vara återbetalt. För om så är fallet kan kravet enkelt rundas genom 

att hela lånet betalas tillbaka på förfallodagen, vilket lätt ersätts med ett nytt lån. 

För att undvika dessa båda problem fordras att kraven utformas så att det krävs 

amorteringar under hela lånets löptid och att det dessutom omfattar hushållens 

samtliga krediter. i praktiken skulle en sådan reglering behöva utformas så att inga 

nya krediter kan tas under amorteringsperioden, varken med bostaden som säker-

11 Finansinspektionen tar upp svårigheter med att implementera ett amorteringskrav i sin beslutsprome-
moria ”allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad”.
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het eller utan. och att införa en regel som förbjuder hushållet att ta upp några som 

helst lån under amorteringsperioden framstår som en väl drastisk åtgärd. utöver 

att inskränkningen i hushållens möjligheter att anpassa sina kreditbehov över tiden 

sannolikt skulle leda till negativa välfärdseffekter är risken också stor att det skulle 

uppstå en svart lånemarknad utanför den reglerade banksektorn. till detta kommer 

också att det skulle vara mycket svårt, och inte minst väldigt resurskrävande, att 

utöva tillsyn över att regeln följs. 

ett annat problem med amorteringskrav är att det kan bli kontraproduktiva i en 

ekonomisk nedgång eller kris. i ett läge där hushållen får en försämrad betalnings-

förmåga kan amorteringskravet i sig bli en orsak till att låntagarna fallerar på sina 

lån och att kreditförlusterna därmed blir högre än de varit om det inte funnits något 

krav. i dessa lägen kan det finnas skäl att medge undantag från amorteringskravet. 

att reglera när sådana undantag får göras är dock inte enkelt och skulle dessutom 

vara resurskrävande för tillsynsmyndigheten att övervaka.

Liksom tidigare verktyg kan ett amorteringskrav rimligtvis enbart införas för 

nyutlåning. det kan dock vara värt att påpeka att de ekonomiska konsekvenserna 

av ett amorteringskrav som införs för redan befintliga lån sannolikt skulle bli mer 

kännbara än i de två föregående fallen. eftersom ett amorteringskrav skulle medföra 

en relativt stor ökning av den månatliga lånekostnaden skulle det troligtvis medföra 

en kraftig åtstramning av hushållens konsumtion. särskilt som detta är en kostnad 

som hushållen inte kunnat förutse när de tog sitt lån. om amorteringskravet till-

lämpas dynamiskt kan det däremot finnas anledning att låta eventuella lättnader 

i kravet även omfatta de befintliga låntagare som påfördes kravet när de tog lån. 

detta eftersom i ett läge där hushållens ekonomi är ansträngd i en lågkonjunktur 

kan ett sänkt amorteringskrav bidra till att minska risken för betalningsinställelser 

hos hushållen. genom att hushållens låneutgifter minskar kan en lättnad av kraven 

även ge viss stimulans till hushållens konsumtion.

2.1.4  Riskförsäkringar

ett sätt att hantera vissa av de risker som finns på bostadsmarknaden är att införa 

riskreducerande försäkringslösningar. i ett flertal länder finns olika försäkringslös-

ningar som skyddar låntagaren, långivaren eller bägge parterna mot prisfall eller om 

låntagaren får betalningssvårigheter. det rör sig ofta om någon form av arrang-

emang som går utöver den riskhantering som åstadkoms genom andra lösningar, 

t.ex. ett bolånetak. 
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man kan dock skilja på olika bakomliggande syften med dessa försäkringar:12 

• Försäkringar med ett socialt syfte. dessa försäkringar ges oftast av en statlig 

myndighet och är generellt riktade mot vissa typer av hushåll. exempelvis kan 

dessa statliga försäkringar rikta sig mot hushåll som vill köpa en bostad men 

som av en eller annan anledning har svårt att få ett vanligt bostadslån. detta 

kan bero på att de har låga inkomster, ny anställning, litet eget kapital eller 

tidigare betalningsanmärkningar. varianter av sådana typer av försäkringar 

finns exempelvis i Finland, grekland och ungern, men även i sverige.13 

• Försäkringar med ett stabilitetssyfte. dessa försäkringar ges av både statliga 

och privata aktörer internationellt och då ofta som ett komplement till annan 

befintligt reglering, t.ex. ett belåningstak. Flertalet av dessa försäkringar 

syftar till att försäkra bort en del av kreditrisken som kreditgivaren tar på sig. 

på så sätt kan dessa försäkringar fungera som en slags ventil för att kunna 

ge bolån till hushåll som inte fullt ut möter kraven i det allmänna regelverket 

eller bankens lånepraxis. i kanada är sådana försäkringar obligatoriska 

om belåningsgraden överstiger det i regelverket fastställda bolånetaket. i 

storbritannien förekommer att kreditgivare kräver att låntagare, vid höga 

belåningsgrader, tecknar en försäkring som skyddar kreditgivaren mot 

eventuella förluster i samband med en tvångsförsäljning/utmätning.  

• Försäkringar med ett trygghetssyfte. dessa försäkringar ges ofta av privata 

aktörer och syftar till att ge hushållen möjlighet att hantera sina risker i 

samband med sitt bostadsägande. ofta handlar det om en prisfallsförsäkring, 

vilket exempelvis kan vara ett sätt att eliminera en potentiell förlust om man 

vet om att man bara kommer att vara aktiv på bostadsmarknaden under en 

viss tid.

som ett alternativt verktyg för att motverka att bostadsmarknaden blir en källa till 

ekonomiska störningar är de låneförsäkringar som har ett stabilitetssyfte av störst 

intresse. Även om dessa försäkringar kan utformas på olika sätt kommer vi av ut-

rymmesskäl enbart att fortsättningsvis studera prisfallsförsäkringar.

12 en genomgång av olika internationella trender i riskförsäkringar har gjorts av scanlon och Whitehead 
(2004).

13 bostadskreditnämnden (bkn) kan bevilja en förvärvsgaranti, som är en statlig garanti som omfattar 
räntebetalningar för förstagångsköpares köp av bostad. denna garanti kan ses som en försäkring för 
långivaren som, genom att teckna en garanti hos bkn, försäkrar sig mot risken att förlora ränteintäkter 
för ett bostadslån. ofta är detta fallet även internationellt, försäkringen syftar främst till att skydda 
långivaren mot förfall eller betalningsinställelse hos låntagaren. i vissa fall skyddar de statliga garantier 
låntagaren, till exempel i belgien (mot inkomstbortfall) och nederländerna (mot prisfall).
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ExEMPEl: låneförsäkring mot prisfall  
en regel införs som säger att alla belåningsgrader över 80 procent av bostadens värde måste 
prisfallsförsäkras. vi tittar på två fall, i övrigt gäller samma förutsättningar som i grundexemplet 
(belåningsgraden får maximalt vara 95 %).

FAll 1. premien betalas som en klumpsumma och är 2 procent av försäkringsbeloppet (= hela lånet).14 
premien påverkar hur mycket hushållet får över till kontantinsats. samtidigt medför försäkringen att hela 
lånebeloppet kan lånas ut som ett bottenlån, så topplånet försvinner jämfört med grundexemplet. 

FinansieRing beLopp (kR) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kR/mån)
amoRteRing 

(kR/mån)

bottenlån 1 357 142 95 2,6 2 940 1 257
eget kapital 71 428 5 

Försäkringskostnad är 28 571 kr för 5 år, vilket betalas som en klumpsumma direkt från de 100 000 kronor 
hushållet har till kontantinsats.

FAll 2. premien betalas månadsvis och täcker bara 300 000 kr, dvs. ner till en belåningsgrad på 80 
procent av bostadens värde. kostnaden antas vara 2 procent av försäkringsbeloppet. Även i detta fall 
möjliggör försäkringen att hela lånebeloppet kan lånas ut som bottenlån.

FinansieRing beLopp (kR) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kR/mån)
amoRteRing 

(kR/mån)

bottenlån 1 900 000 95 2,6 4 117  1 759 
eget kapital 100 000 5 

Försäkringskostnaden blir ca 500 kr/mån.

KoNSEKVENSER: konsekvenserna blir relativt stora i Fall 1 medan de blir relativt små i Fall 2. i Fall 1 kan 
hushållet bara köpa en bostad för 1 428 571 kr eftersom en del av deras besparingar även måste täcka 
försäkringskostnaden. detta gör att de bara har drygt 70 000 kr kvar att använda som kontantinsats 
(givet att de inte kan låna till premien).15 i Fall 2 kan hushållet köpa samma bostad som i grundexemplet. 
den initiala månadsutgiften blir ca 5 141 kr per månad efter skattereduktion, givet att inget striktare 
amorteringskrav krävs av försäkringsbolaget. att amortera ner lånet med det försäkrade beloppet 
(300 000 kr) under försäkringstiden (5 år) skulle kosta 5 000 kr i månaden, men ett rimligare antagande är 
någonting mellan detta belopp och 1 759 kr, dvs. 3 380 kr i månaden. den initiala månadsutgiften blir då 
6 262 kr i månaden vilket är ungefär samma utgift som i grundexemplet. 

Måluppfyllnad

ett krav på prisfallsförsäkring vid högre belåningsgrader bidrar till att minska hus-

hållens och kreditinstitutens sårbarhet mot prisfall på fastighetsmarknaden. om 

hushållen skulle ha sådana försäkringar skulle flertalet av de hushåll som tvingas 

sälja sina bostäder kunna betala tillbaka sitt lån även om priset skulle understiga 

lånebeloppet. detta minskar i sin tur kreditriskerna hos kreditinstituten. 

det kan även finnas en indirekt stabilitetsförstärkande effekt med ett krav på 

låneförsäkringar. Försäkringsbolag som säljer låneförsäkringar kommer att fungera 

som en kontrollerande tredje part på att kvalitén i låneprövningen upprätthålls. 

den som ställer ut försäkringen har ju ett incitament att se till att låneprövningen 

14 vi antar något förenklat att försäkringsbolaget tar samma premie som den riskpremie som finns på 
topplånet jämfört med bottenlånet, dvs. 2 procent.

15 om hushållet kan låna till premien (blancolån) blir månadskostnaden ett par hundralappar dyrare än i 
Fall 2, dvs. nästan exakt som i grundexemplet.
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är adekvat eftersom de måste betala eventuella restskulder om bostaden avvecklas 

med förlust. För att försäkra en låntagare kan försäkringsgivaren komma att ställa 

ytterligare krav som går utöver vanlig reglering och lånepraxis, till exempel vad 

gäller amortering eller att låntagaren ska klara av höga räntor. dessa ytterligare 

krav stärker i sin tur motståndskraften hos både hushållen och kreditinstituten. om 

försäkringsgivaren däremot inte gör denna kontroll kan försäkringen få direkt mot-

satt effekt. genom att låntagare inte i samma utsträckning riskerar att bli kvar med 

en restskuld vid en försäljning kan de bli mer risktagande i sin belåning. genom att 

kreditinstituten inte riskerar kreditförluster i samma utsträckning kan de bli mindre 

noggranna i sin kreditprövning.16 

den stabilitetsförstärkande effektens styrka beror också på vilka aktörer som 

kommer att erbjuda denna försäkring. en lärdom från krisen är att det är viktigt att 

den risk som försäkras bort verkligen också tas bort från kreditinstitutens balan-

sräkningar och inte heller blir för koncentrerade hos en eller några få aktörer som 

är för intimt sammanlänkat med kreditinstituten. om kreditinstituten exempelvis 

har exponeringar mot den aktör eller de aktörer som försäkrar bolån har man inte 

åstadkommit så mycket ur ett stabilitetsperspektiv. det är därför viktigt att det finns 

ett adekvat ramverk för övervakning av finansiella systemrisker vid en försäkring-

slösning, inte minst om det är privata aktörer som agerar som försäkringsgivare. ett 

sätt att minska sådana nätverksrisker är att staten skapar en sådan aktör, något som 

är vanligt förekommande internationellt. i detta fall är det dock viktigt att staten tar 

betalt för den risk man tar på sig så att man inte subventionerar kreditgivningen till 

bostadsmarknaden på bekostnad av andra marknader. 

om krav på låneförsäkringar får effekt på skuldsättningen hos hushållen, och 

mer generellt på pris- och kreditcykeln på bostadsmarknaden, är svårare att up-

pskatta. utfallet beror till stor del på hur dessa försäkringar utformas och prissätts, 

samt på vilka ytterligare krav försäkringbolaget kan komma att ställa för att försäkra 

låntagare.17 Rent teoretiskt bör dock effekten på pris- och kreditutvecklingen bli rel-

ativt liten så länge försäkringen prissätts på marknadsmässiga grunder. Förvisso blir 

kostnaden för själva lånet (räntan), allt annat lika, lägre för en försäkrad låntagare 

jämfört med oförsäkrad låntagare. detta då hela eller delar av långivarens kreditrisk 

försvinner med en prisfallsförsäkring. samtidigt överförs risken till försäkringsgiva-

ren som kommer kräva en premie motsvarande den som långivaren hade tagit ut 

om lånet varit oförsäkrat. denna försäkringspremie kommer i slutändan bäras av 

låntagaren. Förutsatt att försäkringen marknadsprissätts och betalas löpande under 

försäkringens livslängd bör de månatliga kostnaderna för att låna med eller utan 

16 exempelvis kan försäkringar minska kreditinstitutens incitament att ta fram och använda kvalitativ 
information om låntagaren i kreditprövningen, t.ex. strukturellt utnyttjande av kontokredit och hög 
andel sena betalningar om låntagaren är befintlig eller tidigare kund.

17 i princip skulle försäkringsbolaget kunna tillämpa egna villkor för hur mycket ett hushåll får låna i 
förhållande till sin inkomst för att man ska försäkra lånet.
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försäkring vara lika stora. således blir också effekten på kreditefterfrågan och skuld-

sättning liten. om försäkringskostnaden däremot tas ut som en klumpsumma direkt 

vid lånetillfället får hushållet en relativt stor initial kostnad som påverkar hur mycket 

hushållet kan lägga i egen insats. om den egna insatsen minskar, minskar också 

låneutrymmet för hushållet.18 Ännu större effekt blir det om försäkringstagaren des-

sutom kräver tuffare amorteringskrav och kvar-att-leva-på-kalkyler för att försäkra 

lånet än vad långivaren själv skulle ha gjort. 

Andra konsekvenser 

oavsett hur låneförsäkringar kommer att påverka pris- och kreditcykeln på bostads-

marknaden blir en konsekvens av dem ett förstärkt konsumentskydd. men enbart så 

till vida att en försäkring kan hjälpa hushåll som av en eller annan anledning måste 

sälja sin bostad till ett lägre pris än lånebeloppet, t.ex. vid en skilsmässa under en 

lågkonjunktur. Hur prisfallsförsäkringar kommer att påverka hushåll som hamnar på 

obestånd mer generellt är däremot en öppen fråga. i normala fall brukar kreditinsti-

tut försöka hjälpa sina kunder om de får tillfälliga betalningsproblem, t.ex. genom 

att bevilja anstånd med amorteringen av bolånet. idag ligger det både i låntagarens 

och i kreditinstitutens intresse att denna möjlighet finns. men med låneförsäkrin-

gar minskar potentiellt kreditinstitutens incitament att använda denna möjlighet 

då kreditförlusterna vid tvångsförsäljningar kraftigt har reducerats. till viss del kan 

försäkringsgivaren kräva att sådana lösningar ska prövas först innan försäkringen får 

lösas ut men det är oklart exakt hur detta skulle fungera. 

Implementeringsfrågor

ett införande av obligatoriska prisfallsförsäkringar är en ganska omfattande för-

ändring i förhållande till hur kreditgivning går till i dag, bland annat kommer det in 

en ytterligare part vid kreditprövningen och försäkringarna kan även komma att 

påverka kreditinstitutens finansiering. utbudet av sådana försäkringar är dessutom 

begränsat i sverige, åtminstone idag. det blir en politisk fråga om staten ska skapa 

en sådan aktör, eller om man ska förlita sig på att privata aktörer kommer att skapas 

vid en reglering.

ett krav på prisfallsförsäkring är också lättare att motivera om regleringen införs 

tillsammans med ett bolånetak eller annat liknande krav. detta eftersom det är svårt 

att motivera varför hushåll med väldigt låga belåningsgrader skulle behöva ha en 

försäkring. en konsekvens av att bara kräva försäkringar för belåningsgrader över en 

viss nivå blir ju de facto som att ha ett belåningstak, men där högre belåningsgrader 

tillåts om man tecknar en försäkring. med andra ord får man till en del en lånebe-

18 givet att belåningsgrader på 100 procent inte tillåts (se exempel). det förutsätter också att hushållet 
inte kan låna till premien.
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gränsning baserat på bostadens värde på köpet om man inför ett krav på prisfalls-

försäkringar vid höga belåningsgrader. 

2.1.5  Räntebindningskrav

det sista verktyget riktat mot hushållen som vi diskuterar är räntebindningskrav. ett 

räntebindningskrav innebär att låntagaren måste binda hela eller delar av sitt bolån 

till en fast ränta under en fastställd bindningstid.

i en del länder, t.ex. danmark och usa, karaktäriseras bolånemarknaden av 

mycket långa bindningstider. exempelvis väljer 95 procent av de amerikanska lånta-

garna att binda sina räntor på 30 år eller mer. i sverige däremot har en mycket stor 

del av hushållen bolån med rörliga räntor eller mycket korta bindningstider. detta 

är en förändring som har skett på drygt 10 år, från att ha utgjort ca hälften av alla 

nya bolån har andelen nya bolån som löper med bunden ränta på 5 år eller mer 

blivit några få procent. de som haft rörliga räntor under denna period har kunnat 

dra nytta av en sjunkande räntetrend och mycket tyder på att hushållen idag fäster 

större vikt på ränteskillnaden mellan rörlig och bunden ränta än på andra variabler, 

såsom inkomster, framtida räntor och inflation.19 

det finns två potentiella problem med denna utveckling, dels att hushållen tar på 

sig en allt större ränterisk och blir känsligare för räntehöjningar, dels att hushållen 

tenderar att belåna sig kraftigt när räntan är låg (se figur 1). 
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Diagram 1. Kredittillväxt vid olika räntenivåer  

ett räntebindningskrav skulle kunna utformas på lite olika sätt vad gäller bindnings-

tider och andelar av lånen som måste bindas. kravet skulle exempelvis kunna for-

muleras så att hushåll som belånar fastigheten över en viss gräns (t.ex. 75 procent) 

måste binda hela sitt lån på 10 år. 

19 statens bostadskreditnämnd (2010).
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ExEMPEl: Räntebindningskrav
ett räntebindningskrav införs som säger att bottenlån måste bindas på 10 år. Hushållets kostnader blir då:

FinansieRing beLopp (kR) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kR/mån)
amoRteRing 

(kR/mån)

bottenlån 1 700 000 85 4,5  6 375 1 574
topplån 200 000 15 4,6 767 1 667
eget kapital 100 000 5 

KoNSEKVENSER: den initiala månadsutgiften blir, efter skattereduktion, ca 8 240 kr. Hushållet får alltså 
en högre räntekostnad på ca 1 884 kr per månad jämfört med grundexemplet. skillnaden beror på att ett 
10-årigt lån antas ha en högre ränta än ett rörligt lån (3 månaders bindningstid). om den rörliga räntan 
stiger (sjunker) under bindningsperioden minskar (ökar) skillnaderna jämfört med grundexemplet.  

Måluppfyllnad

med bundna lån har hushållen full kontroll på sina lånekostnader och blir mindre 

känsliga för ränteförändringar. ett räntebindningskrav skulle således medföra en 

lägre kollektiv ränterisk för hushållssektorn. det skulle stärka hushållens motstånds-

kraft vid räntetoppar, och medföra att färre inte skulle klara att sina lånekostnader 

vid räntehöjningar. genom att den korta räntan är mer volatil än de långa räntorna 

kan kreditefterfrågan i viss mån jämnas ut över tiden. 

ett räntebindningskrav kan också ha en viss dämpande effekt på pris och kredit-

utvecklingen, speciellt i perioder med historiskt låga räntenivåer och en gynnsam 

bostadsmarknad med stark prisutveckling. om räntekostnaderna blir högre ges lån-

tagaren incitament att undvika hög belåning och på så sätt undvika att försätta sig i 

en utsatt position om något oväntat skulle inträffa. en räntebindningsregel skulle på 

detta sätt kunna fånga upp några av de låntagare som inte reagerar på bokostnads-

kalkyler med antaganden om högre räntor i framtiden.

eftersom ett räntebindningskrav inte begränsar hur mycket hushållen får låna 

och inte heller innebär samma påtagliga effekter på hushållens låneutgifter som ett 

amorteringskrav är det dock tveksamt om kravet kan ha någon större inverkan på 

bostadspriser och kredittillväxt. ett räntebindningskrav är därför i första hand att 

betrakta som ett verktyg för att minska hushållens sårbarheter mot räntechocker. 

och som sådant är det svårt att se något behov av att tillämpa kravet dynamiskt

Andra konsekvenser

För hushåll med stora ekonomiska marginaler (höga inkomster/stor förmögenhet) är 

ett räntebindningskrav en mindre bra åtgärd då de tvingas att försäkra sig mot en 

risk som de med största sannolikhet har råd att bära. en annan kategori av låntagare 

som kan drabbas negativt är de som ska låna eller har omläggning av lån vid en 

relativt hög räntenivå. problemet med höga räntor vid omläggning skulle emellertid 
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kunna hanteras genom att kräva att räntan måste vara bunden till samma ränta 

under hela lånets löptid. en sådan lösning förutsätter dock att lånet har en fastställd 

amorteringsperiod. För de låntagare som träffas av kravet innebär det därför i prak-

tiken också ett indirekt amorteringskrav.

en annan konsekvens för hushållen är att deras lånekostnader blir okänsliga för 

inflationen. i perioder där inflationen och – till följd av detta – de rörliga räntorna 

har stigit mer än förväntat gynnas de hushåll som tidigare bundit sina lån. om 

inflationen och de rörliga räntorna däremot blir lägre än förväntat kommer det i 

stället vara ogynnsamt med bundna räntor. på detta sätt kan alltså hushållens reala 

kostnader för att låna komma att variera mycket kraftigare med bundna räntor än 

med rörliga.

För bankerna skulle ett räntebindningskrav innebära en förändrad ränterisk. 

när räntebindningstiderna på tillgångarna (bostadslån) stiger krävs att anpassar 

sin finansiering för att behålla samma risknivå. detta kan åstadkommas genom att 

finansiera sig med lån på längre löptider eller genom att swappa om korta räntor till 

långa. i båda fallen medför kravet en kostnad för bankerna.

Implementeringsfrågor

ett räntebindningskrav bör rimligtvis begränsas till att omfatta de hushåll som 

är sårbara mot räntechocker. det kan därför vara lämpligt att koppla kravet till 

låntagarens skuldsättningsgrad, antingen i förhållande till värdet på bostaden eller i 

förhållande till inkomsten.

2.2  veRktYg Riktade mot kReditinstitutens veRksamHet

ett alternativ till verktyg som riktar sig mot hushållens upplåning är att använda 

verktyg som i stället riktar sig mot de kreditgivande institutens verksamhet. genom 

att reglera de ekonomiska förhållandena i dessa företag är det möjligt att dels styra 

risken för störningar i det finansiella systemet och dels påverka priset och utbudet av 

krediter i ekonomin och därigenom också utvecklingen på bostadsmarknaden.  

2.2.1  Kapitalkrav

en central del i regleringen av det finansiella systemet är de krav som ställs på 

kreditinstitutens kapital, så kallade kapitalkrav. i sverige och många andra länder 

bygger dessa regler på internationellt överenskomna standarder som föreskriver hur 

kapitalet ska vara sammansatt och hur stort det minst måste vara. kapitalkravets 

storlek är relaterat till risken i de tillgångar institutet innehar, däribland dess bostads-

lån. kapitalet fungerar som en buffert mot förluster och genom kraven kan myndig-

heterna reglera risken för att störningar uppstår i det finansiella systemet. Ju högre 

krav desto mindre blir risken för störningar. genom att kapitalkraven också påver-
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kar institutens finansieringskostnader kan justeringar av kraven potentiellt också 

användas för att styra priset och utbudet av krediter i ekonomin, något som i sin 

tur inverkar på utveckling på bostadsmarknaden. Även om det inte är dess uttalade 

syfte kan kapitalkraven därigenom också bidra till att styra utvecklingen i pris- och 

kreditcykeln.

eftersom kapitalkrav är ett redan existerande verktyg krävs förändringar i re-

gelverket för att stärka kravens förmåga att motverka de makroekonomiska risker 

som utvecklingen på bostadsmarknaden kan orsaka. mot bakgrund av lärdomarna 

från den senaste finansiella krisen kommer de internationella kapitalkravsstandar-

derna reformeras i flera viktiga avseenden. mer specifikt består reformerna av två 

huvudsakliga delar, dels en allmän skärpning av befintliga krav där både kvaliteten 

och mängden kapital höjs, dels introduceras så kallade kontracykliska element i 

regleringen, bl.a. i form av att bankerna tvingas hålla mer kapital under perioder 

av stark kreditexpansion, och vice versa. dessa reformer syftar dock inte till att 

hantera risker som härrör från bostadsmarknaden specifikt, utan riktar sig mot 

institutens verksamhet generellt. de är heller inte utformade med det direkta syftet 

att motverka en ohållbar uppgång i pris- och kreditcykeln, utan för att säkerställa 

stabilitet i det finansiella systemet. 

För att uppnå isolerade effekter i förhållande till bostadsmarknaden krävs att 

man specifikt inriktar sig på att justera kapitalkraven för bostadslån. eftersom 

kapitalkraven kan beräknas enligt två olika metoder kan tillvägagångssätten för 

att åstadkomma detta behöva skilja sig åt. För den metod där instituten beräknar 

kraven med hjälp av förutbestämda riskvikter (basmetoden) är ett alternativ att 

utöka graden av differentiering i riskvikterna utifrån hur riskfyllda lånen är, t.ex. 

med avseende belåningsgraden20. eftersom lånekostnaderna på detta sätt ökar i 

proportion till belåningsgraden ges hushållen incitament att avstå från en allt för 

hög skuldsättning. För den metod där instituten beräknar kraven med hjälp av egna 

riskmodeller (internmetoden) är detta inte ett alternativ eftersom en omfattande 

riskdifferentiering redan görs inom ramen för de interna modellerna. Här kan i stäl-

let ett alternativ vara att sätta ett golv för hur låga riskvikterna kan tillåtas bli. på 

detta sätt säkerställs en viss lägstanivå på institutens kapitalbuffertar för bostads-

utlåning. dessutom kan det ge en viss en priseffekt på bostadskrediter som bidrar 

till att dämpa kreditefterfrågan. ett alternativ som är tillämpligt för båda meto-

derna är att höja kapitalkraven för bostadslån generellt. detta kan leda till högre 

lånekostnader för bostadskrediter generellt vilket i så fall torde ge en dämpande 

effekt på kreditcykeln. 

20 detta görs till viss del redan i existerande kapitaltäckningsregler.
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ExEMPEl: Skärpta kapitalkrav för bostadsutlåning
Förutsatt att de striktare kapitalkraven leder till att bankerna ökar sitt kapital kommer de medföra 
ökade kostnader för bankerna att tillhandahålla bostadsutlåning. givet att dessa kostnader överförs på 
kunderna så kommer utlåningsräntorna att öka. i vilken omfattning räntorna ökar beror på en rad olika 
omständigheter, framförallt storleken på höjningen av kapitalkraven och i vilken mån kostnaderna överförs 
på kunderna. i detta exempel antar vi att utlåningsräntan på bottenlån ökar med 0,3 % och att räntan på 
topplån förblir oförändrad. samma villkor som i grundexemplet gäller.

Hushållets kostnader blir i detta fall:

FinansieRing beLopp (kR) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kR/mån)
amoRteRing 

(kR/mån)

bottenlån 1 700 000 85 2,9 4 108 1 574 
topplån 200 000 15 4,6 767 1 667
eget kapital 100 000 5 

KoNSEKVENSER: Hushållets initiala månadsutgift blir, efter skattereduktion 6 654 kr, varav 3 413 kr i 
räntekostnader. Jämfört med grundexemplet får hushållet får en högre räntekostnad efter skatt på ca 300 
kr per månad.

Måluppfyllnad

de kreditgivande instituten håller i regel mer kapital än vad regelverket kräver. en 

skärpning av kapitalkraven, generellt eller för bostadslån specifikt, innebär därför 

inte per automatik en förbättring av det finansiella systemet motståndskraft mot 

störningar. en förutsättning för att så ska ske är att skärpningen gör att instituten 

antingen tvingas, eller på egen hand väljer, att öka sitt kapital. kort sagt, för att 

uppnå en faktisk effekt krävs att det formella kapitalkravet överstiger de kapitalkrav 

som instituten (via dess finansiärer) ställer på sig själva.

när det gäller effekten på pris- och kreditcykeln så innebär skärpta kapitalkrav 

för bostadslån att denna kategori av utlåning blir dyrare för bankerna att tillhanda-

hålla (förutsatt att de inte har interna kapitalkrav som överstiger de legala kraven). 

om bankerna väljer att överföra den ökade kostnaden på bolånekunderna stiger 

räntorna och efterfrågan på bolån minskar. skärpta krav kan således förväntas 

ge en dämpande effekt på kreditcykeln och därmed också på bostadsmarknaden. 

bankerna skulle också kunna välja att möta de skärpta kraven genom att dra ned på 

sin bostadsutlåning. i detta fall påverkas kreditutbudet negativt, vilket även det ger 

en dämpande effekt. 

Här bör dock noteras att kapitaltäckningsreglernas huvudsakliga uppgift är att 

stärka det finansiella systemets motståndskraft. Även om kraven kan ha en inverkan 

på pris- och kreditcykler så är inte detta ett syfte som regelverket kan användas 

för. men även om kraven skulle kunna användas för detta ändamål kan det finnas 

omständigheter som gör att effekten av skärpta krav på pris- och kreditcykler inte 

blir den önskade. i en uppgångsfas som präglas av stor optimism kan hushållens 

kreditefterfrågan vara så stark att de ökade lånekostnader (prisincitament) som de 
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ytterligare kraven medför inte ger någon påtaglig effekt på kreditgivningen. det 

kan också vara så att bankernas kostnader för att anskaffa kapital kan vara låga i en 

uppgångsfas, vilket kan göra att de skärpta kapitalkraven inte leder till någon större 

effekt på utlåningsräntorna. 

Förändringar av kapitalkraven som enbart riktar sig mot vissa typer av utlåning, 

i detta fall bostadslån, gör att denna typ av utlåning blir relativt mer kostsam för 

instituten. en möjlig konsekvens av detta är att bankerna väljer att omfördela sin 

utlåning till andra kategorier av lån, såsom t.ex. konsumentkrediter utan säkerhet 

eller företagsutlåning. om flödena går mot mer riskfylld utlåning motverkas den 

stabilitetsbevarande effekt som en höjning av kraven kan syfta till att åstadkomma. 

ovan nämndes några alternativa sätt för att skärpa kapitalkraven för bostadslån 

specifikt; genom en generell höjning av kraven, utökad differentiering av riskvik-

terna eller ett golv för riskvikterna. 

en differentiering utifrån belåningsgrad gör att det blir mer kostsamt med hög 

belåning, vilket i sig kan bidra till minskad skuldsättning och dämpade kredit- och 

priscykler. att kapitalkraven är beroende av marknadsvärdet på fastigheterna gör 

dock att det finns en motverkande cyklisk effekt. om instituten marknadsvärderar 

sina säkerheter innebär stigande priser att låntagarnas belåningsgrad sjunker, vilket 

också medför sjunkande kapitalkrav. därigenom frigörs kapital i instituten som 

de kan använda för att öka sin kreditgivning. det omvända förhållandet gäller vid 

fallande priser. på detta sätt bidrar kapitalkraven till att förstärka snarare än dämpa 

kredit- och priscykler. denna effekt kan antas bli större ju mer riskdifferentierade 

kraven är.

att införa ett golv för riskvikterna inom ramen för internmetoden bidrar till att 

säkerställa att bankernas kapitalbuffertar för bostadsutlåning alltid uppgår till en 

viss miniminivå. samtidigt innebär ett sådant golv ett avsteg från principen att 

kapitalkraven ska beräknas utifrån hur stora förluster utlåningen historiskt sett har 

medfört för institutet. 

Andra konsekvenser

att kapitalkraven beräknas utifrån historiska förlustdata är ett uttryck för en av 

kapitaltäckningsreglernas mest grundläggande principer, nämligen att kapitalkraven 

så nära som möjligt ska avspegla de faktiska risker som instituten tar. en viktig an-

ledning till detta är att regelverket som sådant inte ska bli en faktor för hur instituten 

väljer att bedriva sin utlåning. ett annan central anledning är att bankerna inte ska 

tvingas att hålla mer kapital än vad riskerna i verksamheten motiverar. 

om man väljer att frångå denna princip genom att införa kapitalkrav för bostads-

lån som överstiger de som ges av befintliga riskberäkningsmetoder kan bostadsut-

låningen komma att minska (och andra typer av utlåning öka). att regelverket på 

detta sätt påverkar kreditförsörjningen kan dock vara motiverat om det finns skäl 
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att tro att beräkningsmetoderna för kapitalkraven underskattar de faktiska riskerna. 

ett annat motiv skulle kunna vara om bankernas kreditgivning skapar en så kallad 

negativ externalitet, dvs. att bostadsutlåningen skapar risker för samhällsekonomin 

som är större än de risker som den medför för den individuella banken. genom kapi-

talkraven, men även genom övriga diskuterade verktyg, kan myndigheterna försöka 

”prissätta” dessa externaliteter så att bostadsutlåningen hamnar på en samhällseko-

nomiskt acceptabel risknivå.

en ökad differentiering av kapitalkraven medför att hushåll med höga belå-

ningsgrader får högre lånekostnader relativt hushåll med lägre belåningsgrader. på 

samma sätt som i fallet med en begränsningsregel relaterad till bostadens värde 

kan detta leda till att kapitalsvaga hushåll, t.ex. förstagångsköpare, för svårare att 

komma in på bostadsmarknaden.

Implementeringsfrågor

Förändrade kapitalkrav kommer att påverka den redan befintliga stocken av bo-

stadslån. detta till skillnad från tidigare diskuterade verktyg som rimligtvis enbart 

kan tillämpas för nyutlåning eller lån som läggs om. en effekt av denna skillnad är 

att befintliga ägare av bostäder påverkas på ett mer omedelbart sätt. i den mån 

kraven leder till högre utlåningsräntor minskar befintliga husägares konsumtionsut-

rymme medan t.ex. ett belåningstak endast ger en indirekt påverkan (om det skapar 

prisförändringar som i sin tur påverkar hushållens konsumtionsval). Förändrade ka-

pitalkrav kan således förväntas ha en större inverkan på efterfrågan i ekonomin än 

verktyg som riktas mot nyutlåning, eftersom det påverkar både lånekostnader och 

tillgångsvärden och hos redan befintliga låntagare. om syftet med verktyget är att 

motverka en ohållbar utveckling i bostadspriser och skuldsättning, utan att samti-

digt strama åt hushållens ”likviditet”, framstår verktyg som inriktar sig på nyutlåning 

som ett lämpligare alternativ.

kapitalkraven bygger på internationellt överenskomna standarder. ensidiga för-

ändringar i det svenska regelverket skulle innebära att förhållandena på den svenska 

bolånemarknaden avvek från de internationellt rådande. det finns dock ett flertal 

länder som valt att gå i denna riktning och tillämpa striktare krav. dessutom är det 

så att även andra verktyg som innebär en skärpning av bostadsutlåningen skulle 

inverka på svenska bankers internationella konkurrenskraft. 

om kapitalkraven för bostadslån ska kunna tillämpas dynamiskt är det viktig att 

fundera på hur dessa bör samordnas med de kontracykliska krav som kommer att 

börja fasas in fr.o.m. 2016. dessa ska nämligen också fungera på så sätt att kraven 

ska kunna varieras över tid, dock inte med hänvisning till bostadsutlåningen specifikt 

utan utifrån den generella kreditutvecklingen i ekonomin. För att slippa två olika 

dynamiska kapitalkrav vore en rimlig ansats att utforma de kontracykliska kapital-

kraven så att de inte enbart kan aktiveras när kreditexpansionen i ekonomin som 
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helhet är hög, utan även när utlåningen stiger kraftigt på enskilda delmarknader, 

t.ex. bolånemarknaden.

2.2.2  Kassakrav för bostadsutlåning

inom ramen för sin verksamhet kan Riksbanken ställa så kallade kassakrav på 

bankerna. dessa krav skulle kunna användas som ett instrument för att påverka 

bankernas bostadsutlåning och således också pris- och kreditutvecklingen på 

b ostadsmarknaden. 

ett kassakrav fungerar så att bankerna tvingas placera en viss mängd medel i 

Riksbanken. kassakravet beräknas som en andel (kassakvot) av någon post (bas) i 

bankens balansräkning. det är Riksbanken som beslutar vilken bas kravet ska beräk-

nas på och också vilken ränteersättning som ska utgå för de placerade medlen. ge-

nom att införa ett kassakrav med bankernas bostadsutlåning som bas, och för detta 

betala en lägre ränteersättning än den ränta bankerna måste betala för att skaffa 

dessa medel, kommer kravet i praktiken fungera som en skatt eller avgift på bolån. i 

den mån denna kostnad läggs till bankernas utlåningsräntor kommer kassakravet ge 

en dämpande effekt på kreditefterfrågan.

ExEMPEl: Kassakrav för bostadsutlåning
Riksbanken tillämpar ett kassakrav där basen utgörs av bostadslån och där kassakvoten fastställts 
till 20 procent. om skillnaden mellan den ränteersättningen som Riksbanken betalar och bankens 
upplåningskostnader är 2 procent kommer bankens kostnader för bostadsutlåning att öka med 2*0,2=0,4 
procent. Läggs denna kostnad helt på utlåningsräntan för bolånet ser hushållets kostnader ut som följer (vi 
förutsätter att enbart bottenlån ingår i basen för kassakravet):

FinansieRing beLopp (kR) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kR/mån)
amoRteRing 

(kR/mån)

bottenlån 1 700 000 85 3,0 4 250  1 574 
topplån 200 000 15 4,6 767 1 667
eget kapital 100 000 5 

KoNSEKVENSER: Hushållets initiala månadsutgift blir 6 753 kr efter skattereduktion, varav 3 512 kr i 
räntekostnader. Jämfört med grundexemplet får hushållet en högre räntekostnad efter skatt på ca 400 kr 
per månad.

Måluppfyllnad

ett kassakrav som tillämpas på detta sätt syftar i första hand till att påverka banker 

och låntagare i sådan riktning att kreditgivningen för bostäder minskar. de ökade 

kostnader som kravet medför förutsätter att bankerna höjer utlåningsräntorna 

om de vill upprätthålla sina vinstmarginaler. ökade utlåningsräntor ger dock en 

dämpande effekt på hushållens efterfrågan på bostadskrediter. om bankerna av 

något skäl inte kan kompensera sig för kostnaderna genom högre utlåningsräntorna 

påverkas inte hushållens kreditefterfrågan. däremot kan bankernas benägenhet att 
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låna ut pengar för bostadsändamål minska, vilket i så fall leder till ett minskat utbud 

av bostadskrediter. oavsett om de ökade kostnaderna leder till en minskad efter-

frågan eller minskat utbud leder kassakravet till en dämpande effekt på pris- och 

kreditcykeln.

genom sin effekt på pris- och kreditcykeln bidrar kassakravet till en minskad risk 

för att bostadsmarknaden ska bli en källa till störningar i det finansiella systemet. 

kravet innebär dock ingen direkt förstärkning av bankernas motståndskraft på det 

sätt som skärpta kapitalkrav gör, vilka skapar ett större buffertkapital hos bankerna. 

en tilltalande egenskap hos kassakrav är att det sannolikt ger en bättre precision 

i prisstyrningen av lån än ökade kapitalkrav. den effekt kapitalkrav ger på bolåne-

räntor beror på flera olika faktorer som myndigheterna inte har någon omedelbar 

kontroll över, däribland bankens kapitalkostnader och interna kapitalallokerings-

modeller. kassakravets effekt på bolåneräntorna är dock sannolikt mer direkt och 

kontrollerbart eftersom kostnaden styrs av faktorer som Riksbanken själva beslutar 

om (kassakvotens storlek, ränteersättningen för kassakravet och bankernas upplå-

ningsränta för att finansiera kassakravet). 

en förutsättning för att kassakraven ska vara effektiva i att begränsa en viss 

kategori av utlåning är emellertid att bankerna väljer att ta ut kostnaderna på just 

på den lånekategorin. om Riksbanken väljer att införa kassakrav för nyutlåning för 

bostadsändamål och bankerna överför denna kostnad på en större krets låntagare, 

t.ex. även befintliga låntagare, blir effekten mindre på den lånekategori som åtgär-

den avsåg samtidigt som en oönskad priseffekt uppstår för andra lånekategorier.

Implementeringsfrågor

kassakrav får enligt Riksbankslagen21 enbart införas i penningpolitiskt syfte. i strikt 

mening kan kassakrav således inte införas om bostadsutlåningen enbart är att be-

trakta som en risk för det finansiella systemets stabilitet. samtidigt säger dock förar-

betena till lagen att det kan uppkomma situationer där en kris i betalningssystemet 

hotar att riskera målet om ett fast penningvärde. i sådana situationer får de pen-

ningpolitiska verktygen användas för att avvärja en kris. i en vidare mening är det 

alltså möjligt motivera användningen av kassakrav för att hantera stabilitetsproblem, 

förutsatt att problemen i förlängningen kan hota prisstabiliteten. kassakraven kan 

dock inte användas i det isolerade syftet att främja finansiell stabilitet. Riksbanken 

har i en skrivelse till Riksdagen framfört att det bör analyseras om Riksbanken bör 

ges särskilda verktyg, såsom kassakrav, som får användas enkom i stabilitetsyfte22. 

Riksbanken fattar själva beslut om vilken bas kassakravet ska baseras på. det 

finns således inga legala hinder mot att kassakravet även tillämpas för den befintliga 

21 Lag (1988:1385) om sveriges riksbank.
22 2009/10:Rb4, Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen.
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stocken av bostadslån. som argumenterats i tidigare avsnitt är dock verktyg som rik-

tas mot nyutlåning mer ändamålsenliga om målet är att påverka pris- och kreditut-

vecklingen. eftersom det primärt är i detta syfte som kassakrav kan användas är det 

därför också naturligt att tillämpningen begränsas till nyutlåning. 

en förutsättning för att kassakrav ska kunna uppfylla syftet att styra bostadsut-

låningen är att de kreditgivande instituten inte hittar sätt att kringgå kraven. det 

är viktigt att säkerställa att utlåningen inte flyttas till institut som inte omfattas av 

kraven eller att instituten väljer andra låneformer för att undvika kraven.  

2.3  FiskaLa veRktYg

skatte- och avgiftsregler utgör en ytterligare kategori av verktyg som skulle kunna 

användas för att påverka utvecklingen på bostadsmarknaden. i den allra bredaste 

bemärkelsen så kan de flesta fiskala instrument som riktas mot hushållen eller de 

kreditgivande instituten ha betydelse för bostadsmarknaden. exempelvis så innebär 

en förändring av inkomstskatterna en påverkan på hushållens köpkraft och därmed 

potentiellt också deras efterfrågan på bostäder. Här har vi dock valt att avgränsa 

diskussionen till fiskala instrument som kan antas ha en mer direkt inverkan på 

bostadsmarknaden. 

i sverige finns det inga fiskala verktyg med det specifika syftet att styra pris- och 

kreditutvecklingen på bostadsmarknaden. inte heller internationellt tycks det finnas 

något exempel på skatter eller avgifter med detta uttryckliga syfte. däremot finns 

både i sverige och andra länder flertalet olika skatte- och avgiftsregler som påverkar 

bostadsmarknaden och hushållens benägenhet att låna pengar för bostadsändamål. 

För sveriges del omfattas bostadsmarknaden dels av transaktionsskatter i form av 

stämpelskatter och reavinstbeskattning vid försäljning av bostäder, dels av beskatt-

ning av bostadstillgångar i form av kommunala fastighetsavgifter. en skatteregel 

som inte är kopplad till transaktioner eller ägande av bostäder, men som ändå har 

stor betydelse för bostadsmarknaden, är hushållens möjligheter att göra avdrag för 

ränteutgifter på sina lån. 

ett tänkbart alternativ är att använda dessa regler som ett verktyg för att säker-

ställa en hållbar utveckling av bostadspriser och skuldsättning. ett annat alternativ 

är att utveckla nya skatte- eller avgiftsinstrument med samma syfte. det skulle 

exempelvis kunna handla om att införa en särskild skatt eller avgift på hushållens 

skuldsättning, antingen för alla typer av skulder eller för bolån specifikt. med hjälp 

av en sådan skatt blir det möjligt att styra hushållens kreditefterfrågan. om skatten 

dessutom tillämpas dynamiskt blir det möjligt att använda det som ett instrument 

för att aktivt stabilisera pris- och kreditcykler.



Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden  331 

kapiteL iii.3 n  n

ExEMPEl: Avskaffat ränteavdrag  
ett avskaffande av ränteavdraget innebär att hushållet måste bära hela räntekostnaden själv. Hushållets 
kostnader ser då ut som följer: 

FinansieRing beLopp (kR) andeL (%) RÄnta (%)
RÄntekostnad 

(kR/mån)
amoRteRing 

(kR/mån)

bottenlån 1 700 000 85 2,6  3 683 1 574
topplån 200 000 10 4,6 767 1 667
eget kapital 100 000 5 

KoNSEKVENSER: utan avdragsmöjlighet blir den initiala månadsutgiften 7 691 kr i månaden. 
Räntekostnaden på 4 450 kr är 1 335 kronor högre än i grundexemplet där ränteavdrag tillstås. Ju högre 
räntan är desto större skillnad gör ränteavdraget. vid tre procentenheters högre räntesatser på topp- och 
bottenlån blir månadskostnaden 2 760 kr högre om ränteavdrag inte tillåts.

Måluppfyllnad

samtliga nämnda skatte- eller avgiftsregler skulle potentiellt kunna användas både 

för att påverka prisbildning på bostadsmarknaden och för att dämpa kreditefter-

frågan och skuldsättningen hos hushållen. till exempel skulle ett avskaffat ränte-

avdrag med största sannolikhet leda till en kraftig dämpning av hushållens kredit-

efterfrågan, vilket också skulle ge en avkylande effekt på bostadspriserna. på 

liknande sätt skulle högre stämpel- och reavinstskatter liksom höjda fastighetsav-

gifter verka prisdämpande.

eftersom uppkomsten av skadliga obalanser på bostadsmarknaden i de allra 

flesta fall är kreditdrivna är en rimlig utgångspunkt att verktygen bör inriktas mot 

hushållens skuldsättning. av de regler som har nämnts ovan är det därför enbart 

ränteavdraget och en särskild beskattning av hushållens skuldsättning som kvalifice-

rar sig som lämpliga verktyg. 

sett till dess effekter är skillnaderna mellan dessa båda alternativ små. att införa 

en beskattning av hushållens samtliga skulder vore till och med en identisk åtgärd 

som ett minskat eller avskaffat ränteavdrag, vilket gör det svårt att se behovet av att 

införa en ett sådant verktyg i stället för att reformera en redan befintlig regel. en be-

skattning som enbart avser bolån ger en mer riktad effekt mot bostadsmarknaden. 

problemet med en sådan regel är dock att den diskriminerar utlåning för bostadsän-

damål till förmån för andra typer av utlåning.

Förändrade ränteavdrag (eller en skuldsättningsskatt) är ett renodlat prisstyrande 

verktyg. till skillnad från exempelvis ett bindande belåningstak sätter det inga 

absoluta gränser för hur mycket hushållen får låna utan inverkar i stället på kredit-

efterfrågan genom att påverka kostnaden för lånet. i detta avseende fungerar det 

på samma sätt som kapitalkrav. en viktig skillnad är dock att ändrade avdragsregler 

inte inverkar på kreditutbudet på samma sätt som kapitalkraven kan göra om ban-

kerna väljer att möta förändrade krav genom att öka eller minska sina utlåningsvo-

lymer. en annan skillnad är att ränteavdraget inte stärker bankernas motståndskraft 
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på samma direkta sätt som ökade kapitalkrav. Ränteavdraget är således mer att 

betrakta som en åtgärd för att stabilisera pris- och kreditcykler snarare än ett direkt 

sätt att stärka stabiliteten i det finansiella systemet.

i likhet med ändrade kapitalkrav innebär ett förändrat ränteavdrag en påverkan 

på den redan befintliga stocken av bostadslån. som diskuteras i avsnittet om kapi-

talkrav innebär detta att befintliga ägare av bostäder påverkas på ett mer omedel-

bart sätt än vad som blir fallet med ett bolånetak eller andra verktyg som rimligtvis 

enbart kan riktas mot nyutlåning. det är dock troligt att dessa effekter blir än större 

med ett förändrat ränteavdrag eftersom det i fråga om kapitalkrav är osäkert i vilken 

utsträckning en skärpning verkligen leder till stigande utlåningsräntor och därmed 

ett minskat konsumtionsutrymme för hushållen. ett minskat ränteavdrag leder däre-

mot otvivelaktigt till ökade lånekostnader för hushållen. som konstaterades tidigare 

kan det vara överflödigt att på detta sätt strama åt hushållens ”likviditet” om målet 

enbart är att motverka en ohållbar utveckling i bostadspriser och skuldsättning. För 

detta ändamål är verktyg som inriktar sig på nyutlåning ett lämpligare alternativ. 

För befintliga låntagare innebär ett förändrat ränteavdrag en ökad räntekostnad 

som de  inte kunde beakta eller förutse vid tillfället då lånet togs. För låntagare med 

små marginaler kan detta vara särskilt problematiskt eftersom förutsättningarna för 

att bära lånet försämras om avdragsmöjligheterna minskar.

Övriga konsekvenser

Även om justeringar av avdragsmöjligheterna skulle vara ett effektivt verktyg för 

att motverka obalanser på bostadsmarknaden är det viktigt att påpeka att denna, 

liksom övriga redan existerande skatte- och avgiftsregler, inte har skapats för just 

detta ändamål. att reglerna justeras för att kunna utgöra ett styrmedel för utveck-

lingen på bostadsmarknaden riskerar att leda till att reglernas primära syfte urholkas 

och att oönskade finanspolitiska och samhällsekonomiska effekter därmed kan upp-

stå. dessutom ingår ränteavdraget och reavinstbeskattningen på bostäder som en 

viktig del i det svenska kapitalbeskattningsramverket. att göra ändringar som enbart 

avser enskilda sektorer eller tillgångsslag medför asymmetrier i skattesystemet som 

möjligtvis kan betraktas som mindre lämpliga.

alternativet, att utveckla nya fiskala verktyg, skulle innebära en renodling och 

en ökad tydlighet kring målen med olika instrument. detta innebär dock inte att 

eventuella målkonflikter med existerande fiskala instrument elimineras. om det till 

exempel införs en beskattning av hushållens skuldsättning så är det i princip samma 

sak som att minska eller avskaffa ränteavdraget. utöver att detta innebär att rän-

teavdragets avsedda syfte helt eller delvis neutraliseras så innebär det också – som 

ovan nämnts – att det uppstår asymmetrier i skattesystemet. 
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Implementeringsfrågor

en aspekt som måste beaktas i fråga om att använda fiskala instrument för att styra 

utvecklingen på bostadsmarknaden är att enbart Riksdagen kan fatta beslut om 

skatter. detta gör att det inte går att delegera beslutsbefogenheterna till en myndig-

het som kan fatta beslut oberoende av politiska överväganden. 

2.4  sammanFattande öveRvÄganden

analysen ovan har skett utifrån frågeställningen vilka verktyg, utöver den penning-

politiska styrräntan, som kan användas för att motverka att bostadsmarknaden blir 

en källa till makroekonomiska störningar. som beskrivs inledningsvis finns det två 

huvudsakliga strategier för att förebygga att sådana störningar uppstår. antingen 

kan myndigheterna försöka styra utvecklingen i bostadspriser och skuldsättning så 

att obalanser på bostadsmarknaden aldrig uppstår, eller så kan de se till att det finns 

tillräcklig motståndskraft i det finansiella systemet (och hushållen) för att det inte ska 

uppstå några störningar om – eller när – obalanserna justeras. 

i fråga om att styra pris- och kreditutvecklingen kan de flesta verktygen vara 

verksamma – dock i större eller mindre utsträckning. av de verktyg som fungerar 

prisstyrande är ett förändrat ränteavdrag sannolikt det mest effektiva. detta eft-

ersom det får en direkt effekt på hushållens lånekostnader och dessutom biter på 

samtliga hushåll som har lån, oavsett storlek på lånet, förmögenheter eller inkom-

ster. ett kassakrav baserat på bostadslån kan också förväntas ge ett tämligen direkt 

genomslag på bankernas bolåneräntor och därmed också hushållens lånekostnader. 

en förutsättning för att kassakravet ska vara effektivt är dock att bankerna väljer att 

ta ut kostnaderna för kravet på den låntagarkategori som kravet avser. 

under förutsättning att de är bindande (dvs. fungerar som fasta kvantitativa 

begränsningar) kan även verktyg som begränsar hur stora lån hushållen får ta eller 

hur mycket som måste amorteras förväntas ha en god förmåga att påverka pris- 

och kreditutvecklingen. styrkan med den här typen av verktyg är att de kan verka 

stabiliserande över tid utan att nödvändigtvis behöva tillämpas dynamiskt. om 

lånebegränsningarna inte är bindande (i meningen att hushållen på vissa premisser 

kan belåna sig över gränserna) får de i stället prisstyrande egenskaper. vilken effekt 

de då får på pris- och kreditutveckling är i likhet med andra prisstyrande verktyg 

beroende av hur hushållens lånekostnader påverkas. i jämförelse med ränteavdrag 

och kassakrav är dock de lånebegränsande verktygens genomslag på lånekostnad-

erna mer indirekt och således också svårare för myndigheter att styra med någon 

större precision.  

Räntebindningskrav, riskförsäkringar och kapitalkrav är sannolikt mindre effektiva 

verktyg om målet är att styra pris- och kreditcykler. Räntebindingskrav kan förvisso 

ge en dämpande effekt när de införs, men det är svårt att se hur de på kontinuerligt 
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basis skulle kunna bidra till en stabilare pris- och kreditutveckling. beroende på hur 

de utformas kan även riskförsäkringar ge en avkylande effekt, men eftersom dessa 

varken begränsar lånevolymer eller höjer kostnaderna för att låna (åtminstone ur ett 

teoretiskt perspektiv) bör effekterna vara begränsade. att kapitalkrav betraktas som 

ett mindre effektivt verktyg beror på att det är osäkert vilket genomslag förändrade 

krav de facto får på bankernas utlåningsräntor och därmed också på hushållens 

kreditefterfrågan. Här kan dessutom tilläggas att kapitalkraven i dagsläget inte kan 

– eller åtminstone inte är ämnade att – användas i det isolerade syftet att påverka 

utvecklingen i bostadspriser eller kreditstockar (även om de indirekt har en sådan 

effekt).  

en gemensam egenskap hos kapitalkrav och ränteavdrag är att de (sannolikt) inte 

kan begränsas till att enbart omfatta nyutlåning. detta i motsats till övriga verktyg 

som antingen kan, eller måste avgränsas till att enbart omfatta nya lån och lån som 

läggs om. detta är något som talar för den senare kategorin av verktyg eftersom 

regler som omfattar hela lånestocken ger en åtstramande effekt för samtliga hush-

åll, något som inte framstår som nödvändigt om avsikten är att påverka pris- och 

kreditutvecklingen.

vad gäller förmågan att stärka det finansiella systemets motståndskraft är 

kapitalkrav det mest direkta sättet att åstadkomma detta. i och med att bankernas 

ekonomiska buffertar ökar, minskar risken för att makroekonomiska störningar ska 

uppstå till följd av stabilitetsproblem. samtliga de verktyg som riktas mot hushållens 

skuldsättning bidrar också till att stärka det finansiella systemets motståndskraft, 

dock på ett mer indirekt sätt. i och med att reglerna bidrar till att minska hushål-

lens ekonomiska sårbarhet, minskar också kreditriskerna i bankerna. ett förändrat 

ränteavdrag eller kassakrav ger inte heller någon direkt effekt på det finansiella 

systemets motståndskraft, i meningen att de stärker bankernas ekonomiska buffer-

tar. i den mån det bidrar till en stabilare pris- och kreditutveckling kommer dock det 

finansiella systemets, såväl som hushållens sårbarhet att minska.

i fråga om implementering av verktygen så är svårigheterna störst med amorter-

ingskrav. ett amorteringskrav skulle sannolikt kräva kraftiga inskränkningar i hushål-

lens möjligheter att låna för att kravet inte enkelt ska kunna kringgås.

Även i fråga om de övriga verktygen finns det vissa centrala implementerings-

frågor att beakta. avvägningen mellan kvantitativa eller prisstyrande regler är en 

viktig sådan fråga. å ena sidan kan det vara både svårt och kostsamt att införa 

absoluta restriktioner för hushållens skuldsättning. detta gäller framförallt en 

lånebegränsning baserad på bostadens värde, vilken i princip skulle kräva ett förbud 

mot belåning utan bostad som säkerhet. å andra sidan är frågan om regler som inte 

innebär en absolut restriktion ger tillräckliga prisincitament för att påverka hushål-

lens skuldsättning. om de inte gör det är risken att verktyget i stället blir kontra-

produktivt.
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en annan implementeringsfråga rör om verktygen kan och bör tillämpas dyna-

miskt. i fråga om prisstyrande verktyg, såsom t.ex. kassakrav, är dynamisk til-

lämpning mer angeläget än för kvantitativa verktyg, såsom t.ex. bindande begrän-

sningsregler för hushållens skuldsättning. detta eftersom hushållens reaktion på 

de incitament som ett prisstyrande verktyg ger kan skifta över tiden. ett verktyg 

som höjer kostnaderna för att låna, kan – beroende på hur hushållens preferenser 

utvecklas – ge stor effekt i en period och mindre effekt i annan period. eftersom ett 

kvantitativt verktyg sätter absoluta gränser för hushållens agerande spelar skiftande 

preferenser mindre roll. stabiliserande effekter på pris- och kreditutvecklingen kan 

därför sannolikt uppnås även utan att verktygen tillämpas dynamiskt. men också i 

fråga om kvantitativa verktyg kan det finnas behov av dynamisk tillämpning. detta 

gäller framförallt alternativet att begränsa hushållens skuldsättning i förhållande till 

bostadens värde. 

2.5  veRktYgens konsekvenseR på penningpoLitiken

i detta avsnitt tittar vi närmare på hur de alternativa verktygen påverkar penningpo-

litiken. med penningpolitik menar vi ändringar i Riksbankens styrränta och ränteba-

nan. vi försöker svara på två frågor:
 

1. Hur påverkar verktygen penningpolitikens effekter på realekonomi och 

inflation (transmissionsmekanismen)? 

2. Hur samspelar en dynamisk användning av verktygen med penningpolitiken? 

kommer en åtstramning av verktygen förstärka eller försvaga effekterna av en 

förändring av räntan? 

penningpolitiken verkar genom olika kanaler (se till exempel Hopkins, Lindé och 

söderström, 2009). vi kommer här att fokusera på efterfrågekanalen, och speciellt 

penningpolitikens effekter på hushållens efterfrågan. penningpolitikens andra kana-

ler, till exempel växelkurskanalen eller kanalen till företagens efterfrågan påverkas i 

liten grad av de alternativa verktygen. 

analysen är kvalitativ. vi försöker alltså enbart identifiera hur verktygen kan 

tänkas påverka penningpolitikens effekter. vi gör inga försök till kvantifiering. Flera 

av verktygen kommer att verka i olika riktningar, och för att då kunna säga något 

om den totala effekten skulle en kvantitativ modell behövas.

2.5.1  Effekter på transmissionsmekanismen

Verktyg riktade mot hushållens skuldsättning

Flera av verktygen riktade mot hushållens skuldsättning innebär i praktiken att 

en gräns sätts för hur mycket hushållen kan låna. bindande regler för hur mycket 
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hushållen får låna i förhållande till bostadens värde eller inkomsten är exempel på 

direkta sådana begränsningar. indirekt fungerar även amorteringskrav som en sådan 

gräns. i frånvaro av en gräns för hur mycket hushållen kan låna kan hushållen fritt 

ändra sitt lånande eller sparande vid ränteförändringar så att önskad konsumtion 

uppnås. vid en första anblick borde därför verktyg som sätter en gräns för hur 

mycket hushållen kan låna minska hushållskonsumtionens känslighet för ränte-

förändringar. en rimlig slutsats är då att penningpolitikens effekter på hushållens 

konsumtion blir mindre. 

men flera av de verktygen riktade mot hushållens skuldsättning innebär att 

gränsen för hur mycket hushållen kan låna i kronor ändras vid ränteförändringar. till 

exempel kommer gränsen i kronor ändras om lånebegränsningen är given som en 

andel av bostadspriset, och bostadspriset ändras vid en ränteförändring. verktygens 

inverkan på transmissionsmekanismen blir därför mer komplicerad, och det kan tän-

kas att hushållskonsumtionens känslighet för ränteförändringar ökar när det införs 

lånebegränsande verktyg. det är därför viktigt att skilja på verktyg där lånebegräns-

ningen i kronor påverkas av räntan och verktyg där gränsen i kronor inte påverkas 

av räntan.

analysen av transmissionsmekanismen och verktygen riktade mot hushållens 

skuldsättning blir enklare om vi först definierar några enkla begrepp som beskriver 

effekterna av en ränteförändring på hushållens konsumtion.23 då verktygen riktade 

mot hushållens skuldsättning i princip bara påverkar hushåll som lånar, studerar vi 

bara effekterna av en ränteförändring på hushåll som är låntagare. vi skiljer mellan 

två effekter.

• Inkomsteffekten: när räntan sänks faller räntekostnaderna för ett givet lån. 

Hushåll med lån får därmed mera över till konsumtion. när räntan går upp är 

det tvärtom.

• Substitutionseffekten: när räntan sänks blir konsumtion i dag billigare relativt 

till konsumtion senare. Hushållen tenderar därför att konsumera mer nu 

relativt senare. när räntan går upp blir det tvärt om. 

För att göra analysen så enkel som möjligt ser vi bara på absoluta krav. till exempel 

kommer vi att anta att olika lånebegränsningsregler är absoluta på så sätt att det 

inte är möjligt att låna över lånebegränsningen. i realiteten kan det dock vara möjligt 

att låna utöver lånegränsen, men till en högre lånekostnad. 

en lånebegränsning baserad på bostadens värde ger lägre skuldsättning hos 

hushållen, förutsatt att kravet är bindande för något hushåll. med ”bindande” avses 

här att man skulle vilja låna ett belopp som är över gränsen. med lägre skuldsättning 

23 med ”konsumtion” avses hushållens efterfrågan i vidare bemärkelse, även hushållens realinvesterings-
efterfrågan. ”Räntan” avser här realräntan, eftersom denna bestämmer hushållens reala efterfrågan.
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blir inkomsteffekten av ränteförändringar svagare för hushållen som har lån, efter-

som ett mindre lånebelopp gör att en given förändring av reporäntan får räntekost-

naderna (räntan multiplicerad med lånets storlek) att förändras mindre. isolerat sett 

talar det för att effekterna av en ränteförändring blir svagare med en lånebegräns-

ning än utan.

om bostadspriserna inte påverkas av ändringar i penningpolitiken kommer en 

lånebegränsning baserad på bostadens värde innebära att det finns en fast övre 

gräns i kronor för hur mycket ett hushåll får låna. med en sådan gräns kopplas delar 

av substitutionseffekten ur. Hushåll som redan lånar till den övre gränsen får inte 

låna mer vid en sänkning av räntan. För hushåll som lånar mindre än gränsen kan 

gränsen göra att de inte kan öka sina lån lika mycket som de skulle önska när räntan 

sänks (se exempel 1). vid en ökning av räntan har gränsen dock ingen betydelse för 

substitutionseffekten då gränsen bara bestämmer det maximala beloppet som kan 

lånas. 

ExEMPEl 1. Hushåll vars konsumtion blir mindre känslig för räntesänkning under en begränsningsregel 
baserad på bostadens värde

vi antar i detta exempel att bostadspriserna inte beror på räntan, och att det därför inte är någon effekt 
på lånegänsen av ändringen i räntan. vi ser på ett hushåll som äger (eller kommer köpa) en bostad för 
2 000 000 kronor och har eget kapital på 300 000 kronor. detta innebär lån på 1 700 000 kronor. detta 
hushåll har (eller får) en belåningsgrad på 85 procent (17/20). om räntan är 5 procent får hushållet en 
ränteutgift på 85 000 per år (vi bortser från skatteavdraget). om räntan sänks till 4 procent sjunker de 
årliga ränteutgifterna med 17 000 kronor. Hushållet kan då öka sin upplåning med 425 000 kronor, men 
har samma årliga räntekostnader som när räntan var 5 procent och lånet på 1 700 000  kronor. men med 
en regel som begränsar belåningen till 85 procent av bostadens värde kan inte hushållet öka sitt lån (så 
länge huspriserna är oförändrade). den enda effekten av den lägre räntan är att hushållet får mer över i 
varje månad. därmed kan inte hushållets efterfrågan öka lika mycket som om det inte fanns en lånegräns.  

bostadspriserna tenderar dock att ändras när räntan ändras, och när bostadspriserna 

ändras kommer också lånegränsen i kronor att ändras.24 till exempel kommer en 

begränsningsregel på 85 procent innebära att en bostad värd 2 000 000 kronor kan 

belånas med 1 700 000 kronor, medan samma bostad kan belånas med 1 870 000 

kronor om den är värd 10 procent mera (2 200 000 kronor). om bostadspriserna änd-

ras mycket vid ändringar i räntan kommer också gränsen i kronor att ändras mycket 

med räntan. det kan ge en extra skjuts år substitutionseffekten. exempel 2 visar hur 

det kan gå till. i exemplet blir hushållets konsumtion mera känslig för sänkningar i 

räntan om det finns en begränsningsregel baserat på bostadens värde än om det inte 

finns en sådan gräns.  

24 enligt modellberäkningarna i kapitel ii.1 kan effekterna av ränteförändringar på huspriserna vara små.
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ExEMPEl 2. Hushåll vars konsumtionen blir mera känslig för räntesänkningar med en begränsningsregel 
baserad på bostadens värde

vi ser här på ett hushåll som äger en bostad och har lån på bostaden. om det inte finns någon 
begränsningsregel lånar hushållet 1 850 000 kronor när räntan är 5 procent, och 1 900 000 kronor 
när räntan är 4 procent. därmed kommer en sänkning av räntan från 5 till 4 procent leda till en ökning 
i lånebeloppet med 50 000 kronor i fallet utan begränsningsregel (se tabell nedan). vi antar att hela 
ökningen i lånebelopp går till konsumtion.

antag nu att det finns en regel som begränsar lånebeloppet till 85 procent av bostadens värde. antag 
vidare att bostaden är värd 2 000 000 kronor om räntan är 5 procent, och 2 100 000 kronor om räntan 
är 4 procent.25 därmed kan hushållet låna maximalt 1 700 000 kronor när räntan är 5 procent, och 
1 785 000 kronor om räntan är 4 procent. därmed kommer en sänkning av räntan från 5 till 4 procent leda 
till en ökning av lånebeloppet med 85 000 kronor i fallet med begränsningsregel. en sänkning av räntan 
från 5 till 4 procent får därmed större effekt på hushållets konsumtion med begränsningsregeln än utan 
begränsningsregeln. 

Bostadens värde och lånebelopp med och utan en lånebegränsning1

RÄnta
bostadens  

vÄRde
LånebeLopp utan 

LånebegRÄnsning
LånebeLopp med 

LånebegRÄnsning1

4 procent 2 100 000 1 900 000 1 785 000
5 procent 2 000 000 1 850 000 1 700 000

differens 100 000 50 000 85 000

1     Lånebegränsning vari lånebeloppet inte får överstiga 85 procent av bostadens värde.

i exempel 2 ser vi på effekterna av en sänkning av räntan. effekterna av en höjning 

av räntan beror på om regeln enbart gäller nya lån, eller om den också omfattar be-

fintliga lån. om regeln bara gäller för nya lån, får regeln ingen betydelse för effek-

ten av att räntan höjs för hushåll som redan har lån. dessa hushåll kan fritt välja om 

de vill behålla sina lån eller reducera dessa på samma sätt som om det inte fanns en 

lånebegränsning.26 vi kan därmed sammanfatta analysen med att om begränsnings-

regeln bara gäller nya lån så kommer det först och främst påverka efterfrågeeffek-

terna av en räntesänkning. om transmissionsmekanismen vid en räntesänkning blir 

starkare eller svagare med begränsningsregeln kommer bland annat bero på hur stor 

del av befolkningen som lånar och hur stor del av dessa som träffas av begränsning-

en.27 det beror också på hur mycket bostadspriserna och därmed gränsen ändras vid 

25 en fem procents ökning i bostadspriserna till följ av en sänkning av reporäntan med en procentenhet är 
relativt mycket, se artikeln ”en makroekonomisk analys av bostadspriserna” som finns i denna rapport.

26  För hushåll som sparar till egenkapital för bostadsköp kan dock regeln få betydelse för effekten av 
att räntan höjs också om den bara gäller nya lån. när räntan går upp behöver hushåll som sparar till 
kontantinsats inte spara lika mycket som tidigare då högre ränta innebär större ränteinkomster och 
lägre bostadspriser och därigenom lägre krav till kontantinsats för en given bostad. För dessa hushåll 
kan därför konsumtionen vara mera känsligt för en höjning av räntan om det finns en lånebegränsning 
för nya lån än om det inte finns en sådan begränsning. 

27 i realiteten vill det finnas en övre gräns för hur mycket ett hushåll får låna även när myndigheterna 
inte har fastsatt någon övre gräns. bland annat vill bankerna ofta kräva en viss kontantinsats, något 
som i realiteten innebär at det setts en gräns för hur mycket et hushåll får låna som andel av bostadens 
värde. myndighetspålagda krav som sänker denna gränsen vill emellertid medföra att flere hushåll 
möter en lånebegränsning.
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en räntesänkning.28 vår bedömning är att många hushåll måste vara lånebegränsade 

och bostadspriserna måste vara mycket räntekänsliga för att transmissionsmekanis-

men ska vara starkare med en begränsningsregel baserad på bostadens värde (för 

nya lån) än utan en sådan regel.

om begränsningen också skall gälla befintliga lån kan även effekten på hus-

hållskonsumtionen av räntehöjningar påverkas; detta då hushåll med befintliga lån 

måste amortera på sina lån om bostadspriserna faller så mycket att begränsningen 

blir bindande. transmissionsmekanismen skulle därför kunna bli starkare med en 

regel som gäller alla lån än om en sådan regel inte fanns. som påpekats tidigare är 

det dock orealistiskt att tänka sig en regel som omfattar andra än nya lån. 

Wallentin och sellin (2008) gör en kvantitativ analys av effekterna på transmis-

sionsmekanismen av en begränsningsregel baserad på bostadens värde. de finner 

att transmissionsmekanismen blir starkare när regeln blir strängare. vi tror dock att 

denna slutsats beror på två relativt orealistiska antaganden i deras analys: (i) Regeln 

gäller för alla lån (nya och befintliga). (ii) 20 procent av hushållen i ekonomin lånar 

till regelns övre gräns. i sverige gäller detta ungefär för nyutlåningen, men för samt-

liga (befintliga och nya) bolån är siffran betydligt lägre. till detta kommer att många 

hushåll inte har bolån alls.

lånebegränsningar baserade på hushållens inkomst kan formuleras på två sätt, 

antingen genom att begränsa lånebeloppet till inkomsten eller genom att begränsa 

lånekostnaderna (räntor och amorteringar) till inkomsten.

vid en begränsning av lånebeloppet påverkas inte gränsen för hur mycket hus-

hållen kan låna av räntan. detta då hushållens inkomster bara i liten grad påverkas 

av ändringar i räntan. därför fungerar regeln mer som en renodlad och fast låne-

begränsning i kronor. inkomst- och substitutionseffekten av en ränteförändring blir 

svagare än om regeln inte fanns. transmissionsmekanismen, och då särskilt effekten 

av räntesänkningar, blir därför svagare med regeln än utan.

med en regel som i stället baseras på lånekostnaderna (räntor och amorteringar) 

blir gränsen för hur mycket hushållen kan låna mycket beroende på räntan. om 

räntan sänks minskar ränteutgifterna för ett givet lånebelopp vilket på ett direkt 

sätt möjliggör ökad belåning. det kan ge en extra skjuts år substitutionseffekten på 

samma sätt som för en begränsningsregel baserat på bostadens värde när bosta-

dens värde är mycket känslig för förändringar i räntan (exempel 2). också här kan 

vi sammanfatta med att om begränsningsregeln bara gäller nya lån så kommer det 

först och främst påverka efterfrågeeffekterna av en räntesänkning. om begräns-

ningen också skall gälla befintliga lån kan även effekten på hushållskonsumtionen 

av räntehöjningar påverkas. om transmissionsmekanismen vid en räntesänkning 

28 enligt modellberäkningarna i artikeln ”en makroekonomisk analys av bostadspriserna” som ingår i 
denna utredning, kommer en ändring i reporäntan med en procentenhet ge en ändring i bostadspri-
serna på mellan 2 och 5 procent. med så pass små effekter kan det vara rimligt att anta att gränsen för 
hur mycket hushållen får låna i kronor inte ändras särskilt mycket med räntan.



340  Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden

n  n kapiteL iii.3

blir starkare eller svagare med begränsningsregeln kommer bland annat bero på hur 

stor del av befolkningen som lånar och hur stor del av dessa som träffas av begräns-

ningen.

ett amorteringskrav kan liknas vid en begränsningsregel baserad på lånekost-

naderna. då hushållen måste ha något kvar att leva på efter att de har betalat 

lånekostnaderna kommer hushållens inkomster minus kvar-att-leva-på-beloppet 

implicit definiera en övre gräns för lånekostnaderna som andel av inkomsten. den 

kvalitativa analysen liknar därför den för lånebegränsningen baserat på en begräns-

ningsregel där lånekostnaderna inte får överstiga en viss andel av inkomsterna. 

prisfallsförsäkringar, som är den form av riskförsäkringar som diskuterades i 

avsnitt 2.1.4, påverkar penningpolitikens effekt på hushållskonsumtionen olika be-

roende på om premien måste betalas som en klumpsumma av kontantinsatsen eller 

om den fördelas på löpande betalningar. om premien betalas som en klumpsumma 

påverkar det effekten av penningpolitiken på samma sätt som en lånebegränsning 

baserad på bostadens värde. om premien betalas löpande kan prisfallsförsäkringen 

liknas vid ett amorteringskrav. om ett visst premiebelopp måste betalas varje må-

nad, gör en räntesänkning att månadskostnaden minskar vid oförändrat lånebelopp, 

vilket ökar möjligt konsumtions- och lånebelopp. 

Räntebindningskrav, det vill säga krav på att bostadslån ska tas till bunden ränta, 

gör att penningpolitiken inte kan påverka kostnaden för bolån på samma sätt som 

om bostadslånen tas till rörlig ränta. därför kan ett sådant krav leda till att penning-

politiken påverkar efterfrågan i mindre utsträckning. om hushållens skuldsättning 

går ner till följd av räntebindningskravet kan också inkomsteffekten av en ränteänd-

ring bli svagare. För mer information om penningpolitikens effekter vid rörlig eller 

bunden boränta, se kapitel ii.2 

Verktyg riktade mot kreditinstitutens verksamhet  

i avsnitt 2.2.1 diskuteras kapitalkrav på kreditinstitut. För att analysera kapitalkra-

vets verkan på transmissionsmekanismen antar vi att bankernas utlåningsränta till 

bolån sätts schematiskt enligt följande:

Bolåneränta = reporänta + ”kapitalkravspåslag” + ”övriga påslag”

vi antar här att påslagen utöver reporäntan är additiva. ett högre kapitalkrav antas 

göra bankernas finansiering av utlåningen dyrare vilket höjer ”kapitalkravspåslaget” 

i förhållande till reporäntan. effekten av högre kapitalkrav blir då, allt annat lika, en 

högre utlåningsränta mot bolånekunderna. allt annat lika kommer penningpolitikens 

effekt på utlåningsräntan att bli precis densamma som utan ett sådant krav. om 

hushållens skuldsättning går ner till följd av kapitalkravet kan dock inkomsteffekten 

av en ränteändring bli svagare.
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som diskuterat i avsnitt 2.2. kommer kassakrav för bostadsutlåning i praktiken 

fungera som en skatt eller avgift på bolån. om denna kostnad betalas genom ett 

påslag på bankernas bolåneränta kan det analyseras på samma sätt som kapitalkrav 

på kreditinstitut (se ovanför). 

FiskaLa veRktYg

Ränteavdrag

den relevanta räntan för att beräkna kostnaden för bolån är realräntan efter ränte-

avdrag. dagens ränteavdrag på 30 procent innebär att låntagaren betalar endast 

70 procent av den nominella räntan. en höjning av den nominella räntan med 1 

procentenhet ökar därmed den relevanta räntan med endast 0,7 procentenheter. 

ett slopat ränteavdrag skulle i stället innebära att en räntehöjning med 1 procent-

enhet ökar den relevanta räntan med lika mycket. därför blir effekten av en given 

ändring i styrräntan starkare vid ett slopat ränteavdrag.

2.5.2  Samspelet mellan penningpolitiken och alternativa verktyg

alla ovan beskrivna verktyg kan potentiellt användas såväl kontraktivt som expan-

sivt. Förändringar av räntan och lånebegränsningarna är på så sätt komplementära. 

till exempel kommer ett införande av en lånebegränsning – eller en åtstramning av 

en redan existerande lånebegränsning – att verka kontraktivt. ett annat exempel är 

förändrade kapitalkrav. om kapitalkravet skärps måste bankerna minska sin utlåning 

eller öka sitt egna kapital. i båda fallen kommer de ökade kapitalkraven sannolikt 

att verka kontraktivt. i det första fallet genom att bankerna drar ner på sin utlåning 

till hushållen. i det andra fallet genom att banken tvingas höja sina utlåningsräntor 

till följd av ökade kapitalkostnader, vilket sannolikt leder till en dämpad kreditefter-

frågan hos hushållen.

att verktygen är komplementära med penningpolitiken gör att de kan bidra till 

att understödja den aktuella penningpolitiken. om verktygen exempelvis införs eller 

skärps i en period där inflationstrycket förväntas öka kommer behovet av penning-

politisk åtstramning att minska. det kan emellertid också uppstå potentiella målkon-

flikter. ett exempel kan vara en situation där hushållens upplåning ökar kraftigt men 

inflationen är låg. detta skulle kunna motivera skärpta krav genom de alternativa 

verktygen, men en centralbank med inflationsmål skulle kunna ha oförändrad eller 

sänkt styrränta. 

en viktig skillnad mellan penningpolitiken och de ovan beskrivna verktygen är 

dock hur generella effekterna på ekonomin är. de alternativa verktygen påverkar 

i huvudsak hushållens efterfrågan medan penningpolitiken påverkar efterfrågan i 

hela ekonomin.
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samspelet mellan penningpolitiken och alternativa verktygen diskuteras vidare i 

följande avsnitt där vi analyserar de institutionella arrangemangen kring verktygen.

3.  institutionella arrangemang – vem ska ansvara för 
alternativa verktyg?

Hittills har vi diskuterat en rad olika verktyg som potentiellt kan användas för att 

förebygga och hantera de risker som bostadsmarknaden kan utgöra för samhälls-

ekonomin i stort. i detta avsnitt förs en översiktlig diskussion om vilken myndighet 

som är bäst lämpad för att ansvara för tillämpningen av sådana alternativa verktyg.  

i den mån det handlar om att i detalj reglera ett verktyg i lagstiftning, det vill 

säga i lagtext beskriva när och hur verktyget ska användas, är de institutionella ar-

rangemangen av mindre betydelse. i sådant fall implementeras verktyget och inget 

självständigt beslutsfattande av enskilda myndigheter behövs. ett sådant exempel 

skulle kunna vara att reglerna för ränteavdraget förändrades som en engångsåtgärd. 

om däremot den närmare utformningen och/eller tillämpningen av verktyget dele-

geras till någon myndighet blir ansvarsfrågan viktig. denna fråga är särskilt angelä-

gen om verktyget ska tillämpas diskretionärt, dvs. om verktyget löpande ska justeras 

efter myndighetens bedömningar av utvecklingen på bostadsmarknaden. 

För att bedöma vilken myndighet som är bäst lämpad för att övervaka och 

eventuellt korrigera skeenden på bostadsmarknaden måste flera aspekter beaktas 

och utredas vidare. men innan vi går in på detta kan det vara lämpligt att först kort 

redogöra för vad Riksbanken respektive Finansinspektionen har för mandat och 

verktyg idag. För närvarande är det ju dessa två myndigheter som har mer explicita 

uppdrag att övervaka det finansiella systemet och förebygga finansiella kriser.

3.1  vad kan Riksbanken oCH Finansinspektionen göRa idag?   

Riksbankens mandat är att upprätthålla ett fast penningvärde (penningpolitik) och 

att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende (finansiell stabilitet). det flesta 

av de verktyg (t.ex. reporäntan, kassakrav) som Riksbanken har till hands klassifice-

ras dock som penningpolitiska i Riksbankslagen och dess förarbeten. Lagen medger 

förvisso att dessa instrument kan användas för att avvärja en finansiell kris, förutsatt 

att detta i förlängningen är till gagn för prisstabilitetsmålet. detta ger Riksbanken 

ett utrymme att använda dessa verktyg även i stabilitetssyfte. ett sådant verktyg 

skulle kunna vara att Riksbanken inför ett kassakrav i syfte att dämpa kreditexpan-

sionen i ekonomin och på så sätt avvärja ett hot mot den finansiella stabiliteten och 

i förlängningen även mot prisstabiliteten. utöver dessa i huvudsak penningpolitiska 

verktyg har Riksbanken få skarpa instrument som kan användas för att förebygga 

att bostadsmarknaden, eller andra delar av ekonomin, ska orsaka stabilitetsproblem 

eller på annat sätt ge upphov till makroekonomiska störningar. med undantag för 
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kassakrav har Riksbanken för närvarande ingen möjlighet att införa något av de 

verktyg som diskuterats i detta kapitel. Förutsatt att Riksbanken bedöms vara den 

bäst lämpade myndigheten att förfoga över sådana verktyg är det därför nödvän-

digt att anpassa Riksbankens mandat och verktygarsenal.  

Finansinspektionen har en annan roll inom finansiell stabilitet än Riksbanken. 

myndighetens uppgift är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt 

och uppfyller kravet på stabilitet, samt att även verka för ett gott konsumentskydd 

i finanssektorn. till skillnad från Riksbanken har myndigheten relativt långtgående 

befogenheter att införa olika typer av regleringar för det finansiella systemets 

aktörer. inom ramen för sina uppdrag kan Finansinspektionen besluta om bindande 

föreskrifter eller utfärda allmänna råd (som inte är bindande) för finansiella före-

tag.29 däremot har de ingen direkt uppgift att värna makroekonomisk stabilitet. 

detta medför exempelvis att Finansinspektionen inte kan föreskriva regler om man 

bedömer att utvecklingen på bostadsmarknaden enbart riskerar att leda till ett kraf-

tigt efterfrågebortfall hos hushållen. under sitt nuvarande mandat måste Finansin-

spektionen kunna påvisa effektivitets-, stabilitets- eller konsumentskyddsskäl för att 

vidta åtgärder. exempelvis anförde Finansinspektionen konsumentskydd som hu-

vudskäl när man beslutade om bolånetaket på 85 procent från den 1 oktober 2010. 

under förutsättning att alternativa verktyg ska kunna användas för att avvärja hot 

mot både den finansiella stabiliteten och makroekonomin i stort, och att Finansin-

spektionen bedöms vara den mest lämpade myndigheten för att axla det uppdraget, 

måste således myndighetens nuvarande mandat utvidgas.

3.2  sYFtet med veRktYget HaR stoR betYdeLse FöR ansvaRsFöRdeLningen 

de problem som verktyget främst är avsett att motverka ger viss vägledning om vil-

ken myndighet som bör få ansvaret över det. i flera av artiklarna i denna utredning 

diskuteras de konsekvenser som obalanser på bostadsmarknaden kan leda till. det 

rör sig om två typer av makroekonomiska störningar, instabilitet i det finansiella sys-

temet och/eller efterfrågebortfall i ekonomin till följd av en försvagad konsumtion 

hos hushållen. att dessa störningar också kan samverka och ömsesidigt förstärka 

varandra är en viktig aspekt att beakta i diskussionen kring ansvarsfrågan. 

om huvudsyftet med verktyget är att säkerställa stabiliteten i det finansiella 

systemet bör det lämpligen placeras hos en myndighet som idag har ett ansvar inom 

finansiell stabilitet. i sverige är detta ett ansvar som delas mellan flera myndigheter 

– Riksbanken, Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksgälden – men där 

alla har ansvar över olika delområden. det mer explicita uppdraget att övervaka det 

29 allmänna råd ger ett företag möjlighet att bete sig på ett annat sätt än vad som rekommenderas i 
råden, så länge företaget kan visa att de uppnår regleringens syfte.
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finansiella systemet och förebygga kriser ligger dock hos Riksbanken och Finans-

inspektionen. 

om huvudsyftet med verktyget istället är att förhindra att obalanser på bostads-

marknaden kan orsaka eller förvärra makroekonomiska störningar till följd av en 

försvagad efterfrågan bör verktyget lämpligen tilldelas en myndighet som har ett 

bredare makroekonomiskt uppdrag än enbart ett ansvar för finansiell stabilitet. i 

sverige handlar det då om Riksbanken och Finansdepartementet, med sitt ansvar för 

penningpolitiken respektive finanspolitiken. 

en renodlad ansvarsuppdelning utifrån denna mall försvåras dock av det faktum 

att makroekonomin och det finansiella systemet påverkar varandra. exempelvis kan 

en negativ realekonomisk chock frambringa finansiell instabilitet, vilket i sin tur kan 

orsaka en realekonomisk nedgång. det finns inte heller något enskilt verktyg som 

ger en isolerad effekt inom det ena eller det andra området. detta faktum är ett 

argument för att ansvaret bör tillfalla en myndighet som har ett ansvar inom bägge 

områden. 

det är samtidigt viktigt att påpeka att det även kan finnas andra motiv till att 

använda de verktyg som diskuteras i detta kapitel. Flera av verktygen existerar näm-

ligen redan idag eller kan införas inom ramen för myndigheternas, och främst då Fi-

nansinspektionens, befintliga mandat. det kan, som i exemplet med det nyligen ge-

nomförda bolånetaket, handla om att tillämpa verktygen av konsumentskyddsskäl. 

ett annat skäl att tillämpa verktygen kan vara för att säkerställa att den ekonomiska 

motståndskraften hos varje enskilt långivande institut ligger på acceptabel nivå, 

utan att det för den sakens skull föreligger något omedelbart hot mot den finansiella 

stabiliteten. om det är viktigt att det verktyg man väljer även fortsättningsvis ska 

kunna användas även för dessa syften, oberoende av om det föreligger något hot 

mot den makroekonomiska eller finansiella stabiliteten, så är det ett argument som 

talar för att ansvaret ska ges till den myndighet som redan förfogar över flera av 

dem. detta eftersom man på så sätt undviker risken för att samma typ av verktyg 

används av olika myndigheter utifrån helt eller delvis skilda syften.

3.3  stoRa beRöRingspunkteR med utveCkLingen av ett 

”maCRopRudentiaL”-RamveRk

syftet med de nya verktygen berör även en större fråga. i den internationella debatt 

som följt i spåren av krisen har många röster höjts för ett starkare ”macropruden-

tial” ramverk, dvs. ett ramverk för övervakning och förebyggande av finansiella 

systemrisker. behovet av ett sådant ramverk är en följd av att reglerna och tillsynen 

på många håll varit alltför inriktade på hälsotillståndet i enskilda institut och haft 

för lite fokus på bredare utvecklingstendenser, som exempelvis kreditexpansionen i 

ekonomin. en stor del av diskussionen handlar om behovet av ett tydligt ansvar och 
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tillgången till effektiva ”korrigeringsverktyg” som gör det möjligt att bättre kunna 

påverka riskbeteenden och öka motståndskraften i det finansiella systemet som 

helhet.    

den myndighet som ofta omnämns i den internationella debatten som mest 

lämplig att ansvara för ”macroprudential”-verktyg på nationell nivå är centralban-

ker.30 de argument som framförs i denna litteratur är bl.a. att centralbankerna redan 

har ett ansvar för finansiell stabilitet, att penningpolitiken och ”macroprudential”-

verktygen kompletterar31 varandra, samt att det finns signifikanta likheter på den 

expertis, analys, institutionella kapacitet och oberoende som behövs för att effektivt 

bedriva policyn inom bägge områdena.

inom eu har det nyligen också skapats en ny tillsynsstruktur och ett nytt organ, 

european systemic Risk board, med uppgift att svara för en mer övergripande 

bevakning av stabilitet på makronivå. på nationell nivå förutses en viktig roll för 

bl.a. centralbankerna att tidigt identifiera signaler om obalanser i ekonomin inklu-

sive behov av åtgärder. ur svensk synvinkel är det därför viktigt att myndigheternas 

roller, uppgifter och verktyg i dessa sammanhang fastläggas närmare. detta är en 

av anledningarna till att regeringen i februari 2011 beslutade att tillsätta kommitté 

för att göra en översyn av det svenska regelverket för hantering av finansiella kriser. 

inom ramen för kommitténs direktiv ryms även ett uppdrag att föreslå åtgärder för 

att förbättra regelverket så att framtida finansiella kriser i första hand kan mildras 

genom förebyggande åtgärder.32 

Flera av de alternativa verktyg som vi har avhandlat i detta kapitel är en del-

mängd av de verktyg som också diskuteras i ”macroprudential” sammanhang. att 

verktygen till en del är desamma, liksom målsättningen att upprätthålla finansiell 

stabilitet, innebär att det finns effektivitetsvinster med att samordna dessa två 

uppgifter till en myndighet. detta är inte minst påtagligt med tanke på att riskerna 

kopplade till utvecklingen på bostadsmarknaden kan utgöra en systemövergri-

pande risk. således har ansvarsfrågan för ”macroprudential”-verktyg betydelse för 

ansvarsfrågan för de verktyg vi tar upp i detta kapitel. 

ett starkt argument för en samordning av dessa verktyg är att det vore olyck-

ligt om två myndigheter förfogade över samma typ av verktyg, eller verktyg med 

liknade påverkan på bostadsmarknaden, men som tillämpade dem oberoende av 

varandra och utifrån inte helt överlappande syften. samtidigt kan de inte helt över-

lappande syftena med verktygen även vara ett argument talar emot en samordning 

av uppgifterna. de verktyg som vi har diskuterat i detta kapitel kan ha ett bredare33 

30 se t.ex. group of thirty (2010), Hm treasury (2010), Caruana (2010) och brunnermeier et al. (2009).
31 sambandet mellan ”macroprudential policy” och penningpolitik nämns bl.a. i angeloni och Faia 

(2010), kannan, Rabanal och scott (2009), och angelini, neri och panetta (2010).
32 kommittédirektiv (dir. 2011:6), översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser.
33 verktygen kan även syfta till att förhindra att obalanser på bostadsmarknaden får negativa samhälls-

ekonomiska konsekvenser trots att den finansiella stabiliteten inte är direkt hotad.
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syfte än enbart finansiell stabilitet, medan ”macroprudential”-verktygen implemen-

teras och används uteslutande för att skydda det finansiella systemet som helhet. 

om man väljer att införa alternativa verktyg med ett annat eller bredare syfte 

än finansiell stabilitet, måste det hanteras på något sätt. vid en samordning av 

verktygen till en myndighet kan en lösning vara att skriva in i myndighetens mandat 

att något, eller vissa, av ”macroprudential”-verktygen får användas i detta bredare 

syfte. om man väljer att inte samordna verktygen blir det viktigt att myndigheterna 

har tydligt definierade roller och ansvarsområden, samt att man skapar en tydlig 

struktur för informationsutbyte och koordinering för att undvika intressekonflikter. 

3.4  anaLYsResuRseR oCH obeRoende

3.4.1  Behov av analysresurser

Förutsatt att verktyget är tänkt att användas diskretionärt är det av vikt att den 

myndighet som tilldelas verktyget har kompetens och analysresurser att använda 

verktyget på ett lämpligt sätt. myndigheten måste kunna identifiera, förstå och 

övervaka de risker och obalanser som kan uppkomma på bostadsmarknaden, spe-

ciellt med hänseende till de kopplingar som finns till det finansiella systemet och till 

makroekonomin i stort. när dessa risker och obalanser har identifierats måste myn-

digheten även kunna avgöra hur verktyget ska användas på bäst sätt, vilket innebär 

inhämta kunskap om när i tiden verktyget ska sättas in, hur kraftigt och hur länge. 

analysbehovet spänner således över ett brett område, även om det givetvis kan 

variera beroende på val av verktyg. exempel på vad som kan behöva analyseras 

är hur räntekänslig hushållens efterfrågan på bostäder är? Hur verktyget påverkar 

hushållens övriga konsumtion och sparande? Hur kreditinstituten kan komma att 

agera när verktyget tillämpas, t.ex. i vilken utsträckning och på vilka affärsområden 

kommer de att övervältra sina högre kostnader om verktyget är prisstyrande? det 

kommer även att behövas ta fram bra indikatorer som ”mäter” obalanser och 

risknivåer, och det kommer att behöva formuleras olika målvariabler för verktyget, 

t.ex. skuldsättnings- eller bostadsprisnivåer. det kommer också att behövas analys 

om hur verktygets effekt kommer att påverkas av beslut om reporäntan och ränte-

banan (och tvärtom). 

det är således av vikt att den myndighet som tilldelas verktyget har adekvata 

analysresurser eller åtminstone medel att bygga upp en sådan verksamhet. 

3.4.2  Är oberoende viktigt?

argumenten för att ha oberoende centralbanker när det gäller penningpolitik är 

relativt starka och numera tämligen obestridda. det är en öppen fråga är om ett 

liknande oberoende också är viktigt vad beträffar ansvaret över nya verktyg riktade 
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mot bostadsmarknaden, speciellt med tanke på att de kan ingå i ett nytt ramverk för 

övervakning av finansiella systemrisker? 

det finns viss forskning som visar på att centralbankens oberoende är positivt 

korrelerat med finansiell stabilitet.34 olika motiveringar har förts fram för att försöka 

förklara detta samband. en förklaring är att politisk inblandning kan innebära att 

man agerar för sent.35 detta skulle kunna bero på att beslut i dessa fall måste gå 

igenom flera politiska instanser eller kanske först förhandlas fram i koalitionsreger-

ingar eller i parlament. en annan förklaring är att det kan vara politiskt svårt att ”dra 

i bromsen” utan helt säkra bevis på att utvecklingen – t.ex. på bostadsmarknaden 

– är osund. Hutchison och mcdill (1999) menar också att politisk inblandning kan 

öka sannolikheten för att man i slutändan ger statligt stöd till problembanker, vilket 

i sin tur ökar problemen med moral hazard. Flera av dessa argument relaterar till att 

det skulle finnas ett tidsinkonsistensproblem inom finansiell stabilitet, som i hög grad 

liknar det som finns inom penningpolitiken.36 

tidsinkonsistensproblemet inom penningpolitiken uppstår på grund av att 

ekonomisk-politiska beslutfattares kortsiktiga motiv kommer i konflikt med den 

långsiktiga ambitionen att hålla inflationen på en låg nivå. Cihák (2010) har argu-

menterat för att samma typ av förtroendeproblem finns inom finansiell stabilitet. 

i grunden är det staten som har det yttersta ansvaret för finansiell stabilitet och 

något förenklat kan staten antingen agera tufft eller mjukt när risker byggs upp 

eller en kris inträffar. om aktörerna på marknaden tror att staten kommer agera 

tufft (t.ex. använda verktyg tidigt och behandla probleminstitut hårt) har staten ett 

kortsiktigt incitament att visa överseende (t.ex. avvakta utvecklingen och ge hjälp 

till probleminstitut) när väl risker börjar byggas upp eller en kris har inträffat. detta 

då de kortsiktiga kostnaderna av att agera mjukt är lägre än de som följer av att 

agera tufft.37 Rationella aktörer kommer dock att förvänta sig detta beteende och 

agera därefter (t.ex. genom att ta större risker). Följden blir att man oftare hamnar 

i ekonomiska och finansiellt osunda situationer, eller i rena kriser, än om staten på 

ett trovärdigt sätt kunde binda upp sig vid strategin att alltid agera tufft. precis som 

i penningpolitiken skulle det alltså finnas argument för att staten skulle behöva en 

mekanism för att göra trovärdiga, dvs. bindande, utfästelser om hur man kommer 

att agera när risker och kriser uppstår. ett sätt att göra det är att delegera uppgiften 

till en oberoende myndighet. 

34 se t.ex. garcia Herrero och del Rio (2003), Cihák (2007, 2010), och klomp och de Haan (2009).
35 denna förklaring ges bl.a. av Cihák, (2007).
36 Cihák (2007, 2010) har beskrivit detta tidsinkonsistensproblem inom finansiell stabilitet.
37 ett exempel är att beslut som innebär en åtstramning på bostadsmarknaden kommer att vara impopu-

lära och behöva sättas in när allt fortfarande ser bra ut. politiska beslutsfattare har kortsiktiga mål – en 
konsekvens av ett representativt demokratiskt system – som inte alltid går hand i hand med långsiktiga 
mål som realekonomisk och finansiell stabilitet. det finns en uppenbar risk att man inte vill göra något 
åt problemen om risken för att de realiseras ligger långt framåt i tiden.    
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att utöka mandaten för oberoende myndigheter kommer dock med en kostnad. 

denna kostnad är att de folkvalda avhänder sig delar av besluten rörande tillsyn 

och regelgivning till en myndighet. om det finns ett tidsinkonsistensproblem inom 

finansiell stabilitet och om det, i sådant fall, är tillräckligt allvarligt för att motivera 

en sådan åtgärd är en svårt fråga som måste utredas noga, speciellt med tanke på 

att det kan finnas synergier mellan penningpolitiken och ”macroprudential”-verktyg.

3.5  avsLutande kommentaReR  

som en isolerad fråga blir det valet av verktyg – som till stor del beror på syftet med 

att införa alternativa verktyg till räntevapnet – och hur det utformas som spelar 

avgörandet för vilken myndighet som är mest lämpad att få ansvaret över det. i 

realiteten måste man dock relatera denna ansvarsfråga till frågan om vilken myndig-

het som ska få uppdraget att övervaka och hantera finansiella systemrisker, och som 

för det ändamålet tilldelas ansvaret över olika ”macroprudential”-verktyg. denna 

myndighet bör lämpligen också få ansvaret över alternativa verktyg riktade specifikt 

mot bostadsmarknaden, så vida det inte finns starka skäl till en annan ordning. 

om man ska samordna dessa verktyg till en myndighet, eller inte, är även intimt 

förknippat med ansvarsfrågan för finansiell stabilitet. en slutsats i många länder 

efter den finansiella krisen är att det fanns en svaghet i att ingen enskild myndighet 

hade ett tydligt ansvar, befogenhet och makt att övervaka systemet som en helhet. 

antingen hade myndigheter ett mandat men inga verktyg för att hantera system-

risker, eller så hade de verktyg men inget tydligt mandat att använda dem i detta 

syfte. om det förhåller sig så bör man samordna förfogandet över nya verktyg med 

ansvaret för att mer generellt hantera finansiella systemrisker. 

ett alternativt till att samla alla verktyg till en myndighet med ett tydligt mandat, 

och på så sätt tydliggöra ett ansvar, är att istället knyta samman myndigheterna 

med varandra.38 detta kan röra sig om allt från ren sammanslagning39 av myndighe-

ter till, mer eller mindre, formellt samarbete och koordinering mellan myndigheter. 

i storbritannien har man efter lärdomarna från krisen beslutat att skapa en Fi-

nancial policy Committee (FpC) inom bank of england med det uttryckliga uppdra-

get att ansvara för att upprätthålla finansiell stabilitet. man avser också omforma 

tillsynsmyndigheten till en ny myndighet, prudential Regulation authority (pRa), 

som kommer att överföras och bli ett dotterbolag till bank of england. det är denna 

38 ett annat alternativ är att skapa en helt ny myndighet. den största nackdelen med detta alternativ 
är att man får in ytterligare en myndighet i arbetet med finansiell stabilitet och därmed går miste om 
potentiella synergier och effektivitetsvinster som följer av att utgå från den befintliga strukturen.

39 en ren sammanslagning måste dock vägas mot de argument som talar för en separation av tillsyn och 
penningpolitik. ett sådant argument är att det kan uppstå en intressekonflikt mellan de penningpoli-
tiska målen och målen för tillsynen, t.ex. genom att centralbanken kan frestas att sätta räntorna alltför 
lågt för att undvika att banker får akuta problem. ett annat argument är att om bank under central-
bankens tillsyn skulle fallera finns det en risk för att allmänhetens förtroende även för centralbankens 
ansvar för penningpolitiken blir lidande (ingves och Lind, 2007).
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tillsynsmyndighet som kommer att förfoga över de flesta av verktygen riktade mot 

finanssektorn. För att säkerställa att FpC kan fullgöra sitt mandat får denna kommit-

té troligtvis kontrollen över macroprudential-verktygen, t.ex. den kontracykliska ka-

pitalbufferten, och mandat att beordra pRa att använda deras verktyg vid behov.40 

en annan tänkbar variant är att myndigheterna istället knyts väldigt löst till 

varandra och fortsatt delar på ansvaret för finansiell stabilitet.41 men för att detta 

ska fungera måste rollerna och ansvarsområdena göras mycket tydliga, så att det 

står klart vem som ansvarar för vad. ett exempel kan vara att centralbanken ges det 

övergripande ansvaret och mandatet att övervaka och förslå åtgärder för att han-

tera finansiella systemrisker. För ändamålet kan centralbanken också få några nya 

”macroprudential”-verktyg. tillsynsmyndigheten får dock fortsatt sköta tillsynen 

av de finansiella företagen och förfoga över sin verktygslåda, vilken innehåller flera 

verktyg som även tillämpliga för systemriskändamål. För att ett sådant upplägg ska 

fungera måste centralbanken vid behov även kunna använda tillsynsmyndighetens 

verktyg. ett sätt att hantera detta är att förmå tillsynsmyndigheten att förhålla sig 

till centralbankens analys och policyförslag på en s.k. ”comply or explain”-basis. 

med andra ord, om centralbanken finner att förhållanden i det finansiella systemet 

föranleder åtgärder som inbegriper tillämpning av verktyg som tillsynsmyndigheten 

förfogar över, så får tillsynsmyndigheten antingen genomföra åtgärderna eller mo-

tivera varför dessa åtgärder inte behöver genomföras, eller – om man vidtar andra 

åtgärder – varför de var mer lämpliga.    

att säga vilken institutionell ordning som bäst lämpar sig för sverige är att föregå 

den utredning som regeringen har tillsatt. ett av utredningens övergripande syfte är 

att säkerställa att regelverket är utformat så att olika slag av finansiella kriser i första 

hand kan mildras genom förebyggande åtgärder. kommittén ska bl.a. analysera 

ansvarsfördelningen och samspelet mellan Riksbanken, Riksgäldskontoret, Finans-

inspektionen och Regeringskansliet (främst Finansdepartementet) samt av möjlighe-

ten till ansvarsutkrävande av myndigheterna och föreslå nödvändiga förbättringar. 

oavsett vad man i slutändan finner vara lämpligt är det viktigt att det finns möj-

lighet till ansvarsutkrävande. det står också klart att myndigheternas nuvarande 

mandat och ansvarsfördelning kommer att behöva förändras.

40 För en mer utförlig beskrivning av reformerna i storbritannien, se Hm treasury (2010, 2011).
41 i Finland och en del andra länder utövas banktillsynen av en organisation som är nära knuten till 

centralbanken, men inte en del av denna. på så sätt kan man dra nytta av den nationella centralban-
kens resurser och spara en del kostnader, men ändå undvika några av argumenten mot att placera 
tillsynsfunktionen inom den nationella centralbanken (ingves och Lind, 2007).
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 n Riksbankens bevakning av den 
svenska bostadsmarknaden  
– utökad statistikinsamling
AlbinA SoultAnAevA och AnderS nordberg*

I takt med att utlåningen till svenska hushåll för bostadsändamål växer lägger Riks-

banken allt större resurser på att bevaka bostadsmarknaden i Sverige. Därmed har 

även kravet på tillgänglig statistik och dess kvalitét ökat. Denna rapport samman-

fattar den statistik som har tagits fram inom ramen för utredningen om riskerna 

på den svenska bostadsmarknaden. Statistiken inkluderar bland annat en indikator 

över lager av osålda bostäder, information om hur länge bostäder har funnits till 

försäljning samt kvot mellan utrops- och slutpris. Dessutom redovisas resultaten av 

en enkätundersökning riktad till fastighetsmäklare i Sverige.

* Författarna är verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet, sveriges riksbank.
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1. inledning

statistiska centralbyrån (sCb) står för en stor del av den svenskabostadsmarknads-

statistiken . den statistik som redovisas på sCbs hemsida inkluderar till exempel 

Fastighetsprisindex, (kvartalsvis) samt småhusbarometern (månadsvis). sCb redovisar 

även statistik över bostadrättspriser baserat på överlåtelsepriser på bostadsrätter. 

denna statistik baseras dock på årsdata. Riksbanken har därför i sin analys av ut-

vecklingen på bostadsmarknaden även använt sig av statistik för bostadsrätter från 

Hemnet och svensk mäklarstatistik. denna statistik återger bostadsrättspriser per 

kvadratmeter (rullande tre månaders glidande medelvärde) månadsvis sedan januari 

2002. 

samtidigt, i takt med att utlåningen till svenska hushåll för bostadsändamål växer 

lägger Riksbanken allt större resurser på att bevaka bostadsmarknaden i sverige. 

därmed har även kravet på tillgänglig statistik och dess kvalitét ökat. ett exempel 

på statistik som kan underlätta analys av husprisrörelser och risker på den svenska 

bostadsmarknaden inkluderar variabler som kan tolkas i termer av utbud och efter-

frågan. 

denna rapport redogör kortfattat resultaten av Riksbankens arbete med att ta 

fram ny statistik och indikatorer samt förslag på vidare utveckling av bostadsmark-

nadsstatistik.

2. ny statistik för bostadsmarknaden  

ny statistik som har tagits fram inkluderar bland annat lager av osålda bostäder, 

i nformation om hur länge dessa bostäder har funnits till försäljning samt kvoten 

mellan utrops- och slutpris.  datamaterialet inkluderar statistik för både bostads-

rätter och småhus fördelat på riket, storstockholm, storgöteborg, stormalmö och 

r iket exklusive storstadsregionerna.1 statistiken redovisas även inklusive och exklu-

sive nyproduktion.

Riksbanken, i samarbete med mäklarsamfundet, kommer också att löpande 

utföra enkätundersökningar om fastighetsmäklarnas förväntningar på utvecklingen 

på bostadsmarknaden. 

2.1  LageR av osåLda bostädeR 

i flera länder, till exempel usa, har statistik över lager av osålda bostäder länge 

använts som en indikator för utbudet på bostadsmarknaden.2 ett ökat lager eller 

utbud kan ofta indikera kommande prisnedgångar på bostadsmarknaden.  i sverige 

1 geografisk avgränsning av storstockholm, storgöteborg och stormalmö utgår från sCb:s definition. 
Riket exklusive storstadsområdena innefattar samtliga kommuner exklusive de kommuner som innefat-
tas i de tre storstadsregioner som redogörs för ovan.

2 Hur lager av osålda bostäder beräknas kan skilja sig åt mellan länderna.
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har svensk mäklarstatistik i samarbete med Hemnet utarbetat statistik som kan 

användas som en indikator för utbudet av bostäder. denna statistik speglar antal 

bostäder (bostadsrätter och småhus) tillgängliga till försäljning och är baserat på 

annonsdata från Hemnet, (se diagram 1–3). i diagram 1–3 framgår det tydligt att 

utbudet har betydande säsongsvariation. i storstockholm verkarsäsongsvariationen 

vara  dessutom något högre än i övriga storstadsregionerna. skillnaden i absoluta 

tal beror dock sannolikt främst på att antalet bostäder är fler i stockholm. Förutom 

antalet bostäder till salu studerar Riksbanken även hur länge objekten har legat ute 

till försäljning. diagram 4–5 illustrerar, till exempel, att betydligt fler bostadsrätter 

fanns ute till försäljning i mer än 30 dagar under oktober 2008, jämfört med både 

oktober 2009 och oktober 2010. utvecklingen av åldersfördelningen verka vara 

relativt enhetlig mellan storstadsregionerna samt övriga riket. generellt sett kan 

antalet dagar ett objekt ligger ut, givet att antalet inkomna objekt inte förändrats 

alltför mycket, användas som ett grovt mått på efterfrågan på bostäder. om fler lä-

genheter ligger ute allt fler dagar kan det vara ett tecken på en kommande avmatt-

ning av bostadspriserna när man tar hänsyn till säsongsvariationerna.

2.2  kvot meLLan FöRsäLjningspRis oCH utRopspRis

även kvoten mellan försäljningspris och utropspris kan användas som en indikator 

 för läget på bostadsmarknaden. det går inte att tolka kvoten som ett renodlat 

efterfrågemått då täljaren påverkas av köparna och nämnaren av säljarna. kvoten 

kan dock, med en viss försiktighet, användas som ett mått på budintensiteten samt 

som en indikator på efterfrågan då utgångspriser antas vara mer trögrörliga. en 

stigande kvot kan tolkas som en högre konkurrens mellan budgivare, givet att inte 

säljaren sätter ett allt lägre utgångspris. diagram 6–9 redovisar kvoten mellan för-

säljningspris och utropspris. det framgår tydligt att har budgivningsintensiteten varit 

relativt låg under hösten 2008, då det genomsnittliga försäljningspriset var lägre än 

utropspriset (dvs. kvoten är mindre än ett) för småhus. dessutom verkar kvoten ge 

en tidigare indikation, jämfört med sCbs Fastighetsprisindex, om hur fastighetspriser 

kommer att utvecklas, se diagram 9. 

i diagram 7 ser man också att det finns tydliga regionala nivåskillnader. man ser 

dock att samvariationen mellan regionerna är mycket hög vilket kan tyda på en 

liknande utveckling av efterfrågan i hela landet. 

2.3  mäkLaRinsikt – mäkLaRsamFundets enkät tiLL FastigHetsmäkLaRe

att studera kvalitativa indikatorer, som till exempel fastighetsmäklarnas förvänt-

ningar om utvecklingen på bostadsmarknaden, kan vid sidan av analys av annons-

data och data på faktiska bostadsaffärer, ge värdefull information om utvecklingen 

på bostadsmarknaden. Riksbanken har därför utvecklat ett samarbete med mäklar-
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samfundet, som har under en längre tid arbetat med mäklarinsikt, vilket är en enkät 

som skickas till ett stort antal fastighetsmäklare i hela sverige. under hösten 2010 

har Riksbanken, i samarbete med mäklarsamfundet, ställt frågor till fastighetsmäk-

lare. Frågorna berörde dels fastighetsmäklarnas förväntningar om efterfråge- och 

utbudsförändringar på bostadsmarknaden, och dels deras pris- och ränteförvänt-

ningar. under hösten 2010 har denna enkät utvidgats till att även omfatta frågor 

om hur Finansinspektionens rekommendation om tak för belåningsgrader kan 

påverka bostadsmarknaden. enkäten kan därmed ge inblick i fastighetsmäklarnas 

förväntningar både om den allmänna prisutvecklingen samt hur specifika faktorer 

kan väntas påverka bostadspriserna, se diagram 10 och 11. diagrammen illustrerar 

dels att prognoshorisonten starkt påverkar deras förväntningar, dels att det finns re-

gionala skillnader. en skillnad är till exempel att stockholms- och göteborgsregionen 

har en högre andel mäklare som tror på stigande priser på bostäder på ett års sikt. 

på två år sikt är förväntningarna betydligt mer enhetliga mellan de olika regionerna. 

en intressant observation är att fastighetsmäklarna i storstockholm tror på minst 

påverkan av bolånetaket på bostadspriserna. 

diagram 12, visar mäklarnas förväntningar om nivån på den rörliga bostadsrän-

tan på om ett, tre och fem år i riket och i de tre storstadsområdena. Ränteförvänt-

ningarna är enligt svaren mycket enhetliga över landet. diagram 13 visar fördelning-

en över fastighetsmäklarnas förväntningar om nivån på den rörliga bostadsräntan 

på ett, tre och fem års sikt. både genomsnittsräntan och fördelningen av svaren 

tyder på låga ränteförväntningar under de kommande åren. på fem års sikt ligger 

den genomsnittliga förväntade bostadsräntan mycket nära det historiska genom-

snittet för korta bostadsräntor. 

3. sammanfattning

med hjälp av den utökade statistikinsamlingen kan Riksbankens fördjupa sin 

bevakning av den svenska bostadsmarknaden. även framöver väntas analysen av 

bostadsmarknaden kräva alltmer data.

en tänkbar resurs kan vara det nya lägenhetsregister som väntas vara klart 2011.3 

Registret kan användas för att ge information om prisutvecklingen för enskilda 

bostäder. det kan till exempel användas för att skapa ett prisindex som bygger på 

jämförelser av samma bostad över tiden. även andra kvalitativa indikatorer som till 

exempel enkäter riktade mot privatpersoner som äger eller väntas köpa bostäder 

kan ge ytterligare information om situationen på bostadsmarknaden samt om hus-

hållens beteende vid kraftiga prisförändringar eller ändrade regleringar på bostads-

marknaden.

3 Lägenhetsregistret innebär att alla personer som bor i flerbostadshus kommer att bli folkbokförda 
lägenheten de bor i. enligt statistiska centralbyrån (sCb), kommer de att påbörja arbetet med att ta 
fram statistik, grundad på de register som då byggts upp, när folkbokföringen på lägenhet är avslutad.
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Diagram 1. Antal bostäder (småhus och bostadsrätter) till försäljning i riket, 
exklusive nyproduktion     
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Diagram 2. Antal bostäder (bostadsrätter) till försäljning i storstäderna, 
exklusive nyproduktion    
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Diagram 3. Antal bostäder (småhus) till försäljning i storstäderna, exklusive 
nyproduktion
Antal

Källa: Mäklarstatistik.
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Diagram 4. Antal bostadsrätter till försäljning fördelat på liggtider, i riket och riket 
exklusive storstäderna, exklusive nyproduktion    
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Källor: Mäklarstatistik och Riksbanken.
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Diagram 5. Antal bostadsrätter till försäljning i tre storstadsregioner fördelat på 
liggtider, exklusive nyproduktion  
Antal bostäder, antal dagar         
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Diagram 6. Kvot mellan försäljningspris och utropspris för småhus och bostadsrätter 
i riket, exklusive nyproduktion     
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Diagram 7. Kvot mellan försäljningspris och utropspris för bostadsrätter i 
storstäderna, exklusive nyproduktion
Kvot

Källa: Mäklarstatistik.
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Diagram 8. Kvot mellan försäljningspris och utropspris för småhus i storstäderna, 
exklusive nyproduktion
Kvot

Källa: Mäklarstatistik.
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Diagram 9. Fastighetsindex och kvot mellan försäljningspris och utropspris för 
småhus i riket, exklusive nyproduktion    
Index och kvot   

Källor: Mäklarstatistik, SCB och Riksbanken.
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Källor: Riksbanken och Mäklarsamfundets enkät Mäklarinsikt.
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Diagram 10. Andel fastighetsmäklare som tror på stigande försäljningspriser för 
småhus på ett respektive tre år
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Källor: Riksbanken och Mäklarsamfundets enkät Mäklarinsikt.
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Diagram 11. Andel fastighetsmäklare som tror att bolånetaket kommer att leda till 
sjunkande försäljningspriser för småhus på ett respektive två års sikt
Procent
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Källor: Riksbanken och Mäklarsamfundets enkät Mäklarinsikt.
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Diagram 12. Fastighetsmäklarnas förväntningar på genomsnittlig rörlig 
bostadsränta om ett, tre respektive fem år 
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Källor: Riksbanken och Mäklarsamfundets enkät Mäklarinsikt.
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Diagram 13. Fördelning över fastighetsmäklarnas förväntningar på rörlig 
bostadsränta på ett, tre respektive fem års sikt 
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 n kommersiella fastigheter  
och finansiell stabilitet
Bo NordluNd och StellaN luNdStröm*

Vi har haft Riksbankens uppdrag och förtroende att skapa ett underlag för att ut-

veckla delen om kommersiella fastigheter i rapporten Finansiell stabilitet. Arbetet 

har inneburit att vi har kunnat analysera den kommersiella fastighetsmarknadens 

information, informationsinfrastruktur och risker med delvis nya glasögon. En slut-

sats är att Riksbanken och aktörerna i den kommersiella fastighetssektorn har ett 

gemensamt intresse av att utveckla tillgången till och kvaliteten i den information 

som utgör grunden för såväl Riksbankens som de direkta marknadsaktörernas stra-

tegiska beslut. Bättre information ger underlag för mer avancerade ekonometriska 

modeller och därtill möjligheter att identifiera tidiga signaler om riskuppbyggnad 

på hyres-, fastighets-, bygg- och kreditmarknaderna.

* bo nordlund, bReC ab, kungliga tekniska högskolan och karlstads universitet och stellan Lundström, 
kungliga tekniska högskolan. vi vill särskilt tacka dtZ sweden ab (patrik Lundström), Leimdörfer  
(mikael andersson) och ipd svenskt Fastighetsindex (Christina gustafsson) för den information i 
figurform som beredvilligt ställts till vårt förfogande.
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1  inledning

bakgRund 

Finansiell stabilitet är ett samhällsviktigt mål och ett av sveriges riksbanks högst 

prioriterade verksamhetsområden. anledningen att fastighetssektorn är viktig i 

detta avseende är att denna sektor och dess finansiering kan bidra till instabilitet och 

stora samhällsekonomiska förluster. Färskast i minnet är fastighets- och bankkrisen 

åren 1990–1993. Fallissemang i den kommersiella fastighetssektorn bidrog då till 

att det svenska banksystemet var nära kollaps, och det krävdes omfattande statliga 

insatser för att säkerställa ett fungerande kreditväsende. den senast upplevda 

finansiella krisen, som startade under senare delen av 2008, har hittills inte lett till 

några större problem på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. det finns 

emellertid internationella exempel på hur problem kopplade till den kommersiella 

fastighetsmarknaden har lett till mer negativa effekter i samband med den senast 

upplevda finanskrisen. 

För att främja finansiell stabilitet behöver Riksbanken bättre beslutsunderlag, 

främst i form av utvecklad information om hur den kommersiella fastighetssektorn 

fungerar, till exempel hur värdering av fastigheter sköts, och utvecklade analysmo-

deller. Även de direkta aktörerna i fastighetsbranschen – främst investerare och lån-

givare – har mycket att vinna på bättre information om fastighetssektorns funktion.

sYFte

syftet med denna rapport är att

• definiera begreppet kommersiella fastigheter närmare

• presentera en tankemodell för den kommersiella fastighetssektorns funktion 

som kan utgöra ett underlag för informationsinsamling och analysmodeller

• belysa och analysera risker förknippade med utvecklingen på den kommersiella 

fastighetsmarknaden och deras eventuella effekter på finansiell stabilitet

• kortfattat beskriva utvecklingen på marknaden för kommersiella fastigheter i 

sverige inklusive fastighetsbolagens utveckling avseende marknadsvärdet på 

underliggande fastighetstillgångar och skuldsättning

• belysa hur institutionella faktorer kan påverka hyror och fastighetspriser och 

därmed också finansiell stabilitet

• återge om det, utöver den information som Riksbanken nu använder sig av, 

finns information eller indikatorer som tidigt kan identifiera sådana risker som 

beror på finansieringsstruktur, refinansiering av banklån och skuldsättning 

relaterad till prisutvecklingen för fastigheter 
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• belysa institutionella förhållanden och olika typer av åtgärder som tillämpas 

internationellt för att förebygga att risker byggs upp på den kommersiella 

fastighetsmarknaden

• utvärdera Riksbankens analys av marknaden för kommersiella fastigheter 

med utgångspunkt i den analys som görs i rapporterna Finansiell stabilitet 

(2009:1–2010:1) och ge rekommendationer om vilka delar av analysen som 

bör fördjupas eller genomföras på annat sätt. 

metod 

i arbetet med rapporten har vi sammanställt befintlig litteratur, gjort intervjuer med 

nyckelpersoner och genomfört analyser baserat på vår egen erfarenhet av marknad, 

värdering och finansiell analys. arbetet har genomgående haft fokus på de förhål-

landen inom den svenska kommersiella fastighetssektorn som kan påverka den 

finansiella stabiliteten. 

den som vill få en mer generell översikt över den kommersiella fastighetssektorn 

i sverige kan läsa Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet, Lind & Lundström 

(2009). den som vill ha en direkt diskussion om risker för den finansiella stabiliteten 

kopplade till kommersiella fastigheter kan läsa Congressional oversight Report, Fe-

bruary 10, 2010: Commercial Real Estate Losses and the Risk to Financial Stability.

RappoRtens indeLning

Rapporten delas in i sex kapitel. efter denna inledning (kapitel 1) presenteras i 

kapitel 2 en tankemodell för sambandet mellan å ena sidan tillväxt och ränta och å 

andra sidan hyresmarknaden, fastighetsmarknaden och byggmarknaden. 

kapitel 3 beskriver värdering av fastigheter och då särskilt hur brister i underlaget 

för värdering kan skapa osäkerhet avseende bedömda värdenivåer.

 i kapitel 4 diskuteras vilka risker som följer med finansiering av fastigheter och 

hur den kommersiella fastighetssektorn kan påverka den finansiella stabiliteten.

det femte kapitlet behandlar hur olika former av institutionella regler kan på-

verka den finansiella stabiliteten.

Rapporten avslutas i kapitel 6 med slutsatser och rekommendationer om hur 

underlaget för de finansiella stabilitetsrapporterna kan förbättras.

begReppet kommeRsieLLa FastigheteR 

i rapporten begränsar vi begreppet kommersiella fastigheter till fastigheter som inte 

utgör privatbostäder i form av småhus och bostadsrätter och som vanligtvis kan 

omsättas på fastighetsmarknaden. 

innebörden i begreppet kommersiella fastigheter kan variera beroende på syftet 

med analyserna. vårt syfte är att diskutera hur ekonomiska förhållanden knutna till 
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kommersiella fastigheter kan inverka på den finansiella stabiliteten. därför utesluter 

vi privatbostäder ur analysen.

2  Relationen mellan fastighetsmarknadens delar  

en tankemodeLL

syftet med tankemodellen är att skapa ett ramverk för den information och de 

analyser som presenteras i kommande avsnitt. tankemodellen presenteras i figur 1, 

och förknippas främst med geltner & miller m.fl. (2007). 

modellen speglar främst att hyresmarknaden, kapitalmarknaden, fastighets-

marknaden och byggmarknaden är länkade till varandra och att drivkraften skapas 

av den ekonomiska tillväxten i kombination med kapitalmarknadens avkastnings-

krav. modellen visar att hyresmarknaden påverkas av nyproduktionen, som i sin tur 

påverkas av byggindustrin. byggindustrin fattar sina beslut om nyproduktion utifrån 

information från fastighetsmarknaden och utifrån prognoser. Fastighetsmarknaden 

påverkas av kapitalmarknadens avkastningskrav och av hyresmarknadens hyror och 

Figur 1.  En modell som visar hur tillväxt och kapitalmarknad relateras till hyresmarknad, fastighetsmarknad 
och byggmarknad. 

BYGGINDUSTRI

FASTIGHETSMARKNADÄr projektet 
lönsamt?

Produktions-
kostnad

inklusive mark

Om ja

Kassaflöde

Marknads-
värde

Avkastnings-
krav

Utbud

Kapital-
marknader

Efterfrågan

HYRESMARKNAD

Utbud
Hyresvärdar

Hyror och
vakanser

Nyproduktion Utbud
Hyresgäster

Nationell
och regionell

tillväxt

Prognoser

Källa: Geltner & Miller m.fl. 2007. Se också Lind & Lundström, 2009.
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vakanser. det är i detta samspel mellan tillväxt, kapitalmarknaden, hyresmarkna-

den, fastighetsmarknaden och byggmarknaden som olika typer av affärsrisk och 

finansiell risk skapas.  

uppdeLning oCh pRoFessionaLiseRing av FastighetssektoRn

den svenska kommersiella fastighetssektorn fick sin stora initiala tillväxt under 

1970- och 1980-talen. Fastighetsmarknadens tillväxt skapades av tjänstesektorns 

kraftiga expansion och av en successiv ändring av ägarstrukturen. mest påfallande 

var att ”byggmästartraditionen” med att bygga, äga, förvalta och i förekommande 

fall även bruka en fastighet successivt bröts upp och gav plats för en mer finansiell 

syn på ägandet. det lade grunden till en professionell hyresmarknad och en mer 

likvid fastighetsmarknad. samspelet mellan fastighetssektorns olika delar enligt 

tankemodellen skapades alltså här.

under 1990-talet har omstruktureringen fortsatt och ägande, förvaltning, byg-

gande och brukande har allt tydligare skiljts åt. som en konsekvens av denna funk-

tionsuppdelning och professionalisering har det under 1990-talet och framåt vuxit 

fram en konsultkår med internationella kopplingar. det speglar att den kommersiella 

fastighetsmarknaden har blivit alltmer gränslös och integrerad i den globala kapital-

marknaden.

Fastigheter har över tiden kommit att betraktas som en legitim handelsvara vilket 

också har förstärkt kopplingen till och inverkan från kapitalmarknaden. i viss bemär-

kelse kan vi hävda att fastighetssektorn allt mer liknar andra sektorer i samhället. 

under 1970-talet betraktades handel med kommersiella fastigheter som spekula-

tion. detta syns i lagen om förvärv av hyresfastigheter (1975:1132), som avskaf-

fades 2010. den speglar en tidsanda och en syn på fastighetsmarknaden som i dag 

känns främmande. 

hYResmaRknaden

den svenska hyresmarknaden skiljer sig från den europeiska genom att hyreskon-

trakten utformas på ett sätt som delvis är unikt för sverige. i svenska kommersiella 

hyreskontrakt är hyran en totalhyra, vilket innebär att fastighetsägaren tillhandahål-

ler och tar betalt för drift och underhåll. i ett brittiskt hyreskontrakt tillhandahåller 

ägaren i princip ett kapital och hyresgästen svarar för drift och underhåll, se figur 2. 
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Figur 2. Drift- och underhållskostnader som andel av bruttohyran i 12 europeiska 
länder år 2005 

Källa: IPD.
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det svenska kontorshyreskontraktet löper i genomsnitt på 4–5 år medan det brit-

tiska löper på i genomsnitt den dubbla tiden. Löptiden för de brittiska hyreskontrak-

ten har de senaste 20 åren blivit väsentligt kortare. dock finns det i den brittiska 

modellen inbyggda kontrollstationer, så kallade rent reviews, där hyran marknadsan-

passas under avtalets löptid.

det svenska hyreskontraktet har ytterligare några särdrag. den mest påtagliga är 

att merparten av kontrakten, bortsett från köpcentrum och hotell, skrivs enligt en 

standardmall framtagen av sveriges fastighetsägare. hyresutvecklingen i standard-

kontrakten är ofta kopplad till utvecklingen av konsumentpriserna. tanken med 

detta har bland annat varit att inflationsskydda hyrorna. under senare år finns dock 

en tendens att koppla hyresutvecklingen till korta räntan i stället för till konsument-

priserna. orsaken är den låga inflationsnivån och trenden att fastighetsägarna fi-

nansierar sig kort. en annan effekt är att förändringarna i hyresnivåer knyts närmare 

till Riksbankens penningpolitiska beslut.

Hyresmarknadens påverkan på fastighetsmarknaden

hyresmarknaden styr fastighetsmarknadens utveckling enligt modellen i figur 1. 

man brukar säga att ”hyresmarknaden är fastighetsmarknadens moder”. den eko-

nomiska tillväxten skapar hyrestillväxt samt påverkar hyresvillkoren och vakanserna, 

alltså hur mycket lokalyta som inte är uthyrd. som modellen i figur 1 visar skapas 

marknadsvärdet för fastigheter i huvudsak av förväntningar om kassaflöde (hyres-

flöde) i kombination med ett avkastningskrav. 
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Lokalhyresmarknaden jämförd med bostadshyresmarknaden

bostadshyresfastigheter har under de senaste 20 åren visat en större stabilitet i 

hyror, fastighetspriser och förräntning jämfört med kontor, butiker, hotell etc. den 

övergripande orsaken till detta är att bostadshyrorna sätts genom ett kollektivt 

förhandlingssystem där det under senare år har funnits en blandning av kostnads- 

och marknadstänkande. det tänkandet har medfört en stabilitet på hyresmarknaden 

som bland annat gjort att nominella hyressänkningar inte generellt förekommit. 

stabiliteten påverkas också av att bostäder är en form av nödvändighetsvara och att 

nyproduktionen inte har medverkat till att skapa vakanser, som under 1980-talet. 

att bostadshyrorna stiger på tillväxtorter kan förklaras med att hyresnivåerna 

generellt har legat under en marknadsmässig nivå tidigare. på mindre orter med 

vikande befolkningsunderlag förklaras hyresökningarna delvis med att fastighets-

bolagen har vidtagit olika åtgärder för att minska lägenhetsbeståndet. samtidigt har 

ofta de kommunala bostadsföretagen haft en stor marknadsandel och kunnat hålla 

hyrorna uppe via sin hyresledande roll. 

stabiliteten i hyresutvecklingen har också, kanske något förvånande, gjort att 

totalavkastningen sett över de senaste 10 åren i genomsnitt har varit högre för 

bostadshyresfastigheter jämfört med andra typer av fastigheter på investerarmark-

naden. detta kan förklaras med att hyrorna i tillväxtorterna generellt har bedömts 

ligga under marknadsnivån och att fastighetsprisernas utveckling i stor utsträckning 

har ökat på grund av möjligheten att byta upplåtelseform från hyresrätt till bostads-

rätt. 

bYggmaRknaden 

För byggmarknaden är det övergripande beslutskriteriet för nyproduktion att 

marknadsvärdet för den nya fastigheten överstiger kostnaden för produktionen. det 

kan också uttryckas som att byggproduktionen startar när kvoten mellan marknads-

värde och produktionskostnad överstiger 1 (tobins Q > 1). men plan- och bygg-

processen är ofta utdragen, och det gör att det kan ta flera år från startsignal till 

nyckelfärdig byggnad. det innebär att nyproduktionen ofta hamnar på marknaden 

när tillväxten och konjunkturen är på väg nedåt. det innebär i sin tur ytterligare 

vakanser och fallande hyror. detta illustreras av figur 3.
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Figur 3. Nyproduktion och uthyrning, netto (m2) och vakanser (%), för kontor i 
Stockholms län åren 1986–2009. 

Källa: DTZ Sweden AB.

Nyproduktion, '000 kvm (vänster skala) Absorption, '000 kvm (vänster skala)

Vakans, % (höger skala)

Figuren illustrerar bland annat hur stora volymer som nyproducerades under slutet 

av 1980-talet och hur de volymerna hyrdes ut fram till år 1990. två år därefter 

friställdes ca 800 000 kvadratmeter kontorsyta i stockholms län. vakansnivån steg 

kraftigt. kontorslokalerna började dock fyllas igen redan 1993, medan nyproduktio-

nen kom i gång först i slutet av 1990-talet.  

FastighetsmaRknaden

ett användbart begrepp i detta sammanhang är investerarmarknaden som i huvud-

sak omfattar marknaderna för kontor, butiker och hotell.  i investeringsmarknaden 

räknar Lind och Lundström (2009) också in delar av de bestånd som ägs av industrin 

samt av stat och kommun, främst då av kommunernas bostadsföretag. de räknar 

dock inte in lantbruksfastigheter och specialfastigheter för exempelvis elproduktion. 

investerarmarknaden kan enligt Lind och Lundström omfatta ett marknadsvärde på 

i storleksordningen 1 000 miljarder kronor. 

beståndet i investeringsmarknaden ägs i huvudsak av fyra olika kategorier av 

aktörer med i storleksordningen en fjärdedel var. det är börsnoterade (publika) 

fastighetsbolag, privata personer och företag, svenska institutioner samt utländska 

investerare. 

de ca 1 000 miljarderna i marknadsvärde ska ses i relation till de cirka 5 000 

miljarder kronor som är marknadsvärdet för privatbostäder i form av småhus och 

bostadsrätter. ett annat sätt att belysa dessa storheter är att redogöra för bankernas 

kreditexponering gentemot olika typer av låntagare, exempelvis fastighetsbolag. 

enligt Riksbankens rapport Finansiell stabilitet 2010:2 uppgår de svenska bankkon-
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cernernas utlåning mot fastighetsbolag till cirka 16 procent av den totala utlåningen. 

det kan också noteras att värdemässigt så finns 50 procent av de kommersiella 

fastigheterna i stockholms län, medan skåne och västra götalands län tillsammans 

svarar för 25 procent av värdet. investerarmarknaden är sålunda i huvudsak en 

storstadsmarknad.

av marknadsvärdet på 1 000 miljarder för investerarmarknaden är uppskatt-

ningsvis 55 procent kontor, 20 procent butiker, 10 procent flerbostadshus som upp-

låts med hyresrätt, 10 procent industrifastigheter samt 5 procent hotell. marknaden 

för dessa fastighetstyper följer vissa gemensamma mönster men skillnaderna kan 

också vara stora när det gäller affärslogik och konjunkturkänslighet. 

Fastigheternas ägare

om vi beaktar ägarna till alla typer av inkomstproducerande hyresfastigheter i 

stockholm så framkommer att offentlig sektor och institutionella ägare dominerar 

stort.1 i fallande storleksordning efter ägd area har vi följande ägarbild: svenska 

bostäder, stockholmshem, Familjebostäder, vasakronan, micasa, Fabege, akade-

miska hus, stockholms kooperativa bostadsförening (skb), amF pension och aFa 

Fastigheter.

en slutsats är att de största ägarna i stockholm kan betecknas som finansiellt 

stabila. Fyra av de tio största ägarna – vasakronan, Fabege, amF och aFa – är på 

investerarmarknaden.

i malmö finns en annorlunda ägarbild än i stockholm. där är inslaget av privata 

företag stort. stena fastigheter, aCta, akelius, heimstaden och ulla åberg är priva-

tägda. tre företag är noterade: Wihlborgs, dagon och Castellum. störst är kom-

munägda mkb och dessutom har pensionsfondsägda vasakronan ett stort innehav. 

göteborg intar ett mellanläge med tre helt dominerande kommunala bostadsföre-

tag.

Fastighetsmarknadens omfattning 

transaktionsvolymen på den kommersiella fastighetsmarknaden har varierat kraftigt 

de senaste tio åren, se figur 4. 

1 källa dtZ sweden ab och bygganalys ab.
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Figur 4. Transaktionsvolymen i mdkr på den svenska kommersiella fastighets-
marknaden åren 2000–2010 fördelat på svenska och internationella investerare.  
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Källa: DTZ Sweden AB.
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i figuren kan man notera fördubblingen av transaktionsvolymen mellan åren 2003 

och 2008 samt den nedgång som ägde rum år 2009. stockholms län dominerar 

marknaden med i storleksordningen 50 procent av kapitalet och omsättningen.

en genomsnittlig transaktionsvolym på den totala svenska kommersiella markna-

den kan skattas till i storleksordningen 100 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 

10 procents omsättning. av denna omsättning svarar de tio största affärerna för 

en tredjedel. omsättningssiffrorna kan jämföras med att cirka 200 miljarder årligen 

omsätts på den svenska marknaden för småhus och bostadsrätter

den nationeLLa oCh RegionaLa tiLLvÄxten

den ekonomiska tillväxten är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar utveck-

lingen för hyror, fastighetspriser och byggaktivitet. empiriska undersökningar av 

den kommersiella fastighetsmarknaden2 visar att merparten av variationerna i 

fastigheternas totalavkastning och värdeförändring, i vissa fall över 70 procent, kan 

förklaras med variationer i den ekonomiska tillväxten. sambandet mellan tillväxt och 

avkastning på totalt kapital för kommersiella fastigheter i usa illustreras med en 

längre serie i figur 5. Liknande samband finns i de flesta länder, inklusive sverige.

2 de flesta undersökningar är utförda av fastighetskonsultföretag och visar i huvudsak samma nivå på 
korrelationen som figur 5.
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Figure 5. Changes in growth and return on total capital for commercial property in 
the US, 1981-2009. 

Källa: IPD.
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det är också allt tydligare att tillväxten varierar regionalt och lokalt. i sverige inne-

bär det att storstäderna ger väsentligt högre avkastning, och även större variatio-

ner i avkastning, jämfört med residensstäder och lokala centra. att avkastningen 

varierar över tiden i storstäderna är en följd av hög ekonomisk aktivitet i kombina-

tion med stora tidsmellanrum mellan besluten på hyres-, fastighets- och byggmark-

naderna. efter det att byggherrarna har tagit sina beslut kan det dröja flera år innan 

de nya kommersiella lokalerna kan bjudas ut på hyresmarknaden, på grund av en 

utdragen plan- och byggprocess. beslutet att bygga kan ha tagits i en högkonjunk-

tur medan de nya lokalerna når marknaden i en lågkonjunktur, vilket ökar variatio-

nerna i avkastningen från fastighetsinvesteringarna.

tillväxtens betydelse för avkastningen på kommersiella fastigheter illustreras 

i figur 6. tillväxten uttrycks här som bruttoregionprodukten (bRp, ”lokal bnp”) 

och sysselsättningstillväxten i tjänstesektorn för stockholm. avkastningen mäts för 

kontorsfastigheter.

 

Saknar 
översättning
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Figur 6. Förändringar i bruttoregionprodukt (BRP) åren 1992–2007 för Stockholm, 
tjänstesektorns tillväxt för samma område och tid i relation till den årsvisa 
totalavkastningen för kontorsfastigheter. 

Källa: DTZ Sweden AB.
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Figuren visar att den kraftiga ökningen i tillväxt och sysselsättning fram till år 2000 

gav en betydande ökning av avkastningsnivån. Likaså gav den låga tillväxten efter 

it-boomen år 2000 en negativ avkastning för kontor, butiker och hotell, men med 

undantag för bostadshyresfastigheter. 

avkastningen på den kommersiella fastighetsmarknaden – värdeförändring och 

direktavkastning (driftnettonivåer) – påverkas enligt ovan av såväl den lokala som 

den regionala och globala ekonomiska tillväxten. omvänt visar krisen 1990–1993 

att förhållanden i fastighetssektorn kan påverka såväl det finansiella systemet som 

den reala ekonomin, och ytterst tillväxten. ett i tiden mer näraliggande exempel på 

detta är fastighets- och finanskrisen i de baltiska länderna.

Förändringar i marknadsvärde (värdetillväxt) skapas i huvudsak av ett samspel 

mellan kassaflöde (hyresutveckling) och ett avkastningskrav som formuleras på 

kapitalmarknaden. störst effekt på fastigheternas värdetillväxt får man när hyrorna 

förväntas falla samtidigt som avkastningskraven ökar, se figur 7.
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Figur 7. Hur hyresutveckling respektive förändring i direktavkastningskrav 
(”Yield shift”) över tiden påverkar värdetillväxten för kontorsfastigheter i centrala 
Stockholm. 

Marknadshyrestillväxt Effekt på värdet av förändrade 
direktavkastningskravVärdeförändring

Anm. Förändring i direktavkastningskrav, %, i kursiv stil.

åren 2000–2002 ökar avkastningskraven samtidigt som marknadshyrorna faller. 

det ger en negativ värdetillväxt mellan åren 2001 och 2004. omvänt så sänks av-

kastningskraven mellan åren 2003 och 2007 samtidigt som hyrorna stiger. det ger 

en kraftig värdestegring. detta medför att värdet på fastighetstillgångarna påverkas 

positivt av såväl fallande avkastningskrav som stigande hyror.3 

3  värdering av fastigheter

när beståndet av fastigheter värderas utgår man från flödet i form av transaktioner. 

en återkommande fråga är då hur pass representativa fastigheterna i flödet är för 

beståndet. problematiken blir särskilt tydlig när omsättningen, som under år 2009, 

blir extremt låg. här inverkar också att varje fastighet är mer eller mindre unik och 

att beståndets egenskaper inte är känt i alla detaljer. i teorin skulle man med en eko-

nometrisk modell kunna beakta egenskapsskillnader, men det förutsätter att man 

känner till flera egenskaper hos såväl flödet som beståndet.  

3 i kapitel 3 under avsnittet beräkning av direktavkastning som en del i värderingen förs en mer allmän 
diskussion om uppbyggnaden av fastighetsmarknadens avkastningskrav utifrån förväntningar om 
realränta, risk och driftnettoförändring.
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beRÄkning av hYReskontRaktens vÄRde

den viktigaste egenskapen vid värdering är hyreskontrakten. värdet av en fastig-

het kan förenklat sägas vara ”nuvärdet av hyreskontrakten.” det finns dock ingen 

officiell källa till egenskaperna för hyreskontrakt.

bristen på information om dessa egenskaper kan i det mest extrema fallet göra 

att hela beståndet får en felaktig värdenivå. ett mer sannolikt utfall av den bristande 

informationen är dock att avkastningsmässigt bra fastigheter värderas för lågt och 

att dito dåliga värderas för högt.

det finns också flera oklarheter kring hur värdet av hyreskontrakten ska beräk-

nas. i det svenska standardkontraktet för lokaler debiteras fastighetsskatten utanför 

hyran. utryckt på annat sätt så innefattar definitionen av begreppet marknadshyra 

inte fastighetsskattebeloppet. i centrala stockholm kan fastighetsskatten uppgå 

till 400 kr per kvadratmeter och år. ur fastighetsägarens perspektiv får fastighets-

skatten samma karaktär som mervärdesskatt – slutkunden betalar. ur hyresgästens 

perspektiv är fastighetsskatten en reell kostnad. skillnaden i synsätt kan skapa 

missförstånd om den effektiva hyran för lokalerna.

den kommersiella hyresmarknaden i storstadsregionerna, främst i stockholm, do-

mineras av ett antal stora och mycket solida fastighetsägare. det gör att hyrorna blir 

trögrörliga nedåt. incitamenten att sänka hyran i en lågkonjunktur är små, eftersom 

sänkta hyror påverkar hela marknaden. genom olika typer av rabatter kan fastig-

hetsägare upprätthålla en officiellt hög hyresnivå och samtidigt hålla ner vakan-

serna. till exempel finns det i många kontrakt klausuler om hyresfria månader och 

trappade hyror. dessa öppet redovisade klausuler och förekommande realoptioner 

är hanterliga när det gäller att beräkna en effektiv hyra. det är svårare att komma åt 

och värdera sidoavtal som innebär att lokalerna uppgraderas eller att hyresvillkoren 

är del i en större affärsuppgörelse. denna typ av dolda villkor försvårar bedömning-

en av den effektiva hyran och de försvårar dessutom värderingen och prissättningen 

av fastigheterna. eftersom det är svårt att observera vissa fundamentalt viktiga 

parametrar som ingår i en fastighetsvärdering kan det i viss utsträckning uppstå 

osäkerhet om huruvida marknadspriserna vid varje given tidpunkt speglar rationellt 

satta jämviktspriser.

metodeR FöR FastighetsvÄRdeRing

en fastighets marknadsvärde är en ögonblicksbild. bedömningen är giltig vid värde-

tidpunkten men säger inget explicit om den framtida värdeutvecklingen eller risken 

för ett värdefall. Formellt sker nära 100 procent av alla värdebedömningar av kom-

mersiella fastigheter med ett förfarande baserat på diskontering av bedömda fram-

tida kassaflöden. dock är det oklart vilken värderingsmetod som de facto tillämpats 
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vid detta förfarande.4 prognoserna för hyra, drift, underhåll och reinvesteringar är i 

stor utsträckning schabloniserade och följer en form av branschstandard. 

värderarna tenderar att utjämna kraftiga upp- och nergångar på marknaden 

(”valuation smoothing”). värderarna tenderar också att ligga efter marknadens ut-

veckling i sina värdebedömningar (”Lagging”). dessa två egenskaper hos fastighets-

värderingar skapar problem när investerare med sina portföljmodeller ska avgöra 

hur mycket av olika tillgångsslag, fastigheter, aktier och obligationer som ska ingå i 

portföljen. mycket forskning, till exempel geltner (1991), har gjorts för att eliminera 

värderingarnas effekt på de avkastningssiffror som används i portföljmodellerna. 

bankeRnas vÄRdeRing vid kReditbedömning 

när bankerna ger krediter till fastigheter och fastighetsföretag gör de såväl kvalita-

tiva som kvantitativa bedömningar. den kvalitativa bedömningen gäller ofta ägarna 

till fastighetsföretagen, eller vem som kontrollerar bolagsstrukturen. den kvanti-

tativa bedömningen gäller främst låntagarens kassaflöde och återbetalningsför-

måga. bedömningen av pantsäkerheten är givetvis också viktig, men den kommer 

i andra hand. Likaså är bedömningen av låntagarens finansiella ställning en viktig 

del (belåningsgrader, soliditet etc.). denna fokus på kassaflödet pekar på att det är 

analyserna av hyresmarknaden som är centrala för bedömningarna av den finan-

siella stabiliteten.

bedömningen av pantsäkerheter baseras på lånebeloppens relation till fastig-

heternas marknadsvärde. vanligen tillämpas maximala belåningsgrader om 60–75 

procent. högre belåningsgrader kan förekomma, framför allt för bostadshyresfastig-

heter som erfarenhetsmässigt har stabilare marknadsvärden än kontor, butiker och 

hotell.

värdebedömningen av fastigheter vid kreditgivningen görs till stor del med intern 

värderingskompetens – det vill säga av personal anställd på bankerna, men externa 

värderingskonsulter förekommer också. interna värderare genomgår som regel nå-

gon form av intern certifieringsprocess inom bankerna. bankernas kompetens inom 

fastighetsekonomi och värdering ligger generellt sett på en avsevärt högre nivå i 

nuläget än i slutet av 1980-talet.

bankernas värderingsmetoder innefattar såväl ortsprismetoder (analys av 

transaktioner på marknaden) som kassaflödes- och direktavkastningskalkyler. de 

kan också variera från bank till bank. det är vanligt att bankerna har tillgång till 

kontraktsinformation för hyror och att de gör besiktningsliknande genomgångar av 

fastigheterna för att bedöma fastigheternas underhållsstatus och reinvesteringsbe-

hov. bedömningarna av direktavkastningskrav sker dels utifrån system på markna-

4 se bland annat diskussioner i Lind & nordlund, 2010.
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den som datscha5, svefa med flera, dels genom bankernas egna transaktionsanaly-

ser.

det är inte vanligt att bankerna jämför ett bedömt marknadsvärde med andra 

informationskällor, som exempelvis referensvärden eller utveckling av implicita6 

värden härledda från noterade fastighetsaktier. 

informationsbrist på fastighetsmarknaden leder till osäkerhet. eftersom det är 

oklart huruvida fastighetsmarknaden kan fungera effektivt och fullt ut rationellt, 

kan det också ifrågasättas i viss utsträckning om prisnivån i transaktioner på fastig-

hetsmarknaden vid varje tidpunkt återspeglar rationellt satta jämviktspriser. detta 

leder i sin tur till osäkerhet om huruvida de marknadsvärden som kan bedömas på 

bland annat basis av transaktionsmarknadsinformation, räcker för långivarens syfte 

att bedöma säkerhet för sina lån. en risk som kan uppstå i sammanhanget är om 

transaktionspriserna, som i sin tur utgör väsentliga indata i fastighetsvärderingar, blir 

för höga i förhållande till vad som är långsiktigt motiverat om man skulle ha tillgång 

till all relevant information. 

bedömningarna av framtida återbetalningsförmåga är, när det gäller makrofak-

torer, många gånger baserade på respektive banks prognoser för inflation, ränteut-

veckling, ekonomisk tillväxt med mera. För enskilda fastigheter gör bankerna också 

en anpassning av scenarierna vad gäller exempelvis hyres- och vakansutveckling 

utifrån fastighetstyp och geografiskt läge.

beRÄkning av diRektavkastning som en deL i vÄRdeRingen 

analyser baserade på material från svenskt Fastighetsindex visar att det direktav-

kastningskrav som tillämpas vid fastighetsvärdering regelmässigt överstiger den 

faktiskt uppnådda direktavkastningen. denna skillnad beror på att värderarna regel-

mässigt gör optimistiska antaganden om drift och underhåll samt även optimistiska 

antaganden om den framtida utvecklingen för vakanserna. sammantaget ger detta 

en överskattning av driftnettot som vid värderingen kompenseras med ett relativt 

högt direktavkastningskrav. det gör att slutresultatet – marknadsvärdet – blir ”rätt”. 

För en utomstående betraktare – investerare eller långivare – kan dock en tilltro till 

indata i kalkylerna innebära en risk, särskilt då räntetäckningsgraden blir lägre än 

förväntat.

mycket av analyserna runt olika typer av fastighetsaffärer utgår från begreppen 

direktavkastning och direktavkastningskrav. Formellt görs många av analyserna 

vid förvärv med hjälp av detaljerade kassaflödesanalyser, men för analyser på en 

5 se vidare under kapitel 6 – slutsatser, där vi ger en kort beskrivning av datscha.
6 implicit värde räknas ut, något förenklat beskrivet, genom att man adderar ett noterat fastighetsbolags 

börsvärde till marknadsvärdet för samtliga skulder i bolaget. på så sätt identifierar man passivsidan i 
balansräkningen. därefter bedömer man marknadsvärdet på övriga tillgångar som inte är fastighetstill-
gångar. slutligen löser man ut fastighetsvärdet genom att få aktivsidan i balansräkningen att balansera 
med passivsidan.
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övergripande nivå kan en enklare modell tillämpas. denna enkla modell i form av 

evighetskapitalisering (den så kallade gordons formel) har en vidsträckt tillämpning 

för värdering av såväl fastigheter som företag. 

V H D U
p g

p g H D U
V

=
− −

−
− =

− −( ) ; ( )1 1       

V är nuvärdet av en evig och exponentiellt föränderlig inkomstström, här driftnettot 

(H-D-U, hyra minus drift och underhåll), som diskonteras till nutid med ett kalkyl-

räntekrav, p procent, minskat med driftnettots förväntade tillväxttakt, g procent. 

Faktorn p-g utgör i detta sammanhang direktavkastningskravet – den så kallade 

yielden.

direktavkastningskravet kan i ovanstående form sägas bestå av tre huvuddelar:

• en förväntad realränta

• ett tillägg för risk – affärsrisk inkluderande likviditetsrisk

• en förväntan om driftnettotillväxt – positiv eller negativ.7

driftnettotillväxten kan sägas bestå av två faktorer, dels en komponent som speglar 

en föråldring av byggnadens funktioner, dels en förändring – ofta tillväxt – av den 

ekonomiska basen. i en stad som stockholm kan markvärdet (byggrättens värde) ut-

göra upp till 80 procent av fastighetens totala marknadsvärde. värdet av byggnaden 

står för resterande 20 procent. i mindre orter kan värderelationen vara den omvän-

da. detta skapar olika avkastningseffekter för värdestegring respektive omodernitet.

ett försök till ett mer principiellt resonemang avseende direktavkastningskravets 

”normala” nivå för kontor och butiker i centrala stockholm kan föras på följande 

sätt:

vi antar att den riskfria realräntan ex ante uppgår till 2–3 procent och att tilläg-

get för affärsrisk – främst vakansrisker, tekniskt betingade risker och likviditetsrisker 

– i bästa kontorsläge uppgår till 2–3 procent. det ger ett riskjusterat avkastningskrav 

på 4–6 procent. den förväntade driftnettoutvecklingen kan för en fastighet som 

inte är föremål för investeringar kalkylmässigt sättas till minus 2–3 procent8. denna 

förväntade driftnettoutveckling kan motiveras med att byggnadskapitalet föråldras. 

underhållskostnaderna stiger och vakanserna ökar. Föråldringen kan uppvägas av 

att den ekonomiska basen växer, vilket är positivt för hyresnivån och i sin tur kan 

leda till att det är lättare att få lönsamhet i investeringar som syftar till att förnya 

byggnadskapitalet, till exempel modernisering.

7 se även resonemang i baum, 1997, som utvecklar hur man kan koppla denna aspekt till avkastnings-
formeln utifrån realprisstudier avseende kontor belägna i London.

8 se bland annat baum, 1997. se även resultat avseende real fastighets- och byggnadsavskrivning be-
skrivna i bejrum, 1995.
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av ovanstående resonemang kan man dra en övergripande slutsats när det gäller 

nivån för direktavkastningskravet för kontor i bästa läge i stockholm: direktavkast-

ningskrav som sjunkit ner till 4–5 procent bygger på antaganden om framtidens 

driftnettoutveckling och risknivåer som ofta inte är långsiktigt hållbara. 

i sammanhanget är det intressant att studera hur direktavkastningen och vär-

detillväxten (alltså den sammantagna totalavkastningen) har varierat sett över en 

längre tidsperiod. det åskådliggörs i figur 8.
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Figur 8. Avkastningen på totalt kapital åren 1984–2009 fördelat på direktavkastning 
och värdetillväxt. 

Källa: IPD Svenskt Fastighetsindex.
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det är påtagligt att direktavkastningen, bortsett från tiden runt år 1990, är tämligen 

stabil, men att halveringen av direktavkastningen, från 8 till 4 procent mellan åren 

1984 och 1990, inte var långsiktigt hållbar. totalavkastningen varierar stort bero-

ende på kraftiga fluktuationer i värdetillväxt. detta är typiskt för en marknad där 

det går lång tid mellan signalerna om tillväxt och färdigställd nyproduktion. 

Figuren visar också att den långsiktiga direktavkastningen utgör två tredjedelar 

av totalavkastningen. en genomsnittlig direktavkastning på 6 procent ger då att to-

talavkastningen i nominella termer uppgår till 9,8 procent över 26 år. det innebär att 

det är viktigt att vara uppmärksam på om den stigande totalavkastningen tenderar 

att komma från enbart värdeförändringskomponenten i totalavkastningen, alltså om 

marknadsvärdena på fastigheter stiger utan att det finns korresponderande tillväxt 

i de underliggande kassaflödena. då kan det finnas en risk för att förväntningar om 

värdetillväxt inte infrias, vilket kan leda till framtida nedjusteringar av fastighetsvär-

dena.

det är alltså svårt att i vissa fall ”extrahera” marknadens direktavkastningskrav 

för specifika objekt. en oönskad bieffekt av alltför optimistiska antaganden i avkast-

ningsbaserade värderingskalkyler kan bli att värderingarna hamnar för högt för vissa 
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objekt. detta kan i sin tur leda till ”inlåsningseffekter” på grund av att fastigheterna 

inte går att sälja på marknaden till värderade nivåer. 

sammantaget leder svårigheterna till en osäkerhet om marknadsvärdenivån för 

det bestånd som inte omsätts på marknaden. det leder i sin tur till osäkerhet om 

fastighetsföretagens ”verkliga” finansiella ställning, när de marknadsvärderar sina 

fastigheter i balansräkningen. 

vaRiationeR i maRknadsvÄRden i stoRstÄdeR

Figur 8 visar kraftiga variationer i värdetillväxt 1984–2009 för det fastighetsbestånd 

som ingår i svenskt Fastighetsindex. den kraftiga variationen i värdetillväxt som 

visas där är ett typiskt storstadsfenomen. en kontorsfastighet i stockholms cen-

trala delar kan exempelvis värderas till 80 000 kronor per kvadratmeter. av dessa 

80 000 kronor utgör markvärdet (byggrättens värde) i storleksordningen 60 000 

kronor. värdenivån 60 000 kronor bestäms av markens värde i den bästa alternativa 

användningen, som kan skilja sig från den aktuella användningen. i en växande stad 

som stockholm ska centralt belägna byggrätter öka i värde på lång sikt. bygg-

rätternas värde kan dock förväntas svänga kraftigt beroende på konjunkturen och 

på den fastighetscykel som illustreras i figur 8. byggnadens värde är i exemplet ovan 

20 000 kronor. det beror på att byggnaden snabbt blir omodern i en växande stad, 

och på att byggnaden avskrivs. 

slutsatserna för investerare och kreditgivare, men även för Riksbanken, kan sam-

manfattas på följande sätt:

• marknadsvärdena i storstäderna (främst i stockholm) kommer att variera 

kraftigt över tiden, vilket ställer krav på stort eget kapital för den som 

investerar.

• byggnadskapitalet föråldras snabbt vilket ställer krav på amortering av 

topplån, särskilt i en situation med låg inflation.

4  Fastighetsbranschens inverkan på den finansiella 
stabiliteten 

vÄxeLveRkan meLLan tiLLvÄxt oCh maRknadsvÄRden

Figurerna 5–8 illustrerar hur cyklisk marknaden är för kommersiella fatigheter i 

storstäderna, alltså hur olika värdepåverkande faktorer som hyror, vakanser och av-

kastningskrav i slutänden påverkar fastigheternas marknadsvärden. de cykliska och 

över tiden utdragna förloppen kan förklaras med de höga transaktionskostnaderna 

för att anpassa lokalerna till hyresgästernas olika behov, komplexiteten i plan- och 

byggprocessen samt de för aktörerna ofta svårbedömda risker som är kopplade till 

byggande och handel med fastigheter. i grunden har vi marknadsriskerna som också 
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kan påverka stabiliteten i det finansiella systemet. vi måste också ta hänsyn till spe-

cifika risker för enskilda objekt, främst kopplade till marknadsposition och tekniskt 

skick, det vill säga risken att fastighetsinnehavaren drabbas av oförutsedda behov 

av krävande underhålls- eller reinvesteringsåtgärder. dessa specifika risker är dock 

sällan systemfarliga.

ofta använder man förändringar i fastigheternas marknadsvärden som en indika-

tor på att den finansiella stabiliteten kan komma att rubbas. men marknadsvärdena 

kan i stället ses som en produkt och inte en indikator. de är produkten av en process 

där den ekonomiska tillväxten och kapitalmarknadens avkastningskrav driver ett 

komplicerat samspel mellan hyres-, fastighets- och byggmarknaderna. därför är det 

på dessa marknader som man måste söka tidiga signaler om risker för den finansiella 

stabiliteten, i kombination med att man analyserar tillväxten och avkastningskraven. 

tankemodellen i figur 1 bygger på att det finns en form av stabila orsakssam-

band i samspelet mellan makroekonomiska faktorer (främst bnp och ränta, som i 

sin tur ger kapitalkostnaden,) och de olika marknaderna. problemet är dock att det 

är olika faktorer som påverkar tillväxten under olika perioder. det gör att tillväxten 

i sin tur påverkar fastighetssektorn på olika sätt. det senare kan illustreras av att 

många trodde att den negativa bnp-utvecklingen under 2008–2009 skulle påverka 

tjänstesektorn i stockholm, och att detta skulle skapa ökade vakanser och fallande 

hyror i kontorssektorn. med facit i hand kan vi säga att vi inte har sett någon sådan 

markerad effekt. 

en annan problematik, och en kärnfråga kopplad till finansiell stabilitet, är att de 

”naturliga variationerna” i den ovan beskrivna modellen kan övergå till att ”verka 

baklänges”, alltså att tillväxten i samhället kan påverkas av förhållanden på fastig-

hetsmarknaden. 

Ytterligare en dimension, som dock inte explicit behandlas i analysmodellen, är 

effekterna av förändrade institutionella regler. det är uppenbart att fastighets- och 

bankkrisen åren 1990–1993 i stor utsträckning påverkades av ett stort antal institu-

tionella förändringar som var för sig var logiska men som tillsammans fick oväntat 

stora effekter på fastighetsmarknaden och det finansiella systemet. det finansiella 

systemet påverkades i hög grad av avregleringarna av valuta- och kreditmarkna-

derna tillsammans med den radikala skatteomläggningen och avvecklingen av de 

omfattande räntesubventionerna till bostadsbyggandet. motsvarande regelföränd-

ringar på den svenska marknaden ser vi inte i dag. den kommersiella fastighetssek-

torn är nu mer påverkad av globala regelförändringar, som nya regler för redovis-

ning (iFRs) och regler för kapitaltäckning (basel iii).

FastighetskRiseRs oRsakeR oCh FöRLopp

Figurerna 5–8 illustrerar att det finns empiriska samband mellan de marknader och 

aktiviteter som beskrivs i tankemodellen i figur 1. sambanden är dock inte entydiga 
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och de varierar över tiden. vissa av förloppen kan kallas normala medan andra, till 

exempel förloppet från början av 1980-talet, lade grunden till den finansiella krisen 

mellan åren 1990 och 1993. Förhållanden inom och mellan bank- och fastighets-

sektorerna bidrog starkt till utvecklingen. därför kan det vara relevant att särskilt 

diskutera vilka förlopp som leder till kriser, och vilken roll de kommersiella fastighe-

terna spelar i krisförloppen.  

en del av 1990-talskrisen kan i efterhand förklaras med att svenska investerare 

under senare delen av 1980-talet gav sig ut i europa och investerade i fastigheter, till-

sammans med svenska banker och svenska rådgivare och värderare. konsekvenserna 

av detta är välkända: stora ekonomiska förluster och problem för bankerna. sedan 

slutet av 1990-talet har kapitalströmmarna vänt och sverige har under de första åren 

på 2000-talet utvecklats till ett populärt land att investera i, se figur 4. populariteten 

kan förklaras med en kombination av faktorer, från politisk och finansiell stabilitet till 

förhållandevis god transparens och låga transaktionskostnader. 

det stora inflödet av kapital från andra länder skapade dock en ny problematik 

när de utländska investerarna och finansiärerna efter år 2008 hastigt återvände till 

hemländerna, se figur 4. Fastighetsägarnas svårigheter att refinansiera de lån som 

förfaller till betalning framstår nu som en betydande risk.

tittar vi, som kärrlander (2008)9, tillbaka på de stora finansiella kriser som upp-

stått sedan 1700-talet så kan vi se att vissa förhållanden återkommer. det verkar 

finnas en ”fastighetskrisernas anatomi”. krisen inleds med en kreditexpansion som 

kombineras med en ”aggressiv” utlåning, ofta med fastigheter som underliggande 

säkerheter. i krisernas mognadsfas finns ofta en utbredd tro på ”den nya ekonomin”. 

de lärdomar vi kan dra av krisen 1990 och andra kriser är bland annat följande:

• Längre perioder med kreditexpansion och stigande fastighetspriser som 

avsevärt avviker från tillväxten i samhället, det vill säga ekonomin i stort, är en 

grogrund för fastighets- och finanskriser. 

• omfattande hävstångsrelaterade finansiella upplägg, exempelvis 

fastighetsinvesteringar med hög andel lånat kapital, skapar stora finansiella 

risker.

• Längre tider med stigande fastighetspriser skapar en situation där investerare 

från andra branscher än fastighetsbranschen dras till sektorn. de använder 

inte alltid gängse kalkylmodeller och sätt att tänka. det kan bero på 

att investerare från andra branscher kan ha bristfällig erfarenhet från 

fastighetsbranschen och bristande kunskaper om hur branschlogiken för 

exempelvis kassaflöden och marknadsvärden ser ut på lite längre sikt. när 

kraven på direktavkastning generellt hamnar under en viss gräns tenderar 

vissa långsiktiga investerare att dra sig från marknaden. 

9 se även Reinhart & Rogoff, 2009.
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• det är komplicerade finansiella instrument som skapar grogrunden för kriser, 

och instrumenten hanteras i större utsträckning av individer som inte har full 

förståelse för instrumentens grundläggande mekanismer. exemplet kan vara 

den kris i usa som utlöstes av utlåningen till betalningssvaga hushåll (”den så 

kallade sub-primekrisen”). 

till ovanstående kan läggas att omfattande institutionella förändringar, som i 

sverige runt år 1990, skapar en delvis ny spelplan som påverkar aktörernas be-

slutsprocesser. avregleringen av kreditmarknaden tillsammans med omfattande 

bostadssubventioner och en radikal skattereform bidrog till att skapa delvis helt nya 

förutsättningar för fastighetsinvesteringar.

ovan indikeras att det finns grundläggande förlopp i de flesta kriser. dessa för-

lopp bör studeras närmare i ett historiskt perspektiv för att vi i ett tidigare skede ska 

kunna identifiera olika typer av risker. 

FRån Fastighets- tiLL bankkRis

kopplar vi samman tankemodellen med beskrivningen av fastighetskrisernas förlopp 

så framträder ett antal förhållanden som belyser hur den kommersiella fastighets-

sektorn kan påverka det finansiella systemet och den finansiella stabiliteten. 

För det första är svängningarna i avkastning och värdeförändring betydligt större 

inom den kommersiella fastighetssektorn jämfört med bostadssektorn. i fastighets-

sektorn uppstår direkt tomma lokaler när arbetslösheten växer medan bostadssek-

torn är mer stabil eftersom bostäder mer har karaktären av nödvändighetsvara. 

För det andra faller fastighetspriserna redan genom förväntningarna om stigande 

vakanser. de fallande fastighetspriserna kan utlösa en omförhandling av lånevillko-

ren enligt särskilda paragrafer (covenanter) i lånekontrakten. erfarenheten i sverige 

är dock att bankerna är försiktiga med att försämra lånevillkoren eftersom det kan 

skapa ytterligare värdefall och realiserade förluster.

För det tredje så fäster bankerna stor vikt vid ett positivt kassaflöde. så länge 

som kassaflödet är positivt och förväntas vara så i framtiden så kan man bortse från 

ett negativt eget kapital, om det förväntas vara av övergående natur.

kassaflödet är nyckelfaktorn i processen när en fastighetskris övergår i en bank-

kris. kassaflödet bestäms i huvudsak av hyrorna, belåningsgraden och den nominel-

la räntan. den nominella räntan kan Riksbanken påverka genom en aktiv penning-

politik. belåningsgraden är en produkt av riskavvägningar i det finansiella systemet. 

hyresvillkoren formuleras av parterna på hyresmarknaden.

geneReLLa RiskeR vid FinansieRing med Lånat kapitaL

grundläggande för en riskbedömning avseende kommersiella fastigheter är den 

reala ekonomin och hur den avspeglas i vakanser, hyresvillkor, nyproducerade loka-
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ler etc. när finansieringen sker med lånat kapital tillkommer en finansiell risk. 

det finns framför allt två risker vid finansiering med lånat kapital. den första 

risken ligger i relationen mellan marknadsvärdet och lånebeloppet. vid kraftiga 

värdefall som 1990–1993 kan lån med sämre säkerhet komma att sakna täckning 

samtidigt som det egna kapitalet är utraderat. detta ställs på sin spets när lånen vid 

löptidens slut ska sättas om, men det kan även ha betydelse för bankernas policy 

och hantering under löpande kredittid mot bakgrund av gällande låne- och kredit-

villkor, så kallade covenanter. alltså är belåningsgraderna och fastighetsprisernas 

förväntade variation generellt en viktig parameter vid kreditbedömning. 

Just nu – hösten 2010 – är den mest aktuella frågan hur den del av fastighetsbe-

ståndet som finansierats med kapital från andra länder kommer att refinansieras när 

ett antal utländska banker har dragit sig tillbaka till sina hemländer. behovet av att 

refinansiera lån där utländska banker har varit inblandade kan skattas till 100–150 

miljarder med omsättningstidpunkt i huvudsak 2010–2013.

den andra risken är att fastigheternas avkastning eller förräntningsutrymme 

(driftnetto minus investeringar) på kort och lång sikt inte räcker till för att betala 

räntor samt amorteringar på lån och dessutom ge eget kapital en förräntning. det 

ger med andra ord ett negativt kassaflöde. orsakerna till det negativa kassaflödet 

kan vara flera. För det första att vakanserna ökar och att hyrorna faller och för det 

andra att lånevillkoren ändras. Risken i detta avseende kopplas till lånens löptider, 

förfallostruktur och villkor i övrigt. 

RiskeR med hög beLåningsgRad oCh koRta RÄntebindningstideR

svenska börsnoterade fastighetsföretag har i internationell jämförelse en relativt hög 

belåningsgrad (låg soliditet10) räknat som lånat kapital i relation till marknadsvärde. 

allt annat lika innebär det en större känslighet för förändrade finansiella och affärs-

mässiga förhållanden. Figur 9  återger den genomsnittliga belåningsgradens (Loan 

to value, Ltv, ratio) utveckling för europeiska börsnoterade fastighetsbolag.

10 soliditet är andelen eget kapital i förhållande till totala tillgångar.
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Figur 9. Belåningsgrad, LTV, i genomsnitt för åren 2002–2010 för europeiska 
fastighetsföretag.  

Källa: EPRA Research 2010b.11  

av figuren kan vi se att belåningsgraden ökat från runt 30 procent i början av 

2000-talet till så högt som 55 procent år 2008. därefter har belåningsgraden fallit 

tillbaka till strax över 40 procent. en sannolik förklaring till tendensen med något 

stigande Ltv är de förhållandevis låga räntorna under den aktuella perioden. Yt-

terligare en förklaring till toppen i belåningsgrad år 2008 är sannolikt de väsentliga 

nedjusteringar av marknadsvärden som skedde i europeiska fastighetsbolag i sam-

band med den finansiella krisen 2008–2009, som vi diskuterar nedan. annorlunda 

uttryckt, om skulderna är konstanta så ökar Ltv vid nedjusteringar av marknadsvär-

det.  

vidare är det viktigt att notera att valet av population för denna typ av undersök-

ningar kan ge mycket olika utfall. de svenska noterade fastighetsbolagens belå-

ningsgrad uppgår för närvarande till ca 60–65 procent. inom detta intervall har de 

noterade företagen pendlat sedan år 2000. Fastighetsbolagen i storbritannien och 

kontinentaleuropa, som alltså har en belåningsgrad kring 40 procent, har juste-

rat ned värdena på sina fastighetsinnehav betydligt mer än de svenska noterade 

företagen under krisåren 2008 och 2009. i vilken utsträckning den relativt höga 

svenska belåningen uppvägs av institutionella faktorer och bättre transparens12 är 

det svårt att uttala sig om. i storbritannien redovisas sänkta marknadsvärden med i 

storleksordningen 30–40 procent under dessa år. motsvarande sänkning i kontinen-

taleuropa var i genomsnitt 10–15 procent. variationerna är dock stora mellan bolag 

11 se även resultat i ooi, 2003, som tyder på att internationella fastighetsbolag har lägre belåningsgrad 
än svenska noterade fastighetsbolag..

12 Jones Lang Lasalle, 2010, mäter och sätter in sveriges fastighetsmarknad i ett internationellt perspek-
tiv avseende transparens.
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och länder13. i sverige justerades marknadsvärdena ner med igenomsnitt 5 procent 

medan man i svenskt fastighetsindex bedömde värdefallet till 11 procent mellan 

åren 2008 och 2009.

här vill vi också nämna det faktum att ett fåtal aktörer kan kontrollera de 

stora noterade fastighetsföretagen, eller olika grupper av sådana företag. det kan 

innebära en risk, om dessa ägarintressen skulle vara högre belånade än branschen i 

genomsnitt. det är svårare att analysera soliditeten hos sådana ägargrupperingar än 

hos exempelvis de börsnoterade företagen eller de kommunala bostadsföretagen. 

ett fåtal högt belånade aktörer kan innebära en risk för den finansiella stabiliteten. 

det kan illustreras av de så kallade subprimelånen i usa. många bedömare ansåg 

att det visserligen fanns risker i denna långivning men avfärdade att det skulle fin-

nas systemfarliga risker eftersom det var fråga om relativt små volymer. trots detta 

ledde låntagarnas låga soliditet till en finansiell kris. 

Ytterligare ett exempel på att hög belåning kan utlösa finanskriser är finansbola-

get nyckelns krasch i början av 1990-talet. när nyckeln kraschade uppdagades vad 

som i dag kan kallas för ett systemfel. det visade sig att ett stort antal stora fast-

ighetsföretag drevs med ett negativt kassaflöde. Finansieringen byggde på lånade 

pengar med stigande marknadsvärden som grund. 

de svenska kommunala bostadsföretagen är ofta dominerande på de lokala 

marknaderna för hyrda bostäder och deras agerande blir allt mer affärsmässigt. 

deras soliditet har också ökat. under perioden 1992–2009 har belåningsgraden 

baserat på marknadsvärden minskat från ca 70-75 procent till ca 50 – 60 procent. 

detta gäller främst stora företag i större städer.

när fastighetsbolagen har en hög belåningsgrad blir räntebindningstiderna en 

riskfaktor, främst för de enskilda bolagen, men även för den finansiella stabiliteten. 

kort räntebindningstid i kombination med hög belåningsgrad innebär att företagen 

kan få problem om räntan stiger. om hela kollektivet av fastighetsföretag skulle 

ha en mycket kort räntebindningsstruktur så kan oförutsedda kraftiga ökningar av 

räntekostnaderna leda till att alla dessa företag får problem samtidigt. detta skulle 

i sin tur kunna utlösa kedjereaktioner, och sådana kedjereaktioner kan få negativ 

inverkan på den finansiella stabiliteten. Räntebindningstiderna i dessa företag pend-

lar mellan 1,5 och 2,5 år, sett över en längre tidsperiod (1997–2010), vilket framgår 

av figur 10. siffrorna utgår från bolagens kommunicerade räntebindning och tar 

hänsyn till eventuella swap-avtal.

13 baserat på analyser av noterade fastighetsbolag i europa. i urvalet inkluderades de fastighetsbolag 
som utgjorde de tjugo största börsvärdena för fastighetsbolag i början av år 2006, varvid de svenska 
bolag som ingick i detta urval exkluderades.
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Figur 10. Genomsnittlig räntebindning (år) för de noterade fastighetsbolagen i 
Sverige 1997–2010. 
Vägt genomsnitt.  

Källa: Leimdörfer. 

Fastighetsrapport (2010) gör bedömningen att endast ett fåtal av de noterade 

fastighetsbolagen i sverige har en betydande räntekänslighet. detta skulle tala för 

att några procentenheters förändringar i räntekostnadsnivåerna inte skulle innebära 

någon större risk för dessa bolag i nuläget. Fastighetsrapports analys pekar på att 

det behövs räntekostnadsnivåer på uppåt 6 procent innan ett större antal av dessa 

bolag får problem att betala räntorna. vid ingången av år 2010 var den genomsnitt-

liga räntan på de noterade fastighetsbolagens lån knappt 3,5 procent. vid utgången 

av tredje kvartalet 2010 hade denna räntekostnad stigit till ca 3,7 procent14. de 

beskrivna räntekostnadsnivåerna inrymmer effekter av derivat.

Fastighetsbolagen genererar medel till ränta på lånat kapital och förräntning på 

eget kapital i första hand via direktavkastning och i andra hand via värdetillväxt. de 

börsnoterade fastighetsbolagen redovisar för 2009 en genomsnittlig direktavkastning 

på 6 procent. detta är långsiktigt en relativt stabil nivå, se figur 8. om vi inkluderar 

värdetillväxten hamnar totalavkastningen några procentenheter högre. variationerna 

i värdetillväxt är dock stora över tid, vilket gör att investering och finansiering blir en 

fråga om att kunna tolka tidiga signaler och hitta lämpliga tidpunkter. 

det verkliga utrymmet att förränta kapital är en ständigt återkommande diskus-

sionspunkt när resultaten från svenskt Fastighetsindex redovisas. Redovisningarna 

visar ofta att den faktiskt uppnådda avkastningen är lägre än den som gängse antas 

i branschen. investerarnas och fastighetsvärderarnas optimism uttrycks i främst låga 

antaganden om vakanser, drift, underhåll och moderniseringsbehov. optimismen 

kan förstärka prisökningen i en uppåtgående marknad, men också dämpa prisfallet i 

en nedåtgående marknad.

14 uppgifter från Leimdörfer.
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eFFekteR av utökad samveRkan meLLan pRivat oCh oFFentLig sektoR  

newell & peng (2008) beskriver en trend att pensionsfonder och andra långsiktiga 

placerare söker alternativ och komplement till fastigheter i form av infrastrukturpro-

jekt som vägar, järnvägar, va-anläggningar, vindkraftsanläggningar, satelliter för 

telecom etc. många av dessa investeringsobjekt drivs genom partnerskap mellan 

den offentliga och privata sektorn med långa och säkerställda kontrakt som är att-

raktiva för investerare. Liknande motiv finns för privata företag, exempelvis kungs-

leden ab, som köper den offentliga sektorns verksamhetsfastigheter för att sedan 

hyra ut dem till säljaren. det innebär att den offentliga sektorn är part i en så kallad 

sale-leasebacktransaktion.

alla former av så kallad offentlig–privat samverkan (ops) har som karaktäristiskt 

drag att de inrymmer långa kontrakt med en särskild part – offentlig eller privat – 

som finansierar. ett typiskt exempel är karolinska institutet i stockholm. där omfat-

tar byggnadsinvesteringen åtskilliga miljarder kronor och det finns tjocka kontrakts-

bilagor som ska säkerställa vad som ska hända med fastighetskapitalet i takt med 

att verksamheterna i lokalerna förändras.

Än så länge är den ovan beskrivna affärsverksamheten av relativt liten omfatt-

ning, men den kan förväntas växa. affärerna har långa kontrakt, och det är svårt att 

förutse hur handeln med de underliggande kontrakten kommer att utvecklas. det är 

också för tidigt att uttala sig om i vilken utsträckning denna typ av affärsverksamhet 

får en utformning och dignitet som kan påverka den finansiella stabiliteten.

RiskeR koppLade tiLL  FastigheteR som ingåR i FondeR

en annan typ av branschglidning är att en allt större del av investeringsmarkna-

dens fastigheter förpackas i fonder, men att fonderna inte börsnoteras. en del av 

affärsidén med dessa fonder är att exponera fonderna mot olika grad av risk. detta 

kan leda till ett ökat flockbeteende när en större del av marknaden har likartade 

bevekelsegrunder för sitt agerande.

FastighetsboLagen på böRsen 

ett flertal studier15 som publicerats de senaste åren indikerar att den publika handeln 

med fastighetsaktier ger kursrörelser som med ett antal månaders framförhållning 

förebådar förändringar på marknaden för direktägda fastigheter. ett budskap i så-

dana studier är dock att kursrörelserna, bland annat på grund av hävstångseffekter, 

tenderar att överskatta prisrörelserna i de underliggande fastighetstillgångarna16.  

15 Följande fem källor exemplifierar frågeställningen: 1) epRa Research, 2010 2) morgan stanley 
research presenterad i EPRA News – March 2009 3) deutsche bank report RREEF Research – Global 
Real Estate Securities – January 2007 4) Cohen & steers research presenterad i EPRA Pressrelease 
April 20, 2009 5) epRa Research, 2009.

16 se bland annat epRa Research, 2010.
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de bakomliggande orsakerna till att börsen har ett signalvärde finns att söka 

i de trögheter som finns i transaktionsprocessen på marknaden för direktägda 

fastighete r i kombination med att transparensen på börsen i vissa avseenden är 

betydligt bättre jämfört med fastighetsmarknaden. dock kan man ifrågasätta 

transparensen när det gäller den finansiella rapporteringen.17 det gäller tillämpade 

värderingsmetoder, väsentliga antaganden i bolagens fastighetsvärderingar samt 

kopplingen mellan bedömda marknadsvärden och noterade transaktionspriser. 

de finansiella rapporternas brist på adekvat information om bakomliggande 

antaganden i värderingarna minskar möjligheterna för investerare att fatta rationellt 

grundade investeringsbeslut. olika studier visar på stora osäkerhetsintervall vid be-

dömningen av marknadsvärdet på fastigheter. olika bedömare kan, med andra ord, 

komma till skilda slutsatser om vad marknadsvärdet uppgår till för en fastighet eller 

ett fastighetsbestånd. detta kan i sin tur  ha väsentlig betydelse för hur en använ-

dare av finansiella rapporter bedömer ett visst bolags finansiella styrka.18 

korrelationen mellan index för de svenska fastighetsbolagen och värdet för de 

underliggande fastighetstillgångarna illustreras i figur 11.

Figur 11. Förhållandet mellan redovisat värde och implicit värde i noterade 
fastighetsbolag åren 2004–2010.  
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av figuren framgår att de implicita värdena på underliggande fastigheter över tiden 

varierar runt de redovisade värdena (marknadsvärdena). över- eller undervärde-

ringen uppgår till ca 15 procent. 

observera dock att figur 11 endast visar en observation per år. tätare observa-

tioner skulle visa en större variation i de implicita fastighetsvärdena.

17 Jämför information i fastighetsbolags årsredovisningar med bedömda behov av information i detta 
avseende diskuterad i nordlund, 2010.

18 se bland annat diskussioner i nordlund, 2008.
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internationella studier har uppmätt korrelationen mellan prissättningen på 

fastighetsaktier och underliggande fastighetstillgångar mätt över olika tidsperio-

der. vissa av dessa studier ger vid handen att sambandet är förhållandevis starkt 

mellan prissättningen på fastighetsaktier och värdet på underliggande fastighets-

tillgångar, framför allt på några års sikt. detta kan också uttryckas som att priset på 

fastighetsaktier långsiktigt drivs av värdet eller avkastningen på de underliggande 

fastighetstillgångarna19. enligt vår uppfattning innebär detta att man inte kan bortse 

från utvecklingen av priserna på noterade fastighetsaktier vid bedömningen av den 

underliggande fastighetsmarknaden. 

5  institutionella förhållanden och finansiell stabilitet

i detta avsnitt diskuteras ett antal institutionella förhållanden som kan påverka den 

finansiella stabiliteten i såväl positiv som negativ riktning. med institutionella förhål-

landen avses här formella regelverk i den kommersiella fastighetssektorn, i kombi-

nation med förfaranden och kulturer. genomgående är det dock svårt att bedöma 

vilka effekter enskilda regler av institutionell art får på den finansiella stabiliteten.

haRmoniseRing av vÄRdeRingsFöRFaRanden

sverige har sedan 1994 en frivillig auktorisation av fastighetsvärderare. effekten är 

att de som värderar kommersiella fastigheter i stor utsträckning är auktoriserade. 

många av dessa har högskoleutbildning inom området och för nya auktorisatio-

ner är högskoleutbildning ett krav. svenska värderare kan också auktoriseras via 

ett brittiskt system drivet av Royal institute of Chartered surveyors. i takt med att 

fastighetsmarknaden globaliseras kan den svenska auktorisationen komma att suc-

cessivt spela en allt mindre roll, åtminstone i situationer där internationella aktörer är 

inblandade. 

världen runt pågår ett omfattande arbete med att harmonisera såväl begrepps-

apparaten som själva processen för fastighetsvärdering. arbetet bedrivs av kåren 

värderare via organisationer som international valuation standards Comittee/board 

(ivsC/ivsb), Royal institute of Chartered surveyors (RiCs), appraisal institute (ai) 

och the european group of valuers association (tegova), men också av organi-

sationer relaterade till redovisning som international accounting standards board 

(iasb) och av bankverksamheter som the european mortgage Federation (emF). 

det är uppenbart att gemensamma begrepp och förfaranden skapar ökad 

transparens, men det finns också en uppenbar risk att en långt driven harmonisering 

leder till flockbeteenden när den globala värderarkåren har allt mer likartad utbild-

ning, läser samma böcker, följer samma anvisningar och använder samma analys-

19 se bland annat epRa Research, 2010, och epRa Research, 2009.
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modeller. Flockbeteenden på den kommersiella fastighetsmarknaden kan i värsta fall 

påverka den finansiella stabiliteten.

FöRÄndRingaR i svenskt Fastighetsindex  

ett svenskt fastighetsindex etablerades år 1997. initiativet kom från de två stora 

pensionsförvaltarna ap och spp. svenskt Fastighetsindex har haft stor betydelse 

för att skapa en gemensam begreppsapparat och ökade krav på professionalitet. 

indexet uppdateras årsvis och baseras på verkliga rapporterade driftnetton i kombi-

nation med bedömda marknadsvärden vid årsskiften. men svenskt Fastighetsindex 

fungerar inte problemfritt som signalbärare för förhållanden som kan rubba den 

finansiella stabiliteten. problemen kan sammanfattas på följande sätt

• 1-årsintervallet för uppdatering är för långt. månad eller kvartal vore 

önskvärt.

• marknadstäckningen är i ett internationellt perspektiv relativt låg – cirka 25 

procent. det vore bra om fler företag ingick i indexet.20 

• kapitalförändringarna i avkastningsindex bedöms via fastighetsvärderingar, 

vilket ger både ”smoothing” och ”lagging” i siffrorna.  

att alternativ till sveriges värderingsbaserade index är ett transaktionsbaserat index. i 

usa finns ett sådant fastighetsindex för kommersiella fatigheter baserat på köpepar. 

indexet administreras av mit och täcker hela usa. det transaktionsbaserade indexet 

visar generellt en större volatilitet jämfört med det värderingsbaserade. en förut-

sättning för indexet är dock att det täcker större marknader för att på så sätt ge ett 

relevant underlag till den information som lämnas. ett värderingsbaserat index admi-

nistreras i usa av nCRieF (national Council of Real estate investment Fiduciaries).

nYa RedovisningsRegLeR som påveRkaR FastighetsbRansChen – iFRs

den internationella redovisningsstandarden iFRs (international Financial Reporting 

standards) infördes i sverige år 2005. syftet var att öka transparensen i de finansiel-

la rapporterna och därmed förbättra beslutsunderlagen för rapporternas användare. 

den primära användargruppen är i nuläget investerare som tillför riskkapital, men 

även banker med flera. de skulle få bättre beslutsunderlag genom att olika tillgångs-

slag – bland annat fastigheter i noterade bolag – värderades till marknadsvärdet i 

den finansiella rapporteringen.  

effekterna för de börsnoterade fastighetsbolagen har varit blandade. åren 

2005–2007 diskuterades inte fastighetsvärdering i någon större utsträckning efter-

20 För närvarande domineras indexet av institutionella investerare som vasakronan och diligentia. inget 
börsnoterat företag ingår i indexunderlaget.
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som marknadsvärdena steg med upp till tvåsiffriga belopp och eftersom värdeför-

ändringen kunde adderas till resultaträkningen med de nya iFRs-reglerna. 

hösten 2008 upphörde i stort sett all aktivitet på den svenska kommersiella fast-

ighetsmarknaden, det vill säga nästan inga fastigheter bytte ägare. det innebar att 

man endast kunde göra ett fåtal prisobservationer, och en diskussion uppstod om 

hur fastigheter skulle värderas när det inte fanns tillräckligt med prisobservationer 

på den direkta fastighetsmarknaden att jämföra med. en fråga var om man kunde 

dra några slutsatser av handeln med aktier i börsnoterade företag, alltså om man via 

framräknade implicita värden kunde få vägledning vid bedömning av de underlig-

gande fastighetstillgångarnas marknadsvärde. aktiekurserna indikerade under en 

period ett värdefall på 20 till 25 procent för fastigheter, men många företrädare för 

fastighetsbolagen hävdade att aktiemarknaden och fastighetsmarknaden är två 

skilda saker.  

de börsnoterade fastighetsbolagen justerade ned de verkliga värdena till en nivå 

om 5–6 procent under åren 2008–2009, dock med stora variationer mellan olika 

bolag. i figur 12 nedan redovisas en jämförelse av nedjusteringarna av marknads-

värden för år 2008 och 2009 mellan de börsnoterade fastighetsbolagen och de 

bolag som ingår i svenskt Fastighetsindex.

Källa: IPD Svenskt Fastighetsindex. 
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Figur 12. De noterade fastighetsbolagens justering av fastigheternas marknadsvärden 
åren 2008–2009 i jämförelse med Svenskt Fastighetsindex. 
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tillämpningen av iFRs fick i den rådande situationen till följd att objektiva mark-

nadsvärdesbedömningar ersattes med subjektiva uppfattningar om värdenivåerna. 

bedömningarna ledde dock inte till några transaktioner. bankerna lånade inte ut och 

många tilltänkta affärer kunde inte finansieras av köparna. man kan då fråga sig 

vilken nivå ”de verkliga marknadsvärdena” uppgick till. en slutsats är dock att iFRs 

inte ökade transparensen. 
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För- och nackdelar med att redovisa marknadsvärde i finansiella rapporter

i finansiella rapporter finns ofta översiktlig information om vilka antaganden som 

bolagen har baserat sin värdebedömning på. det gör att användarna har svårt att 

bedöma tillförlitligheten i de marknadsvärden som anges. en av fördelarna med att 

ändå ange verkliga värden (marknadsvärden) direkt i resultat- och balansräkningen 

är att man direkt ser det aktuella fastighetsvärdet. alternativet är att ange historiska 

anskaffningsvärden, och de är i många fall inte användbara som utgångspunkt för 

ekonomiska analyser. särskilt tydligt blir detta i de fall då fastigheterna anskaffades 

för länge sedan. en nackdel med att redovisa marknadsvärden kan vara att mark-

nadsvärdenas kraftiga svängningar skulle kunna skapa beteenden som förstärker 

såväl upp- som nedgångar på fastighetsmarknaden. 

det bedömda marknadsvärdet för en enskild fastighet är alltid osäkert. denna 

osäkerhet minskar inte med exempelvis förbättrade kalkylmetoder. ett sätt att 

belysa osäkerheten är att ge tilläggsinformation om tillämpade metoder och bakom-

liggande antaganden i redovisningsrapporterna.21 

de noterade fastighetsbolagen tillämpar i sin koncernredovisning löpande 

marknadsvärdering med direkt effekt i resultat- och balansräkningen. vidare är det 

ganska vanligt att större kommunala bostadsföretag redovisar marknadsvärden som 

tilläggsinformation i årsredovisningen. enligt ett utkast från bokföringsnämnden till 

nya redovisningsregler för större företag ska dessa i framtiden upplysa om mark-

nadsvärdet i årsredovisningen när det gäller innehav av förvaltningsfastigheter.22 

ökad tRanspaRens vid FastighetsaFFÄReR 

av skattetekniska skäl genomförs för närvarande de allra flesta affärer med kom-

mersiella fastigheter i sverige i bolagsform. aktier och andelar byter ägare. det 

medför ofta att prisinformationen inte blir publik. informationen stannar hos af-

färsparterna och de konsulter som deltar i affären. transparensen minskar jäm-

fört med en situation där köparen söker lagfart baserat på en köpehandling. vid 

fastighetsaffärer i bolagsform saknas ofta information om till exempel bedömningar 

av underliggande fastighetsvärden, faktiska och kalkylerade driftnetton samt den 

värdering som gjorts av uppskjuten skatt. detta försvårar en extern analys av 

underliggande fastighetsvärden. ofta saknar man också kunskap om förekomsten 

av ”mjuka lån”23, säljarreverser och hyresgarantier och om hur dessa ”särvillkor” har 

påverkat priset. denna brist på information kan i sin tur leda till att främst analyti-

kernas  information om transaktionerna blir svårgenomtränglig och att en risk för 

21 se vidare diskussioner i nordlund, 2008.
22 Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värde-

stegring. se bokföringsnämndens utkast till regelverk för företag som är större företag enligt definition 
i årsredovisningslagen.

23 Lån där villkoren avviker från marknadsmässiga villkor vad avser amortering och/eller räntenivå.
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feltolkningar uppstår. om priset på en underliggande fastighetstillgång har påver-

kats av exempelvis förmånliga lånevillkor eller hyresgarantier, borde det uppnådda 

priset justeras med hänsyn till dem24 innan det används som jämförelse vid fastig-

hetsvärderingar. om man inte gör sådana justeringar av ”jämförelseköp” finns det 

en risk för att dessa affärer skapar en konsensusuppfattning på marknaden om att 

marknadspriserna på sålda fastigheter är högre än de i verkligheten är. Ytterligare 

en risk, om förhandlingar med villkor blir vanliga, är att både förhandlade priser och 

värderingar till slut saknar förankring i hållbara fundament.

Reits som instRument FöR att skapa stabiLitet 

i usa lanserades år 1960 publika fastighetsfonder i form av Reits (Real estate 

investment trusts) med syftet att skapa en transparent ägarform där risk och av-

kastning på olika sätt låstes in till gagn för såväl privatpersoner som professionella 

investerare. en grundtanke var också att skapa en institutionell ram som gynnade 

finansiering med eget kapital. en relativt hög soliditet skulle skapa stabila finansiella 

förhållanden.

en speciell och avgörande regel för Reits i usa är att avkastningen enkelbeskat-

tas. Företagen betalar inte någon skatt om de delar ut minst 90 procent av vinsten. 

därutöver finns det regler som förhindrar att fonden får dominerande ägare vars 

aktier inte handlas och dessutom regler som begränsar möjligheterna till riskfylld 

expansion. Regelverket för Reits syftar sammantaget till att garantera låga trans-

aktionskostnader, god transparens och hög likviditet. utgångspunkten är att de 

som investerar i Reits ska få en riskexponering och avkastning där vissa påverkande 

faktorer neutraliserats. Reits stimulerar också användandet av eget kapital vid 

finansieringen. en övergång från främmande till eget kapital vid finansieringen av 

fastighesttillgångarna minskar också risken för obestånd i sektorn25.

ett 30-tal länder har infört eller är på väg att införa regelsystem som liknar Reits 

i usa, till exempel australien, Canada, storbritannien, Frankrike, belgien, italien, 

tyskland, holland och Finland. det är svårt att dra några slutsatser om i vilken 

utsträckning dessa varianter av Reits har bidragit till finansiell stabilitet, eftersom 

de har funnits relativt kort tid på marknaden. usa har en längre historia med Reits, 

men den relativa omfattningen av Reits är där liten i förhållande till direktägande. 

en klar slutsats är ändå att den lättillgängliga informationen om Reits, via forskning 

och utveckling, väsentligt ökat kunskapen om fastigheter som investeringsobjekt.

24 se exempelvis reglerna i den internationella redovisningsstandarden ias 40 – Förvaltningsfastigheter, 
som anger att det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet exkluderar bedömda priser som påverkats 
av vissa typer av icke marknadsmässiga situationer och villkor. Liknande lydelser finns också i den 
svenska redovisningsrekommendationen RR 24 – Förvaltningsfastigheter.

25 se även resonemang i Jaffee, 1994.
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ett aLteRnativt beLåningsvÄRde  

vissa länder i europa har infört ett särskilt belåningsvärde, ett så kallat mortgage 

Lending value som alternativ till marknadsvärdet vid belåning av fastigheter. be-

greppet mortgage Lending value (mLv) definieras på följande sätt, nedan återgiven 

på engelska då det saknas en officiell svensk översättning av definitionen.26 

Mortgage Lending Value shall mean the value of the property as determined by 

a valuer making a prudent assessment of the future marketability of the property 

by taking into account the long term sustainable aspects of the property, the nor-

mal and local market conditions, as well as the current use and alternative possible 

uses of the property. Speculative elements should not be taken into account in the 

assessment of Mortgage Lending Value. Mortgage Lending Value should be docu-

mented in a clear and transparent way.

enligt definitionen ska mLv alltså härledas ur långsiktiga marknadstrender och 

indikera ett försäljningsvärde för en fastighet vid en framtida tidpunkt med en hög 

grad av säkerhet.27 syftet bakom mLv synes vara att finna ett långsiktigt uthålligt 

värde på den fastighet som ska belånas och tanken är att mLv aldrig ska överstiga 

marknadsvärdet på samma fastighet.

mLv används som belåningsvärde i länder som tyskland och spanien.28 tyskland 

har tillämpat mLv sedan mycket lång tid tillbaka och där har man också en lagstift-

ning som reglerar hur man beräknar ett sådant värde. uppfattningarna går dock isär 

när det gäller huruvida tillämpningen av mLv skulle ha en positiv inverkan på risker-

na vid utlåning mot säkerhet i fastigheter29. ett uppenbart problem i sammanhanget 

är att förutse var den undre gränsen för marknadsvärdet ligger i ett längre framtida 

perspektiv30 och en väsentlig risk i sammanhanget är att ett framräknat mLv kan 

upplevas som ”säkrare” än ett bedömt marknadsvärde trots att beräkningen av 

mLv i praktiken torde vara behäftad med betydande problem och ha stort utrymme 

för godtyckliga bedömningar31. 

i sverige tillämpas inte mLv som underlag för belåning, åtminstone inte av de 

svenska bankerna. vår bedömning är att ett införande av mLv i sverige sannolikt 

inte skulle tillföra något av väsentlig betydelse för den finansiella stabiliteten.

6  slutsatser

här redovisar vi de väsentligaste slutsatserna om vilka förhållanden i den svenska 

kommersiella fastighetssektorn som kan påverka den finansiella stabiliteten. avslut-

26 european mortgage Federation, 2009.
27 Champness, 1999.
28 european mortgage Federation, 2009.
29 se bland annat diskussioner i Crosby, French & oughton, 2000 samt bienert & brunauer, 2007.
30 se bland annat diskussioner i Lind & persson, 1998, om problem kring bedömningar av olika typer av 

värden i långsiktiga perspektiv.
31 se bland annat diskussioner i persson, 2008.
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ningsvis ger vi ett antal direkta rekommendationer om hur Riksbanken bör verka för 

att skapa bättre information och analysmodeller i den finansiella stabilitetsrapporten.  

kaRaktÄRistiskt FöR den svenska kommeRsieLLa FastighetssektoRn 

sveriges kommersiella fastighetssektor är i allt väsentligt lokaliserad till storstads-

regionerna. stockholmsregionen står för 50 procent av marknadens kapitalvärde 

och omsättning och tillsammans med göteborgs- och malmöregionerna är andelen 

75 procent. analyserna av risker och finansiell stabilitet kan därför koncentreras till 

stockholm, göteborg och malmö.

Fastighetscykeln, med kopplingar mellan kapitalmarknaden, hyresmarknaden, 

fastighetsmarknaden och byggmarknaden, drivs till övervägande del av den ekono-

miska tillväxten. tillgången till makrostatistik är också god. vad som kan förbättras 

är informationen om tillväxt och tillväxtdrivande faktorer på främst regional och 

lokal nivå.

sverige har med ett omvärldsperspektiv en delvis unik situation med totalhyra 

för en övervägande del av både bostäder och lokaler. Jämfört med länder som har 

nettohyra (så kallad ”kallhyra”) kan man därför förvänta sig högre volatilitet för 

driftnetto och marknadsvärden i sverige.

de svenska kommersiella fastigheterna har de senaste 30 åren successivt fått 

formen av finansiella placeringsobjekt. den gamla byggmästartanken med eget 

byggande och förvaltning parat med en stor andel eget kapital har efter hand 

ersatts av en funktionsuppdelning där kapitalet är mer lättrörligt och där kortsiktiga 

aktörer har ökat sin andel av ägandet. svängningarna i fastighetspriserna kan då 

förväntas öka. 

den kommersiella fastighetssektorn utgör i kapitalvärde ca 20 procent av bo-

stadssektorn (villafastigheter och bostadsrättslägenheter). svängningarna i hyror 

och kapitalvärden kan dock förväntas vara mycket större i den kommersiella sektorn 

jämfört med sektorn för privatbostäder. 

aktueLLa RiskeR FöR den FinansieLLa stabiLiteten

den bank- och fastighetskris som blommade ut 1990 berodde till stor del på spe-

ciella förhållanden inom sverige. den största latenta risken för den kommersiella 

fastighetsmarknaden just nu – hösten 2010 – ligger dock utanför sverige i en global 

recession. Recessionen kan skapa en ökad arbetslöshet med följd att vakanserna 

ökar, vilket i sin tur kan få hyror och fastighetspriser att falla. det är dock svårt att 

bedöma hur trolig den utvecklingen är, liksom vilka effekterna skulle bli för den 

finansiella stabiliteten.

Just nu finns en latent risk på den amerikanska marknaden för kommersiella fast-

igheter. Fastighetspriserna har fallit med 40 procent under en tidsperiod av två år. 
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Risken för större fallissemang är stor eftersom en betydande del av lånestocken ska 

omsättas de kommande åren. Lånebeloppen överstiger i många fall fastigheternas 

marknadsvärden och det egna kapitalet är därmed utraderat. Långivarna kommer 

med de nuvarande marknadsvärdenivåerna att redovisa kapitalförluster som i vissa 

fall också måste realiseras. 

sverige är en låginflationsekonomi, och i det perspektivet är det värt att notera de 

reala mönster för värdeutveckling som kan konstateras utifrån historiska erfarenhe-

ter. mellan 1970 och 1981 upplevde sverige en generell real nedgång i hyreshuspri-

serna32 om ca 40–45 procent. under fastighetskrisen i början av 1990-talet var också 

den reala nedgången ca 40 procent.33 dessa historiska reala mönster när det gäller 

fastighetsvärden i sverige, samt den kraftiga nedgång som skett i usa och i storbri-

tannien, kan ställas i relation till soliditeten i de svenska börsnoterade fastighetsbo-

lagen. i genomsnitt uppgår denna soliditet i nuläget till i storleksordningen 35–40 

procent. annorlunda uttryckt kan fallande värden av samma storleksordning som 

tidigare innebära allvarliga problem för fastighetsbolag med en i sverige ”normal” 

soliditet. 

de övergripande latenta riskerna kan alltid diskuteras utifrån den så kallade fast-

ighetscykeln enligt tankemodellen i figur 1. Riskerna skapas vanligtvis i de tidsmel-

lanrum och i det informationsglapp som finns mellan olika aktiviteter, särskilt när 

det under en längre tid strömmar in omfattande kapital i sektorn som pressar ner 

avkastningskraven, höjer hyrorna och ökar andelen lånefinansiering, vilket i sin tur 

ger fastighetsvärden som ligger över en långsiktigt hållbar nivå.

demografiska faktorer har sannolikt ett relativt starkt samband med den eko-

nomiska tillväxten på lång sikt. många betydande ekonomier i västvärlden har en 

åldrande befolkning. vissa studier visar att en åldrande befolkning normalt har en 

långsiktigt negativ inverkan på ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur kan få en negativ 

inverkan på fastigheternas marknadsvärden34. 

önskvÄRda RiktLinJeR FöR bÄttRe besLutsundeRLag

i nuläget är det svårt att skapa indikatorer på hur de kommersiella fastigheterna kan 

påverka den finansiella stabiliteten. det beror bland annat på att det saknas tillför-

litliga och jämförbara data att använda som underlag. ett första steg är alltså att ta 

fram generella kriterier för hur indata från fastighetsföretagen ska presenteras. 

32 hyreshus med bostäder och/eller lokaler.
33 turner, 2000.
34 se bland annat Lindh & malmberg, 2000.
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Generella krav på kvalitet 

För att data ska hålla kvalitet bör de vara (se bland annat arthur (2005))

• aktuella och frekvent uppdaterade

• åtkomliga och representativa

• jämförbara och bygga på enhetliga definitioner

• lika över tid, för att skapa en lång och obruten serie.

den strukturerade informationen om kommersiella fastigheter är i nuläget sällan 

aktuell eller uppdaterad när den når beslutsfattarna. informationen är inte publik, 

vilket medverkar till att stora konsultföretag inom rådgivning, transaktioner och 

värdering har ett informationsförsprång. 

informationen är inte heller åtkomlig för beslutsfattarna i tillräckligt hög grad, 

eftersom den är av privat natur. undantaget är den strukturerade information som 

lämnas av svenskt Fastighetsindex och den bearbetade information som lämnas av 

stora konsultföretag i form av marknadsrapporter. dagsfärsk, men ostrukturerad, 

information om transaktioner och organisatoriska förändringar lämnas fortlöpande 

av företag som Fastighetsnytt ab och Fastighetsvärlden ab. 

i vilken utsträckning informationen är representativ för den aktuella marknaden 

är ofta oklart eftersom det är okänt hur stort flödet är i varje typ av bestånd. 

informationen har blivit mer jämförbar sedan svenskt Fastighetsindex infördes, 

eftersom det tvingade fram enhetliga definitioner. hur dessa tillämpas i praktiken 

kan dock variera. särskilt när man gör jämförelser mellan olika länder så bör man 

vara uppmärksam på att centrala begrep som hyra, vakans och direktavkastnings-

krav kan ha olika innebörd.

det finns några långa och obrutna serier av information, rekonstruerade i efter-

hand. ett exempel är svenskt Fastighetsindex information om direkt- och totalav-

kastning på ett blandat bestånd med startår 1984, se figur 8.

Grundläggande informationsinfrastruktur 

den svenska kommersiella fastighetssektorn är inte i något avseende lika genomlyst 

som bostadssektorn i den offentliga statistiken. det saknas strukturerad offentlig 

statistik från såväl kapitalmarknaden som hyresmarknaden, fastighetsmarknaden 

och byggmarknaden. statistiken bör ge information om nyproduktion – pågående 

och planerad – samt ägare, fastighetspriser, avkastningskrav, hyror och vakanser 

samt kredittyper och kreditgivare. Relevant information måste i dagsläget sökas 

hos privata organisationer, till exempel svenskt Fastighetsindex, och hos konsult-
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företag.35 dessa konsultföretag har i regel samlat in sin information från den egna 

verksamheten inom rådgivning, transaktioner och värdering.

det ska särskilt betonas att det saknas såväl detaljerad som övergripande infor-

mation om den kommersiella fastighetssektorns finansiering när det gäller förfallo-

strukturer, löptider, belåningsgrader, räntenivåer, amorteringsvillkor och hur stor del 

av finansieringen som kommer från olika källor. 

många svenska fastighetsföretag, banker och konsulter använder sig numera 

av samma informationskälla – datscha36 – som underlag för bland annat direktav-

kastningskrav i värderingar. datscha är ett bra verktyg med omfattande åtkomst till 

olika typer av marknadsinformation, men det är inte klarlagt hur all information är 

kvalitetssäkrad och i vilken utsträckning användningen ger utjämningseffekter på 

bedömningarna av bland annat fastighetsvärden. i sådana marknadsinformations-

system som datscha framgår inte heller fullt ut vilken metod som tillämpats37 för att 

extrahera information från marknaden, exempelvis direktavkastningskrav för olika 

delmarknader. 

bristen på offentlig och kvalitetssäkrad information påverkar också med stor 

sannolikhet de professionella analytiker som ska analysera den svenska kommersiella 

fastighetsmarknaden. de marknadsrapporter som presenteras är snarlika till innehåll 

och det är till synes svårt att avvika från gängse bedömningar.

inFoRmationsutbud som böR pRioRiteRas

en typ av information som har högsta prioritet i analysen av finansiell stabilitet är 

ett transaktionsbaserat hyresindex för kontor i stockholm. om vi utgår från att 

centrala stockholm fungerar som en signalmarknad kan ett sådant index levererat 

på månadsbasis ha betydande karaktär av ”early warning”. Centrala stockholm är 

i detta sammanhang en tillräckligt stor och likvid marknad för att ge ett tillförlitligt 

underlag till ett hyresindex. 

svenskt Fastighetsindex uppdateras för närvarande med ettårsintervaller. sig-

nalvärdet är då begränsat när siffrorna publiceras. ett kvartalsindex eller allra helst 

ett månatligt index skulle öka värdet av informationen. ett frekventare index kan ge 

underlag till finansiella produkter som i sin tur kan handlas och öka informationsut-

budet avseende marknadsvärdet på underliggande fastigheter. 

ett annat grundläggande problem är att transaktionerna ofta görs i bolagsform 

av skattetekniska skäl. effekten blir att information om priser och prispåverkande 

35 till exempel diversifierade företag som CbRe, dtZ, JLL, Leimdörfer, nai svefa, newsec, savills och 
pangea property partners eller företag specialiserade på bygg- och fastighetsinformation som byg-
ganalys ab.

36 datscha är ett verktyg utvecklat och ägt inom strongholdkoncernen där också newsec ab ingår. 
vidare är datscha en webbaserad plattform för marknadsinformation m.m. från bland annat newsec, 
Forum och dtZ.

37 För ytterligare diskussion om tillämpade värderingsmetoder vid fastighetsvärdering, se bland annat 
Lind & nordlund 2010.
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faktorer hamnar hos ett fåtal närmast berörda aktörer. detta minskar transparen-

sen och ökar risken för felaktig information. en ändring i skattelagstiftningen skulle 

alltså kunna öka kvaliteten på informationen på den kommersiella fastighetsmark-

naden.

För att såväl Riksbanken som analytikerna på den kommersiella fastighetsmark-

naden ska kunna göra en systematisk och fortlöpande uppföljning av fastighetsbo-

lagen på börsen behöver man detaljerad information om väl definierade variabler. 

det gäller även uppföljningen av implicit värde på underliggande fastighetstillgång-

ar. sådana uppföljningar skulle ge tidig och därmed värdefull information om den 

underliggande fastighetsmarknaden. 

Förändringar i vakansnivåer för olika segment av fastighetsmarknaden fungerar 

i regel som en tidig signal om förändrade relationer mellan utbud och efterfrågan. 

Fastighetskonsultbranschen har dock utvecklat olika metoder för mätning av vakan-

ser och man redovisar därför vakanstal som skiljer sig åt för samma marknadsseg-

ment. det är eftersträvansvärt att skapa gemensamma definitioner och en gemen-

sam metod för mätning, för att vakanserna ska kunna användas som indikator.

svängningar i hyror och fastighetspriser orsakas bland annat av bristande kun-

skap om utbudet i stocken och om kommande nyproduktion. ökad kunskap om 

konkurrerande utbud skulle kunna leda till bättre beslutsunderlag för byggherrar, 

investerare, finansiärer och inte minst för hyresgästerna.

Riksbanken skulle ha stor nytta av uppdaterade referensvärden38 i form av längre 

serier för direktavkastning och bruttokapitalisering (fastighetsvärde/hyra). sådana 

värden ger samma typ av information som p/e-tal från aktiebörsen. när exempelvis 

direktavkastningen sjunker under ett tröskelvärde för en viss marknad kan det vara 

tecken på instabilitet.

analyser av efterfrågan på lokaler baseras på en uppfattning om olika branschers 

framtid. det handlar något förenklat om olika tjänstesektorers utveckling – antal 

företag och arbetsplatser, utrymmesbehov samt betalningsförmåga. den typen 

av information kan ge tidiga signaler om utvecklingen på hyres-, fastighets- och 

byggmarknaderna.

huR stabiLitetsRappoRteRna kan utveCkLas 

den del av Riksbankens stabilitetsrapporter som behandlar kommersiella fastigheter, 

kan främst utvecklas med prioriterad information enligt ovan. informationen bör 

dock tydligare sättas in i en utvecklad analysmodell, exempelvis med utgångspunkt 

tankemodellen från figur 1. 

med ett ökat modelltänkande kan också den tidiga identifieringen av stabilitets-

rubbande förhållanden förbättras. en del av modelltänkandet gäller kopplingarna 

38 se definition samt diskussion om referensvärde i nordlund, 2008.
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mellan makro och mikro. här finns en generell fråga för hela branschen. hur ser 

kopplingarna ut mellan å ena sidan makrovariabler som tillväxt och ränta (realt och 

nominellt) och å andra sidan hyresnivåer, vakanser, fastighetspriser och byggande? 

hur påverkar förändringar i institutionella faktorer, som till exempel nya redovis-

ningsregler och regler för kapitaltäckning sambanden i olika situationer? 

utvecklingen av ett antal indexserier som sträcker sig över flera konjunkturcykler 

kan ge värdefulla referensvärden. Följande typer av nya index bör prioriteras:

• hyresindex för kontor i stockholm

• vakansindex och vakansnivåer för butiker och kontor i storstadsregionerna

• nyproduktionsindex och nyproduktionsvolymer för butiker, kontor och hotell i 

storstadsregionerna

• index för implicita fastighetsvärden utifrån de börsnoterade fastighetsbolagen.

Finansieringen av den kommersiella fastighetssektorn är av speciellt intresse. stabi-

litetsrapporterna bör därför ge en utvecklad form av analyser av hur hyreskontrak-

tens och lånens bindningstider och förfallostrukturer förändras över tiden samt hur 

låneförfallens volymer förhåller sig till fastigheternas marknadsvärden. den typen av 

analyser ger information om hur betalningsflödena kan komma att förändras.

Fördjupade analyser av de börsnoterade fastighetsbolagen kan ge tidiga signaler 

om trendbrott på den kommersiella fastighetsmarknaden. av primärt intresse är hur 

aktiekurserna utvecklas i relation till de underliggande fastighetsvärdena. hypotesen 

är att aktiekursen utgör en tidig indikator på förändrade fastighetsvärden. därför 

bör även detta ingå i stabilitetsrapporterna.

när man säkerställt mängden och kvaliteten på indata kan man tillämpa mer 

avancerade matematiska modeller på fastighetscykeln, till exempel hur kombinatio-

ner av förändrade tillväxttal och räntenivåer påverkar hyror, fastighetsvärden och 

nyproduktion.

För att tolka och värdera den samlade informationen om den kommersiella 

fastighetsmarknaden kan en form av expertgrupp tillsättas med representanter för 

forskningssamhället samt finans- och fastighetsbranscherna. en viktig roll för denna 

grupp kan vara att arbeta för enhetliga definitioner av centrala begrepp.

ett sLutoRd

hur stabilitetsrapporterna kan utvecklas har tidigare i stor utsträckning bedömts 

utifrån en ideal situation där Riksbanken skulle använda fullständigt aktuell informa-

tion i en modell med hög prediktionsförmåga. grundproblemet är dock mängden 

och kvaliteten på den information som Riksbanken har tillgång till. 

vårt huvudbudskap är att Riksbanken tillsammans med aktörerna i den kommer-

siella fastighetssektorn bör verka för mer frekvent information av hög kvalitet. det 
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skulle bland annat ge underlag till system som ger tidiga signaler om riskuppbygg-

nad.

de stabilitetsrapporter vi har analyserat från åren 2009 och 2010 är genomtänk-

ta och välskrivna utifrån den bästa tillgängliga informationen, vilket inte medger ett 

utvecklat modelltänkande baserat på ekonometriska metoder. informationen från 

hyresmarknaden, fastighetsmarknaden och byggmarknaden är inte kvalitetssäkrad 

och den är dessutom på en hög aggregationsnivå. 
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 n sammanfattning av sveriges 
riksbanks seminarium om 
”bostadsmarknader, penning-
politik och finansiell stabilitet”
Michael Thornley*

Som ett led i den utredning av riskerna på den svenska bostadsmarknaden som 

Riksbankens direktion tillsatte i februari 2010, höll Riksbanken ett seminarium på 

temat ”Bostadsmarknader, penningpolitik och finansiell stabilitet” i Stockholm den 

12 november 2010. Över 100 personer och 14 inbjudna talare – däribland Charles 

Goodhart, Franklin Allen och Kenneth Rogoff – deltog i konferensen, som öppna-

des av riksbankschef Stefan Ingves. 

Nedan följer en sammanfattning av de anföranden och diskussioner som hölls 

under var och en av seminariets fyra sessioner. 

* michael thornley är verksam på avdelningen för finansiell stabilitet, sveriges riksbank.
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session 1: Fastighetsmarknader och finansiell stabilitet 

philip davis (national institute of economic and social Research) inledde sessionen 

med ett anförande under rubriken ”den internationella utvecklingen på bostads-

marknaderna – lärdomar för sverige”. Han analyserade den senaste utvecklingen 

i tolv oeCd-länder (och poängterade att man måste vara försiktig med att dra 

slutsatser, eftersom strukturella skillnader mellan länderna gör att bostadsmarkna-

derna inte är homogena). Han konstaterade att bostadspriserna i vissa oeCd-länder 

har haft en likartad ”boom-bust”-utveckling under de senaste åren. uppgången 

inför det senast raset (bust) var större och mer ihållande än under en genomsnittlig 

uppgång (boom). davis visade att bolåneskulden i förhållande till inkomsten på lång 

sikt har stigit i de flesta av de utvalda länderna, medan bostadsinvesteringarna i 

förhållande till bnp i allmänhet sjunkit. Han visade att det finns ett nära samband 

mellan utvecklingen för bostadsinvesteringarna i förhållande till bnp och bostads-

prisutvecklingen. Han redogjorde även för forskning som visar bostadsprisernas 

förklaringsvärde för konsumtionen, länders offentliga finanser och bankkriser, vilket 

talar för att bostadspriserna kan vara en viktig faktor för den makroorienterade 

tillsynen och regleringen av det finansiella systemet (macroprudential policy). 

opponenten peter englund (Handelshögskolan i stockholm) reflekterade över 

om centralbanker bör intressera sig för bostadspriser. en regression gjord på panel-

data för 14 oeCd-länder under 17 år (och tolv kriser) visar att bostadspriserna kan 

användas för att förutse bankkriser. englund menade dock att det inte finns någon 

klar direkt koppling mellan bostadspriser och kriser (och att det därför inte står all-

deles klart att bostadsprisutvecklingen kan orsaka kriser). Forskning tyder emellertid 

på att det finns en indirekt koppling genom bostadsprisernas påverkan på konsum-

tionen. englund menade att politiska beslutsfattare därför kan ha ett intresse av att 

påverka bostadspriserna för att på så sätt kunna kontrollera cykliska variationer i 

värdet på den tillgång som hushållen huvudsakligen använder som säkerhet när de 

lånar. 

nancy Wallace (university of California, berkeley) höll ett anförande under 

rubriken ”mätning av fastighetspriser och stabilitetskriser”, i vilket hon bedömde 

potentiella implikationer på den finansiella stabiliteten av att bolångivare använder 

sig av de fyra stora amerikanska fastighetsprisindexen (två för bostäder och två 

för kommersiella fastigheter) för riskhanteringsändamål. Hon visade att indexen 

ger upphov till systematiska underskattningar av fastighetsprisernas förväntade 

ökningstakt och volatilitet, och att de också leder till felaktiga beräkningar av kor-

relationen mellan fastighetspriser och räntor, samt av fastighetsprisernas statistiska 

fördelning (t.ex. skevhet). detta kan ha implikationer för den finansiella stabiliteten 

eftersom bolångivare utgår från dessa beräkningar när de gör riskbedömningar. 

Resurser måste därför satsas på att förbättra fastighetsprisindexen i usa. det är 

framför allt viktigt att komma bort från index baserade på upprepade försäljningar 
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(och istället använda den hedoniska metoden). svenska bostadsprisindex ansågs, på 

grund av att de är hedoniska, vara bättre än de amerikanska indexen, men det finns 

utrymme för ytterligare förbättringar (de bör t.ex. inte baseras på taxeringsvärden).

opponenten kristopher giradi fokuserade på (i) hur stor den systematiska 

underskattningen av den förväntade bostadspristillväxten blir om man beräknar 

den med hjälp av index som baseras på upprepade försäljningar och (ii) vilka ef-

fekter en underskattning av bostadsprisernas volatilitet kan få för uppskattningen 

av risken att bolånetagare ställer in betalningarna på sina lån. Han redovisade 

resultaten av en nyligen publicerad uppsats, som visade att underskattningarna i 

den förväntade bostadspristillväxten är betydande när dessa beräkningar görs uti-

från index baserade på upprepade försäljningar. Flera orsaker till detta nämndes. 

nyligen har det också gjorts beräkningar som visar på att även bostadsprisernas 

volatilitet i stor utsträckning har underskattats när index baserade på uppre-

pade försäljningar har använts. det är emellertid oklart vilken effekt detta får på 

beräkningen av risken för att bolånetagarna ställer in betalningar på sina lån – en 

beräkning som är av stor betydelse för långivarnas riskbedömningar. underskatt-

ningar av bostadsprisernas volatilitet kan leda till att risken för betalningsinställelse 

antingen underskattas (på grund av att man underskattar sannolikheten att lånta-

garna hamnar i en situation där deras bolån överstiger bostadens marknadsvärde 

(s.k. negative equity)) eller överskattas (på grund av att man underskattar san-

nolikheten att högre bostadspriser i framtiden kan lyfta låntagaren ur en situation 

med ”negative equity”).

session 2: tillgångspriser, finansiell stabilitet och 
penningpolitik

kenneth Rogoff (Harvard university) höll ett anförande om ”tillgångspriser, finan-

siell stabilitet och penningpolitik”, som bygger på slutsatserna i en artikel som han 

nyligen skrev tillsammans med Franklin allen (som under session 3 presenterade 

fler slutsatser från uppsatsen). Han menade att skuldsättningsgraden kan vara en 

viktig grogrund för finanskriser och att bostadspriserna bara är en aspekt av detta 

problem. under perioden före den senaste krisen bidrog låga långräntor och låg 

volatilitet till stigande tillgångspriser och till att skuldsättningsgraden hamnade över 

sin normala jämviktsnivå. ett problem för politiska beslutsfattare är att det är svårt 

att föra in finansiella friktioner i ekonomiska standardmodeller och att deras icke-

linjäritet – när de väl förs in – gör dem svåra att uppskatta. det var inte så att man 

missade de potentiella problemen: 2004 och 2008 konstaterade imF förekomsten 

av risker på flera bostadsmarknader som därefter drabbades av stora nedgångar. 

men det är svårt för politiska beslutsfattare att agera mot händelser som har låg 

sannolikhet, varför det finns en risk att myndigheter kommer att försöka vältra över 

ansvaret för policyåtgärder på varandra. Rogoff menade att det kan vara lämpligt 
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att centralbanker ansvarar för makrotillsynen, och till den hörande verktyg, eftersom 

de har erfarenhet av att identifiera de grundläggande risker som det är fråga om.

opponenten Jean Rochet (universität Zürich) kommenterade allens och Rogoffs 

artikel som helhet. Han menade att det behövs en tydligare hållning i viktiga frågor, 

till exempel när det gäller vilka olika verktyg som krävs och om man bör ha instru-

ment som ”lutar sig mot cykeln”. Rochet ansåg att man, med tanke på hur svårt det 

är att förutse finansiella kriser, även bör fundera över om uppdraget förde myndig-

heter som ansvarar för makrotillsynen bör vara att jämna ut cykeln snarare än att 

förhindra uppbyggnaden av systemrisker. Han gjorde också en allmän genomgång 

av metoder för att modellera uppkomsten av finansiella bubblor och för att för-

hindra sådana bubblor. medan bubblor är nästintill oförenliga med hypotesen om 

rationella förväntningar, är det möjligt att generera bubblor i modeller med överlap-

pande generationer. bubblor kan även orsakas av ett irrationellt beteende. Rochet 

menade att den mest övertygande förklaringen är att bubblor uppstår på grund av 

dålig reglering eller låga refinansieringsräntor och att de spricker på grund av någon 

yttre händelse. Han beskrev tre sätt att se på hur penningpolitiken kan användas för 

att påverka bubblor: 1) att centralbanker bör reagera på tillgångsprisernas utveck-

ling om den förväntas påverka inflationen, 2) att penningpolitiken bör ”luta sig mot 

vinden” för att motverka tillgångsprisbubblor och 3) att penningpolitiken inte be-

höver reagera på prisbubblor om instrumenten för att hantera systemövergripande 

risker (macroprudential tools) används på ett effektivt sätt.

Claudio borio (bank for international settlements) höll ett anförande under rub-

riken ”krediter i penningpolitik och (makro-)tillsyn och reglering”. Han menade att 

det var krediter som var orsaken till den senaste krisen och att de politiska besluts-

fattarna på senare tid därför har riktat in sig på att utforma en makroorienterad till-

syn– och reglering. borio tog upp problemet med att hitta bra indikatorer som kan 

användas i makrotillsynen. det är svårt att hitta en enskild indikator som kan an-

vändas för att förutse uppbyggnaden av systemrisker och signalera när det uppstår 

finansiell stress. de mest lovande ledande indikatorerna för finansiell stress utgår 

från det faktum att de sedvanliga finansiella indikatorerna ser som starkast ut när 

systemrisker håller på att byggas upp (t.ex. när riskpremier och volatilitet är låga). 

Han nämnde en sådan indikator: samtidiga positiva avvikelser (”gap”) från det his-

toriska genomsnittet i 1) kreditvolym i förhållande till bnp (som är ett mycket grovt 

mått på skuldsättningsgraden i ekonomin som helhet) och 2) tillgångspriser (som 

är ett mycket grovt mått på sannolikheten för och omfattningen av en nedgång i 

tillgångspriserna). Han visade att om denna indikator hade använts som rättesnöre 

för att bygga upp kontracykliska kapitalbuffertar (buffertar vars frigörande bestäms 

utifrån stressindikatorer, såsom t.ex. förändrade kreditvillkor och kreditförluster), 

skulle sådana buffertar ha byggts upp i usa och vissa europeiska länder före den 

senaste krisen. det är emellertid inte troligt att verktygen för att hantera system-
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övergripande risker (macroprudential tools) kommer att vara tillräckliga, med tanke 

på att det är oklart om de kan förhindra uppbyggnaden av finansiella obalanser. 

Även penningpolitiken kan därför behöva spela en roll, eftersom den har en tydlig 

inverkan på kreditvillkor och tillgångspriser och inte är lika lätt att kringå som nyss 

nämnda verktyg. ett sätt kan vara att förlänga den penningpolitiska horisonten. 

opponenten stefan gerlach (geothe universität) instämde i mycket av det som 

sagts i anförandet, men inriktade sig på områden där det kan finnas olika meningar. 

Han började med att ifrågasätta informationsinnehållet i de indikatorer som mäter 

kreditvolym/bnp och tillgångspriser i förhållande till historiska genomsnitt. en 

färsk studie har visat att dessa indikatorer minskar den prediktiva förmågan i vissa 

ekonometriska modeller för beräkning av inflation och produktion i 18 oeCd-länder 

mellan 1986 och 2008. det är därför oklart om de kan vara användbara i mak-

rotillsynen. Han ifrågasatte dessutom om penningpolitiken bör användas som ett 

komplement till denna tillsyn. som verktyg är penningpolitiken alltför trubbigt och 

att föra en politik som stävjar en skenande kredit- eller tillgångsprisutveckling skulle 

förmodligen vara förbundet med stora kostnader. gerlach menade att tonvikten i 

stället bör ligga på att utveckla en fungerande struktur för makrotillsyn.

session 3: bostadsmarknader och alternativa offentliga 
åtgärder

Franklin allen (Wharton) inledde sessionen med sitt anförande ”verktyg för mak-

rotillsyn och reglering – ett internationellt perspektiv”, som kompletterade kenneth 

Rogoffs tidigare anförande om deras gemensamma uppsats med titeln ”tillgångs-

priser, finansiell stabilitet och penningpolitik”. globala obalanser och en expansiv 

penningpolitik har påståtts vara viktiga orsaker till den bostadsbubbla som uppstod 

före den senaste finanskrisen, men allen menade att vi behöver mer fördjupade 

kunskaper om hur bubblor uppstår som kan ligga till grund för policy. Han beskrev 

fyra allmänna teorier som används för att förklara varför bubblor uppstår: model-

ler med oändliga tidshorisonter, modeller baserade på asymmetrisk information, 

agentproblemmodeller och beteendemodeller. teorierna måste emellertid förfinas 

ytterligare om de ska kunna bidra till policydebatten. eftersom bubblor är svåra att 

hantera när de väl är ett faktum bör strategin vara att förebygga dem, varför det är 

viktigt att förstå hur bubblor uppstår. penningpolitik och kontroll av kreditgivningen 

kan spela en roll för att motverka bubblor i små och homogena länder, men i stora 

och heterogena ekonomier är det förmodligen nödvändigt att ha en makrooriente-

rad tillsyn och reglering. några av de verktyg som kan användas för att motverka en 

potentiell bostadsbubbla är obligatoriska begränsningar av belåningsgraden, högre 

skatt på fastighetsöverlåtelser, högre årlig fastighetsskatt och direkta restriktioner av 

utlåning för bostadsändamål. allen konstaterade dock att en del av dessa åtgärder 

tidigare har använts i kina, men inte tycks ha varit effektiva i större städer.
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opponenten Lucy ellis (Reserve bank of australia) presenterade sin bedömning 

av fem huvudpunkter som hon hade valt ut från allens och Rogoffs artikel. ellis 

menade att det inte fanns mycket empiriskt stöd för att en expansiv penningpolitik 

är en viktig grogrund för bostadsbubblor. att den faktiska penningpolitiken avvek 

från taylor-regeln tycks till exempel inte ha varit tillräckligt betydelsefullt för att ha 

orsakat systemproblemen i usa. det står heller inte klart vilken betydelse globala 

obalanser hade för bubblans uppkomst. ellis lade i stället fram en alternativ förkla-

ringsmodell, enligt vilken systemrisker uppstod till följd av en dålig mikrotillsyn (dvs. 

tillsyn på institutnivå) som tillät att ”dåliga” tillgångar skapades, fick stor spridning 

och finansierades kortsiktigt. det rätta sättet att bemöta krisen måste därför vara att 

inte bara införa en makroorienterad tillsyn och reglering, utan även förbättra tillsyn 

och reglering på mikronivå.

nästa anförande hölls av Cho-hoi Hui (Hong kong monetary authority), som 

sammanfattade Hongkongs erfarenheter av det tak för belåningsgraden som 

infördes 1991. en ekonometrisk studie av fyra länder som tillämpar tak för belånings-

graden och nio länder som inte gör det visade att belåningstak är effektiva för att 

minska den effekt en nedgång i fastighetspriser och bnp får på graden av betal-

ningsinställelser på bolån. den visade även att det bolåneförsäkringsprogram som 

infördes i Hongkong 1999 för att skydda bankerna mot kreditförluster på den del av 

bolånen som ligger över belåningstaket på 70 procent inte har minskat belåningsta-

kets effektivitet. Hui menade därför att ett tak för belåningsgraden är ett effektivt 

verktyg för att motverka en uppbyggnad av systemövergripande risker och att bolå-

neförsäkringsprogram kan minska den likviditetsbegränsning som ett belåningstak 

medför, utan att takets effektivitet minskar.

opponenten John Hassler (stockholms universitet) kommenterade resultaten av 

den ekonometriska studien. Hassler menade att det finns många faktorer som kan 

påverka graden av betalningsinställelser på bolån (bl.a. regler om personlig konkurs) 

och att det kunde vara meningsfullt att undersöka närmare om resultaten har påver-

kats av sådana faktorer. beträffande teorin ansåg han att även om ett belåningstak 

förmodligen skulle minska bankernas riskexponering, skulle det sannolikt vara en 

bättre idé att rikta in verktygen på hushållens återbetalningsförmåga snarare än på 

huspriserna. belåningstak kan emellertid även användas för att skydda konsumenter-

na eller begränsa kredittillväxten. det finns dock verktyg som sannolikt är effektivare 

än ett belåningstak för att begränsa kredittillväxten, såsom penningpolitiken, stäm-

pelskatter eller fastighetsskatter.

sessionens sista anförande hölls av Howell Jackson (Harvard Law school) under 

rubriken ”vem bör ansvara för verktyg att hantera systemövergripande risker (ma-

croprudential tools)?”. Han började med att gå igenom definitionen av systemöver-

gripande risker, de olika transmissionskanaler genom vilka systemrisker kan uppstå till 

följd av att ett institut går omkull och vilka verktyg som skulle kunna användas för att 
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hantera systemrisker. Han fortsatte med en genomgång av de olika sätt som tilläm-

pas för att organisera makrotillsynen i usa, storbritannien och eu. Jackson avslutade 

med att diskutera det legala ramverket i sverige. Han visade att Finansinspektionen 

har få anställda (per capita) jämfört med tillsynsmyndigheter i andra utvecklade 

ekonomier och med tanke på sitt breda mandat har relativt begränsade resurser att 

lägga på mikrotillsynen (dvs. tillsynen av enskilda institut). Relativt få av de anställda 

har dessutom någon högre utbildning i ämnen som är relevanta ur tillsynssynpunkt. 

Relevant expertis finns ofta på andra svenska myndigheter, men det är Finansinspek-

tionen som förfogar över informationen och verktygen.

opponenten Charles goodhart (London school of economics) beskrev några 

av svårigheterna när man ska utforma och tillämpa makroorienterad tillsyn och 

reglering. Han konstaterade att Finansinspektionen i sverige har för små resurser och 

inte kan erbjuda konkurrenskraftiga löner, vilket leder till en hög personalomsätt-

ning. under idealiska förhållanden bör de som har behörighet att bedriva tillsyn även 

ha den analyskapacitet som krävs för att utöva denna behörighet. som det ser ut i 

sverige idag är det emellertid Riksbanken som har analyskapaciteten, medan det är 

Finansinspektionen som förfogar över verktygen. när det gäller frågan om utform-

ningen av den makroorienterade tillsynen och regleringen mer generellt bör det talas 

mer om hur vi kan se till att det finns tillräckliga incitament att utnyttja de verktyg 

som står till förfogande. detta är problematiskt, eftersom det är svårt att identifiera 

potentiella risker och bedöma när de kan bli verklighet. de nuvarande indikatorerna 

på systemrisker är komplicerade och osäkra. det kommer dessutom att vara lätt att 

kritisera utnyttjandet av verktygen, eftersom det kommer att vara svårt att bevisa 

om de har bidragit till att förebygga en risk eller bara bromsat en gynnsam kon-

junktur. det faktum att kontracykliska buffertar inte har införts med stöd av pelare 

ii i basel ii visar hur svårt det är att använda sådana verktyg. en lösning kan vara 

att fastställa konkreta tröskelvärden för när myndigheter måste agera, alternativt för-

klara sitt beslut att inte agera. 

session 4: paneldiskussion – Hur undviker vi att 
fastighetspriserna orsakar finanskriser i framtiden?

konferensens sista session var en paneldebatt mellan Claudio borio, Lucy ellis, 

stefan gerlach och nancy Wallace. Lucy ellis inledde diskussionen genom att tala 

om var risker för det finansiella systemet uppstår. Hon menade att det normalt är 

affärsfastighets- och byggsektorn som utgör de största riskerna för den finansiella 

stabiliteten (även om detta inte var fallet i usa i samband med den senaste krisen). 

Hushållen ställer normalt inte in betalningarna på sina bolån i stor omfattning såvida 

inte arbetslösheten stiger väsentligt. därför brukar sårbarheter i hushållens balans-

räkningar inte ge upphov kriser, men kan däremot förvärra dem. ellis menade att en 

effektiv mikrotillsyn spelar en avgörande roll för att förebygga risker inom affärs-
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fastighetssektorn och byggsektorn, och även kan bidra till att förhindra en bostads-

priskollaps. det är viktigt att det finns tillsyn och konsumentskyddsregleringar som 

är heltäckande, att man förbjuder tillgångsbaserad utlåning och undviker att föra en 

skattepolitik som främjar bostadsägande. Centralbankerna bör ha en roll i tillsynen 

eftersom de har ett annat perspektiv på statistiken än myndigheterna som ansvarar 

för mikrotillsynen och dessutom är respekterade offentliga organ som kan bidra till 

att styra allmänhetens förväntningar på bostadsprisutvecklingen. ellis ansåg också 

att de instrument för att hantera systemövergripande risker (macroprudential tools) 

som nu diskuteras till största delen är samma instrument som redan används inom 

mikrotillsynen, och att det inte är säkert att länder som bestämmer över sin egen 

penningpolitik har något behov av sådana tillsynsverktyg.

Claudio borio menade att centralbankerna måste ha en offensiv och långsiktig 

hållning i sitt agerande vid bankkriser. det kostar emellertid att agera eftersom pen-

ningpolitiken är ett trubbigt verktyg som kan få oavsedda effekter på andra delar av 

ekonomin (bl.a. på växelkursen). vad som är ett optimalt agerande från myndighe-

ternas sida varierar av nödvändighet beroende på vilken typ av recession eller kris 

som de står inför. i samband med många tidigare recessioner, som inte utvecklades 

till någon finanskris, har inflationen varit hög, men den här gången var inflationen 

låg när krisen började och fortsatte sedan att ligga på låg nivå. den finansiella kris 

som präglade denna kris kommer troligen att leda till en större och mer långvarig 

recession eftersom uppgången före krisen var av en sådan omfattning att det har 

skapats ett ”skuldöverhäng” och dessutom orsakat störningar i det finansiella syste-

met, vilket har gjort penningpolitiken mindre effektiv. en återhämtning från krisen 

förutsätter att balansen i ekonomin återställs, en process som emellertid bromsas av 

de låga räntorna.

nancy Wallace tog upp en rad frågor som gällde den amerikanska bolånemark-

naden. Hon framhöll de åtgärder som nu vidtas för att förbättra konsumenternas 

kunskaper om riskerna i låneprodukter genom att uttrycka dessa risker med hjälp av 

en riskindikator. Även om det för närvarande inte finns någon tillräcklig marknad i 

usa för att konvertera bolånefordringar till ett ägarintresse i bostaden genom s.k. 

debt-to-equity swaps, kommer husägare – om denna typ av skuldsanering blir vanli-

gare – att behöva ha kunskaper om denna komplicerade finansiella transaktion. Hon 

konstaterade vidare att boräntor är avdragsgilla i usa precis som i sverige, vilket 

gynnar höginkomsttagare i oproportionerligt hög grad. Wallace tog även upp att 

några av de största bolåneinstituten i kalifornien inte står under reglering och tillsyn.

stefan gerlach sammanfattade några av de viktigaste slutsatser som han hade 

dragit av konferensen. det krävs för det första en starkare mikrotillsyn för att göra 

det finansiella systemet ”skottsäkert”. politiken bör anpassas gradvis allt eftersom 

sårbarheter uppkommer, eftersom det är lättare att upptäcka sårbarheter än att 

förutse kriser. penningpolitiken är inte rätt verktyg att hantera systemomfattande 
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risker, varför det behövs en makroorienterad reglering och tillsyn, vilken bör införas 

gradvis. de institutionella arrangemangen kring tillsynen är viktiga – de måste vara 

tydliga och välgrundade. det måste finnas en insikt om att det finns en koppling 

mellan den makroorienterade regleringen och tillsynen och penningpolitiken och 

att de därför inte kan föras oberoende av varandra. Låga räntor kan skapa risker 

för den finansiella stabiliteten, men är ibland motiverade. den finansiella tillsynen 

och regleringen bör skärpas när riskerna är små. vi får slutligen inte glömma bort 

att icke-finansiella faktorer kan vara betydelse, såsom t.ex. konkurslagstiftning, 

förekomsten av s.k. recourse-lån1 och skattepolitik.

1 Lån där långivaren vid en betalningsinställelse har rätt att framföra betalningsanspråk på låntagaren 
som går utöver de tillgångar som lämnats som säkerhet för lånet.
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