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Abstract 

 

Nearly all individuals who purchase a property will have to get a mortgage, which raises the 

issue of repayment of the loan. Is it more profitable to get out of debt or can we make the 

money grow faster through alternative investments? 

 

The purpose of this paper is to examine whether there are incentives for individual households 

to refrain from amortize. In general, one can identify three reasons to amortize; the first is a 

general need to save, the second reason is to save specifically for retirement and the third 

reason is the household's assessment of the probability of large negative shocks, such as a a 

decline of the real estate market. But the question is whether the principal is what is the most 

profitable for households? Based on actual interest rates and yields for the last 30 years and 

empirical research, this paper will analyze whether it is more advantageous for households to 

save by investing in financial assets such as mutual funds than by amortizing. 
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Examensarbete 
  

  Titel: Är det lönsamt att amortera?  

Författare: Marika Eskilsson  

Institution: Centrum för bank och finans  

Examensarbete Kandidatnivå nummer: 233  

Handledare: Inga-Lill Söderberg  

Nyckelord: Amortering, Sparande, Alternativinvesteringar, Framtidsanalyser  

   

Sammanfattning 

 

Näst intill samtliga personer som köper en fastighet kommer att behöva ta ett lån för att ha råd 

med köpet, vilket väcker frågan om återbetalning på lånet. Är det mest lönsamt att bli skuldfri 

eller kan pengarna växa snabbare genom alternativinvesteringar? 

 

Målsättningen med denna uppsats är att undersöka om det föreligger incitament för enskilda 

hushåll att avstå från att amortera. I stort kan man identifiera tre skäl till att amortera; det 

första är ett generellt behov av att spara, det andra skälet är att spara specifikt till pensionen 

och det tredje skälet är hushållens bedömning om sannolikheten för stora negativa chocker, 

exempelvis ett stort fall i bostadspriserna. Men frågan är om amortering är vad som är mest 

lönsamt för hushållen? Baserat på faktiska räntor och avkastningar under de senaste 30 åren 

samt empirisk forskning kommer denna uppsats att analysera frågan om det är mer förmånligt 

för hushåll att spara genom att investera i finansiella tillgångar såsom aktie- och räntefonder 

än genom att amortera. 

 

Förord: Denna kandidatuppsats utgör det avslutande momentet för mig på 

kandidatprogrammet Fastighet och Finans vid Kungliga Tekniska högskolan och har 

genomförts under våren 2014. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till 

information till denna uppsats.
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1. Introduktion 
 

Idag diskuteras amorteringsviljan på bostadslån brett. I en i stort sätt ensidig debatt 

förespråkar de flesta ökade amorteringar. Men är det verkligen bättre för hushållen att 

amortera ner sina skulder, eller finns det bättre alternativ än att binda kapitalet i bostäder? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om enskilda hushåll har incitament att avstå från att 

amortera ner lån på bostäder för att istället använda sig utav alternativinvesteringar. 

 

 

1.1  Problemformulering 

 

I princip samtliga personer som väljer att köpa en fastighet måste ta ett lån för att ha råd med 

att finansiera köpet. Detta leder till en fråga om hur lånet skall hanteras – hur stor del ska 

betalas av och på vilket sett ska det ske? I media målas det upp bilder om hur hushållen i 

dagsläget är dåliga på att betala tillbaka sina lån, det vill säga amortera, och att hur det anses 

vara mycket riskfyllt. Därför har det nu framställts strängare krav från bankerna, vilka ska 

motivera hushållen att betala av sina skulder.
1
 Men i dagsläget får vi inte glömma att räntorna 

är tämligen låga, vilket leder till frågan om hushållen inte kan få sina pengar att faktiskt växa 

snabbare genom alternativinvesteringar? Det är vad denna uppsats kommer att belysa. För att 

svara på denna fråga kommer både kvalitativa och kvantitativa metoder och analyser att 

användas. En mer genomgående beskrivning utav tillvägagångssättet finns under metod. 

 

Ett köp av en fastighet är generellt det största och dyraste köpet som ett hushåll genomför. Det 

är dock ett köp som faktiskt kan klassificeras som en investering, till skillnad från till exempel 

en bil, vars värde sjunker sekunden den rullar ut från försäljningshallen. Huset kan emellertid 

stiga i värde, därför blir frågan om hur lånet som tagits för att finansiera köpet skalla hanteras 

mer komplex och intressant. Eftersom låneräntan i dagsläget är så pass låg är det tämligen 

intresseväckande att fundera över om man inte kan få pengarna att växa snabbare genom 

alternativinvesteringar. Denna fråga är dock inte så enkel som man vid en första anblick kan 

tro – vi har flera olika apsekter att ta hänsyn till och en hel del olika avgränsningar som skall 

göras. Men det största problemet är självfallet; ingen kan förutspå framtiden. 

 

 

1.2 Vad är amortering och vilka alternativ finns? 

 

Vad exakt är då amortering? När ett lån skall tas så väcks även frågan om amortering av lån, 

eller avbetalning av skuld som det också kan uttryckas som, vilket för många kan kännas 

olustigt. Men det är viktigt att ta ställning till en amorteringsplan för lånet. Amortering kan 

både handla om att betala av delar av lånet eller att betala av hela lånebeloppet, det vill säga 

att hushållet kan amortera på olika sätt enligt en individuell amorteringsplan. 

                                                 
1
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Ett alternativ är att binda ett amorteringsfritt lån, vilket innebär att man på en och samma gång 

måste betala tillbaka hela skulden vid löptidens slut. Sedan har vi så kallad rak amortering, 

vid en rak amortering är amorteringsdelen konstant vid varje betalningstillfälle. En rak 

amortering innebär att hushållet linjärt under löptiden betalar tillbaka en lika stor summa varje 

betalningstillfälle till dess att hela summan är återbetald.  Utgiften minskar då över tiden 

likaså kapitalskulden och räntorna. Ett annat sätt är annuitetslån, vid avbetalning av ett 

annuitetslån så bestäms ett bestämt belopp för amortering och ränta vid varje 

betalningstillfälle. Räntedelen av beloppet minskar med tiden, och i takt med att skulden 

minskar så ökar på så sätt amorteringsdelen. En fördel med annuitetslån är att vid de första 

delbetalningarna är de mindre än med rak amortering.
2
 Det är dessa två modeller som 

uppsatsen kommer att ta upp och använda i kalkylerna. 

Vilka alternativ till amortering finns då? Att amortera på ett bolån är en form av riskfritt 

sparande, vilket kan jämföras med att ha pengar på ett sparkonto med insättningsgaranti. 

Oavsett räntenivå och inflation är det ur ett rent ekonomiskt perspektiv alltid bättre att 

amortera på bolån och andra lån än att spara på sparkonto med insättningsgaranti. Räntan är 

nämligen alltid högre på ett bolån än på ett sparkonto med insättningsgaranti. Ju större 

skillnad mellan låneräntor och sparkontoräntor, desto mer lönar det sig att amortera. Ett mer 

riskfyllt alternativ är att spendera pengarna. Har hushållet redan amorterat mycket kanske de 

har större glädje av att använda pengarna i stället för att fortsätta amortera. Detta gäller 

framförallt för pensionärer vars inkomst är låg.
3
 

Ett annat alternativ är att låta bli att amortera och placera de pengar som hushållet har över i 

en sparform som inte är riskfri, till exempel i fonder eller i aktier. Men då är det viktigt att 

inse att det finns en riskfaktor - hushållet kan självklart få högre avkastning på placeringen, 

men de kan också få lägre avkastning än den räntesats som ska betalas på lånen. Så under 

förutsättning att hushållet är beredd att ta en risk och under förutsättning att de verkligen får 

högre avkastning på placeringsalternativet kan det löna sig att placera pengarna i stället för att 

amortera.
3
 Det är detta alternativ som denna uppsats kommer att fokusera på. Mer specifikt 

utgår vi från att hushållet accepterar en belåningsgrad på till exempel 70 % och sedan 

investerar summan som skulle gått till amortering i börsen. Vi kommer dock inte ta hänsyn till 

de olika alternativen som finns på börsen, det vill säga om hushållet väljer att till exempel 

direktspara i aktier, direktäga aktier eller investera i fonder. Istället används ett mått på en 

genomsnittlig avkastning. 

 

 

 

                                                 
2

 http://sv.cyclopaedia.net/wiki/Amortering 
3

 http://www.ikanofastigheter.se/start/Mina-sidor/Tips-och-rad-fran-Bodil/Amortera-eller-spara/ 
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2. Metod 

 

Är det lönsamt att amortera på fastigheter? För att besvara denna fråga bör problemet 

diskuteras både kvalitativt och kvantitativt. Denna studie kommer att inledas med den 

kvalitativa forskningen som har genomförts utav experter och professorer för att sedan 

fortsätta och fördjupas genom ett kvantitativt tillvägagångssätt, vilken består utav 

självständigt utförda beräkningar som baseras på insamlad data över de senaste 30 åren. Detta 

används sedan för att skapa ett antal olika scenarion för olika familjer. Vad tror vi kommer att 

hända baserat på historisk analys? Om inflationen förskjuts åt något håll? Om det sker större 

politiska förändringar? Om det sker en börskrasch? Bland annat dessa frågor besvaras i den 

senare delen utav uppsatsen. 

 

 

2.1 Tidigare studier 

 

Frågan om det är lönsamt eller ej att amortera är konkret och tillämpad. Det finns få lämpliga 

teoretiska glasögon att använda, istället redovisas här tidigare empiriska studier av betydelse. 

 

Följande uppsats består utav tre teoretiska huvuddelar; allmänna rekommendationer om varför 

hushållen bör amortera, skuldkvoten och livscykelteorin. Eftersom det är omöjligt att förutspå 

framtiden är det även omöjligt att hitta konkret fakta om vad som faktiskt kommer att hända, 

även teoretiska rapporter som behandlar ämnet är svåra att få tag på. Därför får det näst bästa 

användas – vad säger sig Riksbanken och Finansinspektionen tro om framtiden och 

amorteringsfrågan?  Vad har det skrivits om skuldkvoten? Värt att nämna är att denna 

information grundas på antaganden och historiska analyser, inte av teoretisk forskning. 

 

Modiglianis livscykelteori tas upp som ett sätt att tyda människors sparande över tiden, vilket 

bör anses vara relevant då vi i vår frågeställning i huvudsak diskuterar ett ställningstagande 

som varar under 30 år. Livscykelteorin kan då användas för att reflektera över hushållens 

beslut om att amortera – när tar vi det osäkra framför det säkra? I vilka steg i livet tar vi vilka 

ekonomiska beslut? 

 

Orsaken till att det är just dessa aspekter som vår studie kommer att hantera är att det är vad 

som normalt sett diskuteras då frågan om amortering tas upp. I dagsläget är amortering på 

allas läppar och begrepp så som risk och skuldsättning tas i princip alltid upp. Därför bör det 

anses vara relevant att skriva om hur bland andra Riksbanken och Finansinspektionen 

uttrycker sig om frågan samt vad livcykelteorin säger om hushållens benägenhet att 

konsumera och spara. 

 

För att även kunna ta del utav en experts kunskap kring frågeställningen har Johan Hansing, 

VD för Svenska Bankföreningen intervjuats. För att se vilka frågor som ställdes finns en 

intervjumall bifogat under Appedix. 
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2.2 Beräkningar 

 

För att kunna avgöra huruvida det är lönsamt eller ej, sett ur en privatpersons perspektiv, att 

amortera bör ett antal beräkningar genomföras. Till att börja med bör man bestämma under 

vilka förutsättningar som pengarna lånas. I denna studie har vi valt att räkna på hur olika 

familjers beslut och förutsättningar leder till i olika resultat, där samtliga beräkningar har 

gemomförts i Excel. 

 

För att vi ska kunna genomföra detta måste vi göra ett antal olika antaganden. Till att börja 

med bör ett lånebelopp bestämmas – vi har valt att familjerna köper en fastighet för 4 mkr, 

varpå de lånar 2,8 mkr. Det vill säga att de uppnår bankernas krav på en rekommenderad 

belåningsgrad på 70 % utav fastighetens värde.
4
 Vidare bör en återbetalningsperiod på 30 år 

anses vara rimligt – det vill säga att under 30 år så kan familjerna antingen välja att amortera 

totalbeloppet av sitt lån, eller välja att investera i börsen. För att sedan avgöra vilka värden 

som kan vara rimliga att anta gällande till exempel avkastning på börsen, framtida bolåneränta 

och Stockholms fastighetsmarknads framtid har data hämtats så långt bak i tiden som det 

finns tillgängligt, ca 30 år, för att sedan modifieras och analyseras i diagram. Även 

beräkningar utav medelvärde, standardavvikelse och trendanalys har genomförts i Excel för 

samtliga diagram, vilka finns redovisade under resultat. 

 

För att kunna jämföra utfallen utav de olika familjernas beslut och scenarion bör samtliga 

intäkter och kostnader att nuvärdesberäknas. För att beräkna nuvärdet utav en summa av en 

årlig insättning med ränta på ränta används följande formel. 
5
  

 

 
 

Denna och nedanstående formel för nuvärdet kan användas för att härleda samtliga 

nuvärdesberäkningar i arbetet. 
6
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 Johan Hansing VD Svensk Bankförening, intervju den 9 Maj 2014 
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 Lind (2012), sid 4 
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Familjerna fick även valet att amortera genom en rak amorteringsplan, eller genom ett 

annuitetslån. För att beräkna kostnaden för annuitetslånet har följande formel tillämpats.
7
 

 

 
 

 

Datainsamling och tillvägagångssätt 

 

För att kunna genomföra dessa beräkningar krävs självfallet en hel del data. Majoriteten utav 

siffrorna har hämtats från ekonomifakta.se, en hemsida som bör anses inneha korrekt och 

pålitlig information. Som kompelement till detta har data hämtats från andra hemsidor som 

bör anses vara lika pålitliga. En stor del utav slutsatserna som kommer att dras i denna uppsats 

baseras på beräkningarna i den kvantitativa analysen – av denna anledning är det därför 

otroligt viktigt att datan som används är riktig. Därför har stor vikt lagts vid att hitta siffror 

som är korrekta. För att kontrollera detta har endast faktabaserade hemsidor använts, och så 

har datan jämförts med vad andra hemsidor har lämnat för uppgifter. 

 

Mer specifikt kommer diagram att göras för inflationen, reporäntan, STIBOR-räntan, 

börsutvecklingen, OMXS30 och fastighetsprisindex för Stockholm på kort och lång sikt. 

Detta för att kunna dra slutsatser om vad vi kan tro kommer att hända i framtiden. Ett diagram 

över Stockholms fastighetsprisindex multiplicerat med STIBOR-räntan har skapats för att 

kunna analysera dess korrelation och ge en tydligare fingervisning om vad vi kan tro kommer 

att hända med fastighetsmarknadens prisutveckling. Då dessa diagram skapades genomfördes 

även beräkningar utav dess medelvärden, standardavvikelser och trendanalyser, detta för att 

kunna se specifika siffror som ligger till grund för familjernas olika scenarion. 

 

Familjernas scenarion är uppställda att vara så verklighetstrogna som möjligt. Därför tas 

följande apsekter upp; försäljningspriset av fastigheten, belåningsgraden, storleken på lånet, 

inflationen, bolåneräntan, värdestegringskoefficienten på fastigheten, fastighetens framtida 

försäljningspris samt dess värde efter skatt, ränteavdrag, mäklararvode och reavinstskatt vid 

försäljning, kostnaderna för annuitet eller amortering och avkastningen på börsen samt skatt 

på den. Om hushållet väljer att köpa en bostadsrätt tas summan för månadskostnaden upp, 

samt en lägre driftkostand än om de väljer att köpa ett hus. Om hushållet istället köper ett hus 

tas pantbrev, stämpelskatt, summan för årlig fastighetsavgift och en högre driftkostnad upp. 

En skärmbild utav dessa siffror och resultat finns bifogat i Appendix. Värt att nämna är att det 

inte tas hänsyn till familjernas inkomst, utan vi utgår endast från att de kommer att kunna 

betala omkostnaderna för antingen betalning på lånet eller alternativinvesteringen på börsen. 

Samt att vi använder oss utav Stockholms fastighetsmarknad eftersom det anses vara en 

tillväxtort där priserna kan antas fortsätta stiga i framtiden. 

                                                 
7
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3. Teori och tidigare studier 

 

Det är sparsamt förekommande med teoretisk forskning kring vår frågeställning, istället 

används i huvudsak tidigare studier och rapporter. Vilka, precis som denna uppsats, bygger på 

antaganden och presumtiva förutsägelser om framtiden. 

 

 

3.1 Varför amortera? 

 

Bankföreningen har som mål att skapa en sundare låne- och amorteringskultur och vill återgå 

till vad som gällde för några årtionden sedan, det vill säga att det var självklart att både ha en 

rejäl kontantinsats vid bostadsköp och att amortera på sitt bolån. Bankerna har ställt sig 

bakom Finansinspektionens bolånetak som innebär en maximal belåningsgrad på 85 %. 

Bankföreningen har sedan kompletterat med att rekommendera bankerna att lån med en 

belåningsgrad över 70 % ska amorteras ned under en period på 10-15 år. Det är två åtgärder 

som haft god effekt. Finansinspektionens bolåneundersökning visar att väldigt få hushåll tar 

lån som är större än 85 % av marknadsvärdet och att de allra flesta lån med hög belåningsgrad 

numera amorteras. Samtidigt kvarstår att hushållens amorteringsbenägenhet är låg för lån 

under med en belåningsgrad under 75 %.
8
 

 

Svensk Bankförening har upplevt att många hushåll inte bygger upp den buffert som kan vara 

nödvändig att ha om de ekonomiska förutsättningarna förändras och ser gärna att ett lån 

betalas tillbaka 100 %. Det vill säga att kunderna inte ska sluta efter att de har kommit ner till 

en belåningsgrad på 70 %. Värt att nämna är dock att det är individuellt; det är svårt att tro att 

det finns en bank som skulle tvinga ett pensionärshushåll med låg inkomst att amortera av en 

skuld på 300 tkr på en bostad som är värd 5 mkr, utan det är viktigt att se till varje enskild 

situation. En belåningsgrad på 70 % är ett riktmärke som har valts eftersom det ska kunna 

finnas en marginal om huspriserna faller. Det värsta som kan hända är att ett hushåll hamnar i 

en situation där de har större lån än vad deras bostad är värd. Detta leder till att det blir svårt 

för hushållet att flytta, eftersom ingen vill ta med sig lån då de byter bostad.
9
 

 

Syftet med att amortera, sett ut hushållets perspektiv, är att de skapar en gradvis tryggare 

privatekonomisk situation för sig själva. Kort sagt – ju mindre lånet är, desto mindre påverkar 

det hushållet om till exempel priset på bostäder sjunker, om räntorna stiger eller om dess 

inkomster sjunker. Sedan Finansinspektionen införde bolånetaket får hushållen låna max 85 

% utav köpeskillingen. Innan dess gick det att låna 100 % av värdet på bostaden, vilket 

fungerar bra så länge som fastighetspriserna stiger, men om de sjunker går det inte att betala 

av lånet vid en försäljning. Då kan säljaren bli sittande kvar med ett blancolån med en mycket 

                                                 
8

http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupgraphics/140319%20Bol%C3%A5n.pdf/$file/140319%20Bol

%C3%A5n.pdf 
9
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högre ränta och utan möjlighet att få nya lån eftersom kreditvärdigheten blivit sämre. Att 

amortera skapar på så vis en tryggare vardag för hushållen.
10

 

 

Syftet med att få hushållen att amortera mera är bland annat att motverka höga huspriser och 

hög skuldsättning och för att lyckas med detta har Bankföreningen tagit fram ett antal åtgärder 

att ta till; 

 

1. Amorteringskrav, ökat bostadsbyggande, amorteringsplaner, bolånetak, bosparande 

2. Höjd reporänta, minskade ränteavdrag, höjd fastighetsskatt, begränsning av 

lån/inkomst 

3. Riskvikter för bolån, kontracyklisk buffert 

 

Det finns många verktyg som kan användas för att hantera det som är det underliggande 

problemet; att hushållen har lånat stora summor pengar och att huspriserna har stigit under en 

mycket lång tid på ett sätt som många inte anses vara rimligt i längden. Ett sådant verktyg är 

att amortera, vilket har den goda effekten att bolånetagaren investerar i ett sparande till sig 

själv. Att amortera innebär att boendet kostar mer och har i sin tur effekt på bostadspriserna, 

vilket även minskade ränteavdrag skulle leda till. Men till skillnad från amortering så går 

pengarna som du amorterar tillbaka till bolånetagaren, den konsekvensen får inte minskade 

ränteavdrag. Riskvikter för bolån och kontracyklisk buffert är verktyg som finansinspektionen 

har vidtagit, som är fokuserade på att se till att bankerna erhåller mer kapital. Att bankerna 

håller mer kapital är att likna vid en krockkudde i en bil - det är bra att ha kapital om det 

smäller men det förebygger inte att en olycka kan inträffa.
11

 

 

Att köpa en bostad är för de flesta hushåll den viktigaste investeringen i livet, därför är det 

viktigt att banken sätter fokus på den enskilda låntagarens unika situation. Och av den orsaken 

måste banken ha möjlighet att anpassa sitt erbjudande till låntagarens totala ekonomiska 

förutsättningar, genom att till exempel ta hänsyn till sparande och inkomstutveckling. Därför 

har det utvecklats en individuell amorteringsplan, vilken ska tas fram i samarbete mellan 

banken och låntagaren. Banken kommer inledningsvis att gå igenom låntagarens ekonomi och 

presentera olika amorteringsalternativ med räkneexempel som visar konsekvenser på kort och 

lång sikt. Bland annat kan banken visa hur amortering minskar den totala räntekostnaden på 

ett bolån. Ett kort räkneexempel kan se ut som sådan; ett hushåll tar ett lån på 3 miljoner 

kronor med en ränta på 5,5 %, en nivå som Riksbankens bedömer vara normal på lång sikt. 

Om lånet amorteras ned på 50 år i stället för att inte amorteras alls under dessa år betalar 

låntagaren 4,1 mkr mindre i ränta, före ränteavdrag, under perioden och dessutom är lånet 

återbetalt. Dialogen mellan banken och låntagaren ska inte enbart fokusera på kundens 

nuvarande ekonomiska situation utan också på framtida händelser. En viktig fråga är till 

exempel hur låntagarens ekonomi förändras när dess lön ersätts med pension.
 
Förslaget som 

banken tar fram över hushållets möjligheter att amortera är inte tvingande men bör väga tungt 
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eftersom det bygger på bankens erfarenhet och bedömning av kundens ekonomiska situation. 

Målsättningen med den förstärkta rekommendationen och introduktionen av individuella 

amorteringsplaner är att fler låntagare ska amortera och att amorteringstakten totalt sett ska 

öka. På så vis förebyggs en fortsatt ökning av skuldsättningen. Men framför allt får hushållen 

en buffert som ger ökad trygghet.
12

 

 

För att skapa en individuell amorteringsplan tas lånets storlek, disponibel inkomst, 

genomsnittlig ränta för alla lån på objektet, långsiktigt bolåneränta, ”kvar att leva på”-kalkyl, 

skuldsättning, framtida ekonomisk situation vid till exempel pension, förslag till amortering 

samt motivering till förslagen upp. Individuella amorteringsplaner tas fram vid nytt bolån och 

ökning av bolån, vid mindre ökning av bolån kan en förenklad process användas. De behöver 

inte tas fram vid lånelöfte och kunden kan avsäga sig amorteringsplan, vilket i så fall ska 

dokumenteras. De individuella amorteringsplanerna introduceras under våren 2014 och 

kommer att tillämpas fullt ut från och med juli 2014.
13

 

 

 

Varför har kraven blivit striktare? 

 

Varför har då Bankföreningen valt att genomföra dessa förändringar? Huspriser och 

skuldsättning ökar snabbare än ekonomin, vilket bland annat beror på att efterfrågan är större 

än utbudet, räntorna är låga, skatten är sänkt på boende, antalet bostadsrätter har ökat, liberala 

lånevillkor, etc. Men ett essentiellt skäl är även att det under en tid växte fram ett beteende 

hos kunder att det var normalt att låna väldigt mycket pengar och det var normalt att inte 

amortera. Det vill Bankföreningen motverka; kunderna ska ha en kontantinsats och ska betala 

tillbaka sina pengar. Det är inte så att alla, i alla lägen, måste amortera. Men det måste finnas 

en grundinställning som talar för att amortera.
14

 

 

Om vi jämför ett amorteringskrav med självreglering och lagstiftning så kan det konstateras 

att det finns situationer där det är bra att vara flexibel. Ta till exempel någon som har stora lån 

och blir arbetslös, då kan banken säga att så länge det finns flexibilitet så kan hushållet undgå 

att amortera under perioden som denne är arbetslös. Men om det däremot finns en lag som 

säger att alla i alla lägen ska amortera så skulle detta hushåll kanske hamna i en ekonomisk 

knipa. Det har dock noterats en skillnad i låne- och amorteringskulturen, gemene man är nu 

mer motiverad att nå en mindre skuldsättning och att skapa en buffert.
15
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Det är viktigt att få in en vana att amortera. Vi leker med tanken att det skulle vara tvång att 

amortera; när hushållen då räknar fram hur mycket de har råd att betala för sin bostad så 

skulle hushållet ha råd att betala lite mindre om de skulle tvingas att amortera än om de väljer 

att inte göra det. Detta resulterar ett antal konsekvenser; om alla hade inställningen att de 

skulle amortera så skulle priserna på fastigheterna att sjunka. Hushållet får samma 

månadskostnad, men den kostnaden skulle inkludera amortering och de blir mindre skuldsatta, 

vilket såklart är till fördel. Enligt Hansing skulle ett vanemönster om att amortera tidigt endast 

generera stora fördelar. Dessutom har bankerna upptäckt att kunder som börjar amortera, de 

slutar inte. Kunder som däremot väljer att inte börja amortera och bygger sin ekonomi på att 

inte göra det, upplever att det är betydligt svårare att börja. I dagsläget är det ofta de som 

behöver amortera mest, som amorterar minst. De som har störst lån är boende i storstäderna 

där priserna är höga, och det är också den grupp som i stor utsträckning väljer att inte 

amortera alls. Kanske beror det på att hushållen tycker att amortering känns hopplöst när 

lånen är så stora att de är näst intill omöjliga att amortera av.
16

 

 

Ändrade räntenivåer eller ändrade principer över hur personer ska amortera påverkar med 

tiden huspriserna. Ett vanligt tankemönster hos personer är ”hur mycket har jag råd med just 

idag?” Genom två simpla räkneexempel kan vi tydligt visa på fördelarna med att amortera.
17

 

(Här tar vi inte hänsyn till att pengarna som kunde gått till amortering kan ha använts till 

alternativinvesteringar som genererat en avkastning.) 

 

Om hushållet har råd att betala 12 000 kr i månaden i ränta och amortering, hur mycket kan de 

då låna? 

 

Ränta Amortering Lån 

3 % 0 6,8 mkr 

3 % 2 000 kr 5,7 mkr 

3 % 5 000 kr 4,0 mkr 

5 % 0 kr 4,1 mkr 

5 % 2 000 kr 3,4 mkr 

5 % 5 000 kr 2,4 mkr 

 

Räntebetalning med respektive utan amortering, ränta 5,5 % 

 

 Utan amortering Med amortering 

Lån: 3 mkr, löptid 30 år 4 950 tkr 2 475 tkr 

Lån 4 mkr, löptid 40 år 8 800 tkr 4 400 tkr 

Lån 5 mkr, löptid 50 år 13 700 tkr 6 875 tkr 

 

                                                 
16

 Johan Hansing VD Svensk Bankförening, intervju den 9 Maj 2014 
17

 Johan Hansing VD Svensk Bankförening, intervju den 9 Maj 2014 



 

 14 

Vi kan inte utgå från att dagens räntenivå kommer att gälla inom 10, 20, 30 år. Därför har vi 

antagit att en normal, långsiktig ränta ligger runt 5,5 %, det är vad Riksbanken själva 

uppskattar att den kan göra. Att Riksbanken har valt att räkna med en ränta på 5,5 % bygger 

på att inflationen ska röra sig kring 2 %. Det innebär att normal reporänta bör ligger kring 4 % 

och bolåneräntan ligger ca 1-2 % över den, vilket leder till att vi hamnar på ca 5,5 %. Detta 

har dock antagits under en relativt lång tid, i och med att inflationsmålet har legat på 2 % 

mycket länge.
18

 Värt att nämna är att inflationen i dagsläget ligger kring 0 %.
19

 

 

Ovanstående räkneexempel visar tydligt på de ekonomiska fördelarna med att amortera, 

gentemot att konsumera samma summa. Någonting som många hushåll troligen inte är 

medvetna om, vilket sannolikt är en anledning till att amorteringskulturen har förändrats 

under de senaste åren. Av den anledningen är de nya kraven från bankerna positiva i den 

bemärkelsen att de kommer att öppna hushållens ögon till vilka stora ekonomiska skillnader 

amortering faktiskt kan göra. Här tar vi dock inte hänsyn till vad samma summa, som går till 

amortering, kan användas till för att i slutändan generera en större avkastning för hushållet. 

 

 

3.2 Livscykelteorin 

 

I början utav 1950-talet utarbetade Franco Modigliani och Richard Brumberg en teori om att 

människor gör intelligenta val om hur mycket de vill spendera under varje ålder baserat på 

vilka resurser som finns tillgängliga under olika perioder i deras liv. Genom att öka och 

minska sina tillgångar kan arbetande människor skräddarsy sitt konsumtionsmönster till sina 

behov i olika åldrar. Detta oberoende av deras inkomster vid varje ålder, som att till exempel 

planera för sin pension. Denna teori leder till viktiga förutsägelser om ekonomin som helhet. 

Det nationella sparandet beror på tillväxten av nationalinkomsten och att nivån av välstånd i 

ekonomin har en relation till tidsperioden som människor är pensionärer. Även om det har 

varit många utmaningar för teorin om konsumtion genom åren, förblir livscykelhypotesenen 

en väsentlig del av ekonomernas tänkande. Utan den skulle vi ha mycket mindre att säga om 

många viktiga frågor; som till exempel privata och offentligt tillhandahållande av social 

trygghet, effekterna av aktiemarknaden på ekonomin, effekterna av de demografiska 

förändringarna på nationellt sparande, rollen av sparande ekonomisk tillväxt samt faktorer 

runt nationellt välstånd.
20

 

 

Livscykelteorin består utav tre huvuddelar. Den första är att Modigliani har noterat att en utav 

de viktigaste motiven för att sätta undan pengar var behovet att spara för att kunna gå i 

pension. Ungdomar kommer att spara så att när de är äldre och antingen inte vill eller inte kan 

arbeta, kommer att ha pengar kvar att spendera.  Den andra uttrycker att livscykelteorin är när 

nationens rikedom skickas runt; mycket unga har en liten förmögenhet och medelålders 
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människor har en större förmögenhet som maximerar strax innan de går i pension. Eftersom 

pensionärer lever genom sina gyllene år vill de sälja av sina tillgångar för att få mat, boende 

och rekreation i pension. Tillgångarna som tas från de gamla tas då upp utav de unga som 

fortfarande är i den anslutande delen utav cykeln. Den tredje ber oss att tänka oss en ekonomi 

där befolkningen växer eller en där inkomsterna växer så att varje generation är bättre än sina 

föräldrar. Med befolkningstillväxt, det vill säga att det finns fler ungdomar än gamla, finns det 

fler människor som sparar än som inte gör det. Det betyder att det totala spenderandet hos de 

gamla kommer att vara mindre än den totala besparingen bland de unga, vilket leder till ett 

positivt nettosparande. Om inkomsterna växer så kommer de unga att spara på en större skala 

än vad de gamla spenderar, vilket leder till en ekonomisk tillväxt och ett positivt sparande - ju 

snabbare tillväxt, desto högre blir sparkvoten. I själva verket spelar det inte så stor roll om det 

är befolkningstillväxt eller tillväxt i inkomster, det viktiga för sparande är helt enkelt tillväxt 

av de totala intäkterna. I en ekonomi utan tillväxt kommer rikedom bara skickas runt och 

ingen ny rikedom kommer att skapas. Därför spelar inkomstnivån i sig ingen roll, fattiga 

länder sparar samma andel av sin inkomst som rika länder.
21

 

 

Den totala förmögenheten i ekonomin beror således på människors tid som pensionärer. 

Allmänt kan det uttryckas som så att; är förhållandet mellan rikedom till inkomster låg blir 

tillväxttakten i ekonomin snabbare och är som störst då tillväxttakten är noll. Dessa 

kopplingar mellan tillväxt och sparande är långt ifrån självklara, men de är de logiska 

konsekvenserna av en enkel insikt om motivation för att spara. Är detta då sant? I praktiken 

stämmer det relativt väl. Den kanske minst uppenbara förutsägelsen, att sparandet är högre där 

tillväxten är högre, har visat sig vara konsekvent - från första gången som Modigliani tittade 

på bevisen tills i dag när vi har mer och bättre data.
22

 

 

 

Teorin och dess ursprung 

 

Före Modigliani och Brumbergs samarbete hade det, med hjälp av både tidsserier och 

tvärsnitt, varit en explosion av empiriska analyser av konsumtion och sparande. Det empiriska 

arbetet hade genrerat ett stort antal stiliserade fakta men ingen enhetlig berättelse om hur de 

hängde ihop. Efter tjugo år granskade Modigliani teorin. Den ursprungliga teorin erbjöd viss 

redogörelse på konsumtion och sparande, men det kom från grundläggande bakomliggande 

principer som kunde användas för att utvidga modellen för att hantera en mängd olika frågor 

om konsumtion och sparande, vilket många inte hade tänkt på 1950. Till exempel är social 

trygghet är en viktig politisk fråga nu, och även om det spelar en liten roll i den ursprungliga 

formuleringen kan ramen kan lätt utvidgas till att hjälpa oss att tänka på konsekvenserna av 

alternativa strategier. Ekonomisk teori och dess metoder förändras över tiden och 

livscykelteorin har berikats och utvidgats på ett sätt som inte var möjligt på 1950-talet. 

Modigliani och Brumberg berörde i första hand tvärsnitt av teorin för att sedan gå vidare och 
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titta på tidsserier och makroekonomiska konsekvenser. För varje individ antas, med lämpliga 

antaganden om preferenser, att ökade livstidsresurser leder proportionerliga ökningar av 

konsumtionen i alla perioder av livet. Som ett resultat är konsumtionen i proportion till 

livstidsresurser. Ändå var det välkänt före 1950, vilket fortfarande är sant idag, att sparkvoten 

stiger med inkomsten. Modigliani och Brumberg hävdar att proportionaliteten av konsumtion 

och inkomster på lång sikt är helt i linje med tvärsnittsfakta. Detta eftersom att när vi går upp i 

inkomstfördelningen är det en högre och högre andel människor som är i en tillfällig situation 

med höga inkomster, och besitter därmed en tillfälligt hög sparkvot.
23

 

 

Om varje person räknar med att inkomsterna kommer att växa hela livet så skulle 

livscykelhypotesen innebära att hushållen skulle konsumera mer än sin inkomst i början av 

livet och på så sätt spendera i båda ändar utav livscykeln. Vilket skulle finansieras genom att 

spara i medelåldern. I extrema fall, och med tillräckligt höga tillväxttal, kan ett sådant 

beteende leda till ett negativt samband mellan tillväxt och sparande. Modigliani accepterade 

detta argument i teorin, men tvivlade på dess kraft i praktiken. Detta eftersom det verkar 

osannolikt att unga skulle kunna låna tillräckligt mycket pengar för att höja levnadsstandarden 

påfallande mycket. Och när de kommer in i medelåldern kommer de med tiden att nå en punkt 

där de måste börja ackumulera tillgångar till pensionen, även om de skulle ha lånat i stora 

belopp början utav livscykeln.
24

 

 

En utav de äldsta utmaningarna gällande livscykelhypotesen är frågan om data verkligen 

stöder det faktum att människor är förståndiga när de är unga och släpper sina tillgångar när 

de är gamla. Många forskare har funnit att de äldre inte avyttrar sina tillgångar på det sätt som 

teorin förutsätter, och att många av de äldre faktiskt verkar välja att spara en del av sina 

inkomster. Att spara till pensionen verkar börja i medelåldern och är otillräcklig för att 

förhindra en kraftig nedgång i förbrukning vid pensioneringen. Att närvaron av barn skjuter 

sparande för pension har också alltid medgetts, även om det var kanske får mindre 

uppmärksamhet än den förtjänar. Ytterligare en viktig utmaning för livscykelmodellen har 

riktats mot dess underliggande antagande; att människor gör rationella, konsekventa, 

intertemporala planer – det vill säga att de agerar som om de vill maximera en nyttofunktion 

som definieras under olika perioder i livet. Många anomalier och paradoxer har identifierats 

under åren, ofta i samband med det sätt som människor handskas med den osäkerhet som är 

oundviklig när vi gör val som innebär jämförelser av konsumtion idag med konsumtion i 

framtiden.
25
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Aktuella ämnen inom livscykelsparande 

 

En viktig fråga är om skillnader i sparande på lång sikt kan länkas till skillnader i 

tillväxttakten. Den långsiktiga korrelationen mellan sparande och tillväxt har analyserats i 

diverse litteratur som utgår från det faktum att det i mer snabbväxande ekonomier är de unga 

relativt mycket rikare än den gamla. Om livscykelhypotesen är korrekt bör åldersprofilen för 

konsumtion vara relativt mycket högre för unga än gamla i snabbväxande ekonomier. Därför 

torde en högre tillväxt rotera tvärsnittsåldersprofilens konsumtion medurs. Men detta verkar 

inte vara fallet; om vi plottar den genomsnittliga förbrukningen mot åldern för en rad 

ekonomier hamnar graferna är i huvudsak ovanpå varandra, med få tecken på toppar och 

dalar. Detta resultat överensstämmer med misslyckandet att hitta ett specifikt 

livscykelsparande i hushållen, vilket inte är tillräckligt för att driva tillväxten på 

sparmekanismen. Men kanske går inte orsakssamband från tillväxt till sparandet, utan från 

sparkvoten till tillväxt. Något som överensstämmer med standardmodeller för ekonomisk 

tillväxt som beskriver att övergångar till jämvikt är mycket långsam samt att den nationella 

investeringstakten fortfarande är korrelerad med nationella priser för sparande. Även om det 

för närvarande finns en enighet om att det finns en korrelation mellan sparande och tillväxt 

finns det ingen enighet om dess orsaker. Sambandet mellan sparande och åldersstruktur hos 

befolkningen är också ett aktuellt ämne. Regressioner finner regelbundet att aggregerade 

sparande är lägre när andelen äldre i befolkningen är hög samt när andelen barn är hög. Detta 

är förutsägelser som är i enighet med livscykelteorin om sparandet sker i medelåldern, när 

inkomsten är hög och barnen är stora, men innan det är dags att gå i pension. Men återigen; de 

mikroekonomiska bevisen på åldersprofilerna för sparande är inte förenliga med de stora 

effekter som beräknas från dessa regressioner.
26

 

 

En annan utmaning för livscykelhypotesen är frågan kring osäkerhet. Modigliani hävdade att 

den huvudsakliga effekten av osäkerhet skulle vara att skapa en efterfrågan på 

försiktighetssparande - ett motiv som även hade upptäckts Keynes - och att, utom möjligen 

bland de mycket unga, de ackumulerade tillgångarna skulle kunna tjäna ett dubbelt syfte; inte 

bara för pension utan som en buffert mot oväntade nödsituationer. Därför tvivlade Modigliani 

på att osäkerheten skulle leda till några större förändringar. Teoretiska resultat av andra 

forskare gav ytterligare stöd; de visade att om risken är begränsad till finansiella tillgångar är 

den samma även efter att nyttomaximeringen ersätts av förväntad nyttomaximering. Arbetet 

med försiktighetssparande har visat att försiktiga personer med osäkra framtida intäkter aldrig 

kommer att låna om det finns en möjlighet att de inte kommer att tjäna tillräckligt för att 

kunna betala tillbaka sina skulder. Om sådana människor förväntar sig att deras inkomster 

kommer att växa med tiden kommer de ändå att hålla sin konsumtion inom sina nuvarande 

inkomster och därmed inducera en nära samverkan mellan konsumtion och inkomster. Det vill 

säga att deras konsumtion kommer att begränsas av deras nuvarande inkomster.
27
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Hushåll kan spara för att jämna ut sin konsumtion men de kan inte ha en konsumtion som är 

större än deras inkomster - utom när de redan har en del tillgångar på banken. Genom 

säkerhetsåtgärder eller "likviditetsbegränsningar" jämnas konsumtionen ut, troligen inte över 

hela livscykeln men över mycket korta perioder om några år i taget. Detta benämns ofta som 

"högfrekvent" utjämning av inkomster. Dessa resultat är inte oförenliga med Modiglianis 

argument om försiktighetssparande för konsumenter som, enligt den ursprungliga 

livscykelmodellen, vill spara och inte låna. Människor som tillämpar denna filosofi är de som 

är tillräckligt tålmodiga för att skjuta upp sin konsumtion, eller som inte förväntar sig mycket 

inkomststillväxt i framtiden. Det är möjligt att förena den traditionella och den nya synen 

genom att notera att det är de yngsta familjerna som är benägna att låna men antingen inte kan 

eller vill göra det och är därför mer eller mindre begränsade av sitt nuvarande resultat, medan 

de i medelåldern beter sig på det traditionella livscykelsättet.
28

 

 

 

3.3 Hushållens amorteringsbeslut 

 

För att kunna diskutera hushållens finansiella beslut, så som dess amorteringsbeslut krävs en 

grundläggande förståelse utav det enskilda hushållets finansiella ställning. Ett hushålls 

balansräkning består av ett flertal poster. På tillgångssidan hittas finansiella tillgångar, 

bostaden och andra reala tillgångar, kollektivt och privat pensionssparande samt 

humankapitalet, det vill säga värdet utav framtida arbetsinkomster, vilket framförallt för yngre 

hushåll är en stor tillgångspost. På skuldsidan återfinns bostadslån och andra typer av krediter 

såsom konsumentkrediter och studielån.
29

 

 

Tillgångssidan på hushållens balansräkningar, framförallt för yngre åldersgrupper, domineras 

utav ägandet av eget boende, vilket beror på att boendet både är en konsumtions- och en 

investeringsvara. I regel är nettoförmögenheten, bortsett från humankapital, låg i början utav 

vuxenlivet. Värdet på bostadsinnehavet i förhållande till nettoförmögenheten tenderar därmed 

att vara högt för att sedan minska med ökad ålder. Det finns en tydlig koppling mellan 

hushållets balansräkning och dess löpande inkomster och utgifter. Om vi ser till 

livscykelteorin, som att hushåll önskar jämna ut konsumtionen över livscykeln, är det då 

rimligt att anta att inkomsterna i början utav yrkeslivet är relativt låga och således har ett 

behov utav att låna till konsumtion för att senare i livet återbetala skulderna när inkomsterna 

stiger. Under de yrkesaktiva åren krävs dock även att ett sparande byggs upp för att trygga 

inkomsten efter pensionering. Emellertid möter hushållen i verkligheten olika typer utav 

kreditrestriktioner, vilka försvårar belåning utav framtida arbetsinkomster för konsumtion 

idag. Dessutom föreligger det ett behov av ett försiktighetssparande hos hushållen för att 

kunna klara av att bemöta de finansiella konsekvenserna av till exempel en långvarig sjukdom 

eller arbetslöshet. Utformningen av och storleken på ett hushålls balansräkning bestäms 

                                                 
28

 http://www.princeton.edu/~deaton/downloads/romelecture.pdf 
29

 http://www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Samverkansr%C3%A5det/2014/PM%204%20-

%20Hush%C3%A5llens%20amorteringsbeslut.pdf 



 

 19 

följaktligen utifrån en rad olika faktorer. Viktiga aspekter är hushållets dess förmögenhet, 

konsumtionsbehov av boendetjänster, förväntningar om tillgångars avkastning och risk, hur 

riskabel arbetsinkomsten är, var i livscykeln de befinner sig osv. Balansräkningens 

utformning vid en enskild tidpunkt beror även på historiska utfall, till exempel de realiserade 

avkastningarna på aktie- och fastighetsmarknaden.
30

 

 

I följande avsnitt studeras tre skäl som hushållen kan antas ha för att amortera. Det första 

skälet är ett generellt behov av att spara. I Sverige är sparandet relativt högt samtidigt som 

belåningsgraden på bostäder i regel är hög och amorteringstakten låg. Det leder fram till 

frågan om varför hushåll kan finna det mer gynnsamt att spara i finansiella tillgångar medan 

amorteringstakten är låg. Det andra skälet är pensionssparande, här tittar vi på om det höga 

kollektiva pensionssparandet i Sverige kan ha betydelse för hushållets val av belåningsgrad på 

bostaden. En relaterad fråga är huruvida det är mer förmånligt att spara privat till pensionen 

genom särskilt pensionssparande än genom att betala av lån. Det tredje skälet som tas upp är 

om hushållen bedömer att sannolikheten för stora negativa chocker, som till exempel ett stort 

fall i bostadspriserna, inte är obetydlig. Detta då det potentiellt föreligger höga kostnader med 

negativt eget kapital i boendet, det vill säga när värdet på bostaden understiger bostadslånet, 

eller med en kraftigt reducerad nettoförmögenhet. Dessa så kallade inlåsningseffekter 

försvårar exempelvis flytt i samband med arbetslöshet.
31

 

 

 

Hushållens förväntningar på framtiden 

 

Den del utav fastighetsköpet som inte kan betalas med den egna nettoförmögenheten måste 

finansieras med lån. Hushållet kan emellertid välja att belåna bostaden mer än vad som är 

absolut nödvändigt, dock under maximalt tillåten belåningsgrad på 85 %, och investera 

överskjutande medel i olika finansiella tillgångar. Till exempel, om hushållet köper en bostad 

för en miljon kronor och har 400 000 i finansiella tillgångar måste hushållet låna minst 600 

000 kronor. Hushållet kan emellertid välja att låna mer, exempelvis 850 000 kronor, och 

behålla 250 000 kronor investerade i finansiella tillgångar. Om hushållet därefter önskar utöka 

sparandet ställs man inför valet mellan att amortera ner bostadslånet eller öka sparandet i 

finansiella tillgångar.
32

 Frågan är bara – vad är mest lönsamt? 

 

Hushållets val av belåningsgrad på fastigheten eller bostadsrättslägenheten bestäms av ett 

flertal faktorer, men mest relevant för vår huvudfrågeställning är valet mellan att reducera 

belåningen och att spara i finansiella tillgångar. Detta val bör huvudsakligen baseras på 
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förväntade avkastningar och räntor samt risken i dessa. För att estimera hushållens optimala 

portföljval använder vi en modell i vilken hushållet väger ökad förväntad avkastning mot 

ökad varians i avkastningen. Då olika tillgångars avkastningar inte är perfekt korrelerade är 

det i regel mest lönsamt att investera i en väldiversifierad portfölj som består utav både reala 

och finansiella tillgångar. Hushållet bör även beakta andra faktorer, såsom behovet utav 

likviditet, arbetsinkomstrisk och skatteeffekter i sitt portföljval. Då man tittar på avkastningen 

på reala och finansiella tillgångar under 1997-2012 visar det sig att för i stort sett alla hushåll 

är det optimalt att belåna sin bostad maximalt för att sedan investera den resterande delen utav 

förmögenheten i aktiefonder eller i långa räntefonder. Detta beror på låga och stabila 

bostadsräntor samt höga genomsnittliga avkastningar, dessutom var volatiliteten i 

avkastningarna på obligations- och bostadsmarknaderna mycket låg under denna period, i en 

sådan miljö blir hushållens incitament att amortera av sina bostadslån små.
33

 

 

Vi antar som beskriver att bostaden både är en konsumtions- och en investeringsvara. 

Konsumtionsbehovet utav boendetjänster betraktas som exogent, i alla fall på kort sikt, och 

kan därmed ses som en restriktion i det optimala porföljvalet. Mer precist antas att H, det vill 

säga bostadens värde i förhållande till hushållets nettoförmögenhet, styrs av hushållets 

konsumtionsbehov av boendetjänster. Vi bortser här från andra tillgångar såsom 

pensionstillgångar och humankapital. Förutom bostaden antas hushållet kunna investera i 

korta och långa räntefonder samt i aktiefonder, vidare kan hushållet enbart låna genom att 

använda bostaden som säkerhet för ett rörligt bostadslån. Bostadslånet kan maximalt uppgå 

till 85 % av bostadens värde och riskaversionen varierar i befolkningen, där mer riskaverta 

hushåll kräver en högre förväntad avkastning för att ta på sig en ökad risk, det vill säga en 

ökad volatilitet i avkastningen. Givet dessa förutsättningar väljer hushållet hur de ska fördela 

investeringarna i den finansiella portföljen och hur mycket de ska låna med bostaden som 

säkerhet. Ju högre H, det vill säga ju högre värde på bostaden i förhållande till hushållets 

nettoförmögenhet, desto mer tvingas hushållet belåna sig. Hushållen antas optimera sitt 

portföljval givet H, sin riskaversion, de förväntade avkastningarna och räntorna samt varians- 

och kovariansmatrisen i en traditionell ”mean-variance” modell genom att maximera 

 

 
 

där förväntad avkastning är förväntad avkastning på bostaden och den finansiella portföljen, 

inklusive bostadslånet, A är hushållets riskaversion och varians är variansen i avkastningen på 

bostaden och den finansiella portföljen. Hushållet väger med andra ord ökad förväntad 

avkastning mot ökad risk, varians, i avkastningen, där mer riskaverta hushåll lägger större vikt 

vid den senare.
34
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Hushållens förväntningar baseras sannolikt på historiska data. Om vi tittar på Under perioden 

1997-2012 var räntorna i Sverige låga och stabila, till exempel var den genomsnittliga rörliga 

bostadsräntan efter skatteavdrag 1,6 %. Samtidigt var bostäder en attraktiv tillgång med hög 

genomsnittlig avkastning och låg risk. Om hushållen baserar dagens portföljval på dessa 

historiska data är det sannolikt att många ökar sin riskexponering utöver vad som kan tänkas 

vara optimalt framöver. Det är därför relevant att ta upp vilken effekt förändringar i förväntad 

bostadsränta har på hushållens optimala portföljval, med fokus på belåningsgraden. Vid låga 

reala räntor är det påvisat att hushåll, oavsett värde på H, belånar sin bostad maximalt. 

Resultaten visar emellertid att hushållen är känsliga för högre räntor och att det är hushåll med 

lägst värden på H som reagerar snabbast på ökade räntekostnader och reducerar sin 

belåningsgrad. Till exempel väljer i regel hushåll med H lägre eller lika med två att minimera 

sin belåning vid en real bostadsträna på ca 2,5 %. Vid en real bostadsränta på ungefär 3,3 % 

väljer även hushåll med mycket höga värden på H att minimera sin belåningsgrad.
35

 

 

Ytterligare en viktig aspekt att ta upp då hushållen ska avgöra vilken belåningsgrad de vill ha 

är risken att bostadslånet kommer att överstiga marknadsvärdet i framtiden. Det är påvisat att 

hushåll med negativt eget kapital i bostaden tenderar att flytta i lägre utsträckning än hushåll 

med positivt eget kapital. Vilket till exempel påverkar sannolikheten att acceptera ett nytt 

arbete på annan ort vid arbetslöshet, således har det en negativ påverkan på såväl den 

enskildes möjligheter att höja sin inkomst som på samhällsekonomin i stort. Forskning med 

svensk mikrodata visar att lokala fastighetspriser är negativt korrelerade med enskilda 

individers arbetslöshetsrisk, vilket innebär att tidpunkten då värdet på bostaden understiger 

storleken på bolånet tenderar att sammanträffa med arbetslöshet. Detta samband förstärker 

riskerna med en hög belåningsgrad.
36

 

 

I en enkel modell bestäms sannolikheten för att bostadslånet ska överstiga marknadsvärdet på 

bostaden utav två faktorer; förväntad avkastning på bostaden och volatiliteten i avkastningen. 

Om den förväntade avkastningen på bostaden är hög så är sannolikheten att bostaden tappar 

så mycket i värde att bolånet överstiger värdet på bostaden låg. Det omvända gäller för 

volatiliteten, är volatiliteten hög så ökar sannolikheten för negativt eget kapital. Under 

tidsperioden 1997-2012 uppgick standardavvikelsen i den nominella avkastningen på 

fastighetsprisindex till endast 3,9 %. Givet den låga volatiliten under denna tidsperiod kan vi 

använda data från 1981-1993 som ett alternativt scenario för att uppskatta volatiliten på 

fastighetsmarknaden, detta så att åren med fallande huspriser i början av 1990-talet 

inkluderas. Då beräknas standardavvikelsen i den reala avkastningen uppgå till 16,6 % för 
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fastighetsprisindex, följaktligen betydligt högre än motsvarande värden under perioden 1997-

2012.
37

 

 

Att beräkna sannolikheten att värdet på bostaden understiger storleken på bostadslånet är 

främst relevant för hushåll med inga eller få finansiella tillgångar. Detta eftersom att 

sannolikheten att hushållets nettoförmögenhet understiger noll alternativt understiger 15 % av 

värdet på bostaden är större för dem än för hushåll med en stor finansiell förmögenhet. Detta 

kan i sin tur leda till negativa implikationer på hushållets benägenhet att flytta om det nya 

boendet maximalt kan belånas till 85 % av värdet.
38

 

 

 

Hushållens pensionssparande och amorteringsbeslut 

 

Enligt livscykelmodellen föreligger det ett grundläggande behov av att spara till pensionen 

under de yrkesaktiva åren. I Sverige förvaltas pensionssparandet till stor del av staten eller via 

olika tjänstepensionssystem. Till den allmänna pensionen avsätts 18,5 % av den 

pensionsgrundande inkomsten varje år, samtidigt avsätts 4-4,5 % av inkomsten till 

tjänstepension för de flesta anställda. Således har hushållen i regel stora pensionstillgångar. I 

följande text ska vi undersöka huruvida det stora kollektiva pensionssparandet i Sverige kan 

vara en delförklaring till hushållens höga skuldsättning och låga amorteringstakt. En relaterad 

fråga är huruvida det är mer förmånligt att investera i privat pensionssparande än att amortera 

om man vill spara till pensionen utöver det som sparas i de kollektiva systemen. Den 

uppenbara risken med att ha en stor del av sitt sparande i dessa pensionssystem är emellertid 

att det är låst, det vill säga att hushållet inte själva kan sälja av pensionstillgångar under 

perioder med behov av extra likviditet.
39

 

 

Marekwica, Schaefer and Sebastian (2013) har utvecklat en modell där de studerar 

konsumtions- och porföljval över livscykeln med fokus på pensionssparande, investeringar i 

boendet och belåningsgraden. De har valt att göra antagandet att en given andel, 6,3 % av 

arbetsinkomsten, ska sättas av till ett specifikt pensionssparkonto. I överensstämmelse med 

dagsläget i Sverige är räntekostnader avdragsgilla och pensionssparandet skattemässigt gynnat 

i modellen. Vidare antar de en maximal belåningsgrad på bostaden på 80 % och en 

pensionsålder på 65 år. Deras resultat indikerar att för hushåll som väljer att investera en 

högre andel av sin totala förmögenhet i det särskilda pensionssparandet är det mer lönsamt att 

ha en högre belåningsgrad på boendet. Mer precist predikterar deras modell att en ökning med 

en procentenhet av hushållets totala förmögenhet som hålls i pensionssparkontot leder till 
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ökning i den optimala belåningsgraden på boendet på mellan 0,18 och 1,37 procentenheter 

beroende på var i livscykeln man befinner sig.
40

 

 

Vi bör även ta upp hushållens val mellan att föra över pengar till ett privat pensionssparande 

och att betala av skulder inför pensioneringen. Nuvarande skatteregler tillåter att upp till 12 

000 kr per individ årligen kan sättas av till ett särskilt pensionssparande och dras av från 

arbetsinkomsten. Pensionsutbetalningarna beskattas sedan som arbetsinkomst, samtidigt som 

låneräntor är avdragsgilla. Frågan är därmed vilket av dessa alternativ som är mest förmånligt 

för den enskilde individen när även skatteeffekter tas med i beräkningen. Om vi antar att 

räntan på bostadslånet är fast och uppgår till avkastningen på ett pensionssparkonto med 

samma risknivå som bostadslånet uppgår till efter avkastningskatt och att skatten på såväl 

arbetsinkomster som kapitalinkomster är lika med noll kan vi använda Amromin, Huang och 

Sialm (2007) strategi för att skapa en så kallad arbitrage-vinst, det vill säga en riskfri vinst. 

Investeringshorisonten är T år.
41

 

 

 
 

Följer vi denna strategi erhåller vi en riskfri så kallad arbitrage-vinst idag. Med andra ord 

måste avkastningen på pensionssparkontot vara högre än kostnaden för bostadslånet efter 

skatteavdrag. Är detta villkor uppfyllt ökar Marginal Arbitrage Profit med 

investeringshorisonten. Således är det, framförallt för relativt unga hushåll med många år kvar 

till pensionen, troligen mer förmånligt att börja pensionsspara än att amortera - om syftet är 

att spara till pensionen. I verkligheten är denna strategi självfallet inte riskfri då den bortser 
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från framtida förändringar i räntor och avkastningar, behov av likviditet osv. Ovanstående 

analys ger dock en fingervisning om att det kan vara mer lönsamt för hushåll att utöka sitt 

privata pensionssparande på bekostnad av minskade amorteringar, och att utformningen av 

det svenska skattesystemet aktivt kan bidra till ett sådant beteende.
42

 

 

 

3.4 Skuldkvoten 

 

Hushållens skuldkvot, det vill säga hushållens skulder som andel av disponibel inkomst, 

ligger på en rekordhög nivå. Detta kan bland annat förklaras av att Sverige efter 

nittiotalskrisen har haft en avreglerad finansmarknad, ett mycket lägre ränteläge samt helt 

andra skatte - och subventionssystem än tidigare. Detta leder till att hushållen numera klarar 

av en högre skuldkvot än tidigare. Ett annat mått på hushållens skuldsättning är skulderna som 

andel av hushållens finansiella tillgångar. Sett till den utvecklingen har hushållens 

skuldsättning hållit sig tämligen konstant under 2000-talet, värdet på hushållens finansiella 

tillgångar har alltså ökat i ungefär samma takt som skuldsättningen.
43

 Det har påvisats att de 

största lånen merendels innehas av grupper som kan förväntas ha bättre förutsättningar att 

klara av större lån, så som höginkomsttagare och högutbildade.
 
 

 

En indikation på att det finns problem på bostadsmarknaden är att bostadspriserna och 

hushållens skuldsättning ökat i en takt som inte kan anses vara långsiktigt hållbar. En 

avgörande faktor till utvecklingen är låg nyproduktion i kombination med snabb 

befolkningstillväxt i storstäderna, detta samtidigt som låga räntor och avskaffad 

fastighetsskatt har ökat hushållens betalningsförmåga. Ytterligare en förklaring till hushållens 

ökade skuldsättning är att många hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter och att 

nyproduktionen till största delen är inriktad på bostadsrätter. Sedan 1975 har bostadsrätternas 

andel av lägenheterna i Stockholm ökat från 19 till 50 %, det innebär att hushållen har tagit 

över en betydande del av lånevolymen från privata och kommunala fastighetsföretag - 

företagsskuld har blivit hushållsskuld.
44

 Om vi utvecklar resonemanget, uppkommer denna 

”förmögenhetsförflyttning” även vid nybyggnation, och troligen vid amorteringar om 

hushållet väljer att ta ifrån sina finansiella tillgångar vid amorteringen. Det blir då en 

transferering från hushåll till bank. Paradoxalt kan således nybyggnation och amorteringskrav 

öka skuldkvoten, även minskade ränteavdrag kan ge en ökning på samma sätt, det vill säga att 

ifall hushållet tar ifrån sina sparade medel för att kunna betala avdragsminskningen. För det 

befintliga bostadsbeståndet, där transaktionerna sker mellan hushåll skulle minskade 

flyttskatter, reavinst, stämpelskatt och pantbrevsavgifter ha en positiv effekt på skuldkvoten - 

vore det skattefritt att köpa och sälja skulle ju pengarna hela tiden finnas kvar hos hushållen 

oavsett prisnivå. 
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Sedan 1990-talets mitt har hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst ökat från 

90 % till 170 %. Men samtidigt har även tillgångarna ökat; från nästan 300 % till en bit under 

600 % av den disponibla inkomsten. Hushållen har således tillgångar som är mer än tre 

gånger så stora som skulderna och en nettoförmögenhet som är mer än dubbelt så stor som 

skulderna. Hushållens soliditet, det vill säga nettoförmögenhet i förhållande till totala 

tillgångar, ligger i dagsläget runt 70 %. En noggrann undersökning av fördelningen av totala 

lån noterar inledningsvis att titta på det aggregerade folkhushållet kan vara missvisande. 

Tillgångar ver exempelvis landsdelar, inkomstgrupper 

och åldersgrupper. Det kan finnas subgrupper, som såsom unga som nyss tagit sina första 

bostadslån eller låginkomsttagare med små marginaler som befinner sig i en riskfylld situation 

och so rskilt svårt att hantera till exempel stigande räntor. Men det kan 

även  att r personer med relativt goda möjligheter att hantera till 

exempel ränteförändringar som sitter på de stora lånen, detta kan vara personer med höga 

inkomster eller högutbildade per liten risk att bli arbetslösa. Det är konstaterat att 

skuldkvoten är högre ju större inkomster hushållen har, det vill säga att lånen är koncentrerade 

till de hushåll som har högst inkomster och bäst förutsättningar att hantera lånen. 
45

 

 

Vidare bör vi även betrakta sambandet mellan skulder och utbildningsnivå och mellan skulder 

och åldersfördelning. Personer med eftergymnasial utbildning är överrepresenterade i gruppen 

med medelstora och stora lån. Det är rimligt att anta att personer med högre utbildning i regel 

borde ha lättare att hantera stora lån än andra då deras arbetsmarknadsutsikter och 

inkomstnivåer generellt sett är bättre än andras. Lånens fördelning över ålderskategorier följer 

en inverterad U-kurva där unga och äldre ofta har färre och mindre lån i jämförelse med sin 

befolkningsstorlek, medan det motsatta förhållandet gäller för 30 - 54-åringar. Vi kan anta att 

30 - 54-åringar torde ha större möjligheter att hantera större lån än andra, eftersom de oftast 

har högre inkomster än äldre och yngre personer. Statistiken visar sammantaget att personer 

med högre utbildning, högre inkomster, befinner sig i medelåldern och bor i Stockholm har 

lån i högre utsträckning än andra. Detta är i regel grupper som borde ha det lättare att hantera 

stora lån jämfört med andra eftersom de i regel har större förmögenheter, bättre 

arbetsmarknadsutsikter och lägre förekomst av sjukskrivning än övriga grupper. Sammantaget 

är det uppvisat att de hushåll som har stora skulder har också de bästa förutsättningarna att 

hantera dessa lån. Detta kan vi även relatera till livscykelteorin, vilken har sin utgångspunkt i 

att hushållen önskar jämna ut sin konsumtion över livscykeln även om deras inkomster 

fördelar sig ojämnt över tiden. Om hushållet till exempel har tillgång till en kreditmarknad så 

kommer deras konsumtion inte att bero på inkomsten vid konsumtionstillfället, utan snarare 

på hushållets livsinkomst. En ökad skuldsättning kan då förklaras med att minskad 

kreditreglering och större tillgång till krediter gör det möjligt för hushållen att mer effektivt 

jämna ut sin konsumtion över tiden, inklusive boendekonsumtionen.
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4. Resultat 
 

Efter att ha granskat vad tidigare studier har konstaterat om amorteringsfrågan kommer vi att 

genomföra en kvantitativ analys som består utav ett antal olika diagram, vars resultat används 

för att tolka vad vi rimligen kan tro kommer att ske i framtiden. 

 

 

4.1 Kvantitativ analys över de senaste 30 åren 

 

Efter att ha samlat in kvalitativ fakta bör även en kvalitativ analys genomföras. För att kunna 

hitta rimliga värden att använda i nuvärdesberäkningarna bör vi först analysera historisk data 

för att se vad vi kan anta om framtiden. I följande avsnitt redovisas resultaten utav historisk 

data så långt bak i tiden som har funnits tillgängligt. Samt hur det har sett ut under de senaste 

tio åren då det inte har skett några större kriser. Detta bortsett från 2008 då Stockholm 

drabbades utav en fastighetskris, vilket resulterade i att den var kraftigt på väg upp under 

2007-2008 men sjönk sedan snabbt igen. Den varade således under en begränsad period och 

verkar inte ha haft några större långsiktiga påverkningar på till exempel räntan och 

inflationen. 

 

Som beskrivet under Metod har data hämtats, konfigurerats och sedan plottats i Excel, där det 

även genomförts beräkningar utav medelvärdet och standardavvikelsen samt en trendanalys 

för varje diagram. 

 

 

Sveriges inflation 

 

Inflation innebär att pengar blir mindre värda, alltså att priserna stiger så att man kan köpa 

färre varor och tjänster för samma pengar. Motsatsen till inflation kallas för deflation och 

innebär att priserna istället sjunker, blir en sådan situation ihållande får det stora negativa 

konsekvenser på ekonomin. Inflationen mäts genom att räkna ut hur mycket 

konsumentpriserna har ökat under en 12-månadersperiod. Om inflationen är 2 % innebär det 

alltså att konsumentpriserna är 2 % högre än de var för 12 månader sedan. Undersökningar 

om konsumentpriser görs av Statistiska Centralbyrån, SCB, som varje månad publicerar nya 

siffror om utvecklingen. Denna utveckling sammanfattas i Konsumentprisindex, KPI. Rent 

praktiskt undersöks inte prisförändringar för alla varor och tjänster som konsumeras utan det 

görs ett urval av så kallade representantvaror. Dessa representantvaror viktas sedan inbördes 

för att avspegla hur stor del av den totala konsumtionen de utgör.
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Figur 1 

Både på lång som kort sikt påvisar trendanalysen att vi är på väg mot en deflation. Detta 

bördock inte anses vara rimligt. Då man set på lång sikt är denna siffra troligtvis så låg på 

grund av den ovanligt höga inflationen i slutet utav 1980-talet till början utav 1990-talet, 

vilken sedan sjönk relativt snabbt till en mer stabil nivå kring ca 2 %. Istället kan vi titta på 

hur det har sett ut sedan mitten utav 1990-talet, diagrammet visar då att inflationstakten har 

hållit sig relativt stabil kring Riksbankens inflationsmål på 2 %. Detta på grund utav ett antal 

faktorer, till exempel antog Riksbanken ett uttalat inflationsmål på 2 % i samband med att den 

fasta växelkursen övergavs 1992. Under 1990-talet fick även Riksbanken en mer självständig 

roll gentemot riksdag och regering. Även tillkomsten av industriavtalet, som skedde under 

1997, har bidragit till att hålla nere inflationsdrivande löneökningar. Här bör det låga värdet i 

trendanalysen bero på den kraftiga nedgången som skedde kring 2009.
48

 

 
Figur 2 
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Riksbanken anser att en inflation på 2 % är bra, detta av anledningen att man vill motverka 

risken för deflation. Den finns dock i en viss utsträckning redan, framförallt för tekniska 

produkter och troligtvis är det en anledning till att inflationen är så låg. Eftersom tekniken 

ständigt utvecklas pressas priserna nedåt, därför är det rimligt att anta att denna deflation 

kommer att fortsätta. En teori som stödjer detta är Moores lag, vilken hävdar att antalet 

transistorer på ett chips fördubblas på två år, oftast redan efter 18 månader, och alltså växer 

exponentiellt.
49

 Av den anledningen är det svårt att tro att inflationen kommer ”sticka iväg” – 

i så fall lär det ske på grund av politiska beslut. 

 

Trendanalyserna visar som beskrivet på en deflation i framtiden. Men som vi kan avläsa i 

diagrammet så har ekonomin repat sig relativt snabbt efter varje stor svängning. Om vi tar 

hänsyn till medelvärdena och standardavvikelserna, vilka redovisas längre fram, så tyder även 

dessa på att målet på 2 % inte är orimligt. På grund av detta så bör vi kunna tycka att det är 

rimligt att räkna med en framtida inflation på 2 %. 

 

 

Reporäntans utveckling 

 

Sedan 1993 har Riksbanken haft som huvuduppgift att upprätthålla ett fast penningvärde samt 

att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, detta är även lagstadgat sedan 1999. Det 

fasta penningvärdet ska upprätthållas genom att Riksbanken ser till att inflationstakten hålls 

stabil och på en låg nivå. Riksbankens sätt att påverka inflationstakten är genom justeringar av 

styrräntan, det vill säga reporäntan, vilken man förenklat kan säga fungerar som en gas och 

broms inom samhällsekonomin. Riksbanken gör återkommande bedömningar av det svenska 

och internationella konjunkturläget och tar beslut om reporäntan främst baserat på 

förväntningar om den framtida inflationsutvecklingen. Anledningen till att man inte baserar 

besluten på dagens inflation är att det kan ta 12-24 månader innan räntejusteringen får fullt 

genomslag. Om Riksbanken till exempel bedömer att de behöver dämpa det framtida 

inflationstrycket höjs reporäntan. Eftersom bankernas utlåningsräntor följer reporäntan så 

medför detta troligtvis en minskad investeringsvilja, dämpad konsumtion och sjunkande 

börskurser. Detta minskar i sin tur det allmänna efterfrågetrycket och då även inflationen. En 

höjning av reporäntan kyler av ekonomin för att undvika överhettning under en 

högkonjunktur, på så vis antas en högkonjunktur kunna förlängas. Omvänt ska en sänkt 

reporänta fungera som stimulans i en lågkonjunktur och bidra till att marknadsräntorna 

sjunker. Sjunkande marknadsräntor ger ökad vilja att konsumera och investera. Följden blir 

ökade tillgångspriser, ökad belåning, ökad produktion och ett tryck uppåt på den allmänna 

prisnivån, det vill säga ett ökat inflationstryck. 
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Figur 3 

Sedan 1994 kan vi se en kraftig nedgång för reporäntan, den torde dock inte kunna fortsätta. I 

december 2013 låg reporäntan på knappt 0,5 % - så mycket lägre kan vi inte komma. Precis 

som för inflationen tyder trenden på en negativ framtid, vilket även här bör anses som 

orimligt. Detta resultat beror troligtvis på den särskilt höga räntan i början utan 1990-talet och 

nedgången som har skett sedan dess. Tittar vi istället på de senaste tio åren är linjen inte 

riktigt lika skarp nedåt – men resultatet är fortfarande negativt. Denna gång beror det troligen 

på den kraftiga ökningen kring 2008. 

 

 
Figur 4 

Reporäntan har inte överstigit 2 % de senaste sex åren, vilket troligen beror på att Sverige 

försökt få fart på ekonomin. Man vill göra det billigt för industrier och företag att låna pengar 

så att de kan expandera. Detta har även lett till att det har blivit billigt att låna till bostad för 

privatpersoner samt att befolkningen få mer pengar över till att konsumera, vilket stimulerar 

ekonomin. Det är svårt att säga hur räntan kommer att utvecklas i framtiden då denna är så 
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kopplad till en mängd olika faktorer som påverkar den ekonomiska utvecklingen, både i 

Sverige och övriga världen. Av vad vi kan tolka utifrån diagrammen samt dess resultat bör det 

dock vara rimligt att räkna med en reporänta på ca 2 %. 

Värt att nämna här är att, precis som för inflationen, bör trendanalyserna generera ett allt för 

extremt svar. Att vi i framtiden kan räkna med en negativ ränta är kort sagt inte rimligt. 

Därför tittar vi istället på medelvärdet och standardavvikelsen och drar våra slutsatser baserat 

på dessa uppgifter. 

 

STIBOR-räntans utveckling 

 

Stockholm Interbank Offered Rate, STIBOR, är en daglig referensränta som beräknas som ett 

aritmetiskt medelvärde av de räntor som bankerna SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, 

Swedbank och Danske Bank ställer till varandra för utlåning i svenska kronor. STIBOR-

räntan används som referens för räntesättning eller prissättning utav derivatinstrument. Fram 

till Lehmankraschen som skedde 2008 och allvarligt skakade om systemen för utlåning 

mellan bankerna motsvarade de ställda räntorna en kurs som bankerna var villiga att avsluta 

affärer med varandra till. Vid och efter kraschen övergick den ränta som rapporterades till att 

bli en teoretisk ränta medan affärerna gjordes upp enskilt genom förhandlingar. 
51

 

 

 
Figur 5 

Räntan är i nuläget mycket låg, men så har det inte alltid varit. Det syns dessvärre inte i 

diagrammet, men i början utav 1990-talet låg räntan runt 15 %. Vad berodde det på och finns 

risken att en sådan ökning kan ske igen? Vad som låg bakom den extremt höga räntan i början 

av 1990-talet var politiskt beslut på grund av försvara en fast växlingskurs av den svenska 
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kronan. 
52

Att risken att en sådan extrem ökning kommer att ske igen bör anses vara relativt 

liten. Vid 2008 kan vi åter igen se en höjning utav räntan, denna gång berodde det på en 

krasch i USA på grund av bostadsbubbla, bankerna fick då strängare krav och blev tvingade 

att höja sina marginaler. Detta berodde åter igen på politiska beslut. Under denna period låg 

räntorna runt 5-6 %, att en sådan ökning sker kan kanske anses som rimligare. 

 

Även i dessa diagram ser vi att trendanalysen pekar på en negativ framtid, men även här 

måste vi anta att det inte är rimligt. Precis som i föregående diagram beror det troligen på de 

kraftiga topparna och dalarna. Istället ser vi till beräkningarna som genomförs i Excel längre 

ner i texten. 

 

 
Figur 6 

Under en tämligen lång tid har man hävdat att räntan är historiskt låg, vilket leder till att vi 

bör ställa oss frågan om vi har nått ett nytt normalläge. Det är dock svårt att svara på i nuläget, 

det kan vara så att någonting i vårt samhälle har förändrats vilket leder till att räntorna 

kommer fortsätta att vara låga, som i till exempel Japan, men i så fall kommer det att ta lång 

tid att upptäcka.
53

 I våra beräkningar väljer vi därför att följa Riksbankens rekommendation 

på en långsiktig utlåningsränta på 5,5 %. Av vad man kan tolka i diagrammen och 

beräkningarna torde det anses som rimligt, om en kanske lite högt. 

 

 

Sveriges börsutveckling 

 

I kommande beräkningar är alternativet till att amortera att investera i börsen. Därför har vi 

valt att titta på Stockholmsbörsen, OMXS och OMX Stockholm 30, OMXS30, vilket är 

termen för index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. 
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Figur 7 

Fram till år 2000 hade börsutvecklingen hade en lång period av uppgång, efter det har både 

nedgång och återhämtning skett. Det som drev börsvärdena uppåt under andra halvan av 

1990-talet var främst fallande internationella räntor. Det gör att placerarna söker sig bort från 

räntebärande tillgångar som exempelvis obligationer och istället ökar efterfrågan på aktier.
54

 

 

Världens börser blir allt mer sammanlänkande, vilket beror på att kapitalmarknaderna har 

legat främst när det gäller internationalisering - pengar är lätta att flytta och söker sig dit där 

det förväntas högst avkastning. Den svenska börsens utveckling i hög grad av vad som händer 

i New York, detta på rund av att den amerikanska börsen intar en särställning genom USA:s 

inflytande över världsekonomin. Under börsens toppår ökade de svenska aktierna snabbare i 

värde än de amerikanska. Men när luften gick ur aktiemarknaden föll istället den svenska 

börsen mer än den amerikanska, den svenska börsen präglas alltså av relativt stora 

kursförändringar över tiden. 
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Figur 8 

Om vi tittar på hur det har sett ut under det senaste decenniet så finns det en generell 

uppfattning om att börsen har varit mycket riskfylld och att avkastningen varit sämre än de 

flesta andra 10-årsperioder genom historien. Men å andra sidan har även räntorna varit de 

lägsta genom historien. Värt att nämna är att de två senaste åren har präglats av en positiv 

kursutveckling och All Share Index ligger i närheten av toppnoteringen från 2007. 

Då man ska diskutera Stockholmbörsen bör man även undersöka OMXS30, vilket är ett 

kapitalviktat index som mäter kursutvecklingen. Det vill säga att de ingående aktiernas andel 

av indexet bestäms av aktuellt börsvärde för respektive bolag.
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Figur 9 
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Den underliggande kraft som driver Stockholmsbörsen uppåt är det överskott av riskvilligt 

kapital som skapas av framförallt centralbankerna i USA och Japan genom sina enormt 

expansiva penningpolitiska program. Räntorna är i dagsläget låga och alla dessa floder av 

nytryckta digitala pengar från centralbankerna har svårt att hitta placeringsalternativ som ger 

någon rimlig avkastning. Så förr eller senare så letar sig en stor del av detta överskottskapital 

sig till världens börser som då pressas uppåt, oavsett om aktievärderingarna redan tidigare 

varit lite väl höga jämfört med konjunkturutsikterna.
57

 Så trots att trenden tyder på en negativ 

framtid för börsen torde det anses vara rimligt att tro att OMXS30 har större sannolikhet att 

bryta ut uppåt än nedåt. Detta antagande baseras även på en visuell analys där vi i 

diagrammen kan se hur börsen gång på gång repar sig efter ett fall, samt ett medelvärde som 

ligger på ca 9 %. Viktigt att nämna är att dessa resultat inte är inflationsjusterade, det tas dock 

hänsyn till i kommande beräkningar. 

 

 
Figur 10 

 

Även under det senaste decenniet kan vi se att trendanalysen visar på ett negativt resultat, 

detta på grund utav de extrema förändringarna kring 2007-2011. Dessa svackor kan vi även se 

tydligt då vi tittar på standardavvikelsen, som för börsen är betydligt högre än för övriga 

diagram. 
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Stockholms fastighetsprisindex 

 

Utvecklingen på bostadsmarknaden är av stor betydelse både för hushållens privatekonomi 

och för den totala samhällsekonomin. I Stockholm har priserna stigit kraftigt sedan slutet av 

1990-talet, men visar på senare tid tecken på avmattning.
58

 

 

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden påverkas av en mängd olika faktorer – till exempel 

ränteläget, hur svårt det är att beviljas lån, förändringar i skattesystemet, risken för 

arbetslöshet, inkomstutvecklingen och demografiska faktorer. Prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden kan få stora effekter på hela samhällsekonomin. Det visar inte minst 

finanskrisen under 2008. Då hade bostadspriserna stigit kraftigt under ett antal år före krisen i 

många länder och hade fört med sig en ökad skuldsättning bland hushållen. Även i Sverige 

ökade skuldsättningen under denna period.
59

 

 

Bostadsmarknaden påverkar i sin tur den totala ekonomin genom hushållen, som tenderar att 

konsumera mer om priserna ökar. De ökade priserna gör nämligen att hushållens förmögenhet 

växer vilket kan tolkas som ett större konsumtionsutrymme. Stigande bostadspriser ökar 

dessutom låneutrymmet för hushållen eftersom värdet på deras säkerheter för lånen stiger. När 

bostadspriserna istället faller är mekanismen den omvända, med minskad konsumtion och 

minskad fart i ekonomin som följd. Bostadsmarknaden påverkar också ekonomin via de 

finansiella marknaderna. När bostadspriserna faller och arbetslösheten stiger kan vissa hushåll 

få svårt med räntebetalningarna, samtidigt som lånen kan komma att överstiga värdet på 

bostaden. I ett sådant läge drabbas banker och andra kreditinstitut av förluster. Om förlusterna 

är betydande kan det bli fara för stabiliteten i hela det finansiella systemet. En sådan situation 

är naturligtvis mycket allvarlig och påverkar all kreditgivning negativt.
60
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Figur 11 

Under de senaste åren så har man konstaterat att befolkningstillväxten i Stockholm har ökat 

oerhört mycket snabbare än bostadsbyggandet, och så länge som situationen ser ut som så 

torde fastighetspriserna att fortsätta öka. Det vill säga att efterfrågan är större än utbudet, men 

den som äger eller köper en bostad idag kan sannolikt inte vänta sig samma utveckling i 

framtiden och därför är det viktigt att ha marginaler.
61

 

 

Ser vi dock på lång sikt så verkar en procentuell ökning på 2,31 % per kvartal vara rimligt. 

Efter att ha genomfört några kontrollberäkningar på objekt i Stockholm stämmer siffrans väl 

överens med verkligheten. Vi kan jämföra den med nedanstående diagram som pekar på en 

högre ökning utav fastighetsprisindexet. Under de senaste tio åren har dock Stockholms 

fastighetsmarknad ökat ovanligt mycket – därför bör man använda sig utav värdet som 

grundas på data från 1986, och inte de senaste tio åren. 
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Figur 12 

Anledningen till att trendanalysen genererar mer troliga resultat beror på att kriserna kring 

1990 och 2008 inte resulterade i några större svängningar, visuellt kan vi tyda att linjerna är 

relativt linjära. Trendanalysen stämmer även väl överens med medelvärdet och kan därför 

anses vara pålitligt och användbart som grund för våra beräkningar. Varför påverkades inte 

fastighetsprisindexet lika kraftigt som till exempel börsen och räntan under dessa kriser? Vi 

kan se en förändring, men inte i närheten lika kraftig. Troligen beror det på att det tar längre 

tid. Bilden vi har utav en stabil fastighetsmarknad kanske inte är så felaktig som den har 

börjat påstås till att vara. 

 

 

Sammanställning av resultat för diagram 

 

Samtliga resultat är hämtade från beräkningar genomförda i Excel, vilka är baserade på 

samma data som använts för att skapa samtliga diagram som representeras ovan. 

 

 Trendanalys Medelvärde Standardavvikelse 

Inflation lång sikt -0,22 2,69 2,92 

Inflation kort sikt -0,03 1,31 1,23 

Reporäntan lång sikt -0,02 3,23 2,06 

Reporäntan kort sikt -0,01 1,87 1,16 

STIBOR lång sikt -0,07 3,63 2,02 

STIBOR kort sikt -0,03 2,43 1,22 

Börsutveckling lång sikt 1,66 1,82 18,69 

Börsutveckling kort sikt 1,45 2,85 20,97 

OMXS30 lång sikt -0,0003 9,00 28,15 

OMXS30 kort sikt -0,0096 8,04 23,35 

Fastighetsprisindex lång sikt 2,31 2,19 5,70 

Fastighetsprisindex kort sikt 2,93 2,88 6,43 
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Vad kan vi då tyda utifrån dessa resultat? Det visade sig upprepade gånger att Excels linjära 

trendanalys gav orimliga resultat, därför väljer vi istället att förlita oss på medelvärdet och 

standardavvikelsen. Ibland finns det även redan vissa riktmärken av vad man tror att siffrorna 

kommer att ligga runt på lång sikt, som till exempel för inflationen och räntan. Och av vad vi 

kan avläsa i ovanstående diagram så verkar ett inflationsmått på 2 % och en långsiktig ränta 

på 5,5 % vara relativt rimligt, därför kommer dessa siffror att ligga till grund för kommande 

beräkningar. Gällande avkastningen på börsen är det medelvärdet som vi tar hänsyn till, vi 

kommer därför att räkna med en avkastning på 9 %. Värt att nämna är att detta är inklusive 

inflation, vilket det även tas hänsyn till i kommande beräkningar. Då vi ska avgöra 

fastighetsprisindexets framtid tar vi istället hänsyn till trendanalysen, detta eftersom det inte 

skett några enorma höjningar eller sänkningar. Detta resulterar i en siffra på 2,31 %. 

 

I princip samtliga diagrams trendanalyser pekade på negativa resultat – varför förkastar vi 

dessa så snabbt? I början utav 1990-talet och runt 2008 genomgick Sverige två kriser, vilket 

resulterade i ovanligt stora svängningar. Dessa två tidpunkter påverkar diagrammen att tro att 

det är rimligt att sådana extrema höjningar och sänkningar kommer att ske igen. Eftersom till 

exempel räntorna långsamt har blivit lägre och lägre under de senaste 30 åren tror Excel att 

det är en hållbar trend. Men i vilken värld lever vi i om till exempel bankerna börjar betala 

människor att låna pengar utav dem? Det är kort sagt fullkomligt orimligt. I dessa fall väljer vi 

istället att basera våra beslut i kommande beräkningar på medelvärdet och 

standardavvikelsen. 

 

Vi kan även kort kommentera standardavvikelsen, vi kan i samtliga fall utom för börsen se att 

den är relativt låg. Därför kan det vara rimligt att anta att våra framtidsutsikter för övriga 

aspekter torde vara någorlunda säkra, eftersom resultaten i dess diagram är relativt linjära. För 

börsen genereras det däremot betydligt högre värden. Detta beror på att börsen är betydligt 

mer svängig och osäker än till exempel räntor, vars yield inte är ens hälften så kraftig som 

börsens. Av den anledningen är det svårt att förutspå exakt hur den kommer att ligga, men på 

lång sikt bör en genomsnittlig ränta på 9 % anses vara rimlig. 

 

 

Fastighetsprisindex och STIBOR 

 

Ett stort orosmoment som ofta tas upp är faktumet att hushållen tar större och större lån. Men 

eftersom räntan samtidigt har blivit lägre och lägre borde inte dess månadskostnad ha ökat 

märkbart. Så är det verkligen ett så stort problem? I nedanstående diagram ser vi hur 

STIBOR-räntan trendmässigt korrelerar med fastighetsprisindexet och till och med har en 

svagt negativ lutning, vilket indikerar att hushållen har lägre räntekostnader idag trots högre 

lån. 
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Figur 13 

 

Även fast hushållen drar på sig större lån, får de nödvändigtvis inte större kostnader. Vi kan 

se att trenden är relativt platt – detta indikerar att hushållen tenderar att ha samma 

lånekostnader och att utvecklingen av skuldsättningen i förhållande till disponibel inkomst 

inte har ökat. Det vill säga att hushållen har utnyttjat den lägre räntan och således har de 

ökade fastighetspriserna inte lett till högre månadskostnader för hushållen. Av vad vi kan 

avläsa i diagrammet borde den senaste ökningen utav fastighetsmarknaden inte att fortsätta 

eftersom räntan är så låg, det finns helt enkelt inte utrymme för den att sjunka så mycket mer. 

 

 

4.2 Vad kan vi anta om de närmaste 30 åren? 

 

För att matematiskt kunna avgöra huruvida det är lönsamt för hushållen eller ej att amortera 

används resultaten från ovan till att skapa kalkylblad i Excel som modifieras beroende på 

vilka antaganden som vi gör gällande familjens beslut och villkor. 

 

Parametrarna som vi tar hänsyn till är; försäljningspris fastighet, belåningsgrad, lånebelopp, 

inflation, bolåneränta, försäljningspris fastighet, driftkostnad, ränteavdrag, mäklararvode vid 

försäljning, avkastning på börsen, om hushållet väljer att betala tillbaka lånet via rak 

amortering eller via en annuitetsbetalning. Om hushållet väljer att köpa en bostadsrätt tas även 

en månadskostad upp och om de har köpt ett hus räknas kostnader för pantbrev, stämpelskatt 

och fastighetsavgift in. Vi antar även i samtliga scenarion utom ett att familjerna följer 

bankens rekommendationer om en belåningsgrad på 70 %. Detta för att det är till denna nivå 

som hushållen förordas amortera ner till. Man kan diskutera huruvida detta är en rimlig nivå 

eller ej, utav vad som har framgått i tidigare studier verkar 70 % lämpa sig bra. Även om det 

alltid finns undantag… Kanske lyckas ett hushåll fantastiskt på börsen och kan slå den högre 
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räntan som ett högre lån genererar. Eller så kanske hushållet är på väg att närma sig pensionen 

och bör följa livscykelteorin och inte ta på sig större skulder, snarare tvärtom, och därför 

amortera till kanske 50 % istället. 

 

Samtliga av dessa värden kan ändras i kalkylbladet för att se hur olika förändringar gällande 

familjens beslut eller yttre påverkningar skulle påverka deras sammanlagda resultat., bilder på 

hur några utav kalkylbladen ser ut går att hitta under Appendix. För att undersöka vår 

frågeställning ställer vi därför upp ett antal olika scenarion där vi jämför de olika familjernas 

utfall. Viktigt att nämna är att dessa scenarion inte tar hänsyn till familjers månadsinkomst, 

endast att de klarar av att betala den månadliga kostnaden för amortering eller 

alternativinvesteringen. Vi tar alltså inte hänsyn till var i livscykeln som familjerna befinner 

sig, och inte heller hur deras framtida inkomster ser ut. Det är rimligt att anta att ett hushåll 

med högutbildade, unga personer i början utav sin karriär är mer kompetenta att hantera 

risken som det innebär att avstå från att amortera, om man jämför med ett äldre, eller 

lågutbildade hushåll. Men för att vi ska kunna genomföra tydliga, objektiva beräkningar 

kommer vi att bortse från detta faktum. 

 

 

Scenario 1 

 

I nedanstående scenario använder vi oss av siffror som enligt inhämtad data samt tidigare 

forskning torde stämma väl överens med framtiden. 

 

Familj A och B köper ett hus för 4 mkr och följer rekommendationerna om en maximal 

belåningsgrad på 70 %, således tar de ett lån på 2,8 mkr. Vi tittar på en tidsperiod om 30 år 

där inflationen ligger på 2 % och bolåneräntan på 5,5 %. Värderingskoefficienten för 

fastighetsmarknaden ligger på 2,31 %, vilket resulterar i ett nuvärdesberäknat försäljningspris 

på fastigheten på 44 218 636 kr efter skatt, vilken i dagsläget är på 22 %.
62

 Pantbrevet uppgår 

till 2 % utav lånet, det vill säga 56 000 kr.
63

 Stämpelskatten beräknas som 1,5 % utav 

försäljningspriset + 825 kr, alltså 60 825 kr.
64

 Den årliga fastighetsavgiften är maximalt 6825 

kr om året.
65

 Vi beräknar summan för den genom att tillämpa formeln för nuvärdessumman, 

vilket genererar en total kostnad på 152 856 kr. På samma sätt beräknar vi summan för 

driftkostnaden, antagande om 3 000 kr i månaden, som landar på 806 272 kr. Då fastigheten 

säljs kommer även ett mäklararvode att behöva betalas – här görs ett antagande om 2,5 % utav 

försäljningspriset. Vilket i detta fall resulterar i en kostnad på 1 417 264 kr. 

 

                                                 
62

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/raknautskatten.4.233f91f
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 http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Andra-agare/Skatter-och-avgifter/ 
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http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/fastighetsavgiftfastighetsskatt.4.69ef368911e1304a
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Familj B väljer att under 30 år betala av sitt lån med rak amortering. Det betyder att de under 

dessa 30 år betalar 2 863 592 kr i ränta och amortering, varav 1 317 793 kr är ränta – vilket 

resulterar i att vi kan dra av 30 % av den summan, 395 338 kr i ränteavdrag. Detta resulterar i 

en total vinst på 40 063 437 kr för Familj A. 

 

Familj A väljer att istället investera pengarna som kunde gått till amortering i börsen, 

avkastningen är 9 % och skatten 30 %. Det leder till en avkastning på börsen på 2 780 478 kr. 

Deras totala vinst blir 41 705 896 kr, det vill säga 1 642 459 kr mer än Familj B. 

 

 

Scenario 2 

 

I scenario 2 utgår vi från samma siffror som i scenario 1, men här har politikerna genomfört 

ett antal skatteförändringar som leder till att skatten på börsen numera är 40 %, reavinsten på 

försäljningen är 30 % och ränteavdraget 10 %. Detta kan vi anta resulterar i att 

värdestegringskoefficienten sjunker till 1 %. Övriga siffror är dock intakta. 

 

För Familj B resulterar detta i en vinst på 5 755 680 kr och för Familj A en vinst på 6 451 689 

kr. Det vill säga att Familj A:s strategi att investera i börsen fortfarande är mer lukrativ, dock 

är gapet inte lika stort på 696 991 kr. 

 

 

Scenario 3 

 

Om vi istället leker med tanken att vi hamnar i en situation där inflationen är i princip 

obefintlig, låt oss säga 0,000001 % och bolåneräntan har sjunkit till 1 %. I och med denna 

låga inflation kan vi även anta att räntan har sjunkit till 3,5 %. Vi antar att inga 

skatteändringar har inträffat, utan att situationen ser ut som i scenario 1 med dagens villkor. 

Vad händer för familj A och B då? 

 

Familj A får en vinst på 44 812 246 kr, medan Familj A:s vinst är 6 195 745 kr lägre på 

38 616 501 kr. Åter igen är det mer lönsamt att investera i börsen. 

 

 

Scenario 4 

 

I scenario 4 har Familjerna A och B otur. Någonting har hänt på fastighetsmarknaden vilket 

leder till att värderingskoefficienten understiger inflationen på 2 % och är endast 0,5 %. 

Vidare så har det gått dåligt för börsen som i genomsnitt endast har genererat en avkastning 

på 4 %. Hur påverkar detta Familj A och B? 

 

Trots sämre utfall kommer familjerna fortfarande att gå i vinst, men den här gången kommer 

det att ha varit mer lönsamt för Familj B som tog beslutet att amortera. Familj A kommer att 

få en vinst på 2 248 916 kr och Familj B 2 732 377 kr, det vill säga en skillnad på 483 461 kr. 
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Scenario 5 

 

I detta scenario har familjerna sparat ihop en större kontantinsats och lånar endast 50 % utav 

fastighetens värde. Familj A väljer att amortera genom en annuitetsbetalning och Familj B 

väljer att investera i börsen. Här har inga kriser eller politiska beslut påverkat situationen, utan 

samtliga räntenivåer och siffror är desamma som för scenario 1. 

 

Familj B betalar under dessa 30 år 2 279 127 kr i ränta och amortering, varav 1 178 739 kr är 

ränta – vilket resulterar i att vi kan dra av 30 % av den summan, det vill säga 353 622 kr i 

ränteavdrag. Detta resulterar i en total vinst på 39 815 913 kr för Familj B. 

 

Familj A väljer att istället investera pengarna som kunde gått till amortering i börsen, 

avkastningen är 9 % och skatten 30 %. Det leder till en avkastning på börsen på 1 986 056 kr. 

Deras totala vinst blir 41 727 474 kr, det vill säga 1 911 561 kr mer än Familj B. 

 

 

Scenario 6 

 

Ytterligare ett scenario kan vara vad som händer om familjerna väljer att köpa bostadsrätter 

och tar en större risk och belånar dem till 85 %. I detta fall blir utgifterna lite annorlunda, vi 

behöver inte räkna in pantbrev, stämpelskatt eller årlig fastighetsavigt. Dock tar vi hänsyn till 

en månadskostnad, i detta fall på 2000 kr – vars summa nuvärdesberäknas. Även 

driftkostnaden ändras, då den troligen är lägre för en bostadsrätt än för ett hus, därför väljer vi 

en kostnad på 500 kr i månaden, vars summa också nuvärdesberäknas. 

 

Familj A följer bankens rekommendationer och väljer att amortera hela lånet genom ett 

annuitetslån, medan Familj B väljer att investera i börsen istället. Dessutom har inflationen 

ökat till 5 % och pressat upp bolåneräntan till ett snitt på 8,5 %. Detta resulterar även i att 

värderingskoefficienten för fastightesprisindexet sjunker och landar på 1 %. Börsens 

avkastning på 9 % är dock intakt. I denna ogynnsamma tillvaro, vad händer för familjerna? 

 

För Familj A som investerar i börsen får de ett relativt låg resultat för investeringen på 919 

422 kr och en total vinst på 6 853 309 kr. 

 

Familj B får höga räntekostnader och betalar totalt 2 196 040 kr för ränta och amortering, men 

totalt sett får de en 1 170 104 kr högre vinst på 8 023 413 kr. 

 

 

Kort konklusion utav scenarios 

 

Vad kan vi då tolka utifrån dessa familjers olika öden? Av vad vi kan tolka från de olika 

utfallen verkar det i princip alltid vara mer lönsamt för familjerna att avstå från att amortera 

efter en belåningsgrad på 70 %, och istället använda samma summa till att investera på 

börsen. Detta påstående grundas dock på antagandet om att inga större kriser eller 
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förändringar kommer att ske inom de närmsta 30 åren. Om vi tittar på de mindre gynnsamma 

faller kan vi dock se att skillnaderna inte längre är lika stora, av den anledningen kan vi dra 

slutsatsen att i svårare tider torde det vara klokt utav hushållen att amortera mer. Även om det 

fortfarande kan vara mer lönsamt att investera i börsen, kan det i dessa lägen vara behagligare 

för hushållen att känna sig trygga i sina ekonomiska beslut. Börsen är som beskrivet mycket 

svängig och ofta riskfylld, något vi inte kan beskriva ett beslut att lägga pengar på amortering 

som. 

 



 

 44 

 

5. Analys och diskussion 
 

Eftersom det finns få teoretiska källor inom området, samt saknas någon absolut forskning om 

vad som kommer att hända inom de närmsta 30 åren har det tagits en mängd olika antaganden 

vars sannolikhet har diskuterats och analyserats löpande i texten. Därför fungerar följande 

analys mer som en hopknytning som leder fram till konklusionen, än vad den innebär i den 

klassiska bemärkelsen. 

 

 

5.1 Alternativ till amortering 

 

Amortering är i grunden någonting sunt eftersom det leder oss mot lägre skuldsättning och 

därmed minskad risk. Genom att ta lägre risk i bostaden kan vi ta högre risker i andra 

ekonomiska sammanhang, vilket är gynnsamt. I dag ligger listpriserna på bolån strax under 3 

% och en väl förhandlad ränta landar oftast kring 2-2,5 %. Vid en ränta under 2,5 % framstår 

detta som ett mindre attraktivt sparande. Räntan är förvisso bättre än den ränta som de flesta 

kan få via sparkonton, utan att ta risk. Men med en viss riskacceptans kan man investera sig 

till en högre förväntad avkastning.
66

 

 

Att amortera ner till en belåningsgrad på 70 % torde anses som rimligt och gynnsamt för alla 

personer, men efter det bör man fundera på om inte ett sparande är ett bättre alternativ än att 

amortera resten av lånet på bostaden. Har man goda marginaler i vardagsekonomin och ett 

sparkapital på banken så kan man känna sig rätt trygg med att byta ut hela eller delar av 

amorteringen mot något som kan bli mer lönsamt i längden. Alternativet kan vara sparande i 

aktier och aktiefonder, det är rimligt att anta att ett sådant sparande på lång sikt i regel har en 

högre avkastning än räntenivån som bolånet ligger på. Ett sådant förfaringssätt gäller dock 

bara om man kan avvara pengarna under flera år, eftersom börser, som bekant, är svängiga. 

Kortsiktigt ägande i aktier och fonder kan bli en dålig affär när kriser tynger världen och 

därmed sänker börser. Viktigt att nämna är även att om man har andra lån än bostadslån är det 

också oftast bättre att göra sig av med dessa krediter först, det är bättre att försöka amortera 

till exempel sina konsumentkrediter eller blankolån i första hand, eftersom räntan är högre. 

 

Då vi analyserar data över avkastningarna på reala och finansiella tillgångar från de senaste 

30 åren verkar det finnas få incitament för hushållen att amortera. Det har visat sig att det för 

de flesta hushåll är det sannolikt mer förmånligt att spara genom att investera i finansiella 

tillgångar såsom aktie- och räntefonder än att spara genom att amortera. Detta beteende ligger 

även i bankernas intresse, då fondförvaltningen genererar stora vinster. Den låga volatiliteten 

på fastighetsmarknaden under denna tidsperiod leder även till att risken för kraftiga fall i 

värdet på fastigheter är låg. Ytterligare en anledning som minskar hushållens incitament att 

amortera är ett högt kollektivt sparande till pensionen, utformningen utav det svenska 
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skattesystemet leder till att det med stor sannolikhet är mer förmånligt att spara till pensionen 

genom avdragsgillt privat pensionssparande än genom att betala av bostadslån. 
67

 

 

 

5.2 Resultatet utav scenariorna 

 

För att genomföra beräkningarna i denna studie har ett antal olika avgränsningar behövts 

genomföras. Som det är beskriver i texten innan var målet att kunna genomföra så 

verklighetstrogna beräkningar som möjligt. Därför har processen att hitta rimliga siffror för 

framtiden varit tämligen ordentlig och noga genomförd samt har diskuterats löpande i texten. 

Excel-arket som har använts kan modifieras till att användas till vilket scenario som helst. 

Genom att prova olika värden och scenarios upptäcker vi relativt snabbt en tydlig trend som 

tyder på att det generellt sett är mer lönsamt att investera i börsen, gentemot att lägga 

pengarna på att amortera. Värt att nämna är dock att det inte är ett absolut resultat, utan är 

baserat på antaganden om vad vi rimligen kan tro om framtiden. 

 

Som det även står nämnt tidigare i uppsatsen, tar vi inte hänsyn till hushållens ekonomiska 

situation månad till månad. Ingen hänsyn tas till inkomsten och förändringar som kan ske 

inom det området. Att avstå från att amortera kan jämföras med att skjuta risken framför sig – 

om ränteförändringar sker är hushållet betydligt mer sårbart om lånen är större. Detta synsätt 

kan anses som acceptabelt om hushållet förväntar sig att fastighetsmarknaden kommer att 

fortsätta i samma positiva riktning samt att dess inkomster kommer att öka – eller i alla fall 

vara absoluta över tid. Därför kan till exempel ett hushåll som består utav två 

högskolestudenter, vars ekonomiska framtid torde anses vara relativt ljus, ta större risker än 

ett hushåll som består utav två äldre personer som närmar sig pensionen. Eftersom 

studenternas inkomst borde öka med tiden kan en högre belåningsgrad och ett större 

risktagande inte anses som allt för riskfyllt. De har flera år på sig att hantera skulderna och 

svängningarna i ekonomin, om räntorna skulle öka så borde även deras inkomster göra det. 

För paret som närmar sig pensionen bör tankesättet snarare vara tvärtom – här bör 

livscykelteorins regler följas och skulderna bör minimeras. 

 

Våra beräkningar är dock känsliga för vårt antagande om nivån på hushållens 

boränteförväntningar. Risken för kraftiga fall i värdet av fastigheten uppfattas som låg av 

hushållen, detta på grund av att volatiliteten på fastighetsmarknaden har varit låg sedan mitten 

utav 1990-talet. Hushållen baserar troligen sina uppfattningar om framtida räntor, 

avkastningar och volatiliteter på historiska data. Vi har emellertid en speciell period bakom 

oss sett i ett längre perspektiv. Det är rimligt att anta att en ökning utav räntan torde minska 

hushållens vilja att belåna bostaden markant, och framtida räntor och avkastningar kan 

mycket väl avvika från de genomsnittliga värdena under de senaste 30 åren. Därav är det 

rimligt att tro att hushållen till exempel kan avvika från sitt beslut att avstå från att amortera 
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för att investera i börsen, på grund utav rädsla av höjda räntor. Detta tar vi inte hänsyn till i 

våra beräkningar. 

 

En viktig del i våra beräkningar är fastighetens framtida värde, det märks tydligt hur 

resultaten rasar då värderingskoefficienten blir lägre. Ett vanligt argument för att hushållen 

måste amortera mer är att de tar på sig för stora skulder, det vill säga det köper för dyra 

fastigheter. Detta leder fram till frågan om striktare amorteringskrav kommer att påverka 

fastighetspriserna? Och om vi tittar på hur det har sett ut under de senaste 10-15 åren så kan 

man redan märka en skillnad. Det är många fler som amorterar, framförallt på höga 

belåningsgrader. Det är därför rimligt att tro att beteendeförändringen som har skett redan har 

haft viss påverkan på fastighetspriserna. Även om priserna har fortsatt att öka så hade de 

kanske ökat ännu mer om bankerna inte hade varit striktare med krav på amortering. Således 

kan man förmoda att kraven på amortering redan har haft en påverkan på fastighetspriserna, 

frågan är snarare hur stor och i vilken utsträckning den kommer att fortsätta. Ytterligare en 

indikator på att det är rimligt att anta att fastighetsprisindexets framtid torde fortsätta att vara 

relativt linjär i framtiden är att förkasta idén om att vi skulle befinna oss i en fastighetsbubbla. 

En fastighetsbubbla karaktäriserar bland annat av att de reala priserna ökar konstant för att 

hushållens annars orealistiska boendekostnadskalkyler ska gå ihop och om priserna inte går 

upp så haverar kalkylen. Om vi hade befunnits oss i en bubbla borde den redan ha spruckit 

under 2007-2009 eller 2011 då priserna föll med ca 10 %.  

 

 

5.2 Skuldkvoten 

 

Huruvida skuldkvoten är på en riskfylld nivå eller ej kan diskuteras. Om vi till exempel antar 

att fastighetsprisindexet har legat still under de senaste åren kan man genomföra följande 

resonemang. Effekten på nominell BNP är snabbare än effekten på nominella skulder, därför 

faller inte kvoten mellan skulderna och nominell BNP, utan stiger. Efter några år börjar 

skuldkvoten falla tillbaka mot sin ursprungliga nivå, som den når när hela bolånestocken har 

hunnit omsättas, vilket i regel kan ta ca 7-8 år. När vi tar hänsyn till hur penningpolitiken 

påverkar täljare och nämnare ökar således skuldkvoten. Ytterligare en effekt uppstår när 

inflationen blir lägre än tidigare inflationsförväntningar, en överraskande låg inflation leder 

till en överraskande låg prisnivå och en given nominell skuld får ett överraskande högt realt 

värde. De senaste två åren har inflationen inte nått målet på 2 %, vilket hushållen även 

förväntade sig att den skulle vara, utav har legat runt 0 %. Prisnivån har alltså de senaste två 

åren blivit 4 % lägre än den borde ha blivit och vad som förväntats. Det betyder att ett lån som 

togs i juni 2012 nu har fått ett realt värde som är ungefär 4 % högre än det borde haft. För 

varje lånad miljon har låntagaren drabbats av en kapitalförlust på 40 000 kr i form av ett högre 

realt värde på lånet. Bostaden är en real tillgång och har inte fått ett högre realt värde på grund 

av penningpolitiken, belåningsgraden har alltså ökat med minst 4 %. Men, eftersom vi har sett 

att fastighetsprisindexet faktiskt har legat över inflationen under denna period så torde detta 

inte riktigt stämma. Det är fortfarande värt att notera, eftersom risken finns att inflationen 

överstiger fastighetsprisindex, även om det inte ser ut så i dagsläget. Värt att nämna är även 

att när det gäller kredittillväxten så är det den reala tillväxten snarare än den nominella 
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tillväxten som spelar roll. Med lägre inflation blir den reala tillväxten högre för given 

nominell tillväxt. En penningpolitik som leder till lägre inflation än förväntat leder till högre 

real kredittillväxt än förväntat. Högre real skuld än förväntat motsvaras förstås av högre real 

kredittillväxt än förväntat.
68

 

 

En viktig fråga är vad som händer med realinkomst och real skuld när inflationen blir lägre än 

förväntat samt vad händer med nettot av förändringen i realinkomst och förändringen i real 

skuld. Om vi antar att inflationen ett år blir 1 % lägre än vad som förväntades blir även 

prisnivån 1 % lägre och real skuld blir 1 % högre än vad som förväntades. Detta betyder att 

för varje lånad miljon gör hushållet en förlust på 10 000 kr. Vad händer då med real 

disponibel inkomst? Vi antar att nominell disponibel inkomst är given och oberoende av 

realiserad inflation, med 1 % lägre prisnivå blir då real disponibel inkomst 1 % högre. Om 

låntagaren har en disponibel inkomst på 500 000 kr blir dennes reala disponibla inkomst 5 000 

kr högre. Så länge låntagaren har en disponibel inkomst lägre än lånet, det till säga att 

skuldkvoten är högre än 100 %, förlorar denne på lägre inflation. Men är det rimligt att anta 

att nominell disponibel inkomst är oberoende av realiserad inflation? Om nominallönen är 

bestämd ett år i förväg kan nominell inkomst vara oberoende av inflationen om 

sysselsättningen är oförändrad. Men om prisnivån blir lägre än förväntat blir reallönen högre 

än förväntat, och då är det rimligt att tro att sysselsättningen sjunker. Om reallönen blir högre 

men sysselsättningen lägre, minskar den reala lönesumman och då ökar reala skulder och real 

disponibel inkomst faller. Således förlorar hushållet både med avseende på real skuld och real 

disponibel inkomst. I verkligheten har förstås vissa anställda kvar sitt arbete och erhåller en 

högre reallön medan andra blir arbetslösa och får betydligt lägre inkomster. Men för hushållen 

som helhet blir realinkomsten lägre. Det här en av konsekvensera av att inflationen blir lägre 

än förväntat. En högre ränta leder under rationella förväntningar till tillfälligt lägre inflation, 

tillfälligt lägre real BNP och permanent lägre nominell BNP. Det viktiga är att nominell BNP 

faller snabbare än nominella skulder, då ökar kvoten mellan skulder och BNP under några år 

för att sedan falla tillbaka. Nominell disponibel inkomst kan antas variera i samma riktning 

och i stort sett lika snabbt som BNP, dock inte lika mycket. Även kan man dra slutsatsen att 

kvoten mellan skulder och disponibel inkomst att öka under några år för att sedan falla 

tillbaka. Med rationella förväntningar blir det inte några permanenta effekter på real skuld och 

kvoterna, till skillnad från när inflationen och prisnivån blir lägre än förväntat och en oväntad 

kapitalförlust uppstår.
69

 

 

En angelägen fråga är om det verkligen ett problem om bostadsägare tar nya lån på sin 

bostad? Det beror på belåningsgraden, hushållens återbetalningsförmåga och motståndskraft 

mot störningar i form av till exempel räntehöjningar, inkomstbortfall på grund av exempelvis 

arbetslöshet eller sjukdom samt bostadsprisfall. Även om fastigheten skulle falla i värde så 

kan lånet alltid återbetalas vid försäljning, om belåningsgraden är måttlig. Detta utgår 

självfallet i att lånet används till att finansiera fastigheten, eller möjligen om det används till 
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exempelvis renoveringar eller förbättringar, vilka kan anses räknas som investeringar som kan 

öka värdet på hushållets tillgångar. Om lånen istället i stor utsträckning används till 

konsumtion visar det sig i form av en låg, eller till och med negativ, sparkvot för hushållen 

och ett bytesbalansunderskott för landet. Detta var fallet i Sverige före 1990-talskrisen, i USA 

före den finansiella krisen och i krisländer i Eurozonen som Irland, Portugal och Spanien för 

eurokrisen. Låg eller till och med negativ sparkvot och ett bytesbalansunderskott visar att 

hushållen och hela landet lever över sina tillgångar, vilket naturligtvis inte är hållbart i 

längden. I dagsläget är dock de svenska hushållens sparande och bytesbalansöverskottet 

historiskt högt. Hushållen sparar hela 5 % av BNP och bytesbalansunderskott är hela 7 % av 

BNP. Det indikerar att varken hushållen eller landet som helhet lever över sina tillgångar, 

snarare tvärtom.
70
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6. Konklusion 
 

Har vår fråga om huruvida det är lönsamt eller ej för privatpersoner att amortera på sina bolån 

besvarats? Som beskrivet är det omöjligt att ge ett absolut svar på frågeställningen, men efter 

en bearbetad analys torde svaret vara; nej, det är det inte. 

 

 

6.1 Slutsatser 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger incitament för enskilda hushåll 

att avstå från att amortera. Baserat på faktiska räntor och avkastningar under de senaste 30 

åren visar analysen att det sannolikt är mer förmånligt för hushåll att spara genom att 

investera i börsen än att amortera. Detta resultat är en konsekvens av låga och stabila 

bostadsräntor samt höga genomsnittliga avkastningar på börsen under denna tidsperiod. 

 

En viktig ståndpunkt då vi ska diskutera hushållens beslut att amortera eller ej är sparandet till 

pension. I och med att svenska hushåll i regel har stora pensionstillgångar samt ett högt 

sparande till pensionen via kollektiva system minskar, är det rimligt att dra slutsatsen att 

hushållens incitament att amortera minskar. Utformningen av det svenska skattesystemet leder 

också till att det sannolikt är mer förmånligt att spara till pensionen genom avdragsgillt privat 

pensionssparande än genom att betala av lån på fastigheten. Faktumet att volatiliten på 

fastighetsmarknaden har varit låg under de senaste 20 åren och därför har skapat en bild av att 

risken för kraftiga fall för fastighetsprisindexet är låg hos hushållen, torde även reducera dess 

incitament att spara genom att amortera. 

 

Sammanfattningsvis visar vår studie att hushållens incitament att avstå från att amortera är 

relativt starka i dagsläget. Denna slutsats grundas emellertid på antagandet att hushållen 

förväntar sig att framtida bostadsräntor, avkastningar och volatiliteter inte kommer att avvika 

nämnvärt från de genomsnittliga värdena under de senaste 30 åren. Det är dock sannolikt att 

det kommer ske avvikelser och att hushållen successivt kommer att uppdatera sina 

förväntningar och anpassa sina beslut. 
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7. Begränsningar och förslag för framtida forskning 
 

7.1 Förslag på vidare analyser 

 

Denna studie påvisar att det är mer lönsamt för ett enskilt hushåll att investera sina pengar i 

börsen gentemot att amortera hela sitt lån. Vi har dock endast skrapat på ytan utav denna 

frågeställning, vidare forskning inom området skulle kunna innebära undersökningar där 

hushållen tillfrågas hur de upplever och ställer sig i frågan. Även djupare och mer avancerade 

analyser utav historisk data skulle troligen kunna bidra till mer gedigna resultat. Man kan 

även tänka sig att en djupare riskanalys skulle vara relevant.
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Intervjufrågor till intervju med Johan Hansing 

 

Inflationsmålet ligger idag på 2 %, vad tror du om det? Vad tror du om risken för deflation? 

Vad tror du om den framtida räntan? Idag ligger den på ca 2-2,5 % - vad tror du vi kan anta 

kommer att hända i framtiden? Riksbanken tror att en ränta på ca 5,5 % är normalt på lång 

sikt – vad tror du? (Tittar man på medelvärdet, samt trendanalyser så torde räntan ligga på ca 

3 % i framtiden.) 

Enligt mina beräkningar har börsindex ”slagit” STIBOR – vad tror du om det? Vad tror du vi 

kan anta att avkastningen kommer vara de närmsta 30 åren? 

Tror du att belåna max 75 % av sin bostad är en rimlig gräns? Borde den vara högre eller 

lägre? 

När tror du det är dags att börja amortera? Från första början? (Som till exempel student) 

Varför? Vad tror du om vikten av vanan att amortera? 

Vad tror du kommer att hända med fastighetsmarknaden?  Tror du att kravet på75 % kommer 

att sänka priserna? Vad tror du om huspriserna om 30 år? 

Vad tror du om de fonder som har som mål att alltid ”slå index”? Tror du att det håller i 

längden? Är det ekonomiskt lönsamt gentemot att amortera? 

Hur upplever du människors ”disciplin”? Tror du t.ex. att de verkligen tar sina 100 000 kr och 

investerar i fonder, istället för att amortera, eller kommer en del (eller kanske hela) av 

summan att gå till konsumtion? 

 


