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Under de senaste decennierna har skuldkvoten hos de svenska hushållen ökat kraftigt. Mätt 

som andel av disponibel inkomst är vi idag i Sverige högre skuldsatta än någonsin. Detta har 

öppnat debatten kring huruvida det är en risk för den finansiella stabiliteten.  Riksbanken och 

Finansinspektionen tillhör den sida som anser att åtgärder måste vidtas för att minska 

hushållens skulder. Finansinspektionen vill delvis minska skuldsättningen genom att införa ett 

amorteringskrav.  

 

Syftet med denna kandidatuppsats är mot bakgrund av detta att göra en sammanvägd analys 

av vad marknadens aktörer anser om ett amorteringskrav då ingen enhetlig bild av detta finns 

sammanställd. Utöver detta skall potentiella effekter som ett införande skulle kunna leda till 

analyseras genom att resonera kring frågorna nedan.  

 

 Är aktörerna på marknaden överens om effekterna av ett amorteringskrav? 

 Hur kan ett amorteringskrav påverka hushållens boende- och sparpreferenser och där 

med bostadspriserna?  

 Vilka effekter kan ett amorteringskrav få på hushållens skuldsättning?  

 

Metoden har bestått av att utföra semistrukturerade intervjuer med åtta experter inom 

områden som skulle beröras av ett amorteringskrav. Rapporter och remisskritik från berörda 

instanser har också analyserats. Dessa åsikter har sedan lett till välgrundade slutsatser för att 

besvara frågorna ovan. 

 

Resultatet pekar på att marknadens aktörer är tämligen överens om vilka effekter införandet 

av ett amorteringskrav skulle medföra, av egenintressen vinklar dock flertalet sina åsikter så 

att de främst berör de effekter som skulle påverka just dem i störst utsträckning. En påverkan 

på bostadspriserna är en tänkbar effekt av kravet men åt vilket håll och i vilken utsträckning 

detta skulle ske är svårt att förutse. Att ett amorteringskrav skulle få effekter på hushållens 

skuldsättning konstateras med reservation för att det även beror av yttre faktorer som inkomst 

och fastighetsprisförändringar. 

  



  
 

Abstract 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Title:  Amortization requirements on the Swedish housing market

  - A weighted analysis of possible effects  

Author:   Christian Ekdahl & Adam Kling  

Department:  Department of Real Estate and Construction Management  

  Center for Banking and Finance  

Thesis number:  301 

Supervisors:   Nicolaus Lundahl & Inga-Lill Söderberg 

Key words:   Amortization, debt, preferences 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
The debt ratio for Swedish households has increased significantly during the past decades 

which has led to higher debt ratio levels than ever. This has opened the debate on whether this 

is a risk to the financial stability in Sweden. Riksbanken and Finansinspektionen are afraid 

that this in fact is a possibility and are therefore prepared to take measures against the debt 

ratio before it becomes a big problem for the Swedish economy. Finansinspektionen therefore 

proposes new amortization rules.  

 

The purpose of this paper is to weigh different opinions from different actors together in order 

to get an overview on the opinions regarding the new rules concerning amortization. Besides 

this, potential effects of the new rules will be analyzed by giving answers to the questions 

below: 

 

 Do actors on the market agree regarding what the effects of the amortization rules will 

be? 

 How might amortization rules affect household’s preferences and how might this 

affect prices? 

 Will amortization rules affect the debt ratio of Swedish households?  

 

The method has consisted of conducting semi-structured interviews with eight experts in 

fields that would be effected by the imposition of amortization rules. Reports and critique 

after public consultation has also been analyzed. These opinions has led to founded 

conclusions in order to answer the questions above. 

 

The results indicate that the actors on the market agree concerning what the effects of the 

amortization rules will be. Due to different self-interest from different actors many have a 

tendency to highlight different points of the effects. A possible change in housing prices is 

likely but in which direction and in what content this might happen is hard to estimate. A vast 

majority of the interviewees believe that amortization rules would have an impact on the debt 

ratio of Swedish households although the debt ratio also depends on external factors such as 

income and changes in real estate prices.  
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1.0 Inledning 
 

Dagens skuldsättnings situation har inte uppkommit över en natt utan den är en del av 

utvecklingen mot ett mer komplext och kreditdrivet samhälle som pågått i tusentals år. För att 

förstå utveckling tar vi oss tillbaka till Mesopotamien 3500 f.Kr. I det blomstrande imperiet 

mellan Eufrat och Tigris fanns det inte någon fysisk valuta i någon större utsträckning utan 

istället användes ett kreditgivningssystem som bestod av virtuella krediter med noggranna 

register1. Dagens valutasystem som både är virtuellt och kreditbaserat är med andra ord inget 

nytt. Historien visar oss dock att en sådan lösning inte hållit för evigt. På 800 f.Kr. till 600 

e.Kr. hade mynten sin storhetstid och användes av stora imperier som romarriket och Kinas 

dynastier. När dessa sedan kollapsade följde en medeltid med återgång till ett system med 

virtuella kreditpengar, något som sedan ersattes med en återgång till silver och guldmynt 

kring år 1450. Detta höll sedan till 1971 då den amerikanska dollarn slutligen frikopplades 

från guldmyntfoten.  

 

Att skuldsätta sig är alltså inget nytt fenomen som är unikt för dagens samhälle. Storskalig 

internationell utlåning kan spåras så långt tillbaka som till 1400-talet och Medici Banken i 

Florens2. Historien visar oss att för hög skuldsättning ofta har lett till kriser. Inte sällan har 

dessa kriser resulterat i stora skuldavskrivningar. Det finns dokumenterat från Mesopotamien 

redan 2350 f.Kr. att generella skuldannulleringar har skett och sedan återkommit gång på 

gång, alltid med samma syfte, att återställa rättvisa och ordning3. Härskarna förebyggde på 

detta sätt risken för uppror och oroligheter.  Även i Bibeln återfinns med ungefär femtio års 

mellanrum något som kallas jubelår vilket innebar att skulder efterskänktes. Senaste en 

liknande händelse skedde var 1953 när Tysklands skulder skrevs ner med 50 procent4. Kanske 

står nästa stora skuldavskrivning för dörren inom en snar framtid för Grekland.  

 

En för hög skuldsättning är alarmerande och kan få stora konsekvenser för samhället och 

många gånger har åtgärder som reglerar utlåning och dess struktur vidtagits i Sverige. Efter 

andra världskriget fördes en lågräntepolitik av riksbanken. Under denna tid hade bankerna 

restriktioner från statligt håll på maximi- och minimiränta som fick tas ut samt hur mycket 

som fick lånas ut till näringslivet, bostäder och konsumtion. På 80-talet minskade den statliga 

påverkan då kreditgivningen släpptes fri och gränserna öppnades för utländska banker. Då 

uppstod en säljkultur inom kreditgivningen och att få låna belopp som översteg 110 procent 

av bostadens värde var inte konstigt. Under en tid då kreditgivningen var i konstant 

förändring tvingades även riksbanken förändra och utveckla sina styrmedel. 1985 kom 

marginalräntan som liknar dagens styrränta in i bilden. Den reporänta som vi har idag 

                                                        
1 Graeber, David. Skuld – De första 5000 åren. Brooklyn, N.Y.: Melville House, 2011 
2 Eichengreen, Barry. 1991. "Historical Research on International Lending and Debt." Journal of Economic 
Perspectives, 5(2): 149-169 
3 Ibid, 1 
4 Guinnane, Timothy W. Financial vergangenheitsbewältigung: the 1953 London debt agreement. Yale 
University, 2004 
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uppkom under 90-talskrisen som en åtgärd för att på ett bättre sätt kunna styra ränteläget5. 

Sedan införandet har låga räntor i kombination med stigande löner och låg inflation bidragit 

till den situation vi nu står inför på bostadsmarknaden. Kreditgivningen har spelat en stor roll 

i att driva ekonomin och välfärden framåt i många länder. Dock är det av yttersta vikt att man 

lyckas åstadkomma en bra balans mellan vad man lånar och vad man faktiskt har råd att låna.  

 

Under de senaste decennierna har skuldkvoten hos de svenska hushållen ökat kraftigt. Mätt 

som andel av disponibel inkomst är vi idag i Sverige högre skuldsatta än någonsin6. Detta har 

öppnat debatten kring huruvida det är en risk för den finansiella stabiliteten.  Riksbanken och 

Finansinspektionen (FI) tillhör den sida som anser att åtgärder måste vidtas för att motverka 

en fortsatt ökning och istället minska hushållens skulder. FI vill delvis minska skuldsättningen 

genom att införa ett amorteringskrav. Tanken med detta är att minska belåningsgraderna för 

att göra hushållen mer motståndskraftiga mot negativa störningar såsom höjda räntor, fallande 

bostadspriser och inkomstbortfall samt att kyla ned en bostadsmarknad som inte kan beskrivas 

som annat än het. Det förslag på krav som har lagts fram av FI är utformat på ett sätt som gör 

att hushållen ska amortera minst 2 procent av lånebeloppet till belåningsgraden är 70 procent. 

Därefter ska amorteringen uppgå till 1 procent av lånebeloppet tills belåningsgraden är 50 

procent. När belåningsgraden understiger 50 procent behöver hushållen inte längre amortera. 

Att kravet ska börja gälla från och med den 1 augusti 2015 som det från början var tänkt är 

inte längre aktuellt efter att kammarrätten i Jönköping riktat skarp kritik mot att FI saknar 

legalt stöd för att införa ett krav7. Den generella synen hos marknaden är dock att ett krav förr 

eller senare kommer att införas.  

 

Amorteringskrav har tidigare införts i länder som Nederländerna och Irland. Genom att titta 

på vilka effekter detta gav kan man försöka utröna hur marknaden eventuellt skulle motta ett 

krav i Sverige.  I Nederländerna genomfördes en rad marknadsåtgärder som har gett upphov 

till vad som ibland benämns som ”Det Nederländska skräckexemplet”. Priserna föll på grund 

av amorteringar med nästan 30 procent på fem år. I Irland gav amorteringskravet upphov till 

ett prisfall på 49 procent8. I Nederländerna har antalet bostadsaffärer halverats, det har blivit 

svårare att få lån, utbudet är högt och köparna är få. Visserligen var de åtgärder som vidtogs i 

Nederländerna betydligt mer omfattande än det förslag som FI har lagt fram men det vittnar 

ändå om att försiktighet kan vara en viktig nyckel för att på ett så smidigt sätt som möjligt 

förändra en marknad som är central i många människors liv. 

  

                                                        
5Styrräntans historia, Handelsbanken, 2015. 

6 Hur skuldsatta är de svenska hushållen? Riksbanken, 2014 

7 Kammarrätten kritisk till Finansinspektionens förslag om amorteringskrav, Kammarrätten, 2015. 

8 Amorteringars effekter på bostadspriser och konsumtion, Sieps, 2015. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är mot bakgrund av detta att göra en sammanvägd analys 

av vad marknadens aktörer anser om ett amorteringskrav då ingen enhetlig bild av detta finns 

sammanställd. Utöver detta skall potentiella effekter som ett införande skulle kunna leda till 

analyseras genom att resonera kring frågorna nedan.  

 

 Är aktörerna och experterna på marknaden överens om effekterna av ett 

amorteringskrav? 

 Hur kan ett amorteringskrav påverka hushållens boende- och sparandepreferenser och 

där med bostadspriserna?  

 Vilka effekter kan ett amorteringskrav få på hushållens skuldsättning?  

1.3 Avgränsningar 
För att sammalna av arbete har analysen enbart fokuserat på den svenska bostadsmarknaden 

och hushållens skuldsättnings situation. Andra länder där liknande åtgärder genomförts har 

inte tagits i beaktande. Analysen isoleras även mellan åren 2011 till 2014 då statistik kring 

hushållens amorteringsbeteenden enbart finns tillgänglig för denna period.  

1.4 Uppsatsens disposition 
I det första kapitlet ges en introduktion för att ge läsaren förståelse till ämnet. Frågeställningar 

samt syfte presenteras även här. I Kapitel 2 behandlas den teoretiska bakgrunden som valts 

för ämnet. I Kapitel 3 redogörs för de metoder som har använts till grund för uppsatsen. I 

kapitel 4 redogörs för den insamlade empirin samt de intervjuer som genomförts. I kapitel 5 

återfinns diskussion och analys vilket följs av slutsatser, kritik till de egna arbetet och förslag 

till fortsatta studier i kapitel 6. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Utbud och efterfrågan 

Den teoretiska utgångspunkten beträffande bostadspriser är att dessa styrs av vilket utbud och 

vilken efterfrågan som finns på marknaden9. För att det ska ske en förändring i prisnivån 

krävs således att antingen ett skift i utbudskurvan eller ett skift i efterfrågekurvan. Detta 

illustreras i figur 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det kommer till fastighetsmarknaden är utbudskurvan tämligen trögrörlig. Dels för att det 

byggs lite och dels för att det tar lång tid att producera nya bostäder. Även om det sker en 

kraftig nyproduktion har detta en marginell effekt på utbud då det existerande bestånden som 

är uppfört under en lång tid är stort. 

 

Utbudet på bostadsmarknaden på kort sikt är av dessa anledningar lika med antalet 

tillgängliga bostäder i det existerande beståndet. De ovannämnda faktorerna gör också att 

drastiska förändringar i utbudet på bostadsmarknaden uteblir även på lång sikt. En relativt 

konstant utbudskurva leder till att det är efterfrågan som styr prisförändringar vilket illustreras 

i figur 2 ovan.  

 

Studier som genomförts på bostadsmarknaden för att identifiera vilka variabler som påverkar 

hushållens efterfrågan på boende visar att de variabler som dominerar för dagens och 

framtidens prisnivåer är följande10: 

 priset och tillgången på substitut  

 befolkningsutveckling  

 hushållsstruktur 

 inkomst- och förmögenhetsförhållanden 

 hushållens preferenser  

 förväntningar om framtiden  

 ortsstorleken 

                                                        
9 Krugman, Paul. & Wells, Robin. Microeconomics, 2011, Worth Publishers Inc., U.S. 
10Gavlefors, Ulf. & Roos, Henrik. Prisbildning på bostadsrätter, kap 3.1, 1992.  

Figur 1, Utbud och efterfrågan, Gavlefors-Roos, 1992 
Figur 2, Utbud och oelastisk efterfrågan, Gavlefors-Roos 1992 
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Tillgången på substitut kan exempelvis vara hyresrätter, studier har visat att det framförallt är 

utvecklingen på hyresrättsmarknader som har störst betydelse på priserna på 

bostadsrättsmarknaden11. In- och utflyttning på orten är en faktor som spelar stor roll för hur 

efterfrågan på bostäder påverkas. Individer söker sig till de orter där det finns möjlighet till 

arbete och förbättrade inkomst- och förmögenhetsförhållanden. Hushållens preferenser styrs 

till stor del av den rådande trenden. Vi har t.ex. i Sverige sett ”den gröna vågen” på 70-talet 

då hushåll i stor utsträckning ville bo nära naturen. Den faktiska kostnaden för att låna pengar 

är också något som driver efterfrågan. Ett lågt ränteläge gör att hushållen har råd att låna mer 

pengar medan ett högre ränteläge har motsatt effekt. 

2.2 Efficient market hypothesis, EMH 
Teorin härstammar från 1970 och bygger på att marknaden är effektiv och att det inte går att 

prestera bättre än marknaden12. Varor och i synnerhet aktier som brukar tas upp som exempel 

handlas enligt teorin alltid till sitt rätta värde. Det innebär att det inte går att köpa 

undervärderade tillgångar och att enbart ny information som når marknaden kan påverka 

priset. Teorin kan även appliceras på fastigheter som är den största reala tillgången som 

många svenskar innehar, ny information i detta fall kan vara lag eller skatteförändringar som 

kan öka eller minska värdet på fastigheten.   

2.3 Nyttomaximering 
Teorierna kring nyttomaximering bygger på att 

utifrån sina förutsättningar göra de val som 

skapar störst nytta för den enskilda individen. 

Det är inte enbart ekonomisk nytta som beaktas 

här utan all nytta som uppfyller individens 

egenintresse. En förutsättning för att teorin skall 

gälla är att människan antas agera rationellt13. 

 

För att illustrera detta kan nationalekonomisk 

teori om nyttomaximering användas 14 . Till 

höger i figur 3 illustreras ett diagram över den 

enskildes budgetrestriktion och nyttofunktion. 

Budgetlinjen P omges av olika 

indifferenskurvor där alla kvantitets 

kombinationer av vara X och Y med samma 

nytta för individen representeras på samma 

kurva. Individen vill därför utefter sin budget nå den kurva som ligger längst från origo där 

                                                        
11Ibid, 10.  
 
12 Fama, Eugene. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970.  

http://www.jstor.org/stable/2325486?origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents 
13 Hausman, Daniel M.  Rational choice theory, Stanford 2012  
14 Ibid, 9 
 

Figur 3, Budget och nyttorestriktion, Encyclopædia Britannica 
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nyttan är som störst. Detta då individen får mer varor utefter sina preferenser än vid en kurva 

som ligger närmare origo. Vara Y kan ses som antal kvm bostad individen maximalt har råd 

att köpa och vara X representerar övrig konsumtion och sparande.  

2.4 IS/LM modellen 
IS/LM modellen står för Investing, saving, 

liquidity, money15. På axlarna återfinns ränta och 

BNP. I brytpunkten mellan kurvorna råder 

jämvikt på penning och varumarknaden. IS-

kurvan härleds ur varumarknaden och visar 

vilken ränta som krävs för varje given BNP för 

att varumarknaden skall vara i jämvikt. LM-

kurvan härleds ur penningmarknaden och visar 

vilken BNP som krävs vid varje given ränta för 

att penningmarknaden skall vara i jämvikt.  

 

En förflyttning av IS-kurvan kan bero av 

förändringar i skatter eller statens utgifter En 

ökning av skatterna eller en minskning av statens utgifter gör att IS kurvan skiftar inåt vilket 

ger lägre ränta och BNP, detta illustreras i figur 4. LM- kurvan skiftar beroende på 

förändringar i penningpolitiken.  

 

Denna modell är inte helt kopplad till bostadsmarknaden men paralleller till effekterna som 

modellen påvisar kan dras vid åtgärder som ett amorteringskrav.  

  

                                                        
15 Blanchard, Oliver. Giazzi, Francesco. Amighini, Alessia.  Macroeconomics: a European Perspective, 2013, 
Pearson Education Limited 

Figur 4, IS/LM modellen 
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3.0 Metod 
Två typer av data har samlats in för att besvara frågeställningarna. Primärdata i form av 

intervjuer och sekundärdata bestående av statistik som har insamlats av andra källor för att 

förmedla marknadens sammanvägda bild av ett amorteringskrav.  

 

Litteraturen som behandlats består till största del av artiklar, rapporter och remissyttranden 

som författats av olika aktörer som på ett eller annat sätt berörs av ett amorteringskrav. För att 

komplettera litteraturen har även åtta intervjuer genomförts med företag och individer som 

representerar olika områden av marknaden. Bland de intervjuade finns professorer, byggbolag, 

privatekonomer, intresseorganisationer samt mäklare representerade. 

 

Två typer av intervjuer har genomförts, semistrukturerade samt e-post intervjuer. Till de 

semistrukturerade intervjuerna har frågorna förberetts i förväg för att anpassas efter den 

intervjuades kompetens men samtidigt har utrymme getts för längre resonemang så personen 

kan utveckla sina idéer och tala mer fritt. Svaren har varit öppna med betoning på den 

intervjuade som utvecklar sina synpunkter16.  

Även till intervjuerna som genomförts via e-post har frågorna anpassats efter den intervjuades 

kompetens. Fördelen med denna typ av intervju är att den tillfrågade har fått lång tid att 

reflektera över sina svar samt att denne inte behövt avsätta tid för att träffa oss17.  

3.1 Urval av respondenter 
Urvalet av respondenterna har genomförts med en form av snöbollsurval där vi genom att 

kontakta källor vi känt till på förhand blivit hänvisade till rätt personer för våra 

frågeställningar18. Kompetenser från flera olika branscher har inhämtats och med respektives 

breda kontaktnät har ett gediget antal intervjuer kunnat genomföras. 

3.2 Respondenterna 
För att få en bild av hur hushållen påverkas, agerar idag och kan tänkas agera vid införande av 

ett krav har privatekonomerna Jens Magnusson, SEB, Americo Fernandez, SEB och Michael 

Skytt, Nordea, intervjuats. I samma fråga har även Hans Lind, professor i fastighetsekonomi 

vid KTH, svarat på frågor. En intervju har genomförts med Thomas Ernhagen, Chefekonom 

på Fastighetsägarna, med anledning av eventuellt förändrade incitament till ägande. Även Pär 

Svanberg, bostadspolitisk expert på Hyresgästföreningen Riksförbundet, har intervjuats via e-

post i detta ärende. Tobias Dysenius, Försäljningschef Bostad Riksbyggen, har intervjuats om 

den nuvarande situation gällande nyproduktion och förändringar som kan komma att ske efter 

ett eventuellt införande. I frågan om hur nyproduktionen kan påverkas av ett amorteringskrav 

har även Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, intervjuats. Från 

                                                        
16 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 2009, Studentlitteratur. 
 
17 Ryen, Anne. Kapitel 9, Onlineforskning: e-post intervjuer. Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till 
fältstudier, Kristiansand, 2004 
18 Bryman, Alan. Social Research methods, 2008, OUP Oxford 
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mäklarsidan har Robert Ljungström, Fastighetsbyrån, svarat på frågor via e-post angående 

läget på bostadsmarknaden och effekter vid ett eventuellt krav. 

3.3 Tillvägagångsätt 
De data som insamlats från e-post intervjuerna har lästs, diskuterats och tolkats av oss och de 

personliga intervjuerna har spelats in och senare diskuterats av oss för att sedan återges i 

uppsatsen. Vid oklarheter har den intervjuade åter kontaktats för att bringa klarhet i frågan.   

 

En genomgång av hur hushållens amorteringsbeteenden har förändrats under de fyra senaste 

åren, då individuella amorteringsplaner införts, har genomförts via litteraturen. 

 

Intervjuerna och litteraturen har sedan tillsammans analyserats för att se vilka preferensskiften 

som kan ske inför och efter införande av ett krav, om de tillfrågade är eniga om effekterna 

samt om effekter på skuldsättningen kan utrönas.  
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4 Empiri 

4.1 Hushållens skuldsättning de senaste fyra åren 
Hushållens skuldkvot, som anger 

relationen mellan hushållets totala 

skuld och den totala disponibla 

inkomsten, ligger idag på 175 procent 

vilket illustreras i figur 5. Denna siffra 

inkluderar samtliga hushåll, skuldsatta 

och icke skuldsatta. Den ökade 

skuldsättningen de senaste åren hos 

hushållen har föranletts av flera olika 

faktorer. En anledning är att sedan 90-talskrisen har ränteläget varit mycket lägre än tidigare 

vilket har motiverat hushåll att belåna sig. Detta i kombination med andra faktorer såsom en 

avreglerad finansmarknad, förändrade skatte- och subventionssystem samt en förändrad kultur 

kring lån och skuldsättning har delvis varit bidragande19. 

 

Hushållens skuldsättning kan också mätas som en andel av finansiella tillgångar. Används 

detta mått blir resultatet ett helt annat, det indikerar att skuldsättningen har hållit sig relativt 

konstant under hela 2000-talet, vilket illustreras av den grå kurvan i figur 5. Detta visar att 

värdet på hushållens finansiella tillgångar har stigit i ungefär samma takt som skulderna.  

 

Fi har gjort en undersökning på hur skuldkvoterna och belåningsgraderna förändrats mellan 

2011 och 2014 vilket de kommande tre styckena refererar till20. 

 

Sedan 2011 har skuldkvoterna för hushållen ökat. 2014 var den genomsnittliga skuldkvoten 

för hushåll med nya bolån 366 procent.  I denna siffra räknas även andra lån än bolån in. Till 

skillnad från belåningsgraden varierar skuldkvoten ganska mycket mellan olika hushåll 

beroende på inkomst. De med högst inkomst är generellt de som är mest skuldsatta. 

Skuldkvoterna är även högst i storstadsområdena. De hushåll som är mest sårbara för ett 

bostadsprisfall eller en lågkonjunktur är det hushåll som både har en hög belåningsgrad och 

en hög skuldkvot. Dock är det få hushåll som tillhör denna grupp då sambandet mellan 

belåningsgrad och skuldkvot är lågt enligt FI.  

 

4.1.1 Belåningsgraden 
Belåningsgraden för bolån visar hur stor del av bostaden som är finansierad med lån. Hushåll 

med nya bolån hade under 2014 en genomsnittlig belåningsgrad på 67 procent, denna siffra 

var ungefär densamma 2013. En jämförelse med 2011 och 2012 visar dock på en ökning 

vilket visas i figur 6. Tas istället hela bolånestocken med i beräkningen är den genomsnittliga 

belåningsgraden 63 procent, vilket är något lägre än tidigare år.  

                                                        
19 Hushållens skulder, Ekonomifakta, 2015. 
20 Den svenska bolånemarknaden 2015, Finansinspektionen, 2015.  
 

Figur 5, Skuldkvoten svenska hushåll, Ekonomifakta 
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Sedan införandet av bolånetaket 2010 har andelen 

hushåll med belåningsgrader över 85 procent 

minskat. Viktigt är dock att komma ihåg att det även 

efter införandet av bolånetaket är möjligt att låna ett 

belopp som överstiger 85 procent av bostadens värde 

genom att ta ett blancolån, ett lån utan säkerhet i 

bostaden.  Undersökningen visar att cirka 8 procent 

av de undersökta hushållen tog ett blancolån i 

samband med bostadsfinansieringen. Blancolånen 

uppgick 2014 totalt till 0,9 procent av den totala 

nyutlåningen, år 2013 var samma siffra 1,1 procent.  

De blancolån som upptas är i genomsnitt på 140 000 

kr. Majoriteten av bankerna kräver att blancolån ska 

amorteras på 10 år, FI:s data bekräftar detta. Alla 

hushåll med blancolån amorterar enligt 

undersökningen. 

 

Belåningsgraden är generellt högre bland unga och i 

takt med att åldern stiger faller den. Detta beror med 

stor sannolikhet enligt FI på det faktum att unga i stor 

utsträckning saknar det kapital som krävs för att gå in 

med en stor kontantinsats. Av denna anledning är 

också blancolån vanligare bland unga.  

En granskning av belåningsgraderna i de olika 

inkomstskikten visar att skillnaderna är små. Det 

mellersta inkomstskiktet ligger något över de andra 

grupperna. Detta förklaras av att de som har högre 

inkomst i regel också köper dyrare bostäder och vice 

versa. 

 

4.1.2 Räntekvoten  
Räntekvoten är ett mått som visar hur stor del av den 

disponibla inkomsten hushållen lägger på att betala 

räntor. Räntekvoten visar alltså hushållens faktiska 

kostnader i förhållande till dess skulder, förutsatt att 

ingen amortering sker.  Under 1980-1990-talet låg 

räntekvoten för svenska hushåll kring 10 procent21. 

För närvarande är räntekvoten historiskt låg och har 

halverats sedan 2011 till följd av dagens historiskt låga 

ränteläge vilket figur 7 illustrerar. Detta skapar 

utrymme för ytterligare belåning och bidrar till låga 

räntekostnader vilket gör att hushållens disponibla 

                                                        
21 Hushållens skulder, Ekonomifakta 2015 

Figur 6, Belåningsgrad nya bolån. FI 

Figur 7, Räntekvoten, Riksbanken 2014 

Figur 8, Riksbankens reporänta och hushållens räntekvot 
tillsammans med viktad boränta, 2014 
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inkomster ökar. Den höga skuldsättning som i dagsläget råder i kombination med att många 

hushåll har rörliga bolån gör att räntekänsligheten är hög. 

 

Riksbankens prognos för räntebanan de kommande åren visar att räntekvoten i dagsläget 

bottnar vid 2,7 procent vilket illustreras i figur 8 22 . När reporäntan är 1,75 procent gör 

Riksbanken bedömningen att räntekvoten kommer att ligga på 4,7 procent. Trots att en ökad 

andel av den disponibla inkomsten kommer att läggas på att betala räntor gör Riksbanken 

bedömningen att hushållens konsumtion kommer att utvecklas på ett positivt sätt de 

kommande åren. De ränteökningar som spås under denna period kommer allt annat lika leda 

till att den disponibla inkomsten minskar. Riksbanken anser dock att en stärkt konjunktur 

kommer lyfta lönerna i snabbare takt än räntan vilket gör att den disponibla inkomsten trots 

högre räntor totalt sett ökar under denna period. Hushållens sparande ligger idag på en hög 

nivå, en osäker konjunktur har sannolikt gjort att hushållen har ökat sitt sparande som en 

försiktighetsåtgärd. Riksbanken gör bedömningen att i takt med att konjunkturen förbättras 

kommer hushållen dra ned på sitt sparande.  

4.2 Förändrat amorteringsbeteende de senaste fyra åren  
Enligt FI ligger den genomsnittliga amorteringstiden i Sverige på 50 år. Att det skall vara 

självklart för låntagare att amortera och därmed cementera en stark amorteringskultur är något 

som flera marknadsaktörer anser vara önskvärt.  

 

FI har gjort en undersökning på hur amorteringsbeteendet förändrats mellan 2011 och 2014 

delvis med avseende på de individuella amorteringsplanerna vilket redogörs för i kommande 

stycken23. 

 

FI föreslog i oktober 2013 att bankerna skulle erbjuda sina kunder individuella 

amorteringsplaner. Förslaget togs emot positivt av Svenska Bankföreningen som under våren 

2014 införde en rekommendation till bankerna att införa detta. Samtidigt utökades 

amorteringsrekommendationen till att omfatta lån med en belåningsgrad över 70 procent mot 

tidigare 75 procent.  

 

Både andelen som amorterar och storleken på amorteringarna har ökat under perioden 2011-

2014. Av nya bolånetagare var andelen som amorterar 2011 42 procent, 2013 hade denna 

siffra ökat till 62 procent och 2014 var det 68 procent som amorterade.  

 

Bland de hushåll som har en belåningsgrad som är mellan 70-85 procent amorterar i dagsläget 

83 procent av hushållen. 2011 var denna siffra 43 procent. För hushåll med en belåningsgrad 

som ligger mellan 50-70 procent är motsvarande siffra 42 procent idag och 2011 var samma 

siffra 36 procent. 

                                                        
22Penningpolitisk rapport oktober 2014, Riksbanken 
23 Ibid, 20 
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2013 var den genomsnittliga amorteringssumman bland amorterande hushåll 1090 kr i 

månaden, 2014 hade beloppet stigit till 1350 kr. En ökning med ungefär 24 procent. 

Hushållens belåningsgrad påverkar i stor utsträckning om man amorterar eller inte visar FI.  

 

Sett i förhållande till inkomsten har den genomsnittliga amorteringen ökat från 2 procent av 

inkomsten 2011 till dagens nivå där 3,5 procent av inkomsten läggs på att amortera. År 2013 

var denna siffra 3,1 procent. Det går alltså att se en tydlig ökning av amorteringsbeloppet de 

senaste åren. Yngre hushåll amorterar i större utsträckning än äldre hushåll, något som 

förklaras av de högre belåningsgrader som vi ser i yngre hushåll. Undersökningen visar även 

att det är skillnad på hur mycket du amorterar beroende på vilken bank du har. 

4.3 Hushållens överskott och marginaler före och efter ett 
amorteringskrav 
Då amorteringskravet leder till att hushållen tvingas lägga en större del av sin disponibla 

inkomst på boendet är det relevant att veta hur stora marginaler hushållen har i dagsläget.  

Alltså hur stort överskott hushållen har efter att boendekostnaderna och andra 

levnadskostnader är betalda. En undersökning av FI visar att hushållen i genomsnitt har ett 

överskott på 20300 kr per månad efter att boendekostnader och övriga levnadskostnader är 

betalda, detta motsvarar 44 procent av den disponibla inkomsten. År 2013 var samma siffra 

38 procent, detta kan till stor del förklaras av att räntorna har fortsatt att falla under 2014 och 

fram till idag24. 

 

Även om hushållen i genomsnitt har 20300 kr per månad i överskott är skillnaderna mellan de 

olika inkomstgrupperna stora. De 10 procent som har lägst inkomst har ett överskott på 4000 

kr per månad medan de 10 procent som har högst inkomst har ett överskott på 55 000 per 

månad. 

 

FI är av den uppfattningen att det amorteringskrav som har föreslagits och som skulle träda i 

kraft i augusti 2015 inte skulle ha någon stor påverkan på hushållens överskott. De gör 

beräkningen att hushållens överskott kommer att minska med 5 procentenheter och att de 

hushåll som tjänar minst skulle få 200 kr mindre i överskott samtidigt som de hushåll som 

tjänar mest skulle få 2000 kr mindre i månaden i överskott. 

 

Enligt en rapport från SBAB som tillfrågat privatpersoner hur ett amorteringskrav skulle 

påverka dem för egen del säger, i likhet med FI:s antagande om att hushållens överskott inte 

skulle påverkas i så stor utsträckning, 42 procent av hushållen sig vara opåverkade av 

amorteringskravet och att utgiftsökningar på ett antal tusen kronor ryms i ekonomin. En 

tredjedel tror även att prisuppgången på bostäder kommer att fortsätta och att detta medför att 

amorteringen kommer begränsas till en kortare tid. I resten av kapitlet redogörs för SBABs 

undersökning25.  

                                                        
24Ibid, 20 
25Bolånet & Amorteringen del 2, SBAB, 2015. 
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Fyra av tio anser dock att de kan minska sitt 

sparande eller sin konsumtion för att klara de 

ökade amorteringskostnaderna. Detta skulle inte 

påverka betalningsviljan för bostäder i någon 

större utsträckning utan i stället leda till en 

omfördelning i hushållsekonomin. Om 

konsumtionen genom detta skulle minskas i 

tillräckligt stor utsträckning skulle dock detta 

kunna leda till negativa effekter på tillväxt och 

BNP. 

 

Fem av tio säger att de kommer undvika objekt 

som skulle medföra en belåningsgrad över 50 

procent eller som alternativ till detta helt undvika 

en flytt. Detta anses drabba den redan dåliga 

rörligheten på marknaden och göra den än mer 

trögrörlig. Detta skulle även medföra att 

utnyttjandet av den befintliga stocken blir än mindre effektiv. Ett annat sätt är att flytta till en 

mindre attraktiv ort för att minska sin boendekostnad. Detta är inte möjligt för de flesta då 

arbete och andra åtaganden minskar möjligheten att ändra bostadsort radikalt. Tre av tio kan 

dock tänka sig detta. 

 

För att tydliggöra känsligheten för kostnadsökningar utifrån boendeform har en fråga i 

undersökningen ställts där personer får svara på om de klarar 6000 eller 10000 kr i ränta och 

amortering varje månad utan att inskränka på övrig konsumtion. Resultatet kan ses i figur 9.  

 

Andelen hushåll som inte klarar en kostnad över 6000 kr i månaden är, oberoende av 

boendeform, dryga 55 procent av de tillfrågade och 82 procent av hushållen klarar inte högre 

kostnader än 10000 kr. Om dessa kostnader skall ställas mot möjligheten at köpa ett småhus 

som i genomsnitt kostar 2,5 miljoner idag så har enbart 41 procent av befolkningen möjlighet 

att genomföra ett sådant köp utan att inskränka på övrig konsumtion. Många utestängs således 

från denna marknad då de saknar dessa ekonomiska förutsättningar eller inte är beredda att 

lägga så stor del av sin disponibla inkomst på boendet. Statistik från 2012 visar att i 

genomsnitt 22 procent av den disponibla inkomsten går till boendet26. 

 

4.3.1 Exempel på totalkostnad för villa efter införandet av tänkt 
amorteringskrav 
Med en belåningsgrad på 85 procent, som är bolånetaket men ovanligt idag, skulle ränta- och 

amorteringskostnaden för genomsnittsvillan på 2,5 miljoner kronor landa på 3542 kr i 

månaden. Detta baserat på en ränta om 2 procent. Om sedan amortering skulle tillkomma 

skulle den till att börja med ligga på 3542 kr då 2 procent av lånebeloppet skall amorteras ner 

till belåningsgraden är 70 procent. Detta motsvarar en totalkostnad på 7083 kr i månaden. 

                                                        
26 Åtgärder mot hushållens skuldsättning, FI, 2014. 

Figur 9, Andel hushåll som klarar olika ränte och 
amorteringskostnader långsiktigt, SBAB 2015 
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Detta överstiger den smärtgräns för löpande boendekostnader som 55 procent av hushållen 

har. 

4.4 Prisförändringar på bostäder inför det förväntade amorteringskravet 
Likt majoriteten av alla västländer 

kan den svenska husprismarknaden 

blicka tillbaka på en fenomenal 

prisutveckling under de senaste 20 

åren vilket kan ses i figur 10. I 

efterdyningarna av 90-talets bank och 

fastighetskris bottnade huspriserna år 

1996. Sedan dess har prisutveckling 

varit positiv med undantag för några 

kvartal kring 2000-talets IT-krasch 

och under den senaste finanskrisen 

som inleddes 2007. 

 

Under den senaste månaden har 

priserna på bostadsrätter ökat med 5 procent och för villor med 2 procent, vilket motsvarar en 

årstakt på 14 respektive 11 procent27. Sedan debatten om ett eventuellt införande av ett 

amorteringskrav startades i september 2013 har priserna per den 23/4 2015 stigit med 17 

procent. Veckorna efter att FI tillkännagav att ett amorteringskrav skulle träda i kraft i augusti 

2015 kom det ut 8 procent fler bostadsrätter på marknaden till försäljning jämfört med samma 

tidpunkt förra året. Samtidigt är det generella utbudet på historiskt låga nivåer 28 . 

Mäklarpanelen anser att stegringen av priserna den senaste tiden berott av att många ville 

undvika att drabbas av ett hårt amorteringskrav och därför valde att köpa bostad innan det var 

tänkt att kravet skulle införas den 1 augusti 2015.  

 

4.4.1 Mäklarpanelens förväntade prisförändringar efter införandet av 
amorteringskravet 
Efter det att FI den 23 april meddelade att för tillfället dra tillbaka amorteringskravet visar 

statistik från Hemmet och Blockets bostadssidor att aktiviteten avmattats rejält.  På Blockets 

bostadssidor minskade antalet besök med 38 procent veckan efter tillbakadragandet29. 

Enligt mäklarpanelen som tas fram av Fastighetsbyrån anser en majoritet av de tillfrågade 

mäklarna, 52 procent att ett amorteringskrav inte skulle att någon effekt vad gäller priserna på 

bostäder. 37 procent av mäklarna tror att det skulle resultera i sjunkande priser medan 11 

procent ansåg att det skulle resultera i en prisökning 30 . Det råder dock konsensus hos 

mäklarna om att ett amorteringskrav skulle leda till större inlåsningseffekter samt högre 

trösklar för att ta sig in på marknaden. Två områden som redan idag pekas ut som 

problemtyngda och starkt omdebatterade. 

                                                        
27Mäklarstatistik april 2015, Mäklarstatistik, 2015. 
28Aktuell prisstatistik, Mäklarstatistik, 2015. 
29Slopat amorteringskrav botar bofeber, SVD, 2015. 
30 Mäklarpanelen, Fastighetsbyrån 2015 

Figur 10, Historiskt kvadratmeterpris i riket sedan 1996, Mäklarstatistik 2015 



  
 

15 
 

 

4.5 Remisskritik på förslaget till amorteringskrav 
För att bidra till den sammanvägda analysen av vad amorteringskravet skulle få för effekter 

och bättre kunna besvara och diskutera kring de huvudsakliga frågeställningarna, har en 

genomgång av berörda instansers remissvar till FI:s ursprungliga förslag genomförts. De 

instanser som uttalat sig är Fondbolagens förening, Konkurrensverket, Riksgälden och 

Bankföreningen. Även kammarrätten i Jönköping har uttalat sig men detta remissvar tas inte 

upp här.  

 

Fondbolagens förening anser att förslaget är allt för omfattande och felriktat31. Föreningen ser 

hellre att sunda avtal kan nås mellan långivare och låntagare med hänsyn till det enskilda 

hushållet. Föreningen anser vidare att FI inte uppnår den önskade effekten om ökad 

ekonomisk trygghet hos hushållen. Att ha en låg belåning på sin bostad men samtidigt inte ha 

något sparkapital gör inte motståndskraften mot en finansiell kris eller lågkonjunktur bättre. 

Förslaget kan komma att slå mot konsumtionen och hindra hushållen att själv välja att istället 

spara på andra sätt med möjlighet till en högre förväntad avkastning. Därför anser föreningen 

att amortering och sparande skall kombineras i ett nytt förslag för att uppnå en bättre och mer 

önskvärd effekt.  

 

Föreningen ser vidare ingen mening med att sätta ett mål på att belåningen inte skall överstiga 

50 procent av bostadens värde. "Vidare kan det inte vara ett generellt önskemål att äldre ska 

efterlämna minst 50 procent av värdet på bostaden till arvingar, särskilt inte om pensionen är 

låg och ekonomin kärv”32 . Det kan skapa oönskade omfördelningar där det ekonomiska 

utrymmet minskar helt obefogat under perioder där ekonomin är mer ansträngd. 

 

De anser i likhet med mäklarpanelen och många andra aktörer bland andra Konkurrensverket 

att inlåsningseffekterna och trösklarna på bostadsmarknaden skulle öka33. Unga individer som 

inte har möjlighet till ekonomiskt stöd hemifrån och barnfamiljers möjlighet att flytta till 

större boende pekas ut som två särskilt utsatta grupper. Detta kan då innebära att 

inlåsningseffekterna blir större med tiden. De som nyligen köpt innan ett krav införs skulle få 

större argument att bo kvar och slippa amortera än att flytta till ett större boende trotts att 

behovet finns där när familjen växer. Detta problem skulle således inte uppstå om det fanns en 

starkare amorteringskultur i Sverige där de ansågs självklart att amortera. Nu när alternativet 

att inte göra det lever kvar cementeras ett motsatt läge där det är en självklarhet att inte 

behöva anpassa sin privatekonomi till att amortera.  

 

                                                        
31Fondbolagens remissyttrande angående Finansinspektionens förslag till amorteringskrav, Fondbolagens 
förening, 2015. 
32 Nilsson & Wall, Fondbolagens förening, 2015. 
33 Konkurrensverkets remissvar angående Finansinspektionens förslag till amorteringskrav, 
Konkurrensverket, 2015. 
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Även konkurrensverket har uttalat sig i remissrundan34. De trycker på att hushållen som 

kommer omfattas av kravet får en minskad frihet att välja sparform då de styrs in på ett 

räntesparande i form av amorteringar som har lägre förväntad avkastning jämfört med många 

andra sparformer. Ett annat problem de väljer att lyfta fram är bankernas möjlighet till att göra 

undantag från kravet för enskilda kunder. En del kundgrupper kan då bli beroende av sin 

banks välvilja. Detta kan leda till minskade möjligheter att byta bank då det finns en osäkerhet 

för kunden att samma fördelar kommer ges hos en annan aktör. På dessa områden som nämns 

som viktiga konsumentområden anser Konkurrensverket att möjligheterna till konkurrens 

minskar ytterligare från en redan låg nivå.  

 

Riksgälden har också lämnat ett remissyttrande där de ställer sig positiva till ett 

amorteringskrav generellt men anser att FI har utformat sitt förslag fel på en del punkter35. Att 

amortera i takt med att bostaden förslits anser de vara rimligt men tvekar när det gäller hur 

långt staten skall gå för att styra hushållens amorteringar. De förändrade amorteringsbeteendet 

de senaste åren anser Riksgälden visar på att en mindre strikt hållning kan tillämpas och att 

önskad effekt kan uppnås ändå. Att införa allmänna råd som skulle omfatta de högst 

skuldsatta hushållen anses vara rimligt. Denna grupp skall med fördel minimeras. Detta 

främst för att slippa de oönskade effekter som kan uppstå för enskilda hushåll men även för 

ekonomin i stort. Här påpekas likt Fondföreningen att ett en specificerad belåningsgrad på 50 

procent av värdet inte upplevs relevant i förhållande till åtgärdens mål.  

 

Riksgälden presenterar vidare ett antal konkreta alternativa lösningar. De hade hellre sett att 

en lösning där belåningen kopplades till inkomsten tillämpades istället för ett strikt krav på 

amortering. Att säkerställa att hushållen har tillräckliga marginaler i förhållande till sin 

inkomst anses mer centralt än att relatera lånestorleken till värdet på bostaden. Detta skulle 

kunna genomföras med ett skuldkvotstak eller i form av ett tak för skuldbetalningar. Dessa 

åtgärder tas upp i FIs promemoria36. FI anser dock att ett amorteringskrav är bästa vägen att 

möta den ökade skuldsättningen. Detta skulle då alternativt kunna utformas så att det omfattar 

hushållen med lån över en viss gräns i förhållande till inkomsten. Inkomsterna har över tid 

visat sig mer stabila än fastighetspriserna vilket enligt Riksgälden skulle kunna motverka 

onödig instabilitet i ekonomin. Antalet låntagare som står bakom lånet skulle även kunna ges 

utrymme till beaktning vilket inte det ursprungliga förslaget ger. Rimligen får risken för 

inkomstbortfall anses vara lägre om flera förvärvsarbetande står bakom lånet.  Dessa förslag 

anses minska ekonomins störningskänslighet och även öka bankernas säkerhet i sin utlåning. 

Belåningen skulle då kunna justeras över tiden och systemet skulle bli oberoende av 

uppskattade fastighetsvärden anser Riksgälden. 

 

Bankföreningen anser i sitt remissyttrande att FI:s förslag generellt är väl utformat och ligger i 

linje med föreningens tidigare rekommendationer men önskar se vissa justeringar37. 

                                                        
34 Ibid, 33 
35 Riksgäldens remissvar angående Finansinspektionens förslag till amorteringskrav, Riksgälden, 2015 
36 Finansinspektionens remisspromemoria, FI, 2015. 
37 Bankföreningens remissyttrande angående Finansinspektionens förslag till amorteringskrav, 
Bankföreningen, 2015. 
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Bankföreningen lyfter problemet kring om en låntagare har belånat samma bostad hos flera 

kreditgivare. Frågan de ställer sig är hur amorteringsbeloppet då skall tas fram då 

banksekretess gäller mellan instituten och olika värderingar kan göras hos dessa. De föreslår 

att belåningsgraden skall beräknas på aktuell skuld och att amorteringsbeloppet skall räknas 

om vid omvärdering eller byte av bank. Att marknadsvärdet skall ligga till grund för 

amorteringsbeloppet anses vara bra men de ställer sig kritiska till regeln om att omvärdering 

enbart skulle få ske vart femte år. Detta skulle enligt föreningen skapa stora administrativa 

svårigheter då ett nytt värde och en ny belåningsgrad måste tas fram. Även risken för att 

andelen blancolån ökar om utökning av befintliga lån omfattas av kravet lyfts fram. 

Bankföreningen föreslår därför att amorteringskravet enbart skall gälla på den utökade delen 

och att det då skall amorteras i en högre takt. Annars kan små tilläggslån föranleda att stora 

amorteringskrav skapas enbart genom en lite ökning av lånet och incitamenten att istället ta 

upp blancolån ökar vilket inte anses önskvärt då räntan är högre för kunden och banken inte 

har säkerhet för lånet. Riskerna i det finansiella systemet skulle då öka och FI skulle få det 

svårare att bedriva tillsyn över bostadsmarknaden på mikronivå anser föreningen.  

  

4.6 Synpunkter från de intervjuade respondenterna  
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som genomförts under arbetets gång.  

Texten är uppdelad i fyra underrubriker under vilka respondenterna givetvis möjlighet att 

framföra sina idéer och tankar. 

 

4.6.1 Situationen på bostadsmarknaden idag 
Situationen på bostadsmarknaden idag får anses vara komplex, samtidigt som det byggs mer 

än de senaste åren, 40 000 bostäder i år, är situationen allt annat än tillfredställande. Tobias 

Dysenius, Försäljningschef bostad Riksbyggen, ser i dagsläget en bostadsmarknad i Sverige 

där många aktörer står beredda att producera nya bostäder för att på så sätt mätta marknaden. 

Den stora efterfrågan på begagnade bostäder har gjort det lönsamt att bygga men plan och 

bygglovsprocessen i Stockholm ligger på mellan 7-10 år vilket är alldeles för lång tid. Detta i 

kombination med höga markpriser gör att processen blir både lång och dyr menar Dysenius 

och Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. Det viktiga är att 

korta ned denna process samt att hitta ett sätt att bygga billigare, detta skulle t.ex. kunna göras 

genom att bygga mindre lägenheter eller sänka standarden på boenden menar Dysenius. 

Tillgången på infrastruktur är avgörande för att bostäder skall kunna byggas och här har 

investeringarna inte hängt med anser Wellhagen. Ett annat problem är dagens 

hyressättningssystem som minskar rörligheten. De nybyggda bostäderna får relativt höga 

hyror och de som står utanför marknaden idag är inte anpassade till den nivån. Politiska beslut 

måste till på flera fronter samtidigt för att få effekt. Att enbart fokusera på bostadsbyggande 

med subventioner utan att underlätta för dem som står utanför marknaden direkt anser 

Wellhagen inte kommer ge önskad effekt. Den ökade skuldsättningen som lett fram till 

debatten om amorteringskravet är dock symptom på en bygg- och bostadsmarknad som 

fungerar dåligt. Att situationen för att äga är gynnsam i form av låga räntor, räntesubventioner 

och låg fastighetsavgift är det ingen tvekan om. Trotts detta byggs det för lite och 
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skuldsättningen ökar. Detta kan komma att bli ett stort samhällsekonomiskt problem när 

priserna sjunker, anser Pär Svanberg, bostadspolitisk expert på Hyresgästföreningen 

Riksförbundet. 

 

Robert Ljungström, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån, har i sitt arbete noterat en marknad 

med ett lågt utbud och ett högt tryck på snabba avslut. Trycket var extra hårt under årets första 

månader när kravet fortfarande var aktuellt säger Ljungström. Mycket frågor och funderingar 

om vad kravet innebär och även vad som händer nu när det inte längre är aktuellt har 

inkommit. Det är speciellt spekulanter på mindre objekt som verkar oroade. Ljungström tror 

att priserna på mindre objekt skulle påverkas direkt med en eftersläpning till de större. De 

som säljer de mindre objekten tar med sig vinsten uppåt. Ljungström tror att kravet skulle 

kunna göra nytta på sikt med lägre prissättning då det fria kapitalet minskar. Att förslaget 

annonserades för att införas inom så snar framtid som i augusti 2015 i ett läge där marknaden 

redan var het anser han dock var felaktigt då det eldade på marknaden än mer.  Ljungström 

ser en risk i att omsättningen av objekt kan minska då rädslan att byta boende kan öka vid ett 

amorteringskrav som enbart omfattar nya lån. 

 

SEB:s privatekonomer Jens Magnusson och Américo Fernandez tror att det finns en risk för 

att rörligheten på bostadsmarknaden minskar, en marknad som redan präglas av dålig 

rörlighet. Reavinstskatten är ännu en faktor som gör att folk kanske väljer att inte flytta vilket 

resulterar i att många äldre bor för stort och många barnfamiljer bor för litet. Magnusson 

menar att det inte är en ökad nyproduktion som är den stora nyckeln till en bättre fungerande 

bostadsmarknad utan att det är ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet. 

När det kommer till bostadspriserna är SEB:s privatekonomer av den uppfattningen att det är 

väldigt svårt att sia kring vad som kommer att hända. Allt annat lika borde priserna gå ned lite 

vid ett krav i och med att månadskostnaderna blir högre men som Magnusson uttrycker det är 

allt annat aldrig lika vilket gör det svårt att dra slutsatser kring vad det egentligen är som 

påverkar priserna. 

 

Det finns också en risk att de som redan är kapitalstarka väljer att minska sin investering en 

aning och därmed köper en lite mindre lägenhet. Något som kan resultera i att många köpare 

vill ha de mindre lägenheterna vilket kan få priserna att stiga på dessa. Det finns också en risk 

att flyttströmmarna bromsar in, ett sätt att förebygga detta vore att bygga mindre lägenheter 

fortsätter Dysenius. 

I det fall amorteringskrav endast gäller nyupptagna lån, finns det en uppenbar risk att 

rörligheten på bostadsmarknaden kan påverkas. Den som har hög belåning, och vill undvika 

kravet, har nämligen starka incitament att inte flytta. Ett exempel skulle kunna vara en familj 

som idag bor i två rum och kök men ska få tillökning och behöver flytta till större. I det fall de 

skulle hamna över gränsen för amorteringsfrihet, skulle den kunna dra sig för att flytta. 

Troligen är det bara en mindre andel hushåll som berörs av denna problematik. Den negativa 

effekten på rörligheten av reavinstskatten vid försäljning av bostadsrätter och villor, är 

sannolikt betydligt större. Men det är problematiskt om ett amorteringskrav förvärrar 

problematiken ytterligare, menar Thomas Ernhagen, Chefekonom hos Fastighetsägarna 

Sverige. 
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4.6.2Amorteringskravet påverkan på nyproduktion av bostäder 
Ett amorteringskrav skulle allt annat lika minska efterfrågan på nyproducerade boenden och 

frågan blir då hur finansiering skall hittas till de som skall byggas. Politikerna menar att för 

att lösa den delen skall främst små bostäder byggas för att minska bostadsbristen. Här finns 

det risk att missmatchningen blir än värre än den är idag och dessutom har fastighetsbolagen 

sin egen tillgångsmix och finansiering att tänka på vilket inte skall förringas menar Wellhagen. 

Om diskussionen kring amorteringskravet minskat antalet påbörjade bostadsbyggen den 

senaste tiden går inte att undersöka då det är en för kort period. Dessutom startar många 

projekt ändå på våren på grund av de goda förutsättningarna årstiden ger för byggande. 

Dysenius tror att det kan ske en uppbromsning beträffande nyproduktionen till följd av de nya 

reglerna som ligger i luften då byggbolag väljer att avvakta med byggnationen innan de vet 

hur marknaden reagerar. Om ett skifte i preferenser på storlek på bostäder går att urskilja kan 

byggbolag tvingas projektera om för att bättre möta efterfrågan vilket kan ta lång tid tror 

Dysenius. 

 

Baksidan blir att nybyggnationen drabbas särskilt av att amorteringskravet enbart var tänkt att 

gälla nya lån och där med nyproducerade bostäder. Ett ökat bostadsbyggande borde istället 

vara prioritet ett istället för att fokusera på åtgärder som försvårar för detta för att förebygga 

någonting som kanske inte finns, ett kortsiktigt tänkande hos hushållen, anser Hans Lind, 

professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Enligt Ernhagen är risken 

uppenbar att nyproduktionen av bostadsrätter och villor skulle kunna minska, eftersom 

amorteringskravet - allt annat lika - gör det svårare för presumtiva köpare att klara 

finansieringen. Det gäller kanske i synnerhet unga och andra grupper med mer begränsade 

ekonomiska resurser.  Hur stora effekter det handlar om är dock svårt att förutspå. 

 

4.6.3 De tillfrågades åsikter om amorteringskravet 
Lind har sedan bolånetakets tid förespråkat ett amorteringskrav hellre än ett lånetak. Detta för 

att det skall vara naturligt att kunna betala av skulden. Det får även andra effekter som att de 

personer som idag står utanför marknaden får större möjlighet att komma in om 

kontantinsatsen sänks. Detta dömde FI ut med argumentet att ett amorteringskrav skulle vara 

för praktiskt krångligt och att ett lånetak därför var att föredra. Lind förespråkar att 

bolånetaket skall beräknas på aktuellt marknadsvärde som hela tiden skall uppdateras och där 

igenom reglera amorteringen. Om en låntagare kliver över bolånetaket skall ett 

amorteringskrav slå in och reglera belåningen så den går ner till max 75 procent och detta 

under en kortare period på 5-10 år. Lind anser att diskussionen kring amorteringskulturen i 

Sverige blir snedvriden när man tittar på det enskilda hushållet isolerat. Många har personer i 

släkten som sitter på förmögenheter i sitt boende som deras barn sedan kommer ärva. 

Funktionen av att amortera för dessa arvingar blir då liten och därför gör dem inte det utan 

sparar vanligen mer vilket syns i statistiken över sparande. Så beskrivningen av hushållen som 

kortsiktiga och inkompetenta är felaktig enligt Lind. Amorteringar historiskt skall ses ur 

perspektivet att situationen var en annan då mot nu men att amorteringskulturen inte har 

förändrats. De flesta känner fortfarande att de vill bli av med sina lån men att de inte behöver 

ta hand om det nu. Belåningsgraden har minskat sedan finanskrisen och Lind upplever att lån 
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över 75 procent inte har varit amorteringsfria sedan dessa. D.v.s. att ett amorteringskrav redan 

har funnits i 7-8 år. Priserna föll inte i Sverige i speciellt stor omfattning under finanskrisen 

och bankerna ville därför säkra upp för att detta skulle kunna hända. Amorteringarna är därför 

större idag än 2007-08 vilket som även tidigare visats i undersökningar från 2011 jämfört med 

dagsläget.  

I dagsläget handlar debatten om svenskarna borde amortera mer. Svenskar sparar generellt 

sett mycket och kravet skulle då enligt Lind påverka sparandet snarare än konsumtionen. De 

som får lån idag är hushållen med goda inkomster eller stora tillgångar då bankernas krav har 

hårdnat och frågan enligt honom blir då hur mycket ett krav egentligen skulle påverka dessa. 

Antagligen skulle enbart sparandet skiftas om från börsen till amortering. Wellhagen anser att 

det är sunt att amortera och detta gör redan många idag men med ett övergripande krav 

minskar flexibiliteten och utlåningen blir mer stelbent vilket kan hindra yngre att komma in i 

vuxenlivet. Istället skall lånet regleras efter låntagarens ekonomiska förutsättningar. Att 

tvinga in människor i ett sparande i form av amorteringar anses också olyckligt enligt 

Wellhagen.  Dysenius instämmer i att det är viktigt med en sund amorteringskultur men för att 

inte de unga ska drabbas alltför hårt skulle ett subventionerat sparande till bostäder vara en 

bra åtgärd. Dysenius tar även upp möjligheten att hushåll som verkligen inte vill amortera kan 

komma att lösa detta på annat sätt, kreativa lösningar med blancolån med lång amorteringstid 

eller ett eventuellt utnyttjande av utländska banker för att komma runt kravet är möjliga 

alternativ. Det är dock tveksamt om ett generellt tvingande amorteringskrav är det bästa sättet 

att uppnå en sådan kultur. Det är inte alltid amortering är det bästa sparandet för ett enskilt 

hushåll. Därför borde sparandet, inklusive amorteringar, hanteras mellan långivaren och 

låntagaren. Ett sätt att uppmuntra amorteringar skulle kunna vara att låta långivarens risk 

återspeglas i räntesättningen. I dagsläget ger bankerna ofta de som har större lån (i förhållande 

till värdet på sin bostad) bättre villkor än de som har små lån. Om risken fick styra skulle det 

vara tvärtom, enligt Ernhagen. 

 

Dysenius är av åsikten att amorteringskravet har haft stor påverkan på marknaden och finner 

detta olyckligt. Ett amorteringskrav som infördes stegvis under 5-10 år hade varit en bättre 

åtgärd för att vänja marknaden. De som drabbas hårdast av kravet som det är utformat idag är 

de som är unga, förstagångsköpare och de som nyligen skaffat familj och måste flytta till 

något större. I övrigt skulle en kombination av att minska ränteavdraget och öka amorteringen 

vara ett bra alternativ till de förslag FI presenterat tycker Dysenius. 

 

Lind är av uppfattningen att det känns ineffektivt att ett amorteringskrav enbart skulle gälla 

nya lån om man vill sänka bolånestocken, ett alternativ för att bättre uppnå detta är att alla 

skulle behöva amortera men mindre än i det ursprungliga förslaget så att fler bidrar men med 

mindre summor. Ett exempel skulle vara att alla skall amortera ner till 75 procent av aktuellt 

marknadsvärde och det får som längst ta 10 år. Detta skulle vara en metod där små steg tas för 

att undersöka effekterna av ett införande och från statens håll visa vilken riktning som skall 

gälla framöver. Om ett amorteringskrav verkligen skulle förbättra situationen eller om 

situationen kan lösas mellan långivare och tagare anser Svanberg vara osäkert. Att 

amorteringskulturen måste förbättras ser han dock som en självklarhet då hushållen inte kan 

räkna med att inflationen ska urholka skulderna.  



  
 

21 
 

 

SEB:s privatekonomer ser positivt på införandet av ett amorteringskrav men är dock av den 

uppfattningen att det förslag som låg i luften innan FI la fram sitt krav, alltså den 

överenskommelse som var på gång mellan bankföreningen och bankerna som hade resulterat i 

ett frivilligt krav från bankernas sida hade varit att föredra.  De menar vidare på att sedan 

frågan uppmärksammades har SEB kommit väldigt långt i sitt arbete med att förbättra 

amorteringskulturen, ungefär 90 procent av SEB:s nya bolånekunder amorterar redan och 

antalet som efterfrågar amorteringsfritt har minskat och antalet som faktiskt får ett 

amorteringsfritt lån hos SEB är än färre. Amorteringstakten är dock lite lägre än de förslag FI 

lagt fram, men bland de kunder som har en belåningsgrad som överstiger 70 procent är 

skillnaden inte så stor. 

 

SEB har som regel att det bara lånar ut fem gånger årsinkomsten till sina kunder. De menar att 

det är sunt att jobba med en sådan gräns, hushåll ska inte kunna belåna sig hur mycket som 

helst, även om många skulle klara av en högre belåning i dagens låga ränteläge. Att SEB har 

dessa regler och är hårda med amorteringen har gjort att de kunder som inte velat amortera 

har gått till andra banker, det var detta konkurrensverket pekade på när de sa nej till en intern 

bankuppgörelse. Att konkurrera om amorteringar ska vara en naturlig del av verksamheten. I 

det långa loppet är banken inte snäll mot hushållen för att de slipper amortera, utan det som 

händer är att räntekostnaderna förblir höga under en lång tid. Magnusson menar att den stora 

nackdelen om det inte blir något krav är att det fortsatt är så att alla banker gör olika vilket gör 

att kunder tror att de tjänar på att gå till den bank där månadskostnaden blir lägst, vilket inte 

alltid är det som är bäst i längden. 

 

Jens Magnusson och Américo Fernández medger att det finns ett resonemang om att det inte 

är lönsamt att amortera, speciellt inte när börsen går så starkt som den gör just nu. Med en 

bolåneränta på 1,5 procent samtidigt som det är tämligen enkelt att i detta börsklimat få en 

årlig avkastning på 10 procent på börsen förefaller det inte särskilt ekonomiskt att amortera. 

Dock är det viktigt att ha i åtanke att börsuppgången inte kommer att vara för evigt, ett 

misstag som många gör. När det kommer till amortering som sparform är privatekonomerna 

ense om att det kommer att påverka annat sparande. Skillnaden mellan detta är dock att 

genom amorteringar minskas skulden, det åstadkoms inte på börsen. Genom att amortera 

frigörs ett sparutrymme som gör hushållen kan öka belåningsgraden om de behöver kapital i 

framtiden. Dock är det ett ganska illikvitt sparande, det är svårt att få ut pengar snabbt om t.ex. 

bilen går sönder eller om taket måste läggas om. Men generellt sett är det en bra sparform 

som får ned räntekostnader och minskar sårbarheten säger Magnusson. Fernández tillägger i 

debatten kring vilket mått som ska användas för att mäta hushållens skuldsättning att 

skuldkvoten är ett bra mått, men att det borde kompletteras med räntekvoten och en 

skuldsättning som tar hänsyn till hela tillgångssidan. Att sätta skuldsättningen i förhållande 

till kassaflödet utan att titta på tillgångssidan är lite konstigt menar även Magnusson. 

 

Nordeas privatekonom Mikael Skytt säger att banken hade kommit långt i det arbete som det 

tilltänkta amorteringskravet medförde. Alla nya bolånetagare med en belåningsgrad 

överstigande 70 procent amorterar idag med några få undantag. Skytt fortsätter med att säga 
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att Nordeas kunder ser positivt på att amortera. Det är ett riskfritt sparande i bostaden som kan 

jämföras med att sätta in pengarna på ett vanligt konto som i princip ger 0 procent i ränta. En 

mix av långsiktigt sparande och amortering är bäst, på så sätt uppnår man en balanserad 

investeringsportfölj med bra riskspridning. Nordea testar alla nya lån med minst 8 procents 

ränta för att hushållen med god marginal ska klara av sina bolån. Bankens kunder ska också 

klara av att amortera hela lånet på 50 år med rak amortering. Vidare menar Nordeas 

privatekonom att en kraftig räntehöjning skulle kunna leda till att kunderna minskade sin 

konsumtion, dock borde högre räntor motiveras av högre inflation och därmed större 

löneökningar vilket skulle resultera i att förändringen inte skulle bli så stor. Likt en 

räntehöjning tror Skytt att en konsumtionsminskning skulle kunna bli ett faktum efter ett 

införande av ett amorteringskrav, även sparandet på annat håll skulle kunna minska. 

Rörligheten på bostadsmarknaden skulle dessutom bli mindre till följd av att hushållen skulle 

välja att bo kvar i sina bostäder för att inte behöva amortera anser han. 

 

4.6.4 Amorteringskravets påverkan på preferenser rörande boendeform 
Att ett amorteringskrav skulle påverka viljan att äga sin egen bostad ser Ernhagen som 

marginell. Teoretiskt sett kan ett amorteringskrav visserligen leda till en ökad efterfrågan på 

hyresrätter. I praktiken kommer dock hyresregleringen (det s.k. bruksvärdessystemet) att hålla 

tillbaka utbudet av hyresrätter. Det beror dels på att regleringen begränsar nyproduktionen av 

hyresrätter, dels på att den minskar rörligheten i hyresbeståndet. Enligt Pär Svanberg, 

bostadspolitisk expert på Hyresgästföreningen Riksförbundet, finns det inga direkta samband 

mellan ett amorteringskrav och villkoren för boende i hyresrätt Svanberg anser att ett krav 

enbart skulle påverka efterfrågan på hyresrätter marginellt. Det som byggs idag har generellt 

för höga hyror för medelinkomsttagare vilket gör att uppsidan i efterfrågan är begränsad. Ett 

preferensskifte mot hyresrätter skulle kunna vara en följd om lånesituationen för vissa hushåll 

blir för tuff, problemet är att det inte finns hyresrätter i tillräckligt stor utsträckning, något 

som Riksbyggen skulle vilja ändra på om kassan tillät säger Dysenius. Mäklare Ljungström 

ser är att efterfrågan på mindre lägenheter i centrala Stockholm har ökat speciellt under de 

senaste åren. Fler bor på mindre ytor nu än någonsin. Många vill alltså åt det centrala läget 

men är beredda att bo på mindre yta för att ha råd med detta. Detta är en effekt som 

Ljungström ser skulle kunna bli än starkare vid ett amorteringskrav. 
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5 Diskussion 

5.1 Hushållens boende- och sparandepreferenser 
Som det beskrivs i teorin kring utbud och efterfrågan styrs priserna på bostadsmarknaden till 

största del av förändringar i efterfrågan då utbudet på marknaden, som den ser ut idag är, 

relativt konstant. Ett införande av ett amorteringskrav skulle dock kunna leda till en 

utbudsminsking om en effekt blir att hushållens rörlighet minskar då hushåll väljer att bo kvar 

i sin bostad för att slippa amortera. Något som många av de intervjuade experterna ser som 

sannolikt. Att många hushåll skulle välja att bor kvar i sin befintliga bostad skulle också leda 

till att efterfrågan på bostäder minskar då dessa inte kommer agera köpare. Dessa effekter 

motverkar varandra vilket skulle minska nettoeffekten av dem.  

 

Vad gäller efterfrågan styrs den av en rad faktorer som nämns i teoridelen. Frågan är vilka av 

dessa som påverkas av att ett amorteringskrav införs. Att priset och tillgången på substitut till 

att äga sitt boende skulle förändras i så stor utsträckning att det skulle få en påverkan på 

priserna förefaller osannolikt. Vi är av uppfattningen att ett amorteringskrav inte skulle 

påverka byggnationen av hyresrätter. Bruksvärdesystemet är en av faktorerna som håller 

tillbaks denna effekt. Beträffande inkomst- och förmögenhetsförhållanden kan dessa komma 

att påverkas genom att kreditutrymmet minskar då hushållen inte kan ta upp lika stora lån då 

detta resulterar i högre löpande kostnader. Undersökningar har visat att 5 av 10 inte vill köpa 

bostäder som tvingade dem att ta ett lån som resulterar i en belåningsgrad som överstiger 50 

procent. Samtidigt anser 4 av 10 att de skulle klara av de ökade amorteringskostnaderna 

genom att minska sitt sparande eller sin konsumtion. Att konsumtionen inkluderas i denna 

siffra visar att 6 av 10 inte skulle klara de ökade kostnaderna även om de drar ner sin 

konsumtion maximalt. Detta ser vi som en varningssignal om att marknaden är känslig för 

löpande kostnadsökningar. I motvikt mot detta amorterar redan idag 85 procent av hushållen 

som har en belåningsgrad mellan 70 och 85 procent, bland de hushåll som har en 

belåningsgrad som ligger mellan 50 och 70 procent är andelen som amorterar 45 procent. 

Indikationerna är dock att amorteringstakten idag är något lägre än FI:s förslag även om 

många amorterar.  

 

En annan punkt som skulle kunna påverka efterfrågan är om det sker ett skifte i hushållens 

preferenser. Ett preferensskifte mot mindre lägenheter är något som i samband med en 

utbudsminskning skulle kunna leda till att priserna på dessa stiger trots ökade 

amorteringskostnader. Vi har i marknaden under de senaste åren sett en dragning till mindre 

objekt och att hushållen kan tänka sig att bo mindre om läget på bostaden väger upp 

storleksminskningen. Ett preferensskifte kan även vara att hushållen är beredda att lägga mer 

av sin disponibla inkomst på boendet vilket skulle hålla uppe priserna. 

 

Om hushållens förväntningar på bostadspriserna är höga kan det leda till att priserna och 

efterfrågan hålls uppe. Stigande priser skulle innebära fallande belåningsgrader och leda till 

att fler hushåll skulle slippa amortera på sikt vilket skulle motivera hushåll att till en början 

belåna sig högt. En förväntan på höga bostadspriser framöver skulle alltså minska effekterna 

av ett införande på åtminstone kort sikt. Om hushållen skulle agera utefter dessa 
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Figur 11, Nyttomaximering mellan kvm och konsumtion med 
budgetlinjer och indifferenskurvor 

förutsättningar skulle detta elda på den redan heta fastighetsmarknaden och inte leda till de 

önskade effekterna som minskad skuldsättning.  

 

Sammanvägt kan det argumenteras för utbud och efterfrågeförändringarna motverkar 

varandra. I fallet för mindre lägenheter där ett preferensskifte gentemot dessa kan leda till en 

ökad efterfrågan i kombination med ett lägre utbud. Att efterfrågan bir högre för denna typ av 

bostäder kan även förklaras av att många av de presumtiva köparna är förstagångsköpare, 

vilket gör att de inte är säljare, och därmed inte påverkar utbudet.  Här verkar efterfråge- och 

utbudsförändringarna åt samma håll vilket håller priserna uppe enligt teorin. Vad gäller större 

lägenheter är en möjlighet att efterfrågan faller mer än utbudet på grund av preferenskiftet 

mot mindre lägenheter. Vilket då i teorin skulle leda till lägre priser.  

 

Rent teoretiskt kan i en situation där ett amorteringskrav införs hushållen inte längre lägga så 

mycket pengar som behövs för att köpa t.ex. 100 kvm då de löpande kostnaderna genom 

amortering har ökat, nu kan istället enbart ett mindre antal kvadratmeter köpas även om alla 

pengar läggs på boendet. Detta medför att budgetlinjen pressas neråt efter y-axlen i figur 12.  

 

I detta fall nås en sämre indifferenskurva med 

den nya budgeten eftersom att 

boendekostnaderna har blivit högre. Hushållen 

kommer då enligt teorin uppnå en lägre 

nyttonivå genom att enbart nå den röda 

indifferenskurvan istället för den blå i figur 12. 

 

Att strikt se amortering som en boendekostnad 

är dock inte helt korrekt då det rör sig om ett 

sparande. Detta kan göra att hushållen helt 

enkelt väljer att skifta om sitt sparande från 

banken eller börsen till amortering.  Med andra 

ord kan hushållen vara beredda att ha en större månatligt utgift efter amorteringskravets 

införande och ändå uppnå samma nytta om inga preferenser kring vilket sparande hushållet 

föredrar finns. Vi anser dock att sådana preferenser borde finnas då hushållen bör ha en 

dragning mot att maximera sina ekonomiska förutsättningar. Börsen har i genomsnitt avkastat 

9,9 procent per år sedan år 1900 och där igenom skulle en större förmögenhet kunna byggas 

upp än genom att amortera på sina skulder38. Detta gäller speciellt när räntorna är så låga som 

idag och differensen blir stor mellan börsutvecklingen och räntorna, det gör det relativt dyrt 

att amortera. Samtidigt vet vi att många inte känner att de behärskar placeringar av olika slag 

och därför kan befaras att dessa skulle konsumera för pengarna eller enbart ha pengarna på ett 

vanligt sparkonto. Detta skulle även enligt vår åsikt vara sämre än att amortera i dagens 

ränteläge där minusräntor på lönekonton står för dörren. Ytterligare en faktor som borde leda 

                                                        
38 Dimson, Elroy. Marsh, Paul. & Staunton, Mike. Global Investment Returns Sourcebook, Credit Suisse, 

2012. 
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till att amortering som sparform inte är att föredra är att det är en illikvid sparform som det 

gör det svårt att få loss kapital vid behov.   

 

5.2 Prisförändringar på bostäder inför och efter amorteringskravet 
Utifrån det kommunicerade beskedet om att amorteringskravet skulle införas den 1 augusti 

2015 fram till att det drogs tillbaka den 21 april 2015 borde marknaden enligt teorin om 

effektiva marknader omedelbart reagerat på den nya informationen om att boendekostnaderna 

kommer öka vid ett införande och därigenom vara beredda att betala ett högre pris redan idag. 

 

Utifrån dessa parametrar borde priserna stiga enligt teorin då kostnaderna blir högre efter 

införandet vilket medför att köparna bör bli villiga att betala mer för att slippa amortera. 

Priserna skall stiga till en nivå som gör att individens räntekostnader som uppstår vid 

belåningen går upp mot de totala kostnader som uppstår efter införandet. Alltså 

räntekostnader plus amorteringskostnader.  Efter införandet borde efterfrågan falla då de 

löpande kostnaderna i form av amortering har ökat vilket skall dra ner priserna enligt 

modellen då en del av räntekostnaderna måste ersättas av amorteringskostnader och där med 

kan inte lika stora lån upptas för att bibehålla samma kostnadsnivå. Figur 11 nedan illustrerar 

hur förloppet skulle ske utifrån teorin. Där både priserna svart linje, och kostnaderna, röd linje, 

stiger vid kommunicerandet av kravet. Sedan vid införandet bör priserna falla tillbaka men 

kostnaderna ligga kvar på den nivå de stigit till. Vi är dock medvetna om att ovanstående 

resonemang är hypotetiskt då det är mer värt att kostnaden består av amorteringar som är en 

avbetalning istället för enbart räntor. Hur mycket hushållen är beredda att betala för att slippa 

amortera beror på deras boendepreferenser. 

 

 
Figur 12, Figur 12,Tidsförlopp över kostnader och priser 

 

 

Gällande denna del har effekterna på priserna inför kravet kunnat studeras och vi har noterat 

en prisökning på marknaden sedan FI annonserade att ett krav skulle införas har priserna för 

villor och bostäder stigit med en motsvarad årstakt motsvarande 11 respektive 14 procent. 

Den omedelbara effekten som illustrerats ovan har dock inte åstadkommits då processen kring 

att köpa en bostad är lång med många inblandade parter. Det råder även en okunskap om vad 

ett amorteringskrav skulle komma att innebära, dessutom har en osäkerhet rått kring om 

kravet skulle träda i kraft, en oro som visade sig vara befogad.  
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5.3 Kommer skuldsättningen att minska? 
Ett amorteringskrav är en form av tvångssparande som kan ses som en åtstramande 

finanspolitisk åtgärd då den beslutas från statligt håll. Enligt IS/LM modellen, som är vanligt 

förekommande i nationalekonomisk teori, skulle en sådan åtgärd medföra att IS-kurvan 

förskjuts nedåt. Detta då IS-kurvan härleds av varumarknaden och visar vilken ränta som 

krävs vid varje given BNP för att varumarknaden skall vara i jämnvikt. IS-kurvan förskjuts av 

förändringar i skatter och statliga utgifter. Amorteringskravet skulle göra att den disponibla 

inkomsten minskar för de som omfattas vilket skulle leda till att räntan och BNP faller. En 

invändning är dock att ett amorteringskrav inte är lika omfattande som en skatt, effekten blir 

dock lika riktad men betydligt mindre än vid en ny skatt speciellt om enbart nya låntagare 

omfattas.  

 

Den önskade effekten som FI vill se med stabilare ekonomi och lägre risk för att bubblor skall 

skapas åstadkoms i teorin genom skift i IS kurvan på detta sätt. I den nuvarande situationen 

när många redan amorterar och enbart nya lån skall omfattas finns risk för att effekten inte 

skulle bli den önskade då den inte är tillräckligt omfattande för att åstadkomma ett skift av IS-

kurvan nedåt.  Utifrån detta kan vi tänka oss att skuldsättningen inte skulle påverkas nämnvärt 

till att börja med då få hushåll kommer omfattas. Det har även beräknats att det skulle ta 20 år 

för alla hushåll att omfattas av kravet och därför skulle många effekter komma med en stor 

eftersläpning. Om fokus skall ligga på att minska bolånestocken och där med få ned 

skuldsättningen hade en mer genomgripande reform varit att föredra. Detta skulle kunna bestå 

av att alla hushåll med bolån över en viss gräns skulle omfattas av ett krav på att amortera. Då 

skulle en betydligt lägre amorteringstakt kunna tillämpas och stocken i kronor räknat skulle 

ändå minska mer än med FI:s förslag.   

 

Att många redan amorterar och att den ytterligare effekten av ett amorteringskrav enligt denna 

teori skulle vara begränsad kan kopplas till bankernas beteende i frågan om hur de arbetar 

med de individuella amorteringsplanerna. Om amorteringsökningen varit jämn mellan 

bankerna hade effekten mer troligt orsakats av den allmänna debatten om 

amorteringsbeteenden och att där med själva amorteringsplanen spelat mindre roll. Nu kan 

istället skillnader på hur mycket hushållen amorterar beroende på vilken bank de har märkas 

av. Det tyder på att icke lagstadgade åtgärder även kan få önskad effekt om de utförs på rätt 

sätt.  

 

5.4 Diskussion kring aktörernas åsikter 
Till att börja med får konstateras att vad marknadens aktörer anser om ett amorteringskrav är 

starkt kopplad till vilket specifikt område som respektive aktör är verksam inom. De har olika 

syn på vilka problemen på marknaden är och därför ser de olika lösningar. Många är överens 

om att ett amorteringskrav är en åtgärd som i sig är bra men osäkerheten kring hur stora 

effekterna skulle bli är stor. 

 

Beträffande hur pass viktigt ett amorteringskrav är för att förändra hur hushåll ser och 

reflekterar över skuldsättning och amorteringsbeteende råder det delade meningar om hos 
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experterna.  Vissa menar att svenska hushåll måste amortera mer för att bibehålla finansiell 

stabilitet medan andra inte ser några som helst problem i den rådande kulturen. Vår 

uppfattning är att en sund kultur beträffande hur hushållen förhåller sig till belåning är viktig 

för den finansiella stabiliteten i Sverige. Att inte amortera på ett bolån ser vi som minst 

oroväckande då fastigheter är reala tillgångar vars historik visar att priserna på lång sikt 

tenderar att stiga.  Att tvingas amortera i en situation där dessutom inflationen urholkar värdet 

på lånet mätt i reala termer känns inte som en nödvändighet. Att tvingas amortera skulle 

kunna vara ett alternativ om hushållen konsumerade de belopp som skulle kunna amorteras, 

så är situationen dock inte idag utan svenska hushåll sparar mer än någonsin, ofta dessutom i 

tillgångsslag som avkastar betydligt bättre än vad bolåneräntan ligger på. Att tvinga hushållen 

att amortera ökar med det resonemanget knappast motståndskraften mot inkomstbortfall. Vi 

anser att debatten kring hushållens skulder är något snedvriden och till skillnad från många av 

de tillfrågade respondenterna är vi av uppfattningen att hushållen har betydligt bättre koll på 

sin ekonomiska situation än vad som ofta framställs i media. Det råder delade meningar om 

hur pass stor påverkan, om någon, konsumtionen skulle kunna ta av att ett krav införs. 

Magnusson och Lind är överens om att hushållen har tillräckligt med sparutrymme för att 

klara av ett amorteringskrav medan Skytt tror att det visst kan påverka konsumtionen.  Vi tror 

att hushållen med de höga sparkvoter vi ser ha möjlighet att helt enkelt genomföra ett skifte 

av sparform utan att inskränka på konsumtionen, dock kan som tidigare nämnts hur hushållen 

ser på amortering som sparform spela en stor roll.  Dock är vi av uppfattningen att de hushåll 

som tycker att amortering inte är en bra sparform kommer att göra allting för att slippa 

amortera, alltså välja att inte byta bostad efter det att kravet har införts. Denna grupp skulle då 

inte behöva skifta sparform heller. Den grupp som inte har något emot att amortera kan tänka 

sig att flytta trots ett amorteringskrav men de skulle i detta läge enbart skifta sin sparform utan 

att inskränka på konsumtionen.  Andelen hushåll som inte skulle klara av 

amorteringskostnader utan att inskränka på sin konsumtion är liten och vi tror heller inte att 

de skulle försätta sig i en situation där de tvingades att amortera. Vi tror med andra ord alltså 

att ett amorteringskrav skulle få väldigt små effekter på konsumtionen. 

 

De flesta experter är överens om att ett amorteringskrav kan leda till ökade inlåsningseffekter 

på bostadsmarknaden, hur stora dessa skulle bli skulle styras av hur pass villiga hushållen är 

att amortera. De tillfrågade privatekonomerna uppger att den absoluta majoriteten av deras 

bolånekunder ser positivt på att amortera. Om detta stämmer torde inlåsningseffekterna bli 

mindre än vad experterna befarar. Vad som talar emot detta är dock de den intervjuade 

mäklaren uppger beträffande temperaturen på bostadsmarknaden för tillfället. Vi kan också se 

en betydande prisuppgång och en betydande ökning i antalet objekt på marknaden efter det att 

amorteringskravet kommunicerades. Detta tolkar vi som att många köpare och säljare vill få 

klart med affären innan kravet är på plats. Detta motsäger den amorteringsvilja som bankerna 

säger sig se på marknaden.  En tänkbar förklaring till dessa skillnader kan vara att de 

amorteringstakter som vi idag ser att bankerna uppmanar sina kunder att anamma är betydligt 

lägre än de förslag som FI föreslår. Det skulle med andra ord kunna finnas en viss vilja att 

amortera bland hushållen men att deras smärtgräns för vad som anses som en bra 

amorteringstakt ligger betydligt lägre än den takt FI föreslår. 
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Även om många av experterna är överens om att någon typ av åtgärd är positivt för 

marknaden är uppfattningen om hur den ska vara utformad väldigt olika.  Riksgäldens tycker 

att den grad som hushållen kan skuldsätta sig ska vara kopplad till inkomsten, et metod som 

SEB redan använder sig av. Vi anser detta i förläningen vara ett sunt tänk då inkomst tenderar 

att vara mer stabilt än fastighetspriserna. Dock ser vi att denna typ av lösning gör det svårt för 

unga, som idag inte har en hög inkomst, att finansiera sitt boende, speciellt i en prissituation 

likt dagens. Dessa kommer med stor sannolikhet att ha en betydligt högre inkomst i framtiden.  

Att tillämpa denna lösning skulle dessutom leda till att ett ännu större fokus läggs på 

hushållens kassaflöde istället för att titta på tillgångssidan vilket har ifrågasatts av andra 

aktörer. 

 

Den absoluta majoriteten av de tillfrågade ser tre områden där ett krav skulle få negativ 

inverkan. Dessa tre är ökade inlåsningseffekter, eventuell påverkan på nyproduktion och 

ungas möjlighet att köpa bostad.  Ett alternativ för att motverka inlåsningseffekter skulle 

kunna vara som tidigare diskuteras att samtliga bolånetagare omfattas av amorteringskravet. 

Amorteringstakten skulle då dessutom kunna vara lägre. Detta skulle dessutom minska risken 

för att ett enskilt av ovan nämnda områden drabbas hårdare än något annat. Ett problem vi ser 

med denna typ av utformning är dock att spelreglerna ändras från en dag till en annan för de 

hushållen med befintliga bolån. Deras kalkyler är gjorda utifrån andra förutsättningar och att 

ändra reglerna för dessa kan man tycka är moraliskt fel och det skulle dessutom kunna skapa 

stor oro för vissa hushåll, effekter som får anses vara negativa för samhällsekonomin.  Att 

kravet i dess nuvarande utformning skulle kunna drabba nyproduktionen är något som 

diskuterats flitigt av de tillfrågade. En lösning som vi ser beträffande detta är att 

nyproducerade bostäder undantas från kravet, detta tror vi skulle skapa efterfrågan på 

nybyggda bostadsrätter och på så sätt öka produktionen vilket skulle hjälpa till att minska den 

bostadsbrist som råder i många delar av Sverige. Man skulle också kunna utforma kravet 

annorlunda för unga för att minska de negativa effekterna för denna grupp. Ett alternativ är att 

det skulle vara helt amorteringsfritt för alla under t.ex. 25 år eller att en generellt lägre 

amorteringstakt tillämpas för dessa individer. Att skapa en bostadsmarknad med låga 

inträdesbarriärer och nyproduktion som kan möta en ökad efterfrågan ser vi som en nyckel för 

en stabil framtida situation. Vi tror därför att flexibilitet i alla åtgärder som vidtas är av 

yttersta vikt. 
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6 Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att genomföra en sammanvägd analys av vad marknadens 

aktörer anser om ett amorteringskrav, hur ett amorteringskrav kan påverka hushållens boende- 

och sparpreferenser och där med priserna samt hushållens skuldsättning. 

 

Aktörerna är överens om att ett amorteringskrav skulle leda till högre trösklar, en ökad 

inlåsning på bostadsmarknaden samt unga skulle drabbas negativt i stor utsträckning. I övrigt 

är bilden något splittrad bland aktörerna. Detta gäller i avseenden kring om ett krav behövs, 

om vi har en amorteringskultur i Sverige, om skuldsättningen är för hög och om ett 

amorteringskrav är rätt väg att gå för att uppnå de önskade effekterna. Vi kan konstatera att 

aktörerna har olika perspektiv på vad som är viktigt och vilka effekter som skulle bli störst av 

ett krav. Många av dem har egna lösningar eller förändringar på det ursprungliga förslaget. 

Dessa är inte sällan influerade av deras egenintressen.  

 

Gällande boendepreferenserna kan vi konstatera att det finns stor anledning att tro att 

hushållens preferenser kommer förändras av ett amorteringskrav. Om priserna skulle påverkas 

är svårare att konstatera då det är komplext att bedöma om den utbudsminskning som kommer 

ske ger upphov till motsvarande efterfrågeminskning eller om någon av krafterna är större än 

den andra. Detta går också hand i hand med hur hushållen kommer att mota amortering som 

sparform. Ur ett privatekonomiskt perspektiv är amorteringar inte den mest effektiva 

sparformen. Detta bör således leda till att hushållen drar sig för att amortera vilket leder till att 

de i större utsträckning väljer att bo kvar i den befintliga bostaden för att slippa skifta 

sparform. Även detta leder till inlåsningseffekter och högre trösklar på marknaden samt att 

billigare och där med mindre bostäder kommer efterfrågas i större utsträckning.  

 

Beträffande skuldsättningen borde den allt annat lika minska då hushåll måste amortera på 

sina lån. De kan inte heller ta upp lika stora lån då både ränta och amortering löpande skall 

betalas och där med minskar bolånestocken. Hur stor effekten skulle bli är svårt att förutspå. 

Detta eftersom skuldsättningen mäts i förhållande till inkomsten eller finansiella tillgångar. 

Detta är två externa områden som inte är direkt kopplade till ett amorteringskrav och vad som 

händer med löner och tillgångsvärden får framtiden utvisa.  

6.1 Kritik av det egna arbetet 
Kandidatuppsatsens resultat baseras främst på insamlade fakta från aktörer inom 

fastighetsbranschen, myndigheter och fakta om nuvarande marknadssituation. Dessa fakta kan 

i vissa avseenden vara föråldrade då utformningen och analysen kring framtagandet av 

amorteringskravet har pågått under en längre tid och nu är lagt på is. Gällande intervjuerna 

kan viss kritik och invändningar riktas mot att subjektiva bedömningar framkommer då ingen 

aktör vet vilka de faktiska effekterna skulle bli.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 
De exakta effekterna av ett amorteringskrav skulle kunna uppskattas bättre genom att utföra 

beräkningar kring förändringarna i betalningsvilja då kreditutrymmet minskar.  

Att även analysera hur liknande åtgärder har påverkat marknaderna i andra länder skulle 

kunna leda till att slutsatser kan dras om hur den svenska marknaden skulle påverkas. 
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8 Bilagor 
 
Intervjufrågor till Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna 

 

1. Hur tror ni att amorteringskravet kommer att påverka viljan att äga sin egen bostad? 

 

2. Vad anser ni och era medlemmar om amorteringskravet? 

 

3. Hur ser ni på åtgärden generellt? Behövs det någon åtgärd?  

 

4. Tror ni att det kommer av påverka nybyggnationen av bostäder och i så fall hur? 

 

5. Tror ni att vi kommer att få se någon påverkan på priserna på större respektive mindre 

bostäder? 

 

6. Ser ni någon risk för inlåsningseffekter?  

 

7. Tror ni att omsättningshastigheten på bostadsmarknaden kommer att påverkas? 

 

8. Om vi hamnar i ett läge där det sker färre affärer tror ni då att det finns risk för att vi 

får mer osäkerhet i prisbildningen, dvs en mindre effektiv marknad ? 

 

9. Hur ska man i så fall agera som fastighetsägare? 

 

 

Intervjufrågor till Pär Svanberg, Hyresgästföreningen 

 

1. Hur ser ni och era medlemmar på införandet av ett amorteringskrav? 

 

2. Tycker ni att det behövs ett amorteringskrav? 

 

3. Ser ni andra alternativ som hade varit bättre? 

 

4. Tror ni att det kommer att öka efterfrågan på hyresrätter? 

 

5. Tror ni att det kommer att göra situationen på hyresmarknaden ännu mer pressad? 

Svårare att få tag på lägenheter och dyrare andrahandsuthyrning? 

 

6. Tror ni i så fall att det kan påverka nybyggnationen av hyresrätter? 

 

7. Anser ni att man från politisk håll bör agera och i så fall på vilket sätt? 

 

 

Intervjufrågor till Tobias Dysenius, Riksbyggen och Björn Wellhagen, Sveriges 

Byggindustrier.  

1. Hur ser ni på situationen på bostadsmarknaden just nu?  

 

2. Vad anser ni om amorteringskravet?  

 

3. Är det en rimlig åtgärd i denna marknad?  
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4. Skulle andra parametrar som ränteavdraget har rörts istället?  

 

5. Hur tror du det kommer påverka viljan att äga sin egen bostad? 

  

6. Hur tror ni amorteringskravet skulle påverka nyproduktionen? 

  

7. Vad är de största problemen, finansiering, efterfrågan etc? Har det synts förändringar i 

detta den senaste tiden? 

 

8. Har de det senaste månaderna halvåret startat färre eller fler nybyggen än vanligt? 

  

9. Finns det en oro som ni märker av i organisationen?  

 

10. Ser ni risk till inlåsningseffekter och inträdesbarriärer? Tror ni de kan bli omfattande?  

 
Intervjufrågor till Hans Lind, KTH:  

 
1. Är ett amorteringskrav rätt åtgärd?  

2. Vem drabbas av ett amorteringskrav?  

3. Hur har amorteringarna förändras historiskt i Sverige ? 

4. Har inställningen till skuldsättning förändrats under de senaste 20-30 år sedan? 

5. Räcker det med de individuella amorteringsplanerna? Nästan alla nya låntagare 

amorterar idag. Skulle kravet ha någon effekt?  

6. Föredrar du andra åtgärder hade vidtagits?  

7. Kommer det att slå hårt mot nybyggnationen och vad kan de få för effekter på lång 

sikt från dagens redan utsatta situation?  

8. Vilken effekt är störst, utbudsminskning eller efterfrågeminskning på bostäder? (De 

som väljer att bo kvar faller bort som köpare) 

9. I hur stor utsträckning tror du konsumtionen kommer påverkas?  

10. Tror du efterfrågan på hyresrätter kommer att öka?  

Intervjufrågor Robert Ljungström, Fasitghetsbyrån: 

1. Hur ser marknaden ut idag mot när du började och jämfört med för ett år sedan?  

2. Märker ni någon effekt nu inför amorteringskravet? 

3. Får du mycket frågor i ämnet? Verkar folk i så fall oroade, någon speciell grupp som 

är oroad och verkar ha bråttom att köpa nu?  

4. Har du en uppfattning om människor redan nu är inställda på att amortera? (Enligt 

undersökningar sägs det att 80% av nya bostadslån idag amorteras.) 

5. Hur tror du att amorteringskravet kommer påverka priserna på stora respektive mindre 

objekt?  

6. Hur ser du på åtgärden? Kommer den göra nytta? Är det rätt att göra detta nu?  

7. Vad tror du om omsättningshastigheten på marknaden, kommer fler eller färre 

transaktioner ske efter införandet? Om ja, kan detta leda till ökade svårigheter att sätta 

ett korrekt pris?  

8. Ser du dig själv som mäklare om 5 år?  

9. Vi har en hypotes om att människor antingen kommer bo kvar där de bor eller söka sig 

till mindre eller billigare objekt där de inte behöver ta ett lån på mer än 50% av värdet. 

Detta baserar vi på en undersökning som SBAB gjort där en stor del säger att de inte 
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kommer vilja belåna sig mer än till 50% för att slippa amortera. En tredjedel säger att 

de för att uppnå detta kan tänka sig att flytta till mindre centrala och attraktiva 

områden.  

Hur tror du detta isf skulle påverka marknaden? 

 

Intervjufrågor Jens Magnusson, SEB, Americo Fernandez, SEB och Michael Skytt, 

Nordea. 

1. Vad anser ni om ett eventuellt amorteringskrav? Skulle andra åtgärder vara mer 

lämpade?  

2. Hur hanterade ni det ”stundande amorteringskravet”? 

3. Tror ni att det kommer komma ett amorteringskrav? Eller ser ni andra lösningar som 

troligare?  

4. Hur ser era kunder i dagsläget på att amortera på nya lån? 

5. Finns det ett resonemang om att det är olönsamt att amortera när räntan är låg hos 

kunderna? 

6. Är det rimligt att tvinga in privatpersoner i ett räntesparande? 

7. Hur stora marginaler anser ni att hushållen har idag? Hur stora löpande 

kostnadsökningar klarar hushållen innan det påverkar sparande eller konsumtion?  

8. Vilket är egentligen bästa sättet att mäta hur skuldsatta hushållen är? 

9. Kommer i första hand det nuvarande sparandet minska och ta ut amorteringen eller 

kommer konsumtionen ta stryk direkt?  

10. Har det varit många som kontaktar er innan och efter kravet lades ner och ställt frågor 

om kravet? 

11. Kommer köpare öka sig till mindre attraktiva områden eller mindre boende för att 

klara av de ökande kostnaderna? 

12. Alternativt att man bor kvar och inlåsningseffekterna ökar, vad tror du om de 

effekterna?  

  

 


