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Abstract 

Through the work of this Bachelor Thesis we examine “How Swedish households are affected by 

negative interest?” in four different themes: savings, housing & debt, income and consumption. The 

question was answered thematically through interviews, statistics and various theoretical building 

blocks. 

Despite the introduction of negative repo rate, saving deposits remained the most common form of 

savings of households. However, we see a shift toward higher risk appetite among some households, 

and there is a risk that it becomes “the new normal" if negative interest rates become permanent. 

Negative bank deposit rates will most likely not cause massive withdrawals, because the cost of handling 

cash is considerably higher in line with Sweden is moving toward a cashless society, and also because 

saving accounts provide liquidity. 

Housing market prices are mostly affected by demographic aspects such as urbanization and housing 

shortage, which increases indebtedness. Mortgages and loans receive a lower interest rate, but the 

correlation between repo interest rates and mortgage interest rates are becoming weaker.  

Theoretically household income should be positively affected by negative interest, but wages are 

dependent of several factors, such as specific profession demand and economic cycles, and a certain 

offset between inflation and wage growth exists, as wages first rise after inflation growth occurred.  

Lower interest rates directly cause consumption to decline, as the costs fall, but higher disposable 

income hasn’t caused consumption to rise notably as of yet.  

Negative interest rates have effects on the households, but do not give a vast difference from low interest 

rates. It has caused worries, but few households have reacted actively in all areas concerning 

households. The Riksbank’s trust in the interest rates efficiency to raise inflation is also seen as 

exaggerated 
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Examensarbete  
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Handledare Nicolaus Lundahl, Inga-Lill Söderberg 

Nyckelord Negativa räntor, hushåll, sparande, skuldsättning, 
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Sammanfattning 

 

Uppsatsen besvarar frågeställningen ”hur påverkas svenska hushåll av negativ ränta?” i fyra olika 

teman: sparande, bostadsmarknad & skuldsättning, inkomst och konsumtion. Frågeställningen 

besvarades tematiskt med hjälp av intervjuer, statistik och olika teoretiska byggstenar. 

Sparkonton förblev hushållens vanligaste sparform trots införandet av negativ reporänta. Dock ser vi en 

förskjutning mot högre riskbenägenhet hos en del hushåll, den kan riskera att bli ”den nya normala” om 

negativa räntor blir bestående. Negativa bankinsättningsräntor kommer sannolikt inte orsaka massiva 

uttag, eftersom kostnad för kontanthantering är betydligt högre i takt med att Sverige rör sig mot ett 

kontantlöst samhälle, samt att sparkonton har en fördel att den tillhandahåller likviditet. 

Bostadsmarknadspriser påverkas främst av demografiska aspekter som urbanisering och bostadsbrist, 

samtidigt som skuldsättning ökat. Hushållen erfar först en sänkt bostadslåneränta ifall de har ett 

bostadslån, men korrelationen mellan reporäntesänkningar och bolånesänkningar har minskat.  

Teoretiskt bör hushållens inkomst påverkas positivt av negativ ränta, men lönebilden verkar påverkas 

av fler faktorer, bland annat yrkesefterfrågan och ekonomiska cykler. En viss förskjutning mellan inflation 

och löneutvecklingen finns, då lön stiger först efter att inflationsökningar redan skett. 

Hushållen har upplevt räntesänkningar som direkt gett effekten att konsumtion sjunkit, men inte ökat 

nämndevärt till följd av högre disponibel inkomst genom negativ ränta.    

Negativ ränta påverkar hushåll, men inte till stor skillnad från väldigt låg ränta, varav räntans passage 

ner i negativt territorium skapar rädsla, men få hushåll har agerat aktivt inom alla berörda områden som 

följd.  Riksbankens förtroende gällande räntans effektivitet för att pådriva inflation ses även som 

överdriven.  
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1. Inledning 

För att få en djupare förståelse innehåller detta kapitel nödvändig bakgrund om negativa räntor. 

Kapitlet beskriver även uppsatsens syfte och frågeställning, avgränsning och struktur. 

1.1. Bakgrund  

Under de tre senaste åren har Sveriges inflation legat runt noll, ett fenomen som även återfinns hos 

flera andra europeiska länder. Europa upplever idag ett helt främmande ekonomiskt klimat med 

avtagande investeringsklimat och mycket låg inflation. Med många perioder av inflation, och enbart 

enstaka perioder av deflation lever nu centralbankerna i rädsla för vad konsekvenserna kan bli. 

Riksbankschef Stefan Ingves har under det senaste året frekvent uttalat sig om att mer måste göras för 

att Sveriges ska nå inflationsmålet. Efter att centralbanker uttömt hela sin arsenal har Riksbanken och 

flera andra centralbanker vänt sig till ett okonventionellt och oprövat vapen – negativ ränta. 

Redan för över 50 år sedan föreslog Gesell (1949) negativ ränta som en möjlighet till att öka konsumtion 

och stimulera pengars omloppshastighet. Detta bemöttes av både stark kritik och bekräftelse inom 

forskningsvärlden. Få har belyst ämnet sedan dess, men Basetto (2004) styrkte teorin och menade att 

det var fullt möjligt för centralbanker att använda sig av negativ ränta, men höjde även ett varningens 

finger och lyfter risken att negativ ränta skulle kunna leda till en destabilisering av hela penningsystemet.  

Trots att negativa räntor är än så länge ett relativt outforskat område, med få tillämpningstillfällen och 

utan garanti att uppnår vad de är avsedda för, anser Europas centralbanker att det är värt försöket. 

Införandet av negativa räntor kan kanske därför ses som ett tecken på desperation när traditionella 

alternativ har visat sig vara ineffektiva och att nya gränser måste utforskas.  

Så föreställ dig idag en bank som betalar negativ ränta, där insättarna debiteras för att behålla sina 

pengar på bankkontona och hushåll och företag får betalt för att låna. Det låter galet, men faktum är att 

situationen möjligen inte är så långt ifrån oss som vi tror. Riksbanken och flera andra centralbanker i 

Europa har under år 2014-2015 sänkt sina reporäntor under noll, och negativa räntor har aldrig använts 

i en ekonomi lika stor utsträckning som i euroområdet. I Danmark finns det redan en kommersiell bank 

som debiterar sina kunder via negativa insättningsräntor. 

Hur detta i sin tur kommer att påverka hushållen är i mångas ögon oklart. Men hur hushållen väljer att 

agera kommer bli kritiskt för hela nationens ekonomi och visa hur effektiva dessa expansiva 

penningpolitiska åtgärder är. Därav är det otroligt viktigt att förstå hur en negativ ränta är menad att 

påverka hushåll, och hur hushållen kan tänkas reagera.   
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1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur den negativa räntan påverkar de svenska hushållen.  Därav 

blir vår frågeställning: hur påverkas svenska hushåll av negativ ränta? 

Det aspekter vi studerar är hushållens 

- Sparande  

- Bostadsmarknad och skuldsättning 

- Inkomst 

- Konsumtion 

Vi vill studera hur dessa områden kommer att påverkas och vilka faktorer som påverkar dem. Vi kommer 

även att utvärdera de teoretiskt tänkta effekterna av införandet av negativa räntor. 

1.3. Avgränsning 

Inom ramen för arbetet har vi valt att inte inkludera en djupare analys av kvantitativa lättnader eller andra 

incitament och verktyg centralbanker kan använda, eller kombinationer med negativ ränta och andra 

alternativ.  

Frågeställningen gör att vi avgränsas till Sverige, där vi enbart fokuserar på hushåll och inte företag eller 

institutioner.  

1.4. Struktur 

I kapitel 2 redovisas metodval, bestående av intervjuer och litteraturstudier. I kapitel 3 inleds arbetet 

med teoretiska utgångspunkter för betydelsen av ränta och inflation som följs av en teoretisk modell och 

teoretiska byggstenar.  Empirin är uppdelad i två delar (kapitel 4 och 5). I kapitel 4 finns en aktuell 

lägesbeskrivning med insamlad data och i kapitel 5 redogörs utförda intervjuer, för att sedan gå vidare 

i analysen i kapitel 6 och slutsats i kapitel 7. I kapitel 4-7 används nämnda tematisk uppdelning av 

hushåll (se 1.2.) för att förenkla läsningen av arbetet och visa hur olika områden påverkas av varandra.  
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2. Metod 

Nedan kommer en förklaring av metodval, utförande och tillvägagångssätt av informationsinhämtning. 

2.1. Val av metod 

Vi har valt att studera negativ räntas påverkan på hushåll i Sverige genom en kvalitativ litteraturstudie 

samt intervjuer.  

Litteraturstudier har använts i syfte att förstå de teoretiska grunderna i denna uppsats och förklara 

dagsläget på ett begripligt sätt. Vidare har vi utfört sju intervjuer för att besvara vår frågeställning med 

information direkt hämtad från marknadsaktörer som påverkas av negativ ränta idag. Intervjufrågor 

framtogs med hjälp av Lantz Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun (1993). 

Valet att kombinera metoderna gjordes för att uppnå en litterärt förankrad, men yrkesmässigt kopplad 

uppsats och kunna beskriva både kring teori och hur det praktiskt tolkas av yrkesverksamma ekonomer 

och professorer.  

2.2. Tillvägagångssätt  

Litteraturstudien har skett med hjälp av rapporter från Finansinspektionen, Riksbanken, storbankerna 

och andra finansiella aktörer, samt andra akademiska texter såsom uppsatser, avhandlingar och 

faktaböcker. 

För att få en verklighetsförankring med attityder och aspekter från berörda parter utförde vi totalt sju 

intervjuer med representanter från marknadens olika aktörer. Intervjuerna hade olika frågor och fördes 

via olika medium beroende på respondent, där intervjuer skedde genom möte eller telefon. Intervjuer 

spelades antingen in eller antecknades av frågande part, beroende på respondentens val. En frågemall 

följdes, som varierade i upplägg och frågor, där utrymme lämnades för fördjupningsfrågor. Tre intervjuer 

genomfördes med enbart en av oss, vid resterande intervjuer närvarande båda.  

Vi valde att utföra telefonintervjuer istället för mail, för att kunna föra en dialog och be respondent direkt 

utveckla frågor djupare och även kunna märka av ifall något mer fanns att tillägga.  

Intervjuerna fördes med hjälp av en tidigare utformad frågemall, där mycket utrymme lämnades för 

följdfrågor och fritt tal av respondent för att dessa skulle få utrymme att uttrycka sina egna tankar, 

reflektioner och professionella åsikter. 

Intervjufrågorna finns under Bilaga 1. 

2.3. Val av respondenter  

Representanter från olika håll på marknaden intervjuades. Respondenterna valdes ut baserat på yrke 

och erfarenhet. Alla ekonomer som intervjuades är välrenommerade inom sina respektive områden, 

samt har publicerat artiklar och uttryckt starkt intresse om negativ ränta.   
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För att få en generell bild av dagens penningpolitik och dess implikationer intervjuades en doktorand på 

Kungliga Tekniska Högskolan som forskar kring hushållens beteende och finansiell ekonomi, och har 

tidigare arbetat som chefsekonom på en av storbankerna. Sedan intervjuades en professor på 

Stockholms Universitet som forskar och utbildar inom penningpolitik och empirisk makroekonomi som 

även arbetat för Riksbanken tidigare.  

För en djupare förståelse av effekterna på hushållen intervjuades tre respondenter från tre olika 

storbanker, och mer specifika frågor ställdes. Alla är framstående inom sin bank och skriver dessutom 

aktivt kring privatekonomi, hushåll och negativ ränta. Även en pensionsexpert intervjuades, som har 

publicerat flertalet böcker om aktier, fonder och pensioner.  

Utöver detta intervjuades även en obligationsmäklare på ett erkänt finansbolag för ett bredare 

perspektiv.  

 

Vi har intervjuat följande: 

Ingela Gabrielsson, Privatekonom, Nordea 

Jens Magnusson, Privatekonom, SEB 

Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank 

Mats Wester, Pensionsexpert, Länsförsäkringar 

Annika Alexius, Professor, Nationalekonomiska institutionen, SU 

Doktorand (önskar vara anonym), Centrum för bank och finans, KTH 

Obligationsmäklare (önskar vara anonym), Obligationsmäkleri med kontor i Stockholm   
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3. Teori 

Teorin är uppdelad i två delar. Först läggs en teoretisk bas i avsnitt 3 för att sedan byggas vidare på 

med hjälp av teoretiska byggstenar i 3.2. 

3.1. Teoretiska utgångspunkter 

Det finns vissa utgångspunkter inom ekonomisk teori som arbetet vilar på. Dessa övergripande 

teoretiska utgångspunkter handlar om ränta, inflation och deflation, och dess funktion i ekonomin.  

3.1.1. Vad är ränta? 

Ränta är kort sagt priset på pengar, det är den avgift gäldenären (låntagare) betalar till borgenären 

(långivaren) för att få utnyttja deras pengar. Räntenivån kan bero på flera faktorer och på vem borgenär 

och gäldenär är. Bland annat kan uppskjuten konsumtion, inflationsförväntningar, alternativa 

investeringar, likviditetspreferenser och olika typer av risker påverka.  

I Sverige styrs marknadsräntorna genom att bankerna sätter in sina överskott över natten hos 

Riksbanken till en inlåningsränta, och lånar från Riksbanken om de har underskott till en utlåningsränta. 

Utlåningsräntan beskrivs som taket och inlåningsräntan som golvet. Reporäntan är en signalränta som 

Riksbanken använder. Till reporäntan köper de värdepapper och mer pengar kommer ut i det finansiella 

systemet, eller ger ut riksbankscertifikat ifall de vill dra in pengar (likviditet). Reporäntan placerar sig 

alltid emellan ut- och inlåningsräntan, och marginalen däremellan benämns som räntekorridoren där 

taket respektive golvet ligger mellan 0,5 % - 0,75 % plus respektive minus från reporäntan. (se Tabell ) 

(Riksbanken, Von Heideken, 2014; Riksbanken ”Att styra räntan”) 

Reporäntan är ett viktigt verktyg för penningpolitiken som centralbanker använder för att styra och 

påverka det ekonomiska läget. När Riksbanken sänker reporäntan sänks även marknadsräntorna. Och 

eftersom långa räntor är medelvärdet av förväntade framtida korta räntor, påverkas marknadsräntorna 

både av den faktiska och förväntade reporäntan. Bankernas utlåningsränta och räntan på värdepapper 

(det vill säga marknadsräntorna) påverkas därmed både av den faktiska och förväntade reporäntan. 

Teoretiskt leder lägre reporänta till att hushållens konsumtion och investeringar ökar samt att reala och 

finansiella tillgångar stiger i värde (Mishkin et al, 2013). 

 

Tabell 1: Riksbankens styrräntor. Källa: Riksbanken 
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 3.1.1.1  Räntan ansågs normalt vara positiv  

Som en följd av den negativa reporäntan har idag en del korta marknadsräntor blivit negativa, men 

räntorna ansågs normalt vara positiva eftersom det passar både sparare och låntagare. Det ger 

hushållen incitament att spara på banken, och företagen är villiga att betala för att låna eftersom de 

investerar pengarna i projekt som lovar högre avkastning. Dessa relationer är dock inte oföränderliga. 

Oro över framtiden kan få människor och företag att hålla kvar pengarna även om de får något tillbaka. 

Företag kan ha så låga förväntningar på lönsamheten för nya projekt att endast noll eller negativ ränta 

kan locka dem att låna och expandera.  

3.1.1.2. Det riskfyllda med negativa räntor 

Negativa räntor skapar mycket oro och osäkerhet och kan peka ut fyra punkter som summerar de flesta 

farhågor med negativa räntor.  

Marknadsteorier baseras på avkastning i framtiden  

Ekonomiska teorier baseras på en positiv avkastning och positiv inflation, i många fall finns inte ens 

negativ ränta som alternativ. Cox (1985) definierade till och med i en formel rörande räntor att “negative 

interests are precluded”. I fall av negativ inflation (och eventuellt till och med negativ avkastning), där 

hushåll betalar någon för att hålla deras pengar skulle hushållen istället välja att konsumera mer istället 

för att spara. (Grenier, 2015; Sydsæter & Hammond, 2008, s 339-368; Miles & Scott, 2005, s. 269) 

Därmed ifrågasätter negativ ränta flera av de grundläggande ekonomiska teorier som modern ekonomi 

är baserad på, och så sent som 2009 utfäste Riksbanken att reporäntan inte kunde vara negativ 

(Riksbanken (2009).  Det finns ekonomer som tillåtit negativa räntor i ekvationer, men dessa har ofta 

blivit starkt kritiserade, bland annat Vasicek och Mertons modeller (Chan et al, 1992). 

Debt deflation och en ökande skuldbörda  

Deflation gör att skuldbelagda aktörer blir tyngre belånade i relation till tillgångens värde. En oväntad 

låg inflation leder till förluster på hushållens lån, då det reala lånet blir större än förväntat (Mishkin et al, 

2013, s 183f). Man kan också förklara det som att skulden för att införskaffa tillgången inte minskar lika 

mycket som trott (varav förväntningen skulle vara inflationsmålet). Fallande inflation är farligt för att det 

ger folk motiv till att låna istället för att spara, och det i kombination med en eventuell svag efterfrågan 

kan det sedan i sig skapa snabbare fallande priser och ännu mer ökar den reala kostnaden av skuld 

(Miles & Scott, 2005, s. 269-270). När skuldbördan ökar blir det mer kännbart för aktörer att betala 

räntekostnader som kan bli en farlig faktor (Riksbanken, Flodén, 2014). 

Inflation som ett nominellt ankare 

Inflationsmålet har en stark roll som nominellt ankare för exempelvis löneförhandlingar, där det ofta ses 

som den förutbestämda löneökningen. Om kostnaden för företag att ha anställda ökar (som vid 

deflation) skulle företag inte vilja höja löner och anställa mindre. Arbetslösheten skulle stiga och 

resursutnyttjandet minska. Hushållen, med högre skuldbörda och högre räntebetalningar, skulle inte får 

en löneökning (Lönebildningsrapporten, 2013). Nominella ankare främjar även prisstabilitet och 

inflationsförväntningar samt skapar en unison grund för bland annat värdering, kostnadsberäkningar 

och framtidskalkyler (Mishkin et al, 2013, s. 265- 279). 



15 

3.1.2. Vad är inflation? 

Inflation beskriver händelsen när den allmänna prisnivån och inte enbart en viss vara. Detta mäts främst 

med Konsumentprisindex (KPI). Riksbankens främsta syfte med inflationsmålet är att upprätthålla 

prisstabilitet.  

3.1.2.1. Prisstabilitet  

Under de senaste decennierna har beslutsfattarna världen över blivit betydligt mer medvetna om de 

sociala och ekonomiska kostnaderna av hög och oförutsägbar inflation, och är därför mycket 

intresserade av att upprätthålla en stabil prisnivå. Nedan förklaras varför prisstabilitet, det vill säga en 

låg och stabil inflation gör att prisökningen, är förutsägbar är det främsta målet av centralbankernas 

penningpolitik. 

1.  Prisstabilitet underlättar effektiv resursfördelning i ekonomin genom att göra det lättare att skilja 

relativa prisändringar (enskilda varor och tjänster stiger i pris) från förändringar i den allmänna prisnivån, 

så man inte slutar konsumera en vara felaktigt i tron om att den upplevt onaturlig prisökning i relation till 

andra varor.  

2. En låg, stabil och förutsägbar prisnivå underlättar långsiktig planering. Ett företag behöver till exempel 

veta hur mycket man ska höja lönen till sina anställda, hur mycket diverse produktionskostnader kommer 

att öka et cetera för att kunna planera för sin verksamhet. 

3. När investerarna är osäkra på den allmänna prisnivån framöver begär de högre inflationsriskpremie 

som leder till högre räntekostnad, vilket kan hämma investeringarna och aktiviteten i ekonomin. 

Prisstabilitet leder därmed till lägre räntor.  

4. Med stora inflationsförändringar blir vinster och prisökningar svåra att beräkna bakåt, en ökning på 

10 % kan bero enbart på en inflation på 10 % som ger en real ökning på 0%. Detta kan ge snedvriden 

effekt av skatt exempelvis.  

5. Det kan ge en skev påverkan då pengars värde kan urholkas vid oväntat hög inflation då låntagare 

återbetalar lånebeloppet som i reala termer är värt mindre (Mishkin, 2013; Riksbanken, 2011) 

3.1.2.2.  Deflation och inflationsmålet  

En låg och stabil inflation eftersom den skapar goda förutsättningar för en gynnsam ekonomisk 

utveckling. En allt för låg inflation är däremot skadlig eftersom den ökar risken för deflation. Vid deflation 

sjunker den allmänna prisnivån, och konsekvensen blir att konsumtion och investeringar skjuts upp 

eftersom dessa kommer vara billigare i framtiden. Att skjuta upp investeringar och konsumtion tills 

priserna fallit blir en skadlig, negativ spiral och hämmar aktiviteten i ekonomin. Teoretiskt kan deflation 

leda till sjunkande löner då inflationsmålet används som löneökningstal, vilket i sin tur kan accelerera 

deflationen ännu mer då färre konsumerar. Riksbanken har bestämt att målet för penningpolitiken är att 

hålla inflationen på 2 %, vilket har marginaler för en deflation och är dessutom i linje med andra 

industriländer (Riksbanken, 2011). 
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3.2. Teoretiska byggstenar 

För att studera påverkan av negativ ränta på hushållen (och de utvalda fyra områdena), har vi använt 

teoretiska byggstenar som appliceras på de olika delaspekterna i hushållens ekonomi. Figuren nedan 

illustrerar detta.  

 

 

 

Figur 1: Tolkingsmall av hushåll 

 3.2.1. The Economic Man  

Ekonomisk teori och vetenskap bygger på att människan är en rationell varelse, och the Economic Man 

är en teori som förklarar att människan är nyttomaximerande och logisk och därav tar beslut som skapar 

mest vinst som producent och mest nyttjande som konsument (Eklund, 2013, s. 32). 

Detta antagande att hushållen beter sig rationellt blir därmed också ett grundantagande i ett teoretiskt 

perspektiv för att kunna analysera vissa aspekter.  

3.2.2. Liquidity Trap 

Vid lägen när ekonomin är pessimistisk och inflationen (nära) noll blir penningpolitik ineffektiv, och kan 

inte påverka marknadsräntor. Vid dessa lägen (exempelvis depressionen under 1930-talet) var oftast 

räntan redan väldigt låg och det skulle inte ge någon större effekt att sänka räntan (då den sänks 

betydelselöst lite i och med en nedre gräns på noll), eller att öka penningmängden, då pessimismen 

består och investerings- och konsumtionsviljan fortfarande är låg. Pessimism mot tillväxt och 

värdeökning, samt deflation, skapar tron att det är bättre att behålla pengarna. Detta läge, när räntan är 

nära noll och det inte finns någon efterfrågan på pengar, kallas en likviditetsfälla, liquidity trap (Eklund, 

2010, s. 182ff, Mishkin et al, 2013, s 458f). 

Sparande

Skuldsättning 
och bostad

Inkomst

Konsumtion

Ränteelasticitet, kostnader för 

kontanthantering, Asset – Liability 

Mismatch , Ban Run 

Permanent 
Income 

Hypothesis,  

Life Cycle 
Hypothesis 

The Economic Man 

(3.2.3) 

Philips Curve 

Dynan & 
Kohn’s 
faktorer 

HUSHÅL

L 



17 

3.2.3. Ränteelasticitet för sparande och kostnader för kontanthantering 

Nedanstående två teorier förklarar hushållens incitament för att spara pengarna på ett bankkonto. 

Ränteelasticitet för sparande definieras som den procentuella förändringen av sparandet som ett 

resultat av en procent förändring av räntan. På kort sikt ska ränteelasticiteten förmodligen (eftersom det 

är svårt att förutsäga allas beteende) vara positiv, det vill säga när räntan sänks så minskar också 

sparande (Elmendorf, 1996). 

Många studier har gjort för att undersöka kostnader för kontanthantering. Bland annat visar Riksbankens 

studie (Bergman et al. 2008) att användning av kontanter istället för bankkort skapar förluster ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv eftersom kostnader för kontanthantering är högre.  Dessa kostnader 

inkluderar personalkostnader för den tid som personalen tar för att genomföra kontantbetalningar, extra 

tid åt kontantadministration, transportkostnader, förvaringskostnader, risk för rån och dylikt. 

3.2.4. Asset-liability mismatch / Maturity transformation 

Asset-liability mismatch inträffar när ett finansinstituts tillgångar och skulder inte motsvarar varandra. 

Maturity transformation innebär att ett finansinstitut lånar in pengar på korta löptider och transformerar 

dessa till utlåningar med längre löptider. Diamond och Dybvig (1983) påpekar att företagens 

investeringar kräver utgifter idag för att få avkastningar i framtiden, därför blir det svårt för kreditgivarna 

att återkräva lånet omedelbart. Med andra ord föredrar företag lån med långa löptider.  Å andra sidan 

kräver insättarna sina pengar omedelbart när de behöver dem, det vill säga att insättarma föredrar 

insättningskonton med korta löptider. Därför kan det sägas att bankerna lånar in kort och lånar ut långt.  

Behoven av uttag speglar spararnas individuella omständigheter, under denna hypotes är det enligt 

Diamond & Dybvig (1983) osannolikt att samtliga insättares oförutsägbara behov av kontanter inträffar 

samtidigt. Banker kan således ge ut lån med långa löptider medan de endast håller relativt små mängder 

av reserver för att betala eventuella uttag. 

3.2.5. Bank run 

Eftersom bankerna endast håller små mängder av reserver skulle pengarna ta slut och bankerna gå i 

konkurs innan alla insättare har fått tillbaka sina pengar. Om alla tar ut pengarna samtidigt blir de 

gemensamma förlusterna större än om alla skulle låta bli det (Nashjämvikt 1950).  

3.2.6. Permanent Income Hypothesis och Life Cycle Hypothesis  

Teorierna Permanent Income Hypothesis och Life Cycle Hypothesis förklarar hushållens inkomsters och 

tillgångars relation till dess konsumtion. 

Permanent Income Hypothesis (Friedman, 1956) konstaterar att hushållen sprider konsumtionen över 

sin livstid, den bestäms således inte bara av hushållens nuvarande inkomst utan också av deras 

förväntade inkomster i framtiden (permanenta inkomster). Det är snarare förändringar i permanent 

inkomst och inte förändringar i nuvarande inkomst det som driver förändringarna i hushållens 

konsumtionsmönster. Den konstaterar därmed att konsumtion inte kommer öka direkt av 

penningpolitiska incitament, utan först när förväntningar av ökad inkomst infunnits.  
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Life Cycle Hypothesis (Modigliano, 1963) konstaterar att hushållen jämnar ut sin konsumtion och 

sparanden över tiden. Det som avgör konsumtionen är förmögenheten under en livstid och inte bara 

dagens förmögenhet. Det är ovanligt att hushållen sparar väldigt mycket under en begränsad period för 

att sedan konsumera omåttligt mycket. När hushållen ser sina tillgångsvärden stiga blir de mer villiga 

att konsumera. 

3.2.7. Philips Curve 

Philips Curve definierar sambandet mellan inflation och arbetslöshet. Gentle et al (2005) valde att 

omforma modellen för att inkludera kapitalkostnad (ränta) och påvisa hur olika räntelägen skulle påverka 

kapitalkostnader för företag och arbetskostnader. Teorin visar hur ökat kapitalutbud i samhället (i form 

av lägre räntor) efterföljs av högre produktivitet som genererar ökat behov av arbetskraft såväl som 

högre löner.  

 

Figur 2: Modifierad Philips Curve . Källa: Gentle et al, 2005 

 Punkt A (Figur 2) åsyftar en lägre ränta än punkt B (A>B), där K (nyttjandet av kapital) och L (nyttjande 

av arbetskraft) båda sjunker från QK1,QL1 till QK2,QL2  om räntan höjs. Därmed nyttjas mindre kapital 

och mindre arbetskraft.  

3.2.8. Dynan och Kohn's faktorer 

2007 utförde Dynan och Kohn en studie på USA:s bostadsmarknad och identifierade vissa faktorer som 

påverkade priserna på bostadsmarknaden och skuldsättning. I studien undersöktes utvalda områden 

som sedan bedömdes som mer eller mindre viktiga för hushållens skuldsättning och bostadsprisökning. 

Slutligen härleds att lägre räntor, högre inkomst och ändrade konsumtionsmönster (som slätades ut 

över tiden enligt Life Cycle Hypothesis och Permanent Income Hypothesis) hade en viss påverkan på 

hushållens skulder och bostadspriser. De största pådrivande faktorerna tillskrevs dock demografiska 

förändringar och ökade bostadspriser som ledde till ökad skuldsättning. Finansiell innovation tillskrevs 

även som en stor faktor för prisökningen där hushållen fick tag på bostadskrediter enklare som följd av 

värdepapperisering av lån.  
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3.3. Penningpolitiken och bankväsendets påverkan på hushållen 

Hushållen har ett starkt beroendeskap av bankerna. Dessa agerar som intermediärer vid transaktioner 

mellan konsumenter, och också mellan konsument och penningpolitik. Bankerna tillhandahåller tjänster 

som träcker sig från allt mellan bostadslån till lönekonto, och därmed har de en stor påverkan på 

hushållen. Deras roll som mellanhand mellan Riksbankens ränteförändringar och hushållens ekonomi 

kommer förklaras i följande avsnitt.  

Den svenska banksektorn domineras av ett fåtal storbanker med stark konkurrens sinsemellan som gör 

att bankernas agerande snabbt påverkar varandra. Inom det svenska finansiella systemet finns därmed 

en stark sammanlänkning. Den starka konkurrensen gör att de måste hålla intjäningsmarginalerna 

smala samt pris- och räntenivåer nära sina konkurrenters.  

Finansieringen hos banker sker främst genom två tillvägagångssätt: 
1. Inlåning från svenska hushåll och företag (insättningar) som består av 45 %.  

2. Marknadsfinansiering i svenska kronor och utländsk valuta (obligationer och andra emissioner på den 

finansiella marknaden) som består av 55 % (se Tabell 2). 

 

Tabell 2: Finansieringsstruktur för svenska banker, Källa: Finansinspektionen 

 Att inlåning står för en stor del av bankernas finansiering skapar oro ifall dessa skulle behöva krediteras 

med negativ ränta och blir buffertar viktiga, då ekonomiska svårigheter kan skada 

hushållen.  (Riksbanken, 2014:1 s. 32, Blåvarg, 2013, s. 4) 

3.3.1. Hur Riksbanken påverkar banker 

Sedan 2010 måste bankerna sätta in sina likviditetsöverskott hos Riksbanken eller köpa 

riksbankscertifikat. Historiskt har Riksbanken haft positiva inlåningsräntor och bankerna fått betalt för 

sina insättningar, men nu när utlåningsräntan är negativ betalar bankerna för sina insättningar (se Figur 

3). 
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Figur 3: Hur Riksbanken påverkar banker vid negativ ränta 

 Riksbankens negativa inlåningsränta kan det verka vara mer lockande för en bank att placera överskott 

hos en annan bank som har ett underskott och behöver låna, istället för att betala för att placera 

överskottet hos Riksbanken. Men om räntan som banken med överskott vill ha betalt för att låna ut, har 

stora skillnader från Riksbankens utlåningsränta så blir det mer förmånligt för banken med underskott 

att få in likviditet från Riksbanken, och då de följer inlåningsräntorna med viss marginal är de väldigt 

låga. Därmed kommer marknadsräntorna oavsett att placera sig nära reporäntan i slutändan, även om 

en viss fördröjning kan ske (Riksbanken, 2015 s. 41). Därmed finns ingen motivation att flytta över 

pengar bankerna sinsemellan (Mishkin et.al 2010, kap. 13-14). 

3.3.2.  Penningpolitiken påverkar inflationen via transmissionsmekanismen 

Transmissionsmekanism består av flera mekanismer som tillsammans förklarar hur förändringar av 

reporäntan påverkar aktiviteten i ekonomin och inflationen. Nedan förklaras transmissions-mekanismen 

med fokus på hushåll. 

Kreditkanalen  

Riksbankens teori förklarar att lägre marknadsräntor gör det oattraktivt för bankerna att köpa 

obligationer, vilket ökar deras incitament för utlåning. Det gör att hushållen får lättare lån och inte 

behöver skjuta upp sina investeringar.  

Räntekanalen 

En lägre reporänta ger lägre realräntor som bidrar till lägre kapitalkostnader och orsakar uppgång i 

investeringar. Enligt teorin om ränteelasticiteten för sparande ska hushållens sparande minska när 

räntorna sänks eftersom lägre sparräntor gör det oattraktivt att spara, och detta skapar större utrymme 

för konsumtion. Den disponibla inkomsten efter ränteutgifter ökar när räntorna sänks, och skapar också 

större utrymme för konsumtion enligt teorin Permanent Income Hypothesis. Aktiekurserna stiger på 

grund av att företagen gynnas av ökade aktiviteter i ekonomin. Bolåneräntor sjunker när reporäntan 

sänks, när det blir billigare att köpa bostäder ökar efterfrågan på bostadsmarknaden och 

bostadspriserna stiger. Värdet på hushållens reala tillgångar (bostäder) och finansiella tillgångar (aktier) 

stiger när reporäntan sänks. Hushållen ser sin förmögenhet öka och kan bli mer villiga att konsumera, 

enligt teorin Life Cycle Hypothesis. Konsumtion och investeringar ska enligt Riksbanken (”Hur påverkar 
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penningpolitiken inflationen?”, 2011) öka när räntan sänks, vilket ökar den aggregerade efterfrågan som 

i sin tur ökar aktiviteten i ekonomin och tillslut inflationen. 

Växelkurskanalen 

Anta att tillgångar i SEK betalar en viss ränta, när den inhemska räntan sänks minskar avkastningen på 

tillgångar i SEK i relation till tillgångar i utländska valutor. Detta leder till att efterfrågan på tillgångar i 

SEK minskar och växelkursen sjunker (Mishkin et al, 2013, s. 392).  Den ekonomiska tillväxten i Sverige 

gynnas av att SEK försvagas i förhållande till andra valutor. Svenska varor billigare och mer 

konkurrenskraftig vilket gynnar exportföretag, vi får lägre arbetslöshet, högre sysselsättning och högre 

löner. Importpriserna blir också högre vilket kan få upp inflationen.  
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4. Aktuellt läge i den svenska ekonomin 

4.1. Aktuellt läge i den svenska ekonomin 

 

Tabell 3: Sveriges Inflation. Källa: SCB 

 Sedan i början på 90-talet har Sverige haft en relativt låg och stabil inflation (Se Tabell 3). Som en 

konsekvens av den senaste finanskrisen drabbades både USA och Euroområdet av en kraftig nedgång 

och som följdes av en kraftig uppgång i inflation år 2009-2011.  

 

Tabell 4: Inflation i olika regioner i världen. Källa: The World Bank DataBank 

 Sverige har på senaste tid haft en inflation på -0,2 % (jan 2015) respektive 0,07 % (feb 2015) och hör 

till de länderna i EU med lägst inflation idag (se Tabell 4). En förklaring till den låga inflationen är svag 

efterfrågan på länders export och deras inhemska konsumtion, som medfört att företag haft svårt att 

höja varupriser i samma takt som deras kostnader ökat. (Riksbanken, ”Penningpolitisk rapport”, 2014).  
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För att få inflationen att nå till inflationsmålet har nu Riksbanken därför använt sig av reporäntan. 

Historiskt har Riksbanken aldrig drivit reporäntan under noll. För det första så behövdes det inte. För 

det andra kan det störa det finansiella systemet; till exempel skulle fonderna stängas om de inte kunde 

lova investerarna en positiv avkastning. För det tredje kan det pressa insättarna att helt enkelt ta ut sina 

pengar som kontanter. 

 

 

Figur 4: Riksbanken sänker räntan och köper statsobligationer 

Men den 30 december 2014 fastställde Riksbanken referensräntan för första halvåret 2015 till 

rekordlåga 0 % (Riksbanken, 2014).  I februari 2015 beslutade direktionen om att sänka reporäntan till 

-0,10 % och köpa statsobligationer för 10 miljarder med löptider upp till 5 år i syfte att uppnå 

inflationsmålet (Riksbanken, 2015a) genom att öka penningmängden i Sverige (se Figur 4). I mars 2015 

sänkte Riksbanken reporäntan ytterligare till -0,25 %, och publicerade att de skulle köpa upp 

statsobligationer för ytterligare 30 miljarder kr, denna gång även löptider upp till 25 år. De beräknar att 

denna räntenivå kommer kvarstå under hela 2016, och därefter stiga i en långsam takt. De nämner även 

att möjligheter för interventioner på valutamarknaden och köp av andra värdepapper finns (Riksbanken, 

2015b, 2015c). I samband i dessa räntesänkningar meddelade Riksbanken om att de är beredda att 

sänka reporäntan ytterligare och köpa mer statsobligationer om inflationen inte går mot inflationsmålet. 

Men 28 april, under Riksbankens senaste reporäntebeslut, valde Riksbanken att behålla räntan på sin 

-0,25 % och köpa statsobligationer för 40-50 miljarder, då de ansett att deras tidigare interventioner haft 

önskvärd effekt och inflationen börjat stiga, men de vill säkerställa en fortsatt inflationsstigning 

(Riksbanken, 2015d). 

4.2. Aktuellt läge för hushållsmarknaden  

Följande avsnitt undersöker effekten av negativ ränta och dagens läge på hushållsmarknadens fyra 

områden (sparande, bostadsmarknad och skuldsättning, inkomst samt konsumtion) med hjälp av de 

teoretiska byggstenarna.  

4.2.1. Sparande 

Sparandet påverkas olika av ränteförändringar beroende på sparformen. De mest förekommande är 

obligationer, aktier, fonder eller ett vanligt sparkonto.  
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4.2.1.1. På insättningskonton 

Riksbankschefen Ingves kommenterar att banker själva får ta ställning till om de ska debitera kunder 

vid insättning (Riksbanken Penningpolitik), för att kompensera för kostnaden för den Riksbankens 

negativa inlåningsränta (se Figur 5) 

 

(Figur 5: Hushållens påverkan av Riksbankens räntesänkning) 

I Danmark finns en bank som infört negativ ränta på inlåningskonto för hushåll (Wall Street Journal, 

2015). Idag har de avslutat sin utlåningsverksamhet och tar idag inte emot nya inlåningskonton. 

Bankens likviditetsöverskott uppgick till 476 % av de legala kraven vilket pekar mot en kontanttung 

balansräkning (FIH Erhversbank: Inlån, FIH Erhversbank, FIH Erhversbank: Financials 2015).  Danska 

reporäntor har under de senaste tre åren varit negativa och ligger just nu på -0,75 %. Kostnaden för FIH 

blev tillslut för stor och kompenserade genom att ta betalt av insättarna. 

Det finns även ett välkänt fall där en individ fått negativ ränta på sitt 3-årslån. Förvisso inte mer än 7 

DKK (motsvarande cirka 9 SEK i dagens valutakurs) per månad (Financial Times, 2015). 

4.2.1.2. I värdepapper 

Förutom att spara på ett bankkonto sparar även hushållen i olika former av värdepapper, därför är det 

viktigt att även undersöka det aktuella läget på finansmarknaden.  

Europeiska centralbankernas storskaliga uppköp av statsobligationer i kombination med rekordlåga 

reporäntor bidrog till att en fjärde del av statsobligationerna i EMU handlas till negativa räntor (Olsson, 

2014). Både korta och långa räntor på statsobligationer är rekordlåga i flera länder i EMU. Just nu ligger 

svensk 1-månads och 2-åriga statsobligationer på -0,539 % respektive -0,318 %. Lägst är 1-månads 

Schweiziska statsobligationer som ligger på -1,10 % (Investing.com, 2015). 
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Aktiemarknaden har å andra sidan gynnats expansiva penningpolitiken. OMXS 30 har stigit 17 % under 

första månaderna 2015, jämfört med 11 % ökning under hela 2014, 18 % 2013 och 10 % 2012.   

4.2.1.3. Resultat från Sparbarometer 

(%) Förändringar i hushållens finansiella ställning, kvartalsvis  

(Mkr)               Aggregerade 
värden     2015 kv1       2014 kv1 2014 kv2 2014 kv3 2014 kv4 2015 kv1 

Inlåning -0,60% 3,32% 0,32% 1,55% -0,32% 1 405 773 

Obligationer 0,91% 0,39% -0,16% -0,55% -2,01% 106 353 

Direktägda aktier 3,74% 2,86% -0,13% 6,26% 12,70% 2 070 364 

Fondandelar 4,17% 21,94% 3,09% 4,96% 11,95% 652 616 

   Aktiefonder 3,25% 5,14% -0,75% 3,43% 13,99% 347 026 

   Räntefonder 2,26% 346,73% 2,63% -1,17% -3,88% 88 057 

   Andra fonder 6,38% 8,85% 10,86% 11,00% 16,38% 217 533 

Bostadsrättsandelar 2,04% 4,24% 3,91% 3,79% 5,87% 2 030 606 

Tillgångar totalt 3,40% 4,16% 1,64% 3,79% 7,11% 11 476 499 

 

Tabell 5: SCBs Sparbarometer från 2015 Q1. Källa: SCB 

 Tydlig förändring på sparformer samt rekordstor förmögenhet 

2015 Q1 minskade hushållens totala inlåning med 4,6 miljarder varav 4,1 miljarder i bankinlåning, och 

historiska data påvisar att det är sällsynt att uttag är större än insättning. Sedan 2014 Q3 har hushållens 

obligationsinnehav minskat i eskalerande takt, och under 2015 Q1 minskades det med 2,1 miljarder. 

Hushållens direktägda aktier å andra sidan har ökat i allt snabbare takt sedan 2014 Q3, 2015 Q1 var 

ökningen hela 12,7 %. Hushållens fondägande följer samma uppåtgående trend och ökade med 8,7 %.  

Nordeas senaste undersökning om hushållens sparande i dagens låga ränteläge visar att bankkonto 

fortfarande är den vanligaste sparformen (83 %), och närmare tre av fyra (73 %) har samma sparform 

oavsett ränteläge.  

Riksbankens införande av en negativ reporänta hösten 2014 har ökningstakten på svenska hushålls 

tillgångar blivit betydligt snabbare. 2015 Q1 ökade hushållens tillgångar med rekordhöga 7,1 % och 

hamnade på ca 11 500 miljarder. En annan tydlig uppgång är hushållens ägande av bostadsrätter som 

ökade 5,9 %. 

 

Tabell 6: Historiska realräntor och förändringar på hushållens bankinlåning. Källa: SEB, SCB 
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 Med hjälp av historisk inflation i Sverige och svenska bankernas interna uppgifter om sina historiska 

sparräntor, kunde vi räkna fram realräntor under från åren 1996 till 2014 (se Tabell 6). Realräntorna 

beräknades med Fishers ekvation
1

 och justerades sedan efter skattesatserna.
2

 Det visade sig att 

realräntorna var negativa i totalt 14 år under de senaste 19 åren som undersöktes. Under år 2011 och 

2012 var de nominella sparräntorna 1,43 % respektive 1,10 %, dessa är högre än de nominella 

sparräntorna under år 2013 och 2014 som låg på 0,55 % respektive 0,17 %. Observera att realräntorna 

faktiskt var negativa 2011-2012 och positiva 2013 och 2014. Hushållens bankinlåning ökade 2011-2012 

trots att realräntorna var negativa, och minskade 2013-2014 trots att realräntorna blev positiva. 

4.2.3. Bostadsmarknad och skuldsättning 

Bostaden är ofta hushållens största investering och det är således där hushållen har sina största 

skulder. Det finns därmed ofta en stark korrelation mellan dessa och är gynnsamt att studera ihop.   

Det finns tre sätt att mäta hushållens skuldsättning: skuldkvot, skuldsättningsgrad och räntekvot. 

Skuldkvot är skuld som andel av disponibel inkomst, skuldsättningsgrad är skuld som andel av 

tillgångar, och räntekvot är ränteutgifter som andel av disponibel inkomst.  

 

Tabell 7: Skuldkvot och skuldsättningsgrad. Källa: SCB 

                                                      

1 Real ränta = Nominell ränta - inflation 

2 Sverige har avdragsrätt, det vill säga man får dra av delar av sin räntekostnad i sitt skatteunderlag 
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Tabell 8: Hushållens ränteutgifter. Källa: SCB 

 

Skuldkvoten har ökat medan utvecklingen på skuld som andel av tillgångar ligger konstant (SCB, 2014). 

Räntekvoten har inte heller ökat (se Tabell 7 och 8). 

Under de senaste åren har FI, Riksbanken, myndigheter, politiker, experter uttryckt oro för hushållens 

ökande skuldsättning och menar att det kan medföra risker för den finansiella och makroekonomiska 

stabiliteten. Svenska hushållens skuldkvot är hög i både ett internationellt och i ett historiskt perspektiv 

(Braconier et al., 2014). SCB:s sparbarometer visar att hushållens låneskulder ökade under första 

kvartalet 2015 med 45 miljarder kronor vilket är den högsta ökningen under ett första kvartal sedan 

tidseriens början 1996. Å andra sidan har hushållens tillgångar ökat mer än skulder. Under Q1 2015 var 

lånökningstakten 5,9 %, vilket är snabbare än 4,6 % under motsvarande kvartal i fjol.  

Bostadsmarknaden ges stor betydelse och ECB (2005) anser att speciell hänsyn måste tas till 

bostadsmarknadseffekter vid användandet av penningpolitiska verktyg och ECB ansåg att små 

förändringar var en nödvändighet för att inte störa bostadsmarknadens stabilitet. Sveriges 

bostadsmarknad fick sig en mindre törn vid finanskrisen 2008 men återhämtade sig snabbt under 

lågräntemiljön som kom att följa (ECB, 2014, s.120) och bostadspriserna har sedan 2000 fördubblats 

(Bloomberg, 2014). Bostadsmarknadens snabba tillväxt måste bekämpas, men finansminister 

Andersson (S) anser inte att den avdragsgilla delen av bolåneräntor ska minskas, trots att denna kan 

komma att bli det dubbla till 2019 (Bloomberg, 2015).  

Eklund (2010 s. 284) berättar att även låg ränta lockar hushåll till att låna mer vilket orsakar 

bostadsprisstigningar. Negativ ränta ger även bankerna mer incitament till att ge hushåll mer krediter 

(se Figur 6). Efter räntesänkningarna har bolåneräntan också sjunkit. Men efter den andra 

räntesänkningen dröjde det något innan bankerna följaktligen sänkte sin bolåneränta, dock inte lika 

mycket som Riksbanken sänkte reporäntan. (Riksbanken, 2015b s.3).  
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Figur 5: Banker blir mer villiga att låna ut till hushåll 

Efter den finansiella krisen -08 har bankernas bolåneräntemarginal3 har vuxit (se Tabell 9). En del av 

ökningen kan förklaras av högre kapitalkrav på bankerna, men FI:s chefekonom Braconier säger i en 

tidningsartikel att hela ökningen inte kan härledas dit och banker borde sänka bolånemarginal, på 

bekostnad av aktieutdelningen. Trots stark konkurrens och små marginaler inom bankväsendet 

genereras stora vinster. (Svenska Dagbladet, 2014; Dagens Finanser, 2015).  

 

Tabell 9: Bankernas bruttomarginal på bolån. Källa: Riksbanken 

 

Asset-liability mismatch (se avsnitt 3.2.4.) förklarar marginalförskjutningen från Riksbankens 

utlåningsränta. Tidigare har det även noterats att relationen mellan marknadsräntor och reporäntan 

                                                      

3Bruttomarginalen på bolån är utan finansieringskostnaden men det kan tillkomma diverse kostnader såsom administrativa 

och dylikt, varpå bruttomarginal inte är samma som vinst eller nettomarginal. 
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förlorat effekt varav sänkningar av reporäntan inte har korresponderande fall i marknadsräntor (som styr 

bolåneräntor). (Riksbanken, Anförande s. 9,) (Svenska Dagbladet, 2014). Vidare har en studie har funnit 

att bolåneräntan stiger mer drastiskt när kostnader ökar, men faller trögare ifall samma 

kostnadssänkning sker (Månsson et al, 2013).  

Den 23 april gick FI ut med ett pressmeddelande och informerade om att amorteringskravet som många 

trodde skulle införas 1 augusti, inte införs. Kammarrätten i Jönköping menade att detta inte hade rättsligt 

stöd, varvid FI valde att riva upp beslutet. Detta sätter mer press på regeringen att ta tag i frågan med 

de höga bostadspriserna. (Svenska Dagbladet, 2015) 

 

4.2.3. Inkomst  

Det finns ett samband mellan reallöneutvecklingen och KPI-utvecklingen 1990-talets andra hälft (se 

Tabell 10) som också gör att i dagens låginflations- och lågräntemiljö bör reallöneökningen vara låg.   

 

Tabell 10: Reallönens utveckling sedan 1960-talet. Källa: Medlingsinstitutet 

 Lönestatistik från 1960 visar dock ett mindre starkt samband och den är istället stabilt växande (se 

Tabell 11) och löneutvecklingen styrts då av specifik yrkesefterfrågan. Därav kan det inte antas att 

lönenivån som helhet kommer sjunka som följd av en sviktande KPI-utveckling (Minusräntan - var det 

rätt beslut (2015)).  
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Tabell 11: Real löneutveckling. Källa: Medlingsinstitutet 

 Men i Nordic Outlook (2015/02 s 34) nämner representanter från arbetsgivarorganisationer att den 

exceptionellt låga inflationen ses som skäl till knappa löneökningar, vilket påvisar att inflationsmålet inte 

nödvändigtvis är en naturlig utgångspunkt för löneökningar. Rapporten påpekar dock också att de 

slutligen tror löneökningen kommer lägga sig på samma nivå som förra året (lite över 2 %) som följd av 

en stark arbetsmarknad och större press för lika lön mellan könen. Däremot finns pessimism hos 

arbetare och fackförbund, där alla parter tror på fallande löner i Sverige. 

4.2.4. Konsumtion  

Hushållens konsumtion är en av de viktigaste faktorerna för att penningpolitik ska ha en riktig effekt. 

Låga räntor frigör kapital till konsumtion inte enbart att hushåll kan belåna hus mer, eller sälja av 

finansiella tillgångar, utan också genom att de kan känna ett behov av att amortera och spara mindre. 

Forskning visar dock små samband mellan räntesänkningar och ökad konsumtion. Hushåll verkar 

samtidigt öka sin konsumtion mer när de går bra och räntor är låga än vad de likartat begränsa eller 

minska sin konsumtion när det går dåligt och räntor är höga (MacDonald et al, 2011). 

 

Tabell 12: Inflationstakt. Källa: SCB  Tabell 13: Hushållens Konsumtion, Källa: SCB 



 

32 

 

Sedan 2012 har inflation mätt i KPI sjunkit (SCB Konsumentprisindex). Om man däremot ser till 

harmoniserat konsumentprisindex (HIKP, index korrigerat för att kunna jämföra inflation internationellt, 

används främst inom ECB och EU) så visar inte siffrorna en nedåtgående trend, utan enbart en 

inbromsning av utvecklingen (SCB Harmoniserad konsumentprisindex). Sedan december 2014 har 

dock KPI stadigt, men sakta, stigit.  

Om man även jämför KPI med Konsumentprisindex med fast bostadsränta (KPIF) ser vi att 

inflationstrenden skiljer sig drastiskt. KPIF visar att beräknat med att bostadskostnader inte skulle sjunkit 

så skulle inflationstakten idag varit kring 1%, i jämförelse med KPI inklusive rörlig ränta som anger att 

inflationen är negativ. Och hushållens konsumtion (se Tabell 12 och 13) verkar fortsätta öka i likartad 

trend sett till en längre tid bak, efter svackan i slutet av 2015.   

. 

 

Tabell 14: Förmögenhetsgap. Källa: Svenskt 
Näringsliv 

Tabell 15: Hushållens konsumtion. Källa: Svenskt 
Näringsliv 

Sammantaget bedömer Riksbanken att de förutsättningarna för att inflationen ska öka är goda. 

Inflationen bedöms kunna ligga på 2 % respektive 3,5 % år 2016 och 2017. (Riksbankens prognos om 

det ekonomiska klimatet och inflationen). Hushållens sparkvot har stigit de senaste åren, såväl som 

hushållens förmögenhet (se Tabell 14 och 15) vilket kan ge ökat utrymme för konsumtion. Vid analys 

av hushållens konsumtion ser man en positiv relation mellan förmögenhetsutvecklingen och 

konsumtionen. Idag finns en uppåtgående trend i både hushållens konsumtion och förmögenhet.  

Första kvartalen under år brukar alltid minska i relation till sista kvartalet föregående år. Hittills kan vi se 

liten effekt av räntesänkningen på konsumtionen under Q1 2015, varvid den är lägre än Q4 2014 men 

fortfarande högre än konsumtionen under Q4 2014.
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5.  Empiri  

Här redovisas tematiskt resultaten från gjorda intervjuer med de sju respondenterna om hur hushållen 

kan påverkas av negativa räntor. 

5.1. Sparande 

5.1.1. På insättningskonton 

Privatekonomen Jens Magnusson från SEB tror att svenska banker är ganska långt ifrån att behöva 

införa negativa räntor på sina kunders insättningskonto. För det krävs att reporäntan sänks kraftigt och 

att den dessutom ligger där väldigt länge. Han tycker att denna risk är. Han betonar sedan att ingen vill 

ha en situation där folk hämtar ut pengar för ingen tjänar på det, varken banker eller myndigheter. Om 

denna situation ändå skulle mot förmodan uppstå, tror samtliga privat- och sparekonomer som 

intervjuades att det skulle vara osannolikt att en bank run skulle inträffa, eftersom kostnader i 

kontanthantering är högre och vi är beroende av banker i dagens digitaliserade samhälle. Det finns inte 

heller försäkringar som täcker förlust av kontanter i någon större skala, tillägger privatekonomen Arturo 

Arques från Swedbank. Därmed finns fördelar med att ha pengar på ett insättningskonto med negativ 

ränta.  

Digitalisering 

Samtliga respondenter är överens om att Sverige är ett väldigt digitaliserat land som är världsledande 

på IT-fronten. Med vår välutvecklade IT-infrastruktur är det smidigt att göra transaktioner i både stora 

och små belopp. Att välja bort det digitala transaktionssystemet och sköta sin ekonomi helt och hållet 

med kontanter blir väldigt opraktiskt, till exempel när man ska betala sina räkningar eller köpeskilling i 

större summor. Allt fler människor väljer att inte använda kontanter och allt fler butiker, restauranger och 

så vidare väljer att inte ta emot kontanter. Med hänvisning till situationen där FIH:s kunder började lämna 

banken när banken införde en -0,5 % ränta på sina inlåningskonton, förklarar privatekonomen Ingela 

Gabrielsson från Nordea att det är skillnad mellan att lämna en bank för att övergå till en annan bank, 

och att helt och hållet ta ut alla sina pengar för att förvara dem fysiskt. Med samma argument som de 

andra ekonomerna är hon övertygad om att de flesta måste ha en bank i dagens samhälle, vi är 

beroende av vårt banksystem för att sköta vår ekonomi. 

Psykologiska effekter 

När det gäller mindre belopp förklarar Arques med hjälp av beteendeekonomi. Varför är det allt fler som 

väljer att leva kontantlöst? Om det finns transaktionskostnader vid varje uttag, varför väljer inte de flesta 

att ta ut stora belopp på en gång istället för att dela upp i mindre belopp? Han förklarar att om vi har en 

massa kontanter riskerar vi att spendera mer! Magnusson håller med om att det ligger väldigt mycket 

psykologi i hur hushållen skulle reagera. Bland annat kan media påverka människornas beteende väldigt 

mycket, om det exempelvis står "skynda dig och ta ut din pengar" med stora rubriker i tidningarna 

tillräckligt många gånger kan det orsaka panik. En annan psykologisk effekt är att till skillnad från 

professionella institutionella sparare har de flesta hushållen svårt att greppa skillnad mellan real 

respektive nominell ränta, förklarar Magnusson. Om inflationen är 3 % och sparräntan 2 %, har man fått 
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en realränta på -1 %. Historiskt har vi har haft negativa realräntor många gånger och de flesta hushållen 

har knappast tänkt på det. Det är trevligt att ha 2 % i sparränta även om inflationen är 2 %, men att ha 

0 % i sparränta och 0 % i inflation är mindre trevligt. För hushållen är det nominella värdet viktigare. 

Med andra ord, det skulle kännas trevligare med en avgift på sparkontot än en negativ sparränta. 

5.1.2. I värdepapper 

Gabrielsson understryker att pengar som man har på ett sparkonto inte är till för att få avkastning 

eftersom sparräntan har varit låg i flera år. Hon menar att hushållens primära syfte med att ha pengar 

på ett sparkonto är snarare för att ha en buffert och en säkerhet, så man snabbt kan få fram en summa 

pengar när man behöver dem. Att söka avkastningskrav är mer präglat hos stora institutionella sparare, 

tillägger Magnusson.  

En konkret konsekvens av räntesänkningar som Arques har observerat är hushållens ökade 

risktaganden. Argues förklarar att de flesta hushållen är riskneutrala och äger ungefär häften aktier och 

hälften räntor i sina portföljer, en sådan portfölj brukar ge en årlig avkastning på 5-6%. När avkastning 

på räntebärande värdepapper (obligationer) har sjunkit, eller till och med är negativa finns det inget 

annat som ger bättre avkastning än aktier. Resultatet blir att fler söker sig till aktiemarknaden och har 

därav fått högre riskbenägenhet. Baserat på bankens interna uppgifter ser Arques att många kunder 

ligger med större andel aktier än de tidigare har gjort. Han menar att orsaken är att dessa kunder inte 

har sänkt sina avkastningskrav trots att räntorna har sänkts.  

Till skillnad från Arques och Magnusson kan Gabrielsson inte se en tydlig ökning av hushållens innehav 

av aktier i förhållande till räntebärande värdepapper. Nordeas senaste rapport om hushållens sparande 

visar att sparkonto fortfarande är den vanligaste sparformen, och det har varit så under alla år, tillägger 

hon. Det visar att fastän våra sparkonton har fått sämre avkastning så fortsätter vi att ha våra pengar 

där. Gabrielsson tror att det endast är en del människor som är väldigt aktiva och hänger med på vad 

som händer i ekonomin och på finansmarknaden. Hon tror att de flesta varken har tid, ork eller lust att 

vara så aktiva med det här, de flesta hushållen gör inte i stora ändringar i sitt sparande och bryr sig inte 

om det. 

Arques och Gabrielsson har delade meningar på orsaken till börsrallyt vi har upplevt under de fem första 

månaderna i 2015. Arques anser att uppgången delvis beror på kapitalflykt till aktiemarknaden på grund 

av de låga avkastningarna på räntebärande värdepapper. Han tror att denna kapitalflykt sker hos både 

hushållen och institutionella kunder som till exempel stora pensionsfonder. Gabrielsson tror att 

uppgången beror på förväntningar av de stora institutionella kunderna som är professionella 

kapitalförvaltaren och reagerar mer än hushållen vid förändringar på finansmarknaden. Det är också de 

som är storspelarna på börsen så det är inte alltid privatpersoner som driver på.  

Risker 

Magnusson håller med Gabrielsson om att en del hushåll inte bryr sig, men understryker att vi är ett 

aktiesparande folk i Sverige. Alla gör inte aktiva val men jämfört med andra länder så är vi ovanlig väl 

insatta och ovanligt tungt investerade i aktier. Både han, Arques och en anonym obligationstrader som 

intervjuades ser en trend hos hushållen som väljer att ha mer aktiesparande, som de anser kan vara 
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riskabelt. När aktiemarknaden har gått bra ett antal år så är det fler och fler som hoppar på, även de 

som normaltvis inte brukar handla med aktier, förklarar Magnusson. Han tycker att det är farligt när det 

kommer in en massa folk sent i en uppgång som inte alltid vet eller förstår riskerna, men har förstått att 

man får avkastning. När aktiemarknaden har gått bra ett antal år så har den tendens att gå ner också, 

och man missar stora delar av uppgången och får vara med nedgången istället, säger han. Sen tar det 

lång tid tills man vågar ge sig in på aktiemarknaden igen, sen kommer man in försent återigen och 

cirkeln upprepas.  

5.2. Bostadsmarknad och skuldsättning 

Stigande bostadspriser 

Annika Alexius, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet berättar att nackdelen med den 

negativa räntan är att det leder till en ökande skuldsättning och stigande bostadspriser. Samtliga 

respondenter är eniga om att det finns fundamentala orsaker till varför priserna på bostäder stiger. Det 

råder en brutal urbaniseringsprocess i Sveriges storstäder, många flyttar dit från glesbygden och från 

utlandet. Samtidigt byggs det för lite för att bostadsmarknaden ska hinna med urbaniseringstakten. Detta 

i kombination med lägre ränta som ett resultat av den aggressiva penningpolitiken gör att priserna på 

bostadsmarknaden stiger, som de bör göra på alla marknader, förklarar ekonomerna.  

Det finns experter som har sagt att det finns en bostadsbubbla under de senaste 20 åren, så länge det 

finns fler människor som letar efter en bostad än det finns tillgängliga bostäder så kan ju inte priserna 

gå ner, säger Gabrielsson. Liksom vilken marknad som helst skulle priserna på bostadsmarknaden gå 

ner om marknadsförutsättningar förändras, till exempel om vi får strängare amorteringskrav, 

fastighetskatt återinförs, räntorna stiger och sådant som gör att det blir dyrare och besvärligare att köpa 

bostäder, förklarar hon. Magnusson tillägger att även om priserna skulle falla så behöver det inte betyda 

att det har funnits en bubbla innan, det beror helt enkelt på faktorer som styr utbud och efterfrågan. EU 

har vid flera tillfällen kritiserat Sverige för att inte göra tillräckligt mycket för att kyla ner den upphettade 

bostadsmarknaden. Gabrielsson förklarar att detta är väldigt politiskt känsligt i Sverige, det är impopulärt 

för politiker att göra sådana ändringar eftersom det skulle innebära att hushållen får mindre pengar i 

plånboken och blir missnöjda, och politiker riskerar att tappa röster.  

Magnusson ser inte att det finns en klassisk bubbla där man köper flera bostäder i syfte att spekulera. 

Han tycker att hushållen köper bostäder för att bo där och ser inte dem som spekulationsobjekt, vilket 

minskar riskerna för en bostadsbubbla. Magnusson tror inte att många hushåll skulle kunna köpa 

bostäder i spekulationssyfte eftersom man inte får låna mer än fem gånger sin årsinkomst hos SEB, och 

andra banker bör ha liknande lånetak. Han tycker också att det är liten risk att svenska 

bostadsmarknaden skulle attrahera många utländska investerare på grund av hyresregleringen. 

Skuldsättning och kreditgivning 

Samtliga respondenter från banksektorn tror att det kan bli farligt när hushållens skuldsättning ökar, men 

att det inte är oroväckande. De är eniga om att risk för någon form av kreditbubbla är liten eftersom 

bankernas kreditgivningsprocesser följer strikta mallar och regler. Vi har också fått en ny syn på lån och 
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fått en amorteringskultur då bankerna införde strängare amorteringskrav för tre år sen. Det finns dock 

en del hushåll som är väldigt högt belånade och befinner sig i riskzonen.  

För att minska riskerna vid en hög skuldsättning understryker Magnusson att det är viktigt att 

amorteringskulturen måste bli ännu bättre, bankerna måste fortsätta med ansvarsfulla utlåningar och 

bankerna måste även ha kvar bolånetaket. Men om en bank inför strängare amorteringskrav före andra 

kan de förlora kunder. Kunderna kommer att välja banker som inte har ett amorteringskrav då det ger 

lägst månadskostnad, utan att ta hänsyn till att det blir dyrare i längden ifall de inte amorterar. En fördel 

med ett reglerat amorteringskrav är att det blir samma spelplan för alla, förklarar Magnusson. 

Magnusson tror att negativ reporänta kan leda till minskade utlåningar som motsäger teorierna, eftersom 

det blir väldigt kostsamt för bankerna att hålla kapitalet som behövs för att uppnå kapitaltäckningskravet. 

Bankerna måste antingen öka sina utlåningsräntor eller minska sina reserver. 

En annan reflektion Magnusson nämner är att det är väldigt få företag och privatpersoner som idag 

tycker att räntan är så pass hög att den avskräcker dem ifrån att investera. När han pratar med kunderna 

idag så är det ovanligt att de säger "bara om räntorna varit lägre" för räntor är redan väldigt låga. 

Mått på skuldsättning 

Magnusson tycker att oron för hushållens ökande skuldsättning är befogad men att den också överdrivs. 

Han menar att vi stirrar för mycket på skuldkvoten, och tycker att vi också borde titta mer på 

skuldsättningsgraden (se avsnitt 5.2.). Han förklarar sitt argument med ett exempel: ”Du och jag lånar 

en miljon var från banken, du investerar din miljon i tillgångar men jag går till casinot och spelar bort min 

miljon. Skuldkvoten räknar inte ens med att du har kvar din miljon i tillgångar och anser att vi är lika 

skuldsatta. Intuitivt förstår man att vi inte är lika skuldsatta, du har en tillgång som matchar din skuld och 

är i bättre situation är jag. Det är uppenbart att man även måste titta på tillgångar.”  

Han nämner även räntekvot som ett mått på skuldsättning och påpekar att den borde ha gått ner i takt 

med räntesänkningarna, men att den i själva verket ligger platt. Han tycker att det är oroväckande att 

hushållen drar på sig skulder utan att det känns. 

5.3. Inkomst 

Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar anser att den negativa ränta har en positiv effekt på 

hushållens inkomst på ett indirekt sätt, då valutaförsvagning gynnar exportindustrin och Sverige blir mer 

konkurrenskraftig gentemot andra länder. Magnusson håller med och tror att räntesänkningar främst 

används idag för att försvaga SEK för att få upp inflationen. På kort sikt tror respondenterna inte att 

negativ ränta kommer att ge märkbara effekter på hushållens inkomst.  

Magnusson nämner att globalisering, digitalisering, automatisering gör att vi blir allt mer effektiva och 

därför blir det allt svårare att få inflation. Även om sysselsättningen ökar i Sverige så ligger 

arbetslösheten på en ganska hög nivå. Det finns många faktorer som gör att det bli svårt att få upp 

inflationen även om det i teorin finns ett antal sätt att få upp den. Magnusson tror istället att ett snabbare 

sätt att få upp inflationen skulle kunna vara löneökningar, men att det är mer orealistiskt.  
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5.4. Konsumtion 

Arturo påpekar att hushållen inte nödvändigtvis måste vilja öka sin konsumtion trots att deras 

förmögenhet ökar och räntorna sjunker. När hushållens bolåneräntor sjunker samtidigt som 

bostadspriserna stiger kan effekterna jämna ut sig. Hushållens boendekostnader kan alltså både öka 

och minska. Magnusson håller med och nämner den platta utvecklingen på räntekvoten. Skulle 

bostadspriserna falla skulle man också fokusera mer på att betala av lånet och konsumtion får backa 

tillbaka. Magnusson tror att konsumtionsbenägenheten blir högre av löneökningar eftersom de får mer 

pengar i plånboken, än när deras tillgångsvärden har stigit eftersom de är väldigt illikvida. Och om 

amorteringskravet blir strängare får folk mindre pengar kvar i plånboken för konsumtion.  

Ifall de flesta hushållen inte litar på Riksbankens prognoser som spår att inflationen kommer att stiga 

mot målet år 2016 och 2017 drabbas konsumtionen. Räknar man med att inflationen inte kommer gå 

upp på de närmaste åren så förväntar man sig att Riksbanken fortsätter sänka räntan. Arques förklarar 

att om de flesta har en sådan syn finns det risk att hushållen väntar med att konsumera om man nu tror 

på deflation. 

Gabrielsson tror inte att många hushåll alls reagerar, de är inte så insatta i ekonomiska frågor och har 

redan fullt upp i sin vardag. Långt ifrån alla hushåll följer Riksbankens prognoser. Hon tycker att det är 

svårt att bedöma hur konsumtionen skulle påverkas av en negativ styrränta eftersom det är en så pass 

ny situation. 

Wester är osäker på om negativa räntor kan vara ett effektivt medel för att få upp konsumtionen, då 

finns en gräns på efterfrågan hos konsumenterna i I-länderna. ”Vi behöver inte köpa 100 par jeans, 

många av oss har redan det flesta vi behöver”, förklarar han. 
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6. Analys 
Vid analysen av hur områden av hushåll (sparande, skuldsättning och bostad, inkomst samt 

konsumtion) påverkas av negativ ränta användes utvalda teoretiska byggstenar (se Figur 1), aktuell 

litteratur om ränteläget i Sverige och dess påverkan på hushållsmarknaden samt intervjuer med 

marknadsaktörer. 

 

 

6.1. Sparande 

Det finns flera risker och oönskade konsekvenser för hela Sveriges ekonomi om bankerna skulle behöva 

införa negativa inlåningsräntor. En risk är att insättarna kommer att vilja ha så lite pengar som möjligt 

på banken, pengar som man behöver för att klara sig kan förvaras kontant och sparpengarna kan hamna 

på aktiemarknaden som ger högre avkastning. Med de kapitaltäckningskraven som finns måste 

bankerna även skära ner på sin utlåningsverksamhet om många insättare skulle ta ut sina pengar. En 

annan oönskad konsekvens är att aktiemarknaden riskerar att bli övervärderad och en bubbla formas. 

Att avskräcka insättarna är således en situation som varken bankerna eller myndigheterna vill ha, precis 

som Magnusson påstod.  

6.1.1. På insättningskonton 

Q1 2015 blev svenska hushållens inlåningar negativa, det vill säga vi fick ett nettouttag. Trots att SCB:s 

historiska data ända från tidsseriens början 1996 visar att negativa inlåningar är ovanliga, kan man ändå 

se den negativa inlåningen 2015 Q1 som icke-avvikande. Uttagen blev visserligen större än 

insättningen, men denna skillnad var ännu större under samma kvartal i 2014 när reporäntan var positiv 

och sparräntorna högre. Genom att titta på historiska data finner man ett tydligt mönster på ökade uttag 
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under årens första kvartal. Detta bekräftar SCB:s förklaring om att nettouttaget beror på att stora 

skatteinbetalningar till Skatteverket vanligtvis görs under årets första kvartal.  

Nettouttaget Q1 2014 var procentuellt sett ännu större än Q1 2015 trots att det dåvarande ränteläget 

var högre, därmed kan man konstatera att Riksbankens historiska räntesänkning till negativt territorium 

oktober 2014 samt 0 % sparräntor inte har avskräckt hushållen ifrån att ha kvar pengarna på sina 

bankkonton. Precis som Magnusson och Gabrielsson sa har hushållen kvar överraskande mycket 

pengar på bankkonton. Vi kan konstatera att hushållen inte verkar ta ut pengar från sina bankkonton 

när sparräntan är ≥ 0 %. Det är dock viktigt att observera att det inte säger någonting om svenska 

hushållens reaktion om sparräntan skulle bli märkbart negativ. 

Trots det exceptionella ränteläget är bankkonto fortfarande hushållens vanligaste sparform och närmare 

tre av fyra har inte ändrat i sitt sparande. Nordeas senaste undersökning om hushållens sparande4 visar 

att de flesta hushållen inte har inrättat sig till den negativa reporäntan. Detta kan motivera Gabrielssons 

argument om att många inte aktivt följer Riksbankens räntebeslut eller är så insatta i ekonomiska frågor. 

Den stora ökningen av blandfonder och fond-i-fonder5 de senaste åren visar också att de inte har tid 

eller lust att hålla koll på när och hur de ska förändra sina sparanden. 

FIH Erhvervsbank tappade visserligen kunder när banken var först ut med negativ ränta på sina 

inlåningskonton, men eftersom det fanns andra banker som inte hade negativa räntor fanns det 

möjlighet för dessa kunder att byta till en annan bank. Precis som Gabrielsson sa så är det skillnad 

mellan att byta bank och att överge hela banksystemet.  Data visar att hushållen fortfarande tycker att 

det är viktigt att ha ett bankkonto. Nedan utreds insättningskontons fördelar samt värdepappers 

nackdelar.  

1. Värdepapper är inte lika likvida som sparkonton. Vidare är aktiemarknaden volatil med dagliga 

kursuppgångar och nedgångar. Dessutom betalar man courtage för varje transaktion, och om man 

handlar på nischade banker tar det en halv till en bankdag för att få pengarna på sitt vanliga lönekonto. 

Ett sparkonto tillhandahåller likviditet och fungerar som en buffert med lättillgängliga pengar för 

hushållens oförutsedda utgifter, vilket är en fördel som sparande i värdepapper inte har.  

2. Hushållens beroende av banker har ökat i takt med att bankärenden aldrig blivit så smidiga som nu. 

Innan internetbankens uppkomst gick man till banken eller posten för att betala sina räkningar och det 

kostade för varje transaktion. Numera sker transaktioner sekundsnabbt och till en mycket lägre kostnad. 

Det är opraktiskt för arbetsgivarna att betala lön till sina anställda med kontanter speciellt om beloppen 

är höga och anställda många, dessutom ökar det möjligheter för skattefusk. I Sverige har i princip alla 

vuxna minst ett bankkonto. Vi behöver ett lönekonto, ett sparkonto och ett transaktionskonto. Lönen 

måste sättas in någonstans, sparpengarna som vi vill ha lättillgängliga behöver sättas in någonstans 

                                                      

4 Kommer från bankens interna uppgifter och kan därför inte publiceras på avsnitt 4. 

5 Bland fonder och fond-i-fonders förvaltaren justerar fondens innehav med dess avkastningskrav och 

riskbenägenhet, och passar därför sparare som inte vill själva aktivt ändra sina portföljsinnehav. 
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och betalningar måste kunna dras från någonstans. Eftersom kostnaden för kontanthantering överstiger 

kostnaden för bankkort/internetbank (se 3.2.3.) bör den logiska hushållen vilja ha så lite 

kontanthantering som möjligt (se 3.2.1.). 

Det som hände FIH Erhvervsbank är exempel på att kunderna skulle ta ut sina insättningar om en banks 

inlåningsränta blev negativ. En intressant fråga är om kunderna hade agerat annorlunda om banken 

istället valde att lägga på diverse avgifter för att täcka upp för denna kostnad. Vi betalar redan idag 

avgifter för att kunna ha bankkonton, bankkort, göra uttag, betala med avi med mera, vilka kan uppfylla 

samma funktion som negativ ränta. Uppenbarligen vill vi hellre betala avgifter för att få bankens hjälp 

med att hantera våra pengar än att endast leva med kontanter. Detta måste bero på att 

kontanthanteringar i sig har kostnader, risk och andra besvär som vi hellre vill slippa, som samtliga 

respondenter nämnde på intervjuerna.  

Som vi ser betalar vi redan idag diverse avgifter till banker som kan fylla samma funktion som negativ 

ränta.  Detta visar tydligt hur avgörande bankens val av terminologier är och att psykologi uppenbarligen 

är en viktig faktor att studera. SEB:s Enkla Vardagen kostar 300kr/år, i det ingår bankkort, telefonbank, 

internetbank, betalservice, privatkonto och sparkonto. Det finns 7 762 073 personer i Sverige från 18 år 

uppåt, och den genomsnittliga inlåningen under det senaste året är 1 346 862 mkr. Bankinlåning per 

person blir 169 074kr, det innebär att vi i praktiken redan betalar en årlig ränta på -0,17 % för att kunna 

använda dessa grundläggande banktjänster. Vi betraktar dessa kostnader som avgifter och inte som 

negativ ränta på grund av terminologin bankerna använder. För att undvika massuttag som FIH råkade 

ut för kan bankerna att täcka upp för de ökade kostnaderna är att införa nya avgifter eller höja de 

befintliga. Ett alternativ är att lägga dessa kostnader på bolåneräntorna, som också har den fördelen att 

det skulle dämpa ner den hysteriska prisökningen på bostadsmarknaden. 

Trots att realräntan efter inflation och skatt i långa perioder (se tabell 5) varit mycket lägre än vad den 

är idag, så är det först nu när de nominella räntorna är noll eller minus som folk tycker det är märkligt 

att räntorna är så låga. Det är först nu som uttrycken negativ ränta och minusränta har uppmärksammats 

och diskuteras så mycket i medierna. Hushållens pengar på sparkontona var högre år 2011 och 2012 

trots att realräntor var negativa, sedan minskades de år 2013 och 2014 trots att realräntorna blev 

positiva. Samma mönster kan finnas även på data från tidigare år.  Under de senaste 2 åren har 

inflationen och de nominella räntorna sjunkit vilket resulterade i att realräntorna steg.  Tabell 5 visar att 

hushållen inte håller koll på real respektive nominell ränta. Det är den nominella sparräntan som spelar 

roll eftersom det är den som är synlig. Om fler hushåll blev upplysta om detta kan vi förhindra att de tar 

ut sina sparpengar från banken, som i sin tur skulle förhindra andra oönskade konsekvenser såsom 

tillgångsbubblor, bank runs (se 3.2.5), finansiell stabilitet och problem för bankers utlåningsverksamhet 

på grund av minskade reserver.  

6.1.2. I värdepapper 

Alla hushåll behöver inte vara insatta i ekonomiska beslut, men siffrorna motbevisar ändå inte Arques 

som är övertygad om att majoriteten av hushållen faktiskt håller koll och har därför blivit mer 

riskbenägna. Närmare en av fyra har ju ändrat i sitt sparande, samtidigt visar SCBs sparbarometer att 
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hushållens fondandelar och direktägda aktier har ökat avsevärt. Att hushållen tar större risker syns på 

ökningen av direktägda aktier som inte har varit så hög sedan år 2009, och på ökningen av aktiefonder 

och blandfonder som inte har varit så hög sedan tidsseriens start år 2001.  

Nordeas undersökning visar att hushållens avkastningskrav ligger fortfarande på 5 % vilket stämmer 

precis överens med Arques interna uppgifter från SEB. Att hushållen inte justerat ner sina 

avkastningskrav fastän räntorna har sjunkit måste vara en förklaring till SCB:s siffror. Räntefonder och 

obligationer ger väldigt låga avkastningar i dagens exceptionella ränteläge. En del korta räntefonder ger 

redan negativa avkastningar (morningsstar.se), de långa räntefonderna förväntas att ge ännu lägre eller 

till och med negativa avkastningar om Riksbanken fortsätter med sin expansiva penningpolitik som 

pressar ner räntorna. Svenska statsobligationer ger idag negativa avkastningar vilket förklarar varför 

hushållens ägande av obligationer har rasat (se Tabell 5). Om hushållen har samma avkastningskrav 

som innan räntesänkningarna måste de flytta pengar från räntefonder och obligationer till aktier, 

eftersom aktier är det enda som kan ge avkastning idag. Hushållen handlar varken lika ofta eller i lika 

stora volymer som stora institutionella kunder och har därför inte lika stora påverkan på börsen, men 

SCB:s siffror (se Tabell 5) visar att det faktiskt är en del hushåll som har hakat på trenden. Om 

Riksbanken fortsätter att pressa ner räntorna och aktiemarknaden fortsätter att gå bra kommer vi få se 

fler hushåll med mer aktieinnehav än tidigare. 

Risker 

Jämfört med andra länder är svenskar ett aktiesparande folk som är tungt investerade i aktier, vilket 

betyder att konsekvenserna vid krascher blir mer omfattande. När aktiemarknaden har gått bra några 

år tenderar fler att hoppa på uppgången, även de som normalt inte är insatta. Det finns risk att de inte 

har förstått riskerna men ändå hoppat på eftersom man har förstått att det är här man får avkastning. 

Speciellt om man inte tror på att Riksbanken lyckas uppnå inflationsmålet och räknar med mer expansiv 

penningpolitik inom de kommande åren, förväntar man sig att aktiemarknaden fortsätter gå bra och 

hoppar därför på uppgången.  

Andelen blandfonder och fond-i-fonder har ökat avsevärt (se Tabell 5). Avkastning på fonder måste helst 

täcka fondförvaltningsavgifterna, utöver dessa har de oftast avkastningskrav som de måste uppnå. Det 

kan leda till att och de måste aktivt välja bort säkrare obligationer med låg/negativ avkastning, och lockas 

till att investera i obligationer med sämre rating som kan ge högre avkastning eller äga mer aktier än 

tidigare. Visserligen brukar fonder brukar vara strikt reglerade och kan bara ha en viss andel av 

exempelvis aktier eller en viss sämre rating av obligationer. Men det kan vara så att fonder som följer 

starka reglementen med höga krav blir bortvalda och fonder som kan tänka sig tänja på gränserna blir 

mer populära. Om vi inte justerar ner våra avkastningskrav måste riskbenägenheten bli högre, och den 

riskerar att bli ”den nya normala” när vi sedan vänjer oss vid den. 

6.2. Bostadsmarknad och skuldsättning 

Enligt Dynan och Kohn’s modell (se 3.2.8.) finns vissa övervägande faktorer som påverkar 

bostadsmarknaden, och våra respondenter och litteraturstudier pekar åt samma håll. Bostadspriserna 

har upplevt en stark uppgång som följd av demografiska förändringar (urbanisering) och ökade 
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bostadspriser som följd av litet bostadsutbud. Detta har också drivit upp skuldsättningsgraden hos 

hushåll. Många väljer även att spara i sitt boende och se det som en investering. Därför bör vi kunna 

fortsätta se en ökning av bostadspriser även framöver, vilket det är en generell konsensus om. Negativ 

ränta bör bara öka antalet aktörer ute på marknaden som vill ha en bostad. Speciellt förstagångsköpare 

av bostäder som inte har en stabil ekonomi och måste använda sina besparingar till handpenning, kan 

vara i riskzonen ifall de förlitar sin framtida ekonomi på att priset stiger, speciellt då många tror att 

prisökningen på bostäder i storstäder och dess närområden alltid sker. Men enligt modellen ska detta 

inte vara en alltför stor förändring på marknaden. Därmed bör negativa räntor påverka nämndevärt lite 

mindre än låga räntor, och även om det kan driva upp bostadspriser och skuldsättning.   

Andra faktorer som kan påverka är istället exempelvis demografiska preferenser, ifall hyresbostäder 

skulle bli ett alternativ om stimulerandet av nybyggnationer av billigare hyresrätter fungerar.  

Transmissionsmekanismen säger att när räntan sjunker blir det billigare att låna och därför lånar 

hushållen mer, som SCB:s Sparbarometers siffror bekräftar. Trots striktare amorteringskrav och 

införandet bolånetaket har den hushållens skulder fortsatt öka i rask takt. Eftersom hushållens största 

lån är bolån och bostadspriser stiger är det naturligt att hushållens skulder ökar och bostadsbristen 

påtvingar högre priser.  

Även om negativ ränta enbart ger mindre effekt på bostadsprisökningar, kan det fortfarande påverka 

skuldsättningen. I och med att vi märkt att bolånemarginalen inte längre följer reporäntan, bör varken 

myndigheter eller hushåll förutsätta att fortsatt låg reporänta kommer leda till fortsatt låg bolåneränta.  

Bankernas bolånemarginal har växt med tiden (se Tabell 9) och kan tänkas fortsätta göra det. Man bör 

inte glömma att storbankerna är aktiebolag som agerar i sina ägares intresse (och vinstdrivna syfte), 

varpå möjligheten att hushåll skulle erhålla betalning för lån är orealistiskt. Säkerligen kommer nya 

innovationer att framskrida som ger nya vinstmöjligheter för banker och andra finansiella aktörer. Det 

kan tänkas finnas kontrakt som inte tagit hänsyn till att lägga en lägre gräns för räntor varpå kunder 

skulle få betalt för lån, men det är säkerligen inte en del av standardiserade lånekontrakt.  

En stor risk är just ifall bankaktörer och finansiella institut skulle släppa på kreditgivningsregler och fel 

aktörer får lån. Idag är bolån näst intill riskfria enligt Magnusson, men om fler aktörer ställer lägre krav 

kan det leda till en jakt på kunder. Det skulle kunna leda till en finansiell kris ifall hushåll blivit givna lån 

de inte kan återbetala, eller ifall debt deflation skulle ske (se 3.1.2.).  

Räntesänkningen gynnar hushåll som är belånade, då dessa får ökad disponibel inkomst som effekt av 

negativa räntor (detta är dock inte en specificerad effekt av just negativa räntor, utan låga räntor 

generellt). Därav kommer bostadsägande hushåll erhålla bättre ekonomiska effekter i relation till 

hyresrättsinnehavare, som inte gynnas av räntesänkningen om inte andra skulder innehas. Därav kan 

det leda till att ekonomiska klyftor mellan olika samhällsskikt ökar.  

Slutligen bör myndigheter även reflektera över ifall enbart skuldkvot som huvudmått över hushållens 

skuldsättning är lämpligt, eller om man bör tillämpa även räntekvot för att mäta hushållens 

betalningsförmåga likväl som skuldsättning, för att ge en bättre övergripande bild.  
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6.3. Inkomst 

Enligt den modifierade modellen av Philips Curve (se Figur 2) av Gentle et al (2005) leder 

räntesänkningar till att hushållens inkomst påverkas positivt när företag och arbetsgivare nyttjar mer 

kapital och ökar produktivitet. 

I och med tidigare konstaterat samband mellan ränta, inflation och KPI (se avsnitt 3.1.1. och 3.1.2) bör 

ett tydligt samband finnas mellan KPI och löneutveckling. Därmed för också dagens låginflations- och 

lågräntemiljö leda till låg reallöneökningen. Men Tabell 10 påvisar även viss motsägande fakta och 

nominell löneökning verkar öka starkare när KPI är hög (se år 2001, 2008, 2012 i Tabell 10) men 

sviktande KPI verkar inte ha lika stark korrelation med varken reallöneutveckling eller nominell 

löneutveckling under senare årtionden.  

Det ter sig existera fler påverkande faktorer kring lönebildning än enbart inflation, därmed skulle 

yrkesefterfrågan kunna ha en effekt (se avsnitt 4.2.3.). Olika efterfrågan både från arbetsgivare och 

arbetstagare bör existera och därmed också olika lönenivåer och löneökningar som kan anses 

cykelstyrda. 

Det verkar dock finnas en förskjutning av KPI och reallöneutveckling på 1-2 år vid flertalet tillfällen (se 

dalen i KPI 2004-2006 som verkar ske i reallöneutveckling 2006-2008, KPI-toppen 2008 som följs 2009, 

och KPI-dalen 2009 som följs av reallöneutveckling i negativt territorium 2011). Detta skulle förklaras av 

att räntesänkningen (och således förhoppningsvis stigande inflation), har en viss relation till 

löneutvecklingen, dock inte stark, då den enligt Wester ger en indirekt positiv effekt, där 

inflationsökningar sker först och sedan efterföljs av löneökning.   

Däremot skulle det även implicera att hushåll idag eller inom närmsta år inte kommer få en större 

reallöneökning. Och arbetsgivarorganisationer använder låg inflation som ett argument att utrymme för 

löneökningar inte finns (se 4.2.3.). Det teoretiska sambandet kan ha mindre betydelse än vad det 

krediteras och pessimism bland hushåll och arbetsgivare gällande inflationsutveckling kan ge 

psykologiska effekter som gör arbetstagare mindre aggressiva i löneförhandlingar och arbetsgivare mer 

restriktiva.  

Om man måste vänta på en inflationsökning ska ske och bevisas, för att sedan löneökningen ska ske, 

men minskat lönediskussionsutrymme sker direkt vid pessimism, kan det leda till större utrymmen med 

stagnerad lön, och mindre utrymmen för lönetillväxt utöver det vanliga.  

Men slutligen verkar den reala löneökningen (se Tabell 11) visa en stabilt växande kurva sedan mitten 

av -90-talet sedan inflationsmålets införande, men med mindre fall under exempelvis 2008 och 2011 

(vid sämre tider). Men om Magnusson (se 6.5.) har rätt, att automatisering och effektivisering gör det 

svårare att få upp löner och skapar arbeten då det behövs mindre arbetskraft och kompetens, är det 

osäkert om den reala löneökningen kommer fortsätta stiga. Det verkar finnas en överhängande möjlighet 

att gamla synsätt och gamla metoder att stimulera ekonomin kanske har blivit förlegade medan tiden 

passerat. Som Magnusson även nämner skulle samhällsekonomin nog fått större effekt av att hushållen 
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direkt fick mer disponibel inkomst i form av löneökningar än att försöka stimulera ekonomin på deras 

sätt. Finanspolitiken skulle därmed kunna initiera snabbare alternativ för att pådriva inflationen uppåt.  

Slutligen kan man konstatera att Philips Curve visar ett statiskt samband som sammankopplar 

löneutveckling och ränteläge, vilket inte visar en helhetsbild där vi idag har en stark sammankoppling 

mellan inflationsmål och löneutveckling, men då lön även bestäms via individuella förhandlingar kan 

psykologiska effekter påverka. Och vi även fråga oss om tillgångspriser, kostnader och företagstillväxt 

växer i lika stor takt som reallönen, som då skulle påverka vår disponibla inkomst och konsumtion.  

 

6.4. Konsumtion  

Enligt Permanent Income Hypothesis och Life Cycle Hypothesis (se 3.2.6.) ger dagens negativa ränta 

inte direkta förändringar på konsumtionsmönster. Konsumtionen skulle dock kunna ökas genom 

tillgångsvärdetillväxten som skett vid exempelvis stigande bostadspriser.  Detta konsumtionsutrymme 

kan dock komma att manifesteras först vid senare skeden. Genom att hushåll enligt dessa teorier önskar 

upprätthålla en likartad levnadsstandard, bör även först konsumtion öka när förhoppningar av en högre 

inkomst antas, eller förmögenhetsvärden ses som beständigt ökat. 

I praktiken gynnas inte konsumtionen av räntesänkningar lika mycket som tranmissionsmekanismen (se 

3.3.3.) säger. Räntekvoten är relativt oförändrad eftersom tillgångspriserna stiger samtidigt som 

räntorna sänks. Och som Magnusson nämner, tar hushåll antagligen inte ut pengar ifall aktieportföljen 

eller bostaden ökar i värde - det är en stor skillnad i ökningar på tillgångsvärden och på sparkontot.  

Vilket Gabrielsson sade i intervjun bör man beakta att många hushåll inte läser ekonomisk statistik till 

vardags, och kanske varken är medvetna eller brydda över det ekonomiska läget. En trasig dator byts 

inte ut om ett år för att hushåll tror på deflation, utan är en nödvändighet som byts ut direkt. Låga räntor 

kommer antagligen inte betyda hushåll väljer att köpa två paket flingor åt gången istället för ett bara för 

de har råd. Konsumtion i dess vardagligaste form kommer nog se likartad ut oavsett räntenivå. Men 

konsumtionen kan däremot påverkas av andra områden. Den låga räntan ger mindre räntebetalningar 

vilket lämnar kvar mer pengar i plånboken, som kan leda till mer konsumtion.  

Som vi ser av Tabell 11 har konsumtionen minskat aningen enligt KPIF, men KPI visar en stor minskning 

sedan 2012. Därav kan man härleda att räntekostnadernas minskning lett minskad konsumtion, och att 

hushåll inte valt att konsumera mer som följd av ökad disponibel inkomst de senaste 3 åren. Sänkta 

räntor kan inte heller stimulera konsumtionen avsevärt om vår efterfrågan är begränsad enligt Wester 

(se 5.4.), som överensstämmer med Tabell 13 (se 4.2.4.) där hushållens konsumtion verkar öka i en 

snarlik takt. Hushållens förmögenhet har stigit de senaste åren (se Tabell 14) antagligen till stor del av 

bostadsprisökningar. Därmed skulle bostadsprisökningen kunna stimulera konsumtion mer än 

räntesänkningar. Idag kan vi inte än tolka om konsumtionen kommer stiga.  

Man bör reflektera över valet av konsumtionsprisindex. Om man använder sig av samma index som 

ECB och EU (HIKP) visar siffror inte en likartad nedåtgående trend (se avsnitt 4.2.4). Likartat ser man 
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att KPIF och KPI visar olika tolkningsresultat, och det kan uppstå felaktigheter och tveksamheter 

gällande konsumtionsstatistik. 

Fortfarande kommer konsumtionstillväxten vara en av nyckelfaktorerna för att Riksbankens 

penningpolitik ska fungera. Vi har lyft fram att tron om deflation är en stor och bidragande faktor som i 

sig kan orsaka deflation, därmed har Riksbanken incitament till att vara överoptimistiska när i sina 

inflationsprognoser i syfte att öka hushållens konsumtion. De senaste åren har Riksbankens prognoser 

misslyckats med att förutsäga inflationen och det finns risk att hushållen slutar tro på deras prognoser.  

En effekt negativ reporänta har är att det kan signalera desperation och kan istället skapa oro som följd 

av löpsedelsrubriker. I sådant fall finns det risk att en del hushåll håller hårdare i plånboken vilket i sig 

bidrar till ett deflatoriskt klimat. 

Penningpolitikens effektivitet, ifall det primära syftet är att stimulera inflationen, är diskutabelt. Måhända 

skulle finanspolitiken ha en starkare roll. Genom att stimulera hushållen direkt via exempelvis 

infrastrukturprojekt för att öka sysselsättning, löneökningar eller bidrag skulle många hushåll direkt 

uppleva ett ekonomiskt upplyft. Vilket i sin tur skulle kunna öka inflation och konsumtion enligt 

Permanent Income Hypothesis och Life Cycle Hypothesis, då det skulle leda till en högre inkomst över 

längre tid. Lägre räntor ger enbart mer disponibel inkomst (men inte direkt högre inkomst) under en kort, 

förutspådd tid vilket inte leder till ökad konsumtion.  

En stor risk när man använder ränteverktyget är att fel aktörer gynnas, eller att effekterna inte rinner 

igenom hela samhället. Redan idag finns företag och privatpersoner med stora tillgångar och mycket 

kapital, och om dessa skulle anse det ogynnsamt att investera i Sverige bör inte låga räntor stimulera 

detta märkvärt. Dessa kan välja att hålla sitt kapital undan marknaden exempelvis, och följaktligen kan 

man undra om ränteeffekterna kommer ge önskvärd effekt. 

 

6.5. Allmän reflektion 

Politikerna vill inte ta beslut som kommer missgynna deras popularitet, men regler måste förändras, och 

Finansinspektionen och Riksbanken kan enbart ge rekommendationer, även om dessa brukar 

efterlevas. Mycket av makten att direkt förändra kan inte Riksbanken komma åt med sin verktygslåda, 

utan direkta faktorer ligger inom finanspolitikens sfär. Därmed måste politiker än mer idag se till att 

skuldsättningen minskar och bostadsmarknaden lugnas ner.  

Låga räntekostnader blir en manifestation av problematiken – å ena sidan ska inflationen uppmuntras, 

å andra sidan är hushållen redan tungt skuldsatta och billigare krediter kan lätta på räntebördan men 

också uppmuntra till ännu mer lån.  

Att Riksbanken ska ha en skottsäker plan visar sig bli mer och mer orealistiskt ju djupare ner i ämnet 

man gräver sig, utan det verkar krävas initiativ och agerande från andra håll för att kunna skapa en stabil 

nationell, ekonomisk miljö för hushåll. Politiskt agerande såväl som bankväsendets deltagande verkar 

krävas för att kunna se till att Riksbankens mål uppnås.  
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Men kanske har hushållen aldrig haft en stabilt, ekonomisk klimat, utan anpassat sig och överlevt till 

morgondagen. Det är få tider som vi inte haft ekonomiska besvär (även om Sverige har med sin 

konservativa finanspolitik lyckats relativt väl med att bli dränkta i de största vågorna under finanskriser) 

i och med att kriser brukar gå och komma i intervaller om ett till två decennier. Kanske är även svensk 

socioekonomisk kultur ett fenomen som yttrar sig inom de negativa räntorna. Vår försiktighet och vilja 

till neutralitet och riskundvikande kan skapa en överdriven oro för att vi, såsom många länder på vår 

kontinent, har problem med låg inflation. Eller så gör vår restriktivitet att Riksbanken inte vågade sänka 

räntorna lika mycket som de borde för att få optimal effekt.  Då den största effekten skulle komma först 

om några år får vi helt enkelt vänta och se hur effektivt Riksbankens agerande har varit.  

Hela det ekonomiska systemet baseras på att hushållens beteende är av en logisk natur. Men realistiskt 

vet vi att the economic man (se avsnitt 3.2.1.), en nyttomaximerande och logisk människa inte 

överensstämmer på alla hushåll. Alla individer för inte noggrant uppstaplade kalkyler över vad 

motsvarande kostnad skulle vara ifall de något av hundra tals scenarion skulle ske. I detta fall att man 

skulle välja att sluta använda ett insättningskonto hos banken, och hur mycket respektive kostnad skulle 

vara om man inte gjorde det (detta måste då inbegripa riskerna som vi nämnt ovan). Hushåll skulle välja 

jobb efter de läst lönestatistik och sett vilken bransch som var på uppgång, inte med hjärta, de skulle 

spara i aktier men ta ut vid rätt tillfälle. De skulle skuldsätta sig precis lagom för att få hävstångseffekt, 

men redan tidigare ha gjort avsättningar för framtida (höjda) räntebetalningar och amorterat tillräckligt 

för att ha ett utrymme när/om bostadsmarknaden kyls ner.   

Det är vissa saker som skiljer hushåll från företag; finansiell expertis, tid, ork, vilja och intresse – alla i 

olika grader. Men hushållen är stundvis irrationella och bekväma, och vill nog som Ferdinand helst sitta 

under korkeken och lukta på blommor mer än att kika i varje blomma för att undvika nästa bistick. 

 

7. Slutsats  

Slutligen har vi sammanfattat vissa resultat för att besvara vår frågeställning. Så hur påverkar negativ 

ränta de svenska hushållen? 

7.1. Sparande 

Den direkta påverkan negativa räntor har är att hushållen får lägre nominell avkastning på sina 

insättningskonton. Om en bank i Sverige inför negativ inlåningsränta tror vi att insättarna skulle ta ut alla 

sina pengar under förutsättningen att de kan byta till andra banker. Om samtliga banker i Sverige gör 

det kommer hushållen förmodligen ändå fortsätta ha kvar majoriteten av sina insättningar på grund av 

tre orsaker: 1) kostnader för kontanthantering är betydligt högre i takt med att Sverige rör sig mot ett allt 

mer kontantlöst samhälle, 2) sparkonto tillhandahåller likviditet och fungerar som en buffert för 

hushållen, en fördel som andra sparformer inte har, 3) de flesta hushållen reagerar inte aktivt efter 

Riksbankens beslut. Negativa räntors påverkan på hushållen skulle också bli mindre om bankerna höjer 
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diverse avgifter istället för att införa negativa insättningsräntor, eftersom det kommer att kännas 

psykologiskt bättre. 

Det är snarare den nominella och inte den reala räntan som påverkar hushållens beslut. Om hushållen 

skulle bli mer upplysta om skillnaden mellan reala och nominella räntor skulle vi minska risken att 

hushållen tar ut sina pengar, trots att realräntan egentligen är högre nu än förut. 

När en del räntefonder och obligationer redan ger negativa avkastningar är aktier de enda som ger 

avkastning. Negativa räntor leder till att en del hushåll får högre riskbenägenhet i sina sparande, 

eftersom de inte har justerat ner sina avkastningskrav fastän räntorna är har sjunkit. Denna trend har 

orsakat börsrallyn sedan årsskiftet. Det är farligt när en del hushåll inte riktigt förstår riskerna men ändå 

hoppar på uppgången. Det finns även risk att den högre riskbenägenheten skulle bli den ”nya normala” 

om låga räntor blir bestående. 

7.2. Bostadsmarknad och skuldsättning 

I och med att negativ ränta måste gå igenom transmissionsmekanismen, har banker möjlighet att styra 

hur stor del av räntesänkningar som påverkar hushållens bostadslån, men hushållen har upplevt att viss 

sänkt ränta. Hushåll i hyresrätt eller utan lån får ingen direkt ökad disponibel inkomst av detta.  

Det finns fundamentala skäl till att bostadspriserna är höga, varpå en bostadsbubbla som effekt av den 

negativa räntan känns som en svårdragen slutsats. Demografiska faktorer såsom urbanisering leder till 

bostadsbrist och hög skuldsättning när bostaden även agerar som investering.   

Samtidigt minskade skuldsättningsgraden och räntekvoten eftersom tillgångarna ökade mer än 

skulderna. Skuldsättningsgrad och räntekvot är bättre mått på hushållens betalningsförmåga och 

motståndskraft vid förändrade förutsättningar såsom räntehöjningar och nedgång på tillgångsvärdena.  

7.4. Inkomst 

Teoretiskt bör hushållens inkomst påverkas positivt, men lönebilden verkar påverkas av fler faktorer, 

bland annat yrkesefterfrågan och ekonomiska cykler. En viss förskjutning mellan inflation och 

löneutvecklingen finns där, lön stiger först efter att inflationsökningar redan skett. Men löneförhandlingar 

tillskrivs ännu kring inflationsmålet, varpå det blir viktigt för Riksbanken att bibehålla denna tilltro om 

uppfyllnad.  

 Den negativa räntan skapar pessimism till att inkomsten kommer växa, vilket också kan sätta sina spår 

inom konsumtionen. Dåliga förhoppningar kan också smitta av sig vid löneförhandlingar som kan göra 

att båda sidorna talar för en mindre löneökning än vad det trendmässigt borde vara.   

 

7.5. Konsumtion 

I praktiken gynnas inte konsumtionen av räntesänkningar lika mycket som teorin om 

tranmissionsmekanism säger. Räntekvoten ligger ganska platt eftersom tillgångspriserna stiger 
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samtidigt räntorna sänks. Om hushållens ränteutgifter inte minskar så mycket får de inte mer utrymme 

för konsumtion.  Konsumtion gynnas inte så mycket av ökade tillgångsvärden eftersom de är väldigt 

illikvida, i särklass reala såsom fastigheter och bostäder. Bostadsvärdeökning inte yttrar sig förrän vid 

försäljning. Sänkta räntor kan inte heller stimulera konsumtionen avsevärt mycket om vår efterfrågan är 

begränsad (varje individ behöver inte 100 par jeans, de flesta i I-länderna har redan det mesta de 

behöver). 

De senaste åren har Riksbankens prognoser misslyckats med att förutsäga inflationen, och det finns 

risk att hushållen slutar tro på deras prognoser. Om hushållen istället tror på att inflationen inte vänder 

mot målet kan de avvakta med att konsumera, om man nu tror på en deflation. Införandet av negativ 

reporänta signalerar desperation och kan istället skapa oro som följd av löpsedelsrubriker allmänt 

mindre kunskap om räntor och inflation, som gör att de håller hårdare i plånboken.  

Teorier bekräftar att konsumtionen inte kommer påverkas nämndevärt direkt av negativ ränta. Däremot 

kan tillgångstillväxt, ifall dessa ses som permanenta, bidra till ökad konsumtion spridd över tid.  

Hushållen har upplevt räntesänkningar som direkt gett effekten att konsumtion mätt som KPI sjunkit, 

där konsumtionsökningar bland hushåll varit relativt konstant igenom åren (då hushållens 

konsumtionsförmåga är begränsad), men inte ökat nämndevärt till följd av högre disponibel inkomst 

genom negativ ränta.   

Vi anser även att man bör se kritiskt på Riksbankens prognoser, som kan användas för att signalera 

mer än verklighetsmässigt beskriva.  

7.6. Kritik av arbetet  

Först och främst finns ett värde i att nämna att denna version inte blir den sista, därav finns det mycket 

att kritisera gällande struktur, språkkvaliteten, källhänvisning, slutsatser och dylikt vid 

opponeringstillfälle. Det finns många områden som hamnade i skuggan i och med att vi valde att ha 

hushåll i fokus, och uppsatsens omfattning gjorde det svårt att bibehålla en tydlig röd och tematisk tråd 

igenom arbetets uppbyggnad, då vi både ville ha ett grundligt förklarande och akademiskt förankrat 

arbete. Många områden hinner inte heller djupare behandlas, utan snuddas bara på ytan innan det blivit 

dags att täcka nästa område. I försök att strukturera upp arbetet efter olika koncept kan vi kanske förvirra 

läsaren mer, och många områden går in i varandra starkt, såsom det bör gällande ekonomi.  

7.7. Förslag till förbättring/fortsatta studier 

I och med att ämnet är högst aktuellt finns mycket som kan fortsätta studeras. Påverkan på olika sektorer 

och olika marknader hade varit intressant att få se vidare studier kring. Det hade även varit intressant 

att kunna välja ett ämne och se fallstudier kring hur olika hushåll hade påverkats, samt hur andra 

penning-eller finanspolitiska verktyg kunnat förändra dagens ekonomiska läge.  

Det hade även varit givande få se jämförelser med andra länder, andra tidsepoker samt situationen och 

utvecklingen av en längre tids negativ ränta.  
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Det finns även mycket statiskt forskning som skulle vara intressant att följa kring ämnet; exempelvis 

utvecklingen av bolånemarknaden eller bostadspriser före och efter, och beteendevetenskapliga studier 

hade kunnat vara väldigt givande kring frågor om konsumtionsmönster och panik- och rädslodrivna 

beteenden.  
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9. Bilaga 1 

Följande är en intervjumall med de generella frågor som ställdes. Utformningen förändrades innan och 

under intervjun beroende på respondent. För mer information läs avsnitt 2.1.-2.3. 

Intervjufrågor 

Annika Alexius och en anonym doktorand vid KTH 

1. Tycker du att negativ ränta är ett effektivt vapen i syfte att få upp inflationen? Varför, vilka påverkas 

och hur? 

2. Vad är skillnaden mellan effekten på en negativ ränta och en väldigt låg ränta strax över 0 %?   

3. Hur mycket måste man sänka räntan för att det ska ge effekt?  

4. Vad kan konsekvenserna bli? 

5. Hur lång tid tar det innan vi får en effekt efter en räntesänkning? 

Intervjufrågor 

Anonym obligationsmäklare  

6. Vilka och hur många obligationer handlas till negativa räntor idag? 

7. Hur påverkas hushållens sparande av att en del obligationer handlas till negativa räntor? 

8. Vad kan konsekvenserna bli?  

9. Vilka implikationer har dagens ränteläge på de hushåll som sparar i fonder? Kan till exempel 

fondförvaltarna få högre riskbenägenhet?  

Intervjufrågor 

Arturo Arques, Ingela Gabrielsson, Jens Magnusson, Mats Wester 

10. En stor oro är att folk ska ta ut pengar och lägga dem under madrassen, hur sannolikt tror du att det 

är? Finns det risk för t ex bank runs? 

11. Vad kan konsekvenserna bli om hushållen avsevärt minskar sina insättningar på banken? 

12. Tror du att hushållen kan få låna till negativ ränta?  

13. Finns det befogad oro för hushållens skuldsättningsgrad, till exempel vid debt deflation?  

14. Finns det någon risk för en kreditbubbla, bostadsbubbla eller övervärdering på aktiemarknaden? 

15. Ser du att en tydlig trend på att hushållen får högre riskbenägenhet på grund av dagens exceptionella 

ränteläge? 

16. Hur kommer hushållens konsumtion att påverkas av negativ ränta? 

17. Vilka andra implikationer har negativ ränta på hushållen? 


