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Bostadsmarknaden har varit väldigt uppmärksammad de senaste åren på grund av de ökade priserna 

och lägre bolåneräntor som blivit resultatet av en sänkt reporänta. I detta arbete har skuldsättningen 

av olika hushållstyper exemplifierats och simulerats utifrån att marknadsvariabler förändras såsom 

marknadsvärden på bostäder och ränteläget. Utöver detta har skuldsanering satts i relation till en ny 

typ av skuldlättnad som skulle kunna vara ett alternativ till skuldsanering men också samtidigt 

förhindra reaförluster och ostabila hushåll under verkningar av exempelvis en ökad räntebörda som 

hushåll inte klarar av. Denna skuldlättnad är en typ av skuldsanering som bankerna blir obligerade att 

genomföra då de varit för optimistiska i sin utlåning. Detta skulle göra att bostaden i sig blir mer 

intressant för bankerna i stället för att endast fokusera på hushållets betalningsförmåga. På detta 

sätt har bankerna ytterligare ett incitament till att vara försiktiga i sin utlåning, samtidigt som i de fall 

då denna skuldnedskrivning skulle aktualiseras skulle även hushållen kunna bo kvar i sina bostäder 

och inte behöva sälja till ett pris möjligen lägre än vad som finns kvar på bolånet. Detta leder till en 

mer stabil marknad i det fall att priserna skulle sjunka och räntan öka, då inga större 

realisationsförluster skulle behöva äga rum utan i stället räddas hushållens förmåga att kunna betala 

för sin bostad. 
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Abstract  

  Title: Debt relief on housing mortgages  
- A way for banks to take responsibility on an overheated 
housing market 

Authors Nicole Hjertstedt 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 328 
Supervisor Hans Lind 
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The housing market has been much discussed the last few years as a consequence of the dramatically 

increasing prices and the lower interest rates on housing mortgages, which in turn was the 

consequence of the lowered repo rate. In this thesis the debt constellation of different household 

types have been exemplified and simulated from market variables such as market values and interest 

rate levels. Beyond this, debt restructuring has been modified into another type of debt relief that 

could be an alternative to debt restructuring but also being able to prevent capital losses and 

instability on the housing market as a consequence of too high interest rates which may force 

households to sell their house under mortgage levels. This type of debt relief could obligate the 

banks to relieve the households of the excess debt that they cannot meet. By doing this the banks 

will have a stronger incentive of making a proper valuation of the residence instead of only focusing 

on the solvency of the household. This will have the effect that once the household can’t pay for 

their mortgage they will get the chance to be relieved of excess debt so that they still can live in their 

residence and not having to sell the property at a low market price so that mortgage still remains 

after the sell, as this could result in more instability on the housing market. The losses for the banks 

on debt relief are calculated in these cases to be significantly smaller than the potential capital losses 

on properties. As a result, fluctuations on the market could be contained to a certain degree by 

obligating banks to make debt relieves for the households that otherwise would have had to sell, and 

thus, offering more stability on an instable market.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund & Problematisering 
Sveriges bostadsmarknad har varit flitigt diskuterad i media och fått mycket uppmärksamhet av inte 

minst Riksbanken, Finansinspektionen och regeringen under en längre tid, i synnerhet det här 

senaste året. Spekulationer om bostadsbubblor och rubbning av den finansiella stabiliteten har varit 

täta och förslag om amorteringskrav har diskuterats flitigt och i september 2015 godkändes det av 

regeringen.1 Enbart spekulationen om att införa detta amorteringskrav ledde till att bostadspriserna 

ökade då hushåll vill passa på att byta bostad för att slippa falla under amorteringskravet och därmed 

öka sina månatliga utgifter. Det är dock redan många som lägger till amortering redan nu när de tar 

upp bostadslån. Det verkar även som att många som tidigare haft amortering tog bort amorteringen 

på sina bolån i väntan på att kravet skall införas och 2014 hade 60 % av hushållen med en 

belåningsgrad under 75 % ingen amorteringsplan.2  

Att amorteringskravet ensamt kommer att bromsa prisutvecklingen är inte särskilt troligt om man 

följer med i debatten angående bostadsmarknaden. Det kommer ständigt nya förslag på regleringar 

för att minska hushållens belåningsmöjligheter genom att göra det dyrare att låna och att man ska 

uppfylla fler krav.3 Men det finns inga förslag på regeringsnivå att försöka få banker och hushåll att 

ha samma incitament att låna ut i proportion till ett mer troligt scenario att räntan kommer öka med 

ett par procent de närmaste åren.  

Dessa diskussioner och förslag är ett resultat av att prisutvecklingen gått snabbare än vad inkomsten 

ökat för hushållet, som i sin tur har blivit en följd av att det blivit billigare att låna då reporäntan i 

skrivandets stund är nere på -0,35 %.4 Detta är något som kan indikera en prisbubbla på en 

bostadsmarknad. Denna uppsats utreder inte huruvida det finns en prisbubbla eller inte. I stället 

kommer Sveriges bolånemodell analyseras för att försöka få fram ett sätt som kan minska 

skuldsättningen hos hushåll på ett mer naturligt sätt än bara rena kapitalkrav. I stället ska det 

personliga ansvaret som ligger på hushållen vad gäller deras lån kunna läggas på bankerna i större 

utsträckning än vad som gäller just nu. Genom att göra det enklare för hushåll att få en 

skuldnedskrivning om de tagit ett stort bostadslån kommer bankerna få incitament att vara mer 

restriktiva i sin kreditgivning då de har mer att förlora om hushåll beviljas skuldsanering på sina 

bostadslån. 

Senaste gången kreditgivningen var så generös och hushållen var överskuldsatta var i början av 90-

talet och kontentan av den krisen som följde var att bankerna blev räddade av staten då de var 

ansedda som ”för stora för att misslyckas”. Hushållen tog en stor smäll då de tvingade sälja deras 

tillgångar till låga priser men stod kvar med sina lån hos bankerna. Idag ser spelplanen annorlunda ut 

med en större kreditmarknad och fler aktörer och samma typ av statlig räddning skulle inte vara 

möjlig. Detta kräver att det finns både gränser och förutsättningar för både hushåll och banker om 

exempelvis huspriserna skulle sjunka drastiskt eller att räntan skulle stiga. 

                                                           
1
 Bolling (2015)  

2
 Sveriges Riksbank (2014) 

3
 Ernhagen & Lindqvist (2015)  

4
 Sveriges Riksbank (2015)  
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Bankerna begränsas genom reglering såsom nya bolånedirektivet eller Basel III, medan hushållen 

begränsas genom exempelvis bolånetak och amorteringskrav. Genom att göra det lättare för hushåll 

att beviljas skuldsanering kommer det att tvinga bankerna att fokusera mer på den underliggande 

tillgången, d.v.s. bostaden och dess värde i ett längre perspektiv, tillsammans med det enskilda 

hushållets betalningsförmåga i stället för endast det senare. Detta är den problematik som ska 

försöka undersökas närmare i denna uppsats genom analys av modeller och simulering av olika 

scenarion på bostadsmarknaden.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att göra en ansats till att undersöka huruvida en ändring av 

förutsättningarna att beviljas skuldnedskrivning och/ eller skuldsanering för hushåll skulle kunna öka 

bankernas incitament att låna ut medel under större försiktighet samtidigt som det minskar 

realisationsförluster under en lågkonjunktur. 

1.3 Avgränsning  
Vi avgränsar oss till att diskutera möjligheten att använda sig av skuldnedskrivning vid kraftig 

överbelåning och tar inte upp några alternativa sätt att bli av med sin skuldsatthet.  
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2. Metodöversikt 

2.1 Litteraturstudie 
En del av metoden för denna uppsats var att hitta teorier och bakgrundsfakta för att kunna stödja 

min andra del av metoden, d.v.s. simuleringarna. Jag har använt mig av så primära källor som möjligt. 

Exempelvis regeringens utredningar och ekonomifakta. Jag har även läst en del debattartiklar i 

marknadsrelaterade tidningar såsom Dagens industri. I debattartiklar så kan finns det självklart 

mycket åsikter och spekulationer, vilka jag tycker är viktiga att fånga upp och ställa fram för att se 

vad olika läger tycker om samma sak och hur de argumenterar för och emot varandra. Jag har försökt 

att vara objektiv i mina bedömningar, men såklart så vinner viss argumentation emot en annan 

ibland. Att använda mig av utredande källor och fakta och redovisa för källorna ökar reliabiliteten på 

arbetet medan att försöka väva in rätt information i rätt sammanhang ökar validiteten.5  

Jag har endast använt mig av internetbaserade källor, ändock flertalet rapporter och utredningar, för 

att försöka få så aktuell information som möjligt då bostadsmarknaden är ett ämne där nya debatter 

ständigt uppkommer som haft relevans för mitt arbete.  

2.2 Simuleringar 
I andra delen av metoden kommer simuleringar göras för olika situationer. Först kommer 

simuleringar göras med hänsyn till vad för typ av låntagarkategori som tar lånet. Dessa görs för att se 

hur betalningsförmågan skiftar med belåningsgraden och räntan. I dessa kommer man att utgå från 

medianvärden för de olika kategoriernas disponibla inkomst och denna kommer att ställas i relation 

till vad Konsumentverkets rekommendation för vad just den kategorin bör klara sig på. Detta 

kommer att göra att vi ser hur betalningsförmågan pressas allt mer av att betalningarna på lånen 

ökar med räntan och den initiala belåningsgraden förstärker hur mycket detta påverkar hushållen i 

sin tur.  

Efter dessa simuleringar kommer vi att göra närmare simuleringar för varje typ av hushåll där det 

finns ett bostadsköpsexempel där räntan går upp och huspriserna faller. Vad hushåll har för val när 

det blir dyrare att bo är att antingen sälja bostaden för att hitta en bostad som gör det billigare att 

leva, eller att hitta något annat sätt att göra det billigare att leva redan i den bostaden som gått ner i 

värde. Simuleringarna kommer därmed att göra detta andra alternativ möjligt genom att hushållet 

kommer att beviljas skuldnedskrivning på ett visst belopp av banken. Bankens motivation för att göra 

dessa nedskrivningar är att de själva inte ska behöva göra hela en realiserade förlusten p.g.a. 

bostadsprisfallet i ett senare skede i form av ett hushålls skuldsanering.  

Simuleringarna kommer utgå från många antaganden och exempel och är inte på något sätt 

forskningsmaterial i sig. Det som hoppas komma fram genom denna metod är ett nytt resonemang 

om hur banker och hushåll skulle kunna komma överens om något som gynnar båda två och onödigt 

flyttande eller realiserade förluster inte skulle behöva aktualiseras.  

                                                           
5
 Bryman (2011)  
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3. Bakgrund till Sveriges bostadspolitik 

Bostadsbubbla? 
Det har diskuterats flitigt huruvida det är en bostadsbubbla på marknaden eller inte. Vissa hävdar att 

utvecklingen har gått för snabbt och att den disponibla inkomsten inte hinner öka lika mycket i 

proportion, vilket i sin tur kan leda till en stabiliseringskris på marknaden. Å andra sidan 

argumenteras det för att de skuldmått som man använder sig av inte har någon påverkan på läget då 

den ökat absolut mest hos höginkomsttagare, där en ökning av skuldkvoten inte behöver betyda att 

hushållet måste leva i en kärvare situation för det. Det kan tilläggas att de fundamentala faktorer 

som påverkar bostadspriserna i stor grad kan förklara varför vi ser dessa prisuppgångar på 

marknaden nu. Bl.a. så råder det stor bostadsbrist i bl.a. Stockholm då det är många som vill flytta in i 

storstäderna, den disponibla inkomsten ökar och räntan sänks. De som köper bostad i Stockholm 

köper sällan i spekulation utan planerar att bo där en längre tid och då kan det vara rationellt att 

köpa en bostad för ett högt pris om förväntningarna på framtida prisökningar är positiva. 6 Dock har 

bostadsköp i spekulation ökat de senaste åren i storstäderna, något som i sig kan indikera en 

bostadsbubbla.7  

En annan viktig fråga som diskuteras är; om det nu skulle vara så att vi har en bostadsbubbla, måste 

den tvunget explodera? Det visar sig som så att väldigt få verkar tro att priserna kommer att sjunka 

drastiskt även om räntan skulle gå upp med flera procent. Det sambandet mellan ränta och 

bostadsprisfall finns inte i praktiken.8 Så långt det går kommer hushåll att bo kvar i sina bostäder för 

att slippa göra en förlust, speciellt om man har ett lån som överstiger marknadsvärdet. Det som i 

stället sker, är då att det blir ett litet utbud på marknaden som inte speglar värdet på bostäderna 

riktigt, då bostäder som är värda mindre helt enkelt inte läggs ut på marknaden. 

Att tänka sig ett scenario där bostadsbubblan skulle explodera är svårt, men det som måste hända då 

är att priserna sjunker så mycket samtidigt som kostnaderna för att bo kvar bli så pass stora att 

hushållen tvingas sälja till underpris. Detta skulle då leda till att både banker och hushåll får ta hårda 

smällar ekonomiskt. Bankerna kan komma att få ta smällen vid en eventuell skuldsanering, då de 

underliggande säkerheterna inte längre finns och hushållen står med lån för en bostad som de inte 

längre bor i. I stället för en explosion kan man tänka sig att den hypotetiska bostadsbubblan kan pysa 

lite. Likt en ballong kan rätt åtgärder göra att bostadsbubblan inte behöver betyda maximal 

ostabilitet utan snarare en liten rubbning och trög bostadsmarknad för ett tag framöver. Här blir den 

stora frågan vilka åtgärder som måste aktualiseras för att åstadkomma rätt effekt? För att få ett svar 

på detta måste de faktorer som redan nu påverkar marknaden analyseras tillsammans med den 

tänkta åtgärden. 

Styrräntan 
Ingen har nog kunnat undvika att läsa diskussionerna kring bostadsmarknaden i svensk media; Ska vi 

ha amorteringskrav eller inte? Är det redan för sent att göra något? Det vi vet i nuläget är att 

amorteringskravet kommer att införas och det finns ytterligare förslag på hur man ska minska 

utvecklingen av bostadspriserna. Om priserna skulle falla till den nivån som rådde för tre år sedan 

skulle de falla med mellan 30-50 % på flera håll, mest har bostadspriserna ökat i storstäderna och 

                                                           
6
 Evidens (2013)  

7
 Fastighetstidningen (2015).  

8
 Lind (2012)  
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framförallt i Stockholm.9 Trots att det bara är en väldigt liten risk att bostadspriserna kommer sjunka 

ens i närheten av den lika drastiska uppgången, är det fortfarande en risk som Sverige inte verkar 

vilja ta. Det är på grund av detta som nya förslag kommer på tapeten relativt frekvent, dock är en 

ökning av styrräntan just nu ingen lösning, trots att det är nedgången av denna som troligtvis eggat 

på prisuppgången i störst utsträckning.   

Sveriges Riksbank har över en period sänkt styrräntan under nollan ner till -0,35 % i ett försök att öka 

konsumenternas konsumtionsbeteende för att få igång inflationen som numer också ligger på noll 

eller strax under. Att denna åtgärd har lett till någon ökad konsumtion finns svaga indikationer på 

men vad som är tydligt är i stället att bostadspriserna har gått upp och folk använder räntan för att 

kunna låna billigare. Styrräntan har med andra ord inte sänkts för att på något sätt påverka 

bostadsmarknaden, men kan ändå vara den faktor som påverkat den höga prisutvecklingen på 

bostäder mest under det senaste året.10  

Nya förslag 
Det finns andra förlag som är högt upp på tapeten för att försöka bromsa prisutvecklingen. Det rör 

sig om bl.a. amorteringskrav och mer nyligen på tapeten; en minskning av ränteavdragen. 

Amorteringskravet innebär att alla kommer vara tvungna att betala av en viss del (1% eller 2%) på 

själva lånet utöver de räntor som utgår på lånet. Det senare angående att minska ränteavdragen 

kommer i praktiken vara att se som om en räntehöjning på bolån sker. I nuläget får man dra av räntor 

i en viss omfattning på sina bolån. Dessa förslag har lagts fram i ett försök att minska utvecklingen av 

bostadspriser på den svenska marknaden som många anser vara på väg mot en oviss framtid.  

Det finns ytterligare förslag på krav såsom ett högre bolånetak, minskade ränteavdrag, tuffare 

kreditprövningar, skuldkvotstak och ett tak på hur stor andel av disponibel inkomst som får läggas på 

räntor och amorteringar. 11 Dessa förslag, förutom möjligen minskade ränteavdrag, har fått en del 

motstånd då de uteslutande är kreditåtstramningar och sätter endast större krav på låntagaren att 

lägga fram mer tillfredsställande kapital. Tanken att viljan att skuldsätta sig ska minska för hushållen 

är god, men kanske ökar detta endast sina incitament för att spara mer för att kunna skuldsätta sig 

lite senare snarare än något annat. Det finns andra förslag från oberoende källor där man hellre vill 

se att man bygger mer för att öka utbudet, men också att återinföra fastighetsskatten så att 

beskattningen står i proportion till ägandet och fastighetsvärdet, vilket i stället minskar incitamenten 

till att äga.12 Det byggs mer, men inte i proportion till hur mycket som skulle behövas byggas för att 

priserna skulle minska på bostäder i Stockholm. Byggandet torde därför ha större effekt på priserna i 

andra städer än vad det skulle ha i Stockholm.  

De som argumenterar mot kreditåtstramande åtgärder är inte likgiltiga till att prisuppgången kan 

skapa problem. De problem som man kan se befästas i svenska hushåll är snarare att hushållen, och i 

viss utsträckning även bankerna, anpassar sina förväntningar på räntan till en lägre nivå. Detta är 

                                                           
9
 Malmqvist (2015) 

10 Flam (2015)  
11

 Sveriges Riksbank (2015) 
12

 Flam (2015) 
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något som kan vara skadligt då det finns en stor sannolikhet att räntorna kommer att öka i sinom tid. 

Att styrräntan ligger på minus är inte hållbart samtidigt som vi har ett inflationsmål på två procent.13 

Något som är viktigt att resonera kring i dessa tider när spekulationer om prisnedgångar och/ eller 

andra stabilitetsrisker i ekonomin är vida, är att inte förhasta besluten som kommer påverka 

riktningen av bostadsmarknaden. Det kan tyckas viktigt att ta snabba beslut för att förväntad effekt 

skall uppkomma så tidigt som möjligt, men detta har en tendens att ge en hävstångseffekt som kan 

skapa ostabilitet på marknaden. Det diskuteras t.o.m. om det kan vara så att åtgärderna mot själva 

prisutvecklingen som föreslås kan vara värre för den svenska bostadsmarknaden än vad som 

eventuellt skulle hända av sig själv om ”bostadsbubblan” skulle spricka.14 

Låntagare och långivare  
Det ställs krav på både banker och privatpersoner när det gäller bolån. Privatpersoner får inte låna 

över en viss andel av totalpriset på bostaden med bostaden som säkerhet, bolånetaket. Det krävs att 

man har en stabil och tillfredsställande anställning/ inkomst som privatperson och i vissa fall även 

någon som står borgen för betalningarna till banken. I ju med amorteringskravet måste man även 

som privatperson amortera en viss procentsats på sitt lån varje år, när detta träder i kraft. De krav 

som ställs mer direkt på bankerna är att göra ordentliga kreditkontroller och följa andra regleringar 

gällande ersättningssystem för bankernas anställda och hur man får ge råd till privatpersoner 

gällande deras lån. Regleringar av dessa slag instiftas bl.a. för att se till att banken inte vilseleds av 

sina incitament att tjäna pengar på att låna ut.15 

Den svenska modellen mellan låntagare och långivare är i sig så att när det väl går utför så är det 

fortfarande privatpersonerna som står kvar med lånen trots att bostäderna är sålda till ett mycket 

lägre pris än vad det köptes för. I Sverige kan man inte som i USA lämna sin bostad och därmed också 

bli av med lånet, utan lånet följer med och är alltså personligt. Den enda chansen i Sverige att bli av 

med lånet utan att betala tillbaka det är att bli beviljad skuldsanering hos kronofogdsmyndigheten 

(KFM). Detta system minskar bankernas incitament att se till bostaden och dess värde och det är inte 

förrän i slutskedet när hushållet är i mycket dåligt skick ekonomiskt som också bankerna kan ta reella 

förluster. Fokus går i stället till personen som blir låntagare. Att bevilja personer som har fått en för 

generös kreditgivning skuldsanering om en priskrasch skulle inträffa skulle kunna öka dessa 

incitament hos bankerna att ge mer fokus åt bostadsmarknaden i sig. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Flam (2015) 
14

 Ernhagen & Lindqvist (2015) 
15

 SOU 2015:40  
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4. Teori 

4.1 Olika typer av skuldmått  
Skuldkvot: totala skulder i relation till disponibel inkomst  

Skuldkvoten bland svenska hushåll ligger i dag genomsnittligen på 170 %, d.v.s. skulderna uppgår till 

170 % av disponibel inkomst. I detta är inte bostadsrättsföreningarnas skulder inräknade. Det bör 

påpekas att det finns hushåll som har en mycket högre skuldkvot och vissa som inte har några 

skulder alls. Skuldkvoten är dock inte det enda mått på skuldsättning som finns och det behöver inte 

heller vara en bra indikator på överskuldsatthet i den bemärkelsen att dessa hushåll löper större risk 

att inte kunna betala sina skulder i framtiden. Det är helt naturligt så att de som tjänar mest också 

har störst lån. Kapitalvinster/förluster räknas med, vilket gör att man inte stannar i sin inkomstgrupp 

automatiskt.16 

 

Bruttosoliditeten: eget kapital i förhållande till total förmögenhet 

Detta är ett mått på vad tillgångarna som man har är värda i förhållande till de skulder man har. 

Detta är ett mått som i dagens läge ser bra ut för hushållen då bostadspriserna och värderingarna på 

bostäderna är högre än någonsin, i synnerhet i Stockholm och andra större städer. Detta mått kan 

dock inte användas som något vidare stabilitetsmått. Att en tillgång kan falla i värde över en natt är 

något som har hänt tidigare, senast 1992. Detta mått indikerar inte på något sätt vilka förväntningar 

som råder på marknaden. Skulderna är fastställda medan värdet på tillgångar kan öka/minska 

beroende av vad som händer på marknaden.17 

 

Belåningsgrad: hur stor del av köpeskillingen på bostaden är lånade pengar.  

Detta är ett mått som är mer direkt kopplat till bostäderna som hushållen har lån på. Här är de 

centrala delarna av Stockholm mer skonade. De köper dyra lägenheter, men de lägger även in högre 

insatser än i övriga landet, vilket indikerar att man har mera pengar i Stockholm och att det också 

finns en vilja att minska belåningen i stället för att öka månadskostnaderna, trots att räntan gör dem 

mindre i dagsläget.18 

 

Spridningen av skuldsatthet 

Det finns många samband mellan olika typer av hushåll och andra demografiska faktorer. En faktor 

som står ut särskilt är den geografiska spridingen där hushåll i stockholmsregionen är starkt 

överrepresenterade och hushåll utanför centrala delar i Sverige är starkt underrepresenterade när 

det kommer till stora lån. Detta är såklart mer eller mindre kopplat till prisutvecklingen på bostäder i 

Sverige samt inkomstfördelningen, där hushåll i centrala Stockholm har högre inkomst än någon 

annanstans, till stor del p.g.a. att många stora företag har sina huvudkontor i Stockholm och 

personer med hög utbildning söker sig till storstäder och stora företag vill anställa dessa och är villiga 

att betala mer för dessa personer.19 

 

                                                           
16

 SOU 2013:78  
17

 Ibid 
18

 Ibid 
19

 Ibid 
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4.2 Hushållens skulder & inkomster 
De senaste tre åren har bostadspriserna i storstäderna ökat med i snitt 14 % per år på bostadsrätter. 

Detta motsvarar en nära 45 % ökning av priserna totalt. Samtidigt har den disponibla inkomsten ökat 

i snitt 4,5 % per år. Detta leder naturligen till mer skuldsatta hushåll vad gäller skuldkvotsmåttet.  

Vad vi kan se från Bild 1 är att skuldkvoten har ökat, den representeras av den röda linjen i 

diagrammet. Samtidigt har skulderna som andel av de finansiella tillgångarna varit relativt stabil de 

senaste 10 åren. Detta betyder att även om skulderna i förhållande till den disponibla inkomsten har 

ökat har inte värdet av tillgångarna minskat i förhållande till skulderna. Detta talar för att det finns en 

viss form av stabilitet än så länge vad gäller värdet på tillgångar som bostäder, vilket i de flesta 

hushålls fall är deras största lån i livet. Det som händer om priserna faller är då att säkerheten bakom 

lånet blir mindre värd och skulderna i förhållande till värdet stiger. Samtidigt blir det då antagligen 

dyrare att bo i bostaden då exempelvis räntan ökar och därmed finns det två osäkerheter med 

skuldsituationen. Man kanske inte kan bo kvar i sin bostad och på detta så måste man sälja till ett 

lägre pris än vad man köpte bostaden för, och kanske ännu värre, till ett pris under lånenivån på 

bostaden. 20 

Bild 1 – Hushållens Skulder 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Bild 2 kan man se hur hushållens sparande har förändrats de senaste tio åren. De man kan se är att 

vi har en positiv sparkvot de senaste åtta åren. De senaste två åren har denna legat stabilt på 7,6 %. 

D.v.s. hushåll sparar i genomsnitt 7,6 % av sin disponibla inkomst varje månad. Detta är något positivt 

som talar för att hushåll sparar för att antagligen har råd med sin bostad men även för att när man 

väl köpt den så sparar man ihop en buffert. Att ha en buffert är positivt då man har större 

möjligheter att klara av svängningar i ekonomin och kan bo kvar i en bostad som blivit för dyr under 

en period p.g.a. någon omständighet. Det som är mindre bra med att hushåll sparar så pass mycket 

är att detta går emot den makroteori där åtgärden att sänka styrräntan ska öka konsumtionskvoten 

hos hushåll på bekostnad av sparande då det inte lönar sig att spara för man får ingen ränta på sina 

insatta pengar.21 

                                                           
20

 Carlgren (2015) Hushållens skulder 
21

 Carlgren, Fredrik (2015) Hushållens konsumtion och sparande 
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Bild 2 – Hushållens egna sparande 

 

 

Här nedan ser man tydligt hur reporäntan har förändrats under de senaste tio åren. Man kan se att 

på ett år har den sjunkit med över 1 % från 0,75 % till -0,35 %. Då denna historiskt sätt är nära 

kopplad till konsumtionsbeteende så kan det vara så att man inte lyckats öka konsumtion och 

därmed minska sparandet, utan i stället så har man stävjat sparandet från att öka ännu mer. Detta är 

dock endast en spekulation.22 

Bild 3 – Reporäntans Utveckling 

 

I Bild 4 och Bild 5 illustreras hur fastighetsprisindex har förändrats under de senaste tio åren 

respektive sedan 1986. Vi kan se en ganska kontinuerlig uppgång ända sedan 1986 förutom 90-

talskrisen då bostadspriserna föll kraftigt. De senaste tre åren har dock närmare en acceleration av 

                                                           
22
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fastighetspriserna skett och på bara dessa år har priset ökat med över 40 %. Vad jag anser vara viktigt 

att kolla på är ändå att det varit kraftiga prisuppgångar under en lång tid och sedan 90-talskrisen 

slutade har en stabil kraftig ökning ändå skett i riket som helhet och ännu kraftigare i Stockholm av 

förklarliga skäl. Den blå linjen representerar Stockholms och den röda linjen rikets utveckling.23 

Bild 4 – Inflationsjusterat Fastighetsprisindex, sedan 2005 

 

Bild 5 – Inflationsjusterat Fastighetsprisindex, sedan 1986 

 

                                                           
23
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4.3 Överskuldsättning  
Det finns ingen global definition av överskuldsättning. Det handlar inte bara om att kvantifiera en 

kvot och säga att över denna är man överskuldsatt. Överskuldsättning kan inbegripa många variabler 

såsom kvantitativa data, tillväxttakt, subjektiv uppfattning bland hushåll och andra mer kvalitativa 

data. För att kunna dra en slutsats om en person eller ett samhälle är överskuldsatt behövs alltså 

hänsyn tas till alla typer av omständigheter som påverkar skuldläget. Det finns inte någon gedigen 

forskning på området, så den data som finns angående överskuldsättning är begränsad. Vad man kan 

se är att det ofta handlar om flera faktorer som tillsammans leder till överskuldsättning. Det svåraste 

att simulera är de oförutsedda händelserna som en global kris för samhället eller ett inkomstbortfall 

för ett hushålls ekonomi.24  

Konsekvenserna av överskuldsättning kan vara flera och vara beroende av varandra. Först och främst 

betyder detta att hushåll inte kan betala av de skulder de en gång fått ta hos exempelvis en bank. 

Banken får kreditförluster i det fall det konstateras att den överskuldsatte ej kan betala och beviljas 

skuldsanering eller ackord. Samhället kan i sin tur drabbas av kostnader såsom kostnader för 

arbetsförmedlingen, rättsväsendet, kommunen och försäkringskassan då en individ får psykiska men 

för sin skuldsituation eller andra sjukdomar som kan vara bl.a. stressrelaterade. 

4.4 Leverage Cycle – Hävstångscykeln 
Traditionellt har räntan varit överordnad alla andra ekonomiska variabler och har varit nästan 

uteslutande det verktyg man justerat vid hög- och lågkonjunkturer. Det följer den makroekonomiska 

teorin om att man kan använda styrräntan som penningpolitiskt medel för att få fart på 

konsumtionen eller för att strama åt ekonomin i goda tider för att hålla nere inflationen.  

För att enkelt förklara vad denna teori handlar om är det att när det råder högkonjunktur så behöver 

man lite pengar för att låna mycket medan när det är lågkonjunktur behöver man en betydligt större 

insats för att låna lika mycket. Det som kontrollerar detta är framförallt räntan, då räntan är ett 

verktyg som tydligt kan spegla marknadens förväntningar och den tillit som finns till marknaden. Helt 

krasst kan man dock säga att när det går bra så tror marknaden att det kommer fortsätta gå bra och 

vice versa. Inom begreppet förväntningar kan även läggas spekulationer i det fall att det spekuleras i 

att tillgångspriser ökar ”för snabbt” exempelvis. När detta händer då kommer regeringen och 

forskare med olika förslag hur man ska bromsa utvecklingen genom att reglera systemet genom bl.a. 

ökade bolånekrav, ökade kapitaltäckningskrav och ökade krav på de kreditprövningar som utförs.  

Det som händer är när det ser ljust ut och inga orosmoln syns till så har bankerna inget emot att 

minska på marginalerna mellan lån och kapital, men när läget börjar kännas mer ostabilt, då vill man 

ha mer försäkring för sina utlånade pengar och kräver således större marginaler. Detta är helt i linje 

med hur man delar upp räntan i tre delar. CAPM; den riskfria räntan + marknadsräntan (som i sin tur 

består av den riskfria räntan + ett specifikt risktillägg för en viss typ av tillgång). Även bankens egna 

finansieringskostnader måste täckas med hjälp av de räntor de i sin tur får som intäkter för sin 

utlåning. 25 

Det handlar inte om att den ena eller den andra parten reagerar för optimistiskt eller sent på någon 

marknadsfaktor, utan snarare så reagerar alla rationellt utifrån sitt eget bästa. Detta kan liknas vid ett 

                                                           
24
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”fångarnas dilemma” där utan kommunikation så tar man det beslut som kommer vara mest 

fördelaktigt oavsett beslut från den andra parten och det är precis detta som gör att ett av de mindre 

bra besluten kommer uppnås i slutändan. När det är billigt kommer folk att vilja låna mer och det 

stoppas inte av marknaden utan behöver regleras. Samma sak gäller från bankernas sida när 

förutsättningarna finns för att låna billigt för bankerna, tjänar de mer på att låna ut och då är det 

mest rationella att göra detta.  

Under främst lågkonjunkturer arbetas det fram olika sätt att försvåra för banker att låna ut som 

direkt påverkar hushållens lånemöjligheter. Det finns ett tak på hur mycket av sitt lån man måste 

betala kontant, bolånetaket, som numer ligger på 15 %. Banken å andra sidan måste ha 10 % av det 

totala kapitalet som de lånar ut. En förenkling av detta är att se det som att om du lånar 100 SEK av 

banken så måste de alltså endast ha 10 SEK som eget kapital, resten dvs. 90 % av det som du lånar 

finns egentligen även det utlånat till någon annan låntagare. Under lågkonjunkturer så ändras inte 

alltid bolånetaket, men bankerna kan bestämma sig för att inte låna ut mer än exempelvis 75 % av 

det totala lånebeloppet om risken anses större i ett visst fall av någon anledning.  

4.5 Skuldsanering 

Innebörd  

Att beviljas skuldsanering är att beviljas en viss specifik nedsättning av sina totala skulder i syfte att 

gäldenären ska ha en trovärdig chans att betala av skulderna. Beräkningar på förväntad inkomst och 

skuldförhållandena står som grund för beräkningarna och en gäldenär kan komma att leva på 

existensminimum under en flerårig period för att uppfylla sina förpliktelser. En skuldsanering innebär 

att en fordringsägare lider förluster motsvarande skuldnedskrivningen. Det ska inte upplevas som 

något positivt utfall för endera parten vid skuldsanering, däremot kan det ändock anses fördelaktigt 

för båda i den mån att borgenären får något betalt i stället för inget, medan gäldenären slipper leva 

med skuldbördan under resten av sitt liv.26 Ansökan och beslut tas av Kronofogdsmyndigheten, men 

beslut kan överklagas till Tingsrätten och även till Hovrätten om prövningstillstånd beviljas.27 

Lagens allmänna villkor 

Idag finns det tre krav för att en privatperson att få skuldsanering. Det första är att det ska handla om 

en fysisk person med hemvist i Sverige. Det andra är att en person skall vara kvalificerat insolvent, 

d.v.s. att inte kunna betala av sina skulder inom en överskådlig tid.28Denna tid har i praxis visat sig 

landa på en period om 15 år. Däremot finns det indikationer i den utredning som gjordes att denna 

tid kan vara betydligt kortare beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Ett par 

hundratusen i skulder har i praxis visat sig vara för lite för att en skuldsanering ska kunna beviljas, 

men även här kan omständigheter i det enskilda fallet påverka bedömningen.29 Det tredje är att det 

måste anses vara skäligt att bevilja en skuldsanering med alla andra omständigheter inräknat. 

Omständigheter kan vara personliga, ekonomiska, förhållanden vid skuldernas tillkomst och 

gäldenärens ansträngningar att fullgöra sina förpliktelser.30 
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Skulderna  

En skuldsanering ska som huvudregel gälla en privatpersons alla skulder. När en ansökan om 

skuldsanering är beviljad har fordringsägare inte längre rätten att få ut ränta eller dröjsmålsränta på 

sina skulder efter den dagen. Fordringar som inte är förfallna till betalning har dess ägare rätt att 

skjuta upp betalningskrav på tills tiden efter skuldsanering. Några exempel på fordringar som är 

undantagna från skuldsanering är familjerättsliga underhåll och fordringar där borgenären har 

panträtt eller förmånsrätt. Dessa är undantagna då det handlar om fordringar som har uppkommit i 

och med annat rättsligt beslut eller där borgenärsskyddet är extra beskyddningsvärt.31 

Alla skulder har samma rätt som huvudregel, men en fordring kan få sämre rätt om en borgenär 

samtycker till detta eller bättre rätt om fordringen har ett mindre belopp och det är skäligt med 

hänsyn till de andra fordringarna och omständigheterna.32 

Skulderna skrivs ned med en viss procentsats och de skulder som blir kvar ska betalas av under en 

betalningsperiod om fem år. Om inte en kortare period kan anses vara mer skälig på grund av någon 

omständighet i det enskilda fallet.33 
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5. Resultat av simuleringar 
Här presenteras de två delarna i vilka simuleringar gjorts. I den första delen presenteras resultat 

utifrån olika hushålls betalningsförmåga där känslighetsanalyser/ stresstester har utförts för att se 

hur mycket räntan påverkar hushållens resultat. I den andra delen simuleras exempel på 

prisnedgångar tillsammans med ränteökningar att försöka få en bild av hur skuldnedskrivning skulle 

påverka ett hushåll till skillnad från scenariot att behöva sälja sin bostad.  

 

5.1 Premisser stresstest 
Dessa stresstester eller känslighetsanalyser som de också kan kallas är tabeller där exempel på tre 

olika typer av hushåll med medelinkomster kommer att ta två olika exempellån var. Ett låneobjekt är 

en väldigt central Stockholmslägenhet och det andra är en lägenhet i stockholmsförorten Farsta. 

Dessa låneobjekt är jämförbara vad gäller standard och är områdestypiska. Stresstesterna kommer 

att visa hur ränta och belåningsgrad påverkar hushållets resultat. Belåningsgraden som parameter 

kommer även att kunna användas för att tydligt visa hur skuldnedskrivningar kan ses som en 

förändring i belåningsgrad och därmed kommer betalningsförmågan öka med mindre belåning. De 

kommer att kunna användas i metodens andra del för att urskilja hur mycket olika stora 

skuldnedskrivningar påverkar betalningsförmågan hos det enskilda hushållet.  

5.1.1 Premisser grunddata 

 Bolåneräntan:  1,5 % 34 (rörlig ränta) 

 Amorteringen:  2 % om belåningsgraden är högre än 75%  

  1 % om belåningsgraden ligger mellan 50-75%35 

 Belåningsgraden i grundexemplen: 85%  

 Inkomster och övriga kostnader redovisas för i avsnitt 5.1.2.  

 Låneobjekten är tagna från ”hemnet.se” och representerar de redovisade siffrorna för ett 

specifikt objekt. Mer om dessa i avsnitt 5.1.3 

5.1.2 Premisser låntagare 

De lånetagare som kommer användas i simuleringarna är bestående av tre hushållstyper. Unga och 

familjer är de hushållstyper som anses som mest belånade i Sverige.36 Sammanboende utan barn kan 

anses ha starkare ekonomi än de övriga två grupperna men kan såklart vara lika belånade eller mer.  
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Tabell 1 – Hushållens inkomster och kostnader innan bostadskostnader 

Hushållstyp 
Ensamstående ung 
20-24 år 

Sammanboende 
utan barn 35-49 år 

Tvåbarnsfamilj 

Disponibel Inkomst* 13 000 27 500 27 500 

Rekommenderad 
levnadskostnad** 3 969 5 959 9 629 

Resultat innan 
boendekostnader  9 031 21 541 17 871 

 

* Disponibel inkomst kommer från SCB, det är medianvärden som visas.37 Barn förväntas inte ha någon inkomst.                                 

Disponibel inkomst = Lön*(1-skatt) 

** Rekommenderade boendekostnader är tagna från konsumentverkets kostnadsberäkningar38 för medelinkomsthushåll. Rekommenderad 

levnadskostnad = Mat + hushållskostnader. 

Vad som visas i tabellen är hur mycket ett typiskt hushåll kan tänkas ha över när alla nödvändiga 

räkningar och inköp som mat och hushållsartiklar är inköpta för månaden. Detta blir resultatet innan 

boendekostnader och är på ett sätt den kritiska gränsen för vad bostaden får kosta i månaden för att 

fortsätta kunna leva på en rekommenderad standardnivå. Denna varierar mellan 65-78% av 

disponibel inkomst hos de olika hushållstyperna och innebär att de kan lägga denna andel av sin 

disponible inkomst på bostadskostnader. Viktigt att kommentera på är att olika hushåll har olika dyra 

vanor och ett sammanboende par utan barn sparar troligtvis mer än en tvåbarnsfamilj gör och en 

ensamstående ung person kanske lägger mer pengar på exempelvis hämtmat. Jag har valt att lägga 

samma disponibla inkomst på en tvåbarnsfamilj som på ett ungt par utan barn då för att bo i 

Stockholm så behöver man två heltidsintäkter och då blir i stället i detta fall skillnaden på vad de kan 

lägga på boendet den extra kostnaden för att ha två barn.   

5.1.3 Premisser låneobjekt 

Bostäder som kommer att användas i exemplifierande syfte är två stycken 1 r.o.k. och två stycken 2 

r.o.k., en i centrala delarna av Stockholm och en i en förort med närhet till tunnelbana i båda 

exemplen, i detta fall används Farsta Centrum som förortsexempel. I dessa bostäder kommer vi 

kunna använda oss av de sammanboende utan barn i 2 r.o.k. medan den unga personen är exempel 

på bostadsköpare till 1 r.o.k. I exemplet med familjehushållet kommer två 4 r.o.k. att jämföras då en 

fyra att är föredra för en tvåbarnsfamilj. 

Förhoppningarna på dessa simuleringar är att kunna se att det finns en stor skillnad mellan olika 

delar av Stockholm i pris och levnadskostnader samt det som kommer vara mest intressant är att se 

hur betalningsförmågan förändras i känslighetsanalyserna jämförelsevis.  

Vid valet av låneobjekt har hänsyn tagits till antal rum, boarea, standard. Vid valet av de centrala 

bostadsobjekten har objekt valts som speglar den typiska lägenheten i stadsdelen såsom ljusa 

sekelskifteslägenheter medan i förortslägenheter har den typiska lägenheten eller radhuset valts som 

låneobjekt. I dessa fall gäller det relativt nyrenoverade bostäder i bostäder från 70-talet och framåt. I 

                                                           
37

 Statistiska Centralbyrån (2015) 
38

 Konsumentverket (2015) 
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familjeexemplet har ett radhus valts, då detta kan vara vanligt förekommande i just Farsta Centrum 

med omnejd. Hänsyn har även tagits till närheten till tunnelbanan.  

Som kritik mot dessa låneexempel är att de är utgångspriser på bostäderna som räknas med, dess 

verkliga värde är inte fastställt. Det som gör detta mer godtagbart är att alla exempel utgår från 

värderingar så det är värdering mot värdering. Dock kommer detta ändå resultera i att de riktiga 

lånebeloppen framträder. Det som går att förutspå är att priserna antagligen kommer att öka något 

så lånebördan kommer i alla fall inte bli mindre för hushållstyperna. 

Varför det är en sådan liten prisskillnad i förortsexemplet mellan 1 r.o.k. och 2 r.o.k. kan till största 

delen förklaras med den högre månadsavgiften på 2 r.o.k. Dessutom så är 1 r.o.k. ganska dyr i 

jämförelse med andra objekt per kvadratmeter, vilken kan indikera på att det är vanligare med högre 

månadsavgifter än högre kvadratmeterpris på hus som är mer nybyggda i förorter än i centrala 

Stockholm. Utbudet av 1or på marknaden i Farsta var heller inte särskilt stor vid tillfället så denna 

etta har en liten uteplats, vilket kan ha dragit upp utgångspriset för denna något.  

Tabell 2 – Hushållstyp 1, bostadsinformation 

1 R.O.K Centrum Förort 

Kvm 35 35 

Pris  3 220 000 1 800 000 

Pris/kvm 92 000 51 429 

Månadsavgift  1 809 2 684 

Driftkostnader  340 320 

 Tabell 3 – Hushållstyp 2, bostadsinformation 

2 R.O.K Centrum Förort  

Kvm 60 60 

Pris  5 340 000 2 280 000 

Pris/kvm 89 000 38 000 

Månadsavgift  2 069 3 790 

Driftkostnader  670 150 

 Tabell 4 – Hushållstyp 3, bostadsinformation 

4 R.O.K Centrum Förort 

Kvm 85 85 

Pris  6 970 000 3 400 000 

Pris/kvm 82 000 40 000 

Månadsavgift  5 264 5 974 

Driftkostnader  530 370 

 

* Driftskostnaderna är månadsvis och täcker inte värme eller vattenuppvärmning, som ingår i avgifter, utan 

endast belysning och annan el som används för olika hushållsmaskiner.  

Nu när premisserna är redogjorda för kan känslighetsanalyserna utföras.  
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5.2 Simuleringar Stresstest 
I detta avsnitt kommer själva känslighetsanalyserna att göras. Varje hushållstyp kommer att köpa två 

objekt skilda från varandra, d.v.s. ett objekt i centrala Stockholm och ett objekt i Farsta, en attraktiv 

förort med tunnelbanekommunikation till de centrala delarna av Stockholm. Utifrån de grunddata 

som finns i premisserna beräknas förändringen av varje hushålls resultat när räntan förändras som 

ena parametern och när belåningsgraden sjunker som andra parameter. Dessa kommer att 

färgläggas utifrån utfallen där mer kritiska siffror i exemplet markeras med rött som övergår i gult 

och grönt ju bättre hushållets resultat/ betalningsförmåga som hushållet har i varje enskilt exempel.  

5.2.1 Hushållstyp 1: Ung ensamstående 20-24 år gammal. 

Låneobjekt - Centrala Stockholm  

Tabell 5 – Grunddata, centrum, 1 r.o.k. 

Den disponibla inkomsten i detta fall bygger på att den 

felmarginal som finns i den SCB statistik har lagts till för 

att vara den högsta möjliga disponibla medianinkomsten. 

Sedan att det inte är särskilt troligt att någon med 

medianinkomst kommer att köpa en typisk 

östermalmsetta är en annan femma. Det vi kan se här är 

att det är möjligt rent resultatmässigt vid 85 % 

belåningsgrad att köpa denna lägenhet vid oförändrade 

förhållanden. V kan se att kostnaderna inte ligger i 

månadsavgiften som är mycket låg utan det ligger i 

amorterings- och räntekostnaderna framförallt. Om 

denna person uppfyller kraven från banken för att få ta 

lån är inget som vi utreder, men med den minimala marginal som finns i detta exempel så borde 

lånet inte beviljas.  

Denna känslighetsanalys säger inte så mycket mer än att det inte finns något utrymme för förändring 

av räntan och det hjälper inte särskilt mycket att förändra belåningsgraden. En parameter som inte 

räknas med är att ränteavdragen spelar in i detta fall. Dessa gör att det möjligen finns möjlighet för 

någon smärre förändring av räntan, men det är fortfarande ett mycket riskabelt lån. 

Tabell 6 – Känslighetsanalys, centrum, 1 r.o.k. 

 

 

Belåningsgrad 

Räntehöjning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35%

0,5% -841 -774 -707 -640 -573 -506 -439 -372 -305 -238 -171 

1,0% -1 982 -1 848 -1 713 -1 579 -1 445 -1 311 -1 177 -1 043 -908 -774 -640 

1,5% -3 122 -2 921 -2 720 -2 518 -2 317 -2 116 -1 915 -1 713 -1 512 -1 311 -1 110 

2,0% -4 263 -3 994 -3 726 -3 458 -3 189 -2 921 -2 653 -2 384 -2 116 -1 848 -1 579 

2,5% -5 403 -5 068 -4 732 -4 397 -4 061 -3 726 -3 391 -3 055 -2 720 -2 384 -2 049 

3,0% -6 543 -6 141 -5 738 -5 336 -4 933 -4 531 -4 128 -3 726 -3 323 -2 921 -2 518 

3,5% -7 684 -7 214 -6 745 -6 275 -5 806 -5 336 -4 866 -4 397 -3 927 -3 458 -2 988 

4,0% -8 824 -8 288 -7 751 -7 214 -6 678 -6 141 -5 604 -5 068 -4 531 -3 994 -3 458 

4,5% -9 965 -9 361 -8 757 -8 153 -7 550 -6 946 -6 342 -5 738 -5 135 -4 531 -3 927 

5,0% -11 105 -10 434 -9 763 -9 093 -8 422 -7 751 -7 080 -6 409 -5 738 -5 068 -4 397 

5,5% -12 246 -11 508 -10 770 -10 032 -9 294 -8 556 -7 818 -7 080 -6 342 -5 604 -4 866 

6,0% -13 386 -12 581 -11 776 -10 971 -10 166 -9 361 -8 556 -7 751 -6 946 -6 141 -5 336 

Grunddata SEK 

Pris/Marknadsvärde 3 220 000 

Insats  483 000 

Lån  2 737 000 

Disponibel Inkomst 14 400 

Månadsavgift 1 809 

Driftskostnader  340 

Amortering 4 562 

Bolåneränta 3 421 

Min Levnadskostnader 3 969 

Totala Kostnader 14 101 
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Låneobjekt – Stockholmsförort 

Tabell 7 – Grunddata, förort, 1 r.o.k. 

Denna lägenhet är runt 1,2 mSEK billigare än i det 

centrala exemplet, vilket följaktligen gör att lån, räntor 

och amortering blir billigare för hushållet. Det som är 

dyrare i detta fall är månadsavgiften, vilken ofta är 

dyrare på lite nyare hus där bostadsrättsföreningen inte 

har betalat av lika mycket på sina lån som för 

sekelskifteslägenheter. 

 

 

Det man kan konstatera från känslighetsanalysen är att vid en belåningsgrad på 85 % så kommer en 

ökning av räntan med 1,5 % att leda till att resultatet går svagt minus. Med tanke på att reporäntan 

ligger på noll just nu och vi har ett inflationsmål på 2 % i Sverige, är det inte omöjligt att räntan ökas 

med runt 2 % de närmaste åren och då kommer även detta lån att bli kritiskt. Har man en lägre 

belåningsgrad kommer det såklart att öka marginalerna, men vid endast 60 % belåningsgrad kommer 

en ökning av räntan med 2 % fortfarande att vara kritiskt.  

Tabell 8 – Känslighetsanalys, förort, 1 r.o.k. 

 

Sammanfattning Hushållstyp 1  

Detta är ett hushåll som är ganska utsatt i händelse av räntehöjningar i dessa exempel. Det finns 

såklart billigare ställen att bo på där priserna inte ökat lika mycket de senaste åren och bor man i 

Stockholm, speciellt i de centrala delarna så räcker inte en medellön till helt enkelt. Det är även ett 

faktum att speciellt i de centrala delarna av Stockholm har en lägre belåningsgrad, d.v.s. har lagt in en 

större insats i sina bostäder för att få ner räntekostnaderna. Det mest intressanta här är att det 

faktiskt rent resultatmässigt skulle gå att köpa en centralt belägen etta i Stockholm och leva enligt 

den rekommenderade kostnadsmodellen för ensamhushåll. Dock tenderar allt i de centrala delarna 

vara dyrare, allt från mat till uteställen och butiker. Denna hushållstyp är också den som är mest 

belånad i Sverige och att detta hushåll är så pass känslig även mot en ökning på 2 % av räntan är 

tänkvärt. 

Belåningsgrad 

Räntehöjning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35%

0,5% 927 965 1 002 1 040 1 077 1 115 1 152 1 190 1 227 1 265 1 302

1,0% 290 365 440 515 590 665 740 815 889 964 1 040

1,5% -348 -236 -123 -11 102 215 327 440 552 664 777

2,0% -986 -836 -686 -536 -386 -236 -86 65 214 364 514

2,5% -1 623 -1 436 -1 248 -1 061 -873 -686 -498 -311 -123 64 252

3,0% -2 261 -2 036 -1 811 -1 586 -1 361 -1 136 -911 -686 -461 -236 -11 

3,5% -2 898 -2 636 -2 373 -2 111 -1 848 -1 586 -1 323 -1 061 -798 -536 -273 

4,0% -3 536 -3 236 -2 936 -2 636 -2 336 -2 036 -1 736 -1 436 -1 136 -836 -536 

4,5% -4 173 -3 836 -3 498 -3 161 -2 823 -2 486 -2 148 -1 811 -1 473 -1 136 -798 

5,0% -4 811 -4 436 -4 061 -3 686 -3 311 -2 936 -2 561 -2 186 -1 811 -1 436 -1 061 

5,5% -5 448 -5 036 -4 623 -4 211 -3 798 -3 386 -2 973 -2 561 -2 148 -1 736 -1 323 

6,0% -6 086 -5 636 -5 186 -4 736 -4 286 -3 836 -3 386 -2 936 -2 486 -2 036 -1 586 

Grunddata SEK 

Pris/Marknadsvärde 1 800 000 

Insats  270 000 

Lån  1 530 000 

Disponibel Inkomst 13 000 

Månadsavgift 2 684 

Driftskostnader  320 

Amortering 2 550 

Bolåneränta 1 913 

Min Levnadskostnader 3 969 

Totala Kostnader 11 436 
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5.2.2 Hushållstyp 2: Sammanboende par utan barn 30-45 år 

Låneobjekt – Centrala Stockholm  

Tabell 9 – Grunddata, centrum, 2 r.o.k. 

Par utan barn i vuxen ålder med heltidsjobb är den grupp 

hushåll som är mest likvida. De har två heltidsinkomster i 

många fall och har inte några utgifter för barn som 

annars kan vara en stor kostnadspost för andra vuxna. 

Detta hushåll har höga ränte- och amorteringskostnader 

där bara amorteringarna överstiger de rekommenderade 

levnadskostnaderna för denna typ av hushåll. Det kan 

mycket väl vara så att denna typ av hushåll åker på fler 

resor och äter ute i större utsträckning än de andra 

hushållstyperna. Det är en medelinkomst som har 

använts även i detta exempel. 

 

Vad man kan utläsa ur detta exempel är att en ökning av räntan med en halv % minskar hushållets 

resultat med ca 1500 SEK de första procenten. Här liksom i förortsfallet för hushållstyp 1 blir 

betalningsförmågan kritisk vid en ökning av räntan med ca 2 %. Denna hushållstyp har större 

utrymme än exempelvis de andra två hushållstyperna att spara och kan därmed snabbare lägga in en 

större insats eller på annat sätt ha en buffert som minskar de negativa effekterna av en 

ränteförändring.  

Tabell 10 – Känslighetsanalys, centrum, 2 r.o.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belåningsgrad 

Räntehöjning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35%

0,5% 3 672 3 783 3 895 4 006 4 117 4 228 4 340 4 451 4 562 4 673 4 785

1,0% 1 781 2 003 2 226 2 448 2 671 2 893 3 116 3 338 3 561 3 783 4 006

1,5% -111 223 557 891 1 225 1 558 1 892 2 226 2 559 2 893 3 227

2,0% -2 002 -1 557 -1 112 -667 -222 223 668 1 113 1 558 2 003 2 448

2,5% -3 893 -3 337 -2 781 -2 224 -1 668 -1 112 -556 1 557 1 113 1 669

3,0% -5 784 -5 117 -4 449 -3 782 -3 114 -2 447 -1 779 -1 112 -444 223 891

3,5% -7 676 -6 897 -6 118 -5 339 -4 561 -3 782 -3 003 -2 224 -1 446 -667 112

4,0% -9 567 -8 677 -7 787 -6 897 -6 007 -5 117 -4 227 -3 337 -2 447 -1 557 -667 

4,5% -11 458 -10 457 -9 456 -8 454 -7 453 -6 452 -5 451 -4 449 -3 448 -2 447 -1 446 

5,0% -13 349 -12 237 -11 124 -10 012 -8 899 -7 787 -6 674 -5 562 -4 449 -3 337 -2 224 

5,5% -15 241 -14 017 -12 793 -11 569 -10 346 -9 122 -7 898 -6 674 -5 451 -4 227 -3 003 

6,0% -17 132 -15 797 -14 462 -13 127 -11 792 -10 457 -9 122 -7 787 -6 452 -5 117 -3 782 

Grunddata SEK 

Pris/Marknadsvärde 5 340 000 

Insats  801 000 

Lån  4 539 000 

Disponibel Inkomst 27 500 

Månadsavgift 2 069 

Driftskostnader  670 

Amortering 7 565 

Bolåneränta 5 674 

Min Levnadskostnader 5 959 

Totala Kostnader 21 937 
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Låneobjekt – Stockholmförort  

Tabell 11 – Grunddata, förort, 2 r.o.k. 

Detta exempel gör det relativt tydligt att detta är en stark 

hushållstyp. Det finns egentligen ingen ränteförändring 

som är trolig som skulle kunna utsätta denna grupp för 

någon kritisk nivå på betalningsförmågan. Däremot så 

spelar det såklart in vilka dyra vanor man skaffat sig som 

ändrar resultatet, men inget som kommer att hota 

möjligheten att bo kvar i lägenheten.  

 

 

Det finns inte så mycket att säga om denna känslighetsanalys än att det inte finns någon direkt 

stressnivå för räntehöjningarna som skulle vara trolig i dagens läge. Med denna stora marginal finns 

det även en ännu större chans att hushållet sparar en del varje månad som de kan använda sig av 

som buffert om dåliga tider skulle inträffa som exempel. 

 

Tabell 12 – Känslighetsanalys, förort, 2 r.o.k. 

 

 

Sammanfattning hushållstyp 2 

Denna typ av hushåll har hög stresstålighet vad gäller sina betalningsmarginaler om de skulle vilja 

köpa något i Stockholms förorter. Det finns såklart förorter som är dyrare än i Farsta också men med 

tanke på att de skulle klara av att köpa en fräsch lägenhet i Centrala Stockholm och fortfarande har 

ett resultat på nästan 21 000 SEK så har de det bäst ställt för sig av dessa tre hushållstyper där 

resonemangen går i linje med vad som nämns här ovan. Däremot är det väldigt mycket mer volatilt 

att köpa en lägenhet i de Centrala delarna där även en väldigt liten förändring av räntan har stora 

konsekvenser för hushållets resultat. En ränteökning på 2 % ger en sänkning av hushållets resultat 

med lite drygt 5 000 SEK.  

Belåningsgrad 

Räntehöjning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35%

0,5% 11 141 11 189 11 236 11 284 11 331 11 379 11 426 11 474 11 521 11 569 11 616

1,0% 10 334 10 429 10 524 10 619 10 714 10 809 10 904 10 999 11 094 11 189 11 284

1,5% 9 526 9 669 9 811 9 954 10 096 10 239 10 381 10 524 10 666 10 809 10 951

2,0% 8 719 8 909 9 099 9 289 9 479 9 669 9 859 10 049 10 239 10 429 10 619

2,5% 7 911 8 149 8 386 8 624 8 861 9 099 9 336 9 574 9 811 10 049 10 286

3,0% 7 104 7 389 7 674 7 959 8 244 8 529 8 814 9 099 9 383 9 668 9 953

3,5% 6 296 6 629 6 961 7 294 7 626 7 959 8 291 8 624 8 956 9 288 9 621

4,0% 5 489 5 869 6 249 6 629 7 009 7 389 7 769 8 149 8 528 8 908 9 288

4,5% 4 681 5 109 5 536 5 964 6 391 6 819 7 246 7 674 8 101 8 528 8 956

5,0% 3 874 4 349 4 824 5 299 5 774 6 249 6 724 7 199 7 673 8 148 8 623

5,5% 3 066 3 589 4 111 4 634 5 156 5 679 6 201 6 724 7 246 7 768 8 291

6,0% 2 259 2 829 3 399 3 969 4 539 5 109 5 679 6 249 6 818 7 388 7 958

Grunddata SEK 

Pris/Marknadsvärde 2 280 000 

Insats  342 000 

Lån  1 938 000 

Disponibel Inkomst 27 500 

Månadsavgift 3 790 

Driftskostnader  150 

Amortering 3 230 

Bolåneränta 2 423 

Min Levnadskostnader 5 959 

Totala Kostnader 15 552 
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5.2.3 Hushållstyp 3: Tvåbarnsfamilj  

Låneobjekt – Centrala Stockholm 

Tabell 13 – Grunddata, centrum, 4 r.o.k. 

Det finns inte många 4 r.o.k. ute till försäljning i Centrala 

Stockholm. Det är svårt att hitta och de som finns är 

väldigt dyra. Pris/ kvm ligger på ca 82 000 SEK i detta fall. 

Den disponibla inkomsten för denna familj har satts till 

samma disponibla inkomst som för det sammanboende 

paret utan barn då den medianinkomst som hade satts 

för denna hushållskonstellation låg på 19 000 SEK/ 

månaden och för att bo i Stockholm så bör det finnas 

nära två heltidsinkomster. Detta antagande är alltså 

antagligen en bit överskattat om man utgår från SCB:s 

statistik. 

 

Resultatet för detta exempel tyder på att boendekostnaderna vid köpet av denna lägenhet är höga 

och ligger på drygt 32 000 SEK. Det finns inte så mycket mer att säga än att en tvåbarnsfamilj med 

denna inkomst, som ändå är hög relativt medianvärdet, inte kan köpa denna lägenhet då de inte 

klarar av att betala dessa ens vid oförändrat läge på marknaden. 

Tabell 14 – Känslighetsanalys, centrum, 4 r.o.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belåningsgrad 

Räntehöjning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35%

0,5% -7 671 -7 526 -7 381 -7 236 -7 091 -6 945 -6 800 -6 655 -6 510 -6 364 -6 219 

1,0% -10 140 -9 849 -9 559 -9 269 -8 978 -8 688 -8 397 -8 107 -7 817 -7 526 -7 236 

1,5% -12 608 -12 173 -11 737 -11 302 -10 866 -10 430 -9 995 -9 559 -9 123 -8 688 -8 252 

2,0% -15 077 -14 496 -13 915 -13 334 -12 754 -12 173 -11 592 -11 011 -10 430 -9 849 -9 269 

2,5% -17 546 -16 819 -16 093 -15 367 -14 641 -13 915 -13 189 -12 463 -11 737 -11 011 -10 285 

3,0% -20 014 -19 143 -18 272 -17 400 -16 529 -15 658 -14 787 -13 915 -13 044 -12 173 -11 302 

3,5% -22 483 -21 466 -20 450 -19 433 -18 417 -17 400 -16 384 -15 367 -14 351 -13 334 -12 318 

4,0% -24 951 -23 789 -22 628 -21 466 -20 304 -19 143 -17 981 -16 819 -15 658 -14 496 -13 334 

4,5% -27 420 -26 113 -24 806 -23 499 -22 192 -20 885 -19 578 -18 272 -16 965 -15 658 -14 351 

5,0% -29 888 -28 436 -26 984 -25 532 -24 080 -22 628 -21 176 -19 724 -18 272 -16 819 -15 367 

5,5% -32 357 -30 759 -29 162 -27 565 -25 968 -24 370 -22 773 -21 176 -19 578 -17 981 -16 384 

6,0% -34 825 -33 083 -31 340 -29 598 -27 855 -26 113 -24 370 -22 628 -20 885 -19 143 -17 400 

Grunddata SEK 

Pris/Marknadsvärde 6 970 000 

Insats  1 045 500 

Lån  5 924 500 

Disponibel Inkomst 27 500 

Månadsavgift 5 264 

Driftskostnader  530 

Amortering 9 874 

Bolåneränta 7 406 

Min Levnadskostnader 9 629 

Totala Kostnader 32 703 
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Låneobjekt – Stockholmsförort 

Tabell 15 – Grunddata, förort, 4 r.o.k. 

I förorten finns det ett betydligt större utbud av 4 r.o.k. 

och som tidigare sagt är detta ett radhus med hög 

standard. Kvm-priset ligger på en normal nivå för 

området som det ligger i. Det man kan se från grunddata 

är att resultatet är positivt till att börja med, vilket gör 

det redan nu mer intressant att analysera stresstestet för 

detta exempel än det innan. 

 

 

Vad man kan se här är att familjen klarar av en viss förändring av räntan utan att gå minus på sitt 

hushållsresultat. Upp till en ränteökning på 1,5 % klarar familjen utan negativt resultat med 85 % 

belåningsgrad. Det går också att se att det krävs en ganska stor förändring av belåningsgraden (ca 25 

%) för att familjen skall klara av att betala sina kostnader vid en ränteökning på 2 %.  

Tabell 16 – Känslighetsanalys, förort, 4 r.o.k. 

 

 

Sammanfattning hushållstyp 3  

Denna hushållstyp har inte ett så stort utbud av 4 r.o.k. i de centrala delarna och det som utbjuds är 

väldigt dyrt för ett hushåll med denna inkomst. Farsta är visserligen betraktad som en väldigt bra 

förort så den inkomstnivå som valts för detta exempel klaras av bra, medan om vi tagit 

medianinkomsten på 19 000 SEK/månad så hade familjen inte ens haft råd att bo i denna förort. Med 

den valda inkomsten kan de dock bo där och klarar av en förändring upp till 2 % relativt smärtfritt, då 

lånet är betydligt mindre än i det första exemplet. Detta gör att skillnaden per % för förortsexemplet 

är ca 1000 SEK medan i det centrala exemplet är förändringen ca 2 500 SEK.  

 

Belåningsgrad 

Räntehöjning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35%

0,5% 1 894 1 965 2 035 2 106 2 177 2 248 2 319 2 390 2 460 2 531 2 602

1,0% 690 831 973 1 115 1 256 1 398 1 540 1 681 1 823 1 965 2 106

1,5% -515 -302 -90 123 335 548 760 973 1 185 1 398 1 610

2,0% -1 719 -1 436 -1 152 -869 -586 -302 -19 265 548 831 1 114

2,5% -2 923 -2 569 -2 215 -1 861 -1 506 -1 152 -798 -444 -90 264 619

3,0% -4 127 -3 702 -3 277 -2 852 -2 427 -2 002 -1 577 -1 152 -727 -302 123

3,5% -5 331 -4 836 -4 340 -3 844 -3 348 -2 852 -2 356 -1 861 -1 365 -869 -373 

4,0% -6 536 -5 969 -5 402 -4 836 -4 269 -3 702 -3 136 -2 569 -2 002 -1 436 -869 

4,5% -7 740 -7 102 -6 465 -5 827 -5 190 -4 552 -3 915 -3 277 -2 640 -2 002 -1 365 

5,0% -8 944 -8 236 -7 527 -6 819 -6 111 -5 402 -4 694 -3 986 -3 277 -2 569 -1 861 

5,5% -10 148 -9 369 -8 590 -7 811 -7 031 -6 252 -5 473 -4 694 -3 915 -3 136 -2 356 

6,0% -11 352 -10 502 -9 652 -8 802 -7 952 -7 102 -6 252 -5 402 -4 552 -3 702 -2 852 

Grunddata SEK 

Pris/Marknadsvärde 3 400 000 

Insats  510 000 

Lån  2 890 000 

Disponibel Inkomst 27 500 

Månadsavgift 5 974 

Driftskostnader  370 

Amortering 4 817 

Bolåneränta 3 613 

Min Levnadskostnader 9 629 

Totala Kostnader 24 402 



23 
 

5.3 Simuleringar: Skuldnedskrivning och bostadsprisfall 
 I dessa simuleringar kommer vi att anta att priserna faller i princip lika snabbt som de har gått upp 

de senaste 3 åren. I de centrala exemplen är vi dock mer försiktiga när vi talar om prisnedgångar då 

det handlar ofta om väldigt stora belopp men efterfrågan är ändå väldigt stor och därför torde inte 

priserna sjunka lika mycket där som i exempelvis olika förorter. Därmed har jag valt att räkna på ett 

prisnedfall på 30 % i förorten och 25 % i centrum. 

Tabell 17 – Δ Marknadsvärde  

Centrum -25% 

Förort -30% 

 

Att det finns ett samband mellan ränta och priser på bostäder går att se rent historiskt, men det går 

inte att säga att detta samband är lika linjärt som priser och räntor på exempelvis obligationer. Jag 

har därmed valt att visa på två fall av fasta prisnedgångar och vad detta har för effekt när räntan 

sakta stiger över tid. Prisfallen kommer att illustreras dels över 3 år, som är den tiden som priserna 

har gått upp med minst 30 % i Stockholm, dels över 5 år för att se vad som händer om priserna tar 

lite längre tid på sig att antingen anpassa sig till en lägre nivå alternativt att något händer som gör att 

priserna faller mycket på väldigt kort tid. Vad som ligger bakom prisnedgången är dock irrelevant i 

dessa simuleringar. 

Nedan i tabell 18 visas ett exempel på hur räntorna kommer förväntas stiga över de närmaste 10 

åren. Notera att vår förväntade inflation som kommer beräknas på alla variabler som påverkar 

hushållens resultat är 1 % och enligt Fishers ekvation så är då i principen resten av ökningen en reell 

ökning. Under detta har vi även en bolåneränta som ligger på 1,5 % för tillfället i våra exempel. I 

förhållande till verkligheten kan detta tyckas ligga lågt, men i det stora hela är alla antaganden något 

försiktiga, exempelvis ränteutvecklingen, där det egentligen finns ett inflationsmål på 2 % räknar vi 

bara på 1 % för att det känns mer rimligt med tanke på hur det har varit och att marknaden verkar ha 

anpassat sig till och förväntar sig en lägre normalinflation. Ränteökningen är nominell och därmed är 

inflationen även inräknad i denna ränteökning. Detta betyder att om räntan ökar med 2,5 % så ökar 

den reellt med ca 1,5 % och då ligger därmed bolåneräntan på ca 3 % på marknaden i det sista fallet, 

2024, då vi räknar med 1 % inflation.  

Tabell 18 – Ränteutveckling simuleringar 

 

Det kommer att antas olika prisfall i en enklare simulering för att kunna se ungefär hur mycket 

priserna skulle behöva falla för att skuldnedskrivning skulle vara motiverat från en bank. Andra 

simuleringar som kommer göras är en per hushållstyp där man kan räkna ut deras resultat över tid 

allteftersom räntan ökar och lånen betalas av. Detta är intressant i det avseendet att om man kan 

räkna ut att hushållen kan komma att gå back mer än de klarar av kan man också räkna ut vilken 

skuldnedskrivning som måste göras för att de ska klara av detta. I kombination med prisfall på 

bostaden där en försäljning skulle leda till reaförluster blir detta extra intressant där det kan tyckas 

rimligt att banken och hushållet borde ha samma intresse i att inte sälja bostaden till underpris.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ränteökning 0% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
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Simuleringarna kommer att visa på vad man förlorar vid försäljning och jämföra detta med vad man 

förlorar och vinner på att i stället bevilja skuldnedskrivning genom att illustrera hushållens 

årskalkyler. De kommer att göras på tre av de hushållsexempel som är relativt stabila i oförändrat 

läge men där en fåprocentig ökning av räntan kommer att öka stressnivån till kritiska nivåer. De 

exempel som kommer simuleras i följande avsnitt är:  

1. Ensamstående ung vuxen 20-24 år – Stockholmsförort 

2. Sammanboende par utan barn 30-45 år – Centrala Stockholm 

3. Tvåbarnsfamilj – Stockholmsförort 

De scenarion som kan uppstå när räntan ökar och bostadspriserna faller är: 

1. Hushållet kan inte betala sina boendekostnader och tvingas sälja bostaden till underpris för 

att inte bli mer skuldsatt.  

2. Hushållet kommer genom en skuldnedskrivning från banken kunna bo kvar i bostaden och 

betala sina lägre boendekostnader.  

5.3.1. Simuleringsexempel 1 

I detta exempel har den unga personen 20-24 år köpt låneobjektet 1 r.o.k. i stockholmsförorten 

Farsta.  

Tabell 19 – Årskalkyl, hushållstyp 1, förort 

 

Tabell 20 – Ränteutveckling, hushållstyp 1, förort 

 

Genom att räntan stiger med 1 %, motsvarande inflationen så minskar hushållets resultat med 

nästan 13 kkr motsvarande ca 70 % av sitt resultat. När räntan året efter då ökar 2 %, en bolåneränta 

på ca 3,5 %, vilket är lägre än den genomsnittliga reporäntan i Sverige de senaste 20 åren och då kan 

det tilläggas att bolåneräntorna alltid annars ligger högre än reporäntan även om det finns en stark 

korrelation, så har han ett negativt resultat. Då levnadskostnader är tagna från konsumentverkets 

hemsida kan det finnas utrymme för att minska sina levnadskostnader men de är tänkta att ligga så 

lågt att det ska vara svårt att minska de något drastiskt. Har man en buffert finns det såklart 

möjlighet att klara av att leva som vanligt längre trots högre bostadskostnader. Det går även att 

tänka åt andra hållet att man kanske har vissa fasta levnadskostnader och redan lever väldigt 

begränsat vad gäller mat m.m. Detta kan göra att toleransen mot ökade bostadskostnader minskar.  

 

Årskalkyl Hushåll 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Pris/Marknadsvärde 1 800 000 1 260 000 1 260 000

Insats 270 000

Lån 1 530 000 1 499 400 1 469 412 1 440 024 1 411 223 1 382 999 1 355 339 1 328 232 1 301 667 1 275 634

Årsavgift 32 208 32 530 32 855 33 184 33 516 33 851 34 189 34 531 34 877 35 225

Driftskostnader 3 840 3 878 3 917 3 956 3 996 4 036 4 076 4 117 4 158 4 200

Amortering 30 600 29 988 29 388 28 800 28 224 27 660 27 107 26 565 26 033 25 513

Bolåneränta 22 950 37 485 51 429 50 401 49 393 55 320 54 214 53 129 52 067 51 025

Disponibel Inkomst 156 000 157 560 159 136 160 727 162 334 163 958 165 597 167 253 168 926 170 615

Levnadskostnader 48 000 48 480 48 965 49 454 49 949 50 448 50 953 51 462 51 977 52 497

Resultat 18 402 5 199 -7 419 -5 069 -2 744 -7 358 -4 942 -2 552 -186 2 155

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ränteökning 0% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
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Tabell 21 - Scenario 1- Säljer bostaden, 1 r.o.k.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Från scenario 1 kan man se att lånen är högre än vad marknadsvärdet är på bostäderna både år 2018 

och 2020. Detta skulle vid en försäljning innebära att hushållet står kvar med den reaförlust som 

inträffar trots att säkerheten, d.v.s. bostaden, är avyttrad. Dessa skulder skulle antagligen inte vid en 

skuldsaneringsprövning anses tillräckligt stora för att beviljas skuldsanering, däremot kan 

tillsammans med ett CSN-lån på över 100 kkr dessa skulder kunna bli föremål för ett beviljande av 

skuldsanering.  

Om man då skulle kombinera detta med scenario 2 kan man se att genom att bevilja skuldsanering 

på det belopp som hushållet går back under de åren med negativt resultat, d.v.s. 30 kkr ,om 

skuldnerskrivning skulle ske på detta belopp skulle 150 respektive 100 kkr kunna undvikas att bli 

realiserade förluster. Detta kan tyckas resultera i ett ganska bra utfall i sammanhanget.  

  

5.3.2. Simuleringsexempel 2  

Här har paret i 30-årsåldern utan barn köpt sekelskiftestvåan i centrala Stockholm när priserna 

sjunker drastiskt med 25 %.  

Tabell 23 – Årskalkyl, hushållstyp 2, centrum 

 

Tabell 24 – Ränteutveckling, hushållstyp 2, centrum 

 

Årskalkyl Hushåll 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Pris/Marknadsvärde 5 340 000 4 005 000 4 005 000

Insats 801 000

Lån 4 539 000 4 448 220 4 359 256 4 272 070 4 186 629 4 102 896 4 020 839 3 940 422 3 861 613 3 784 381

Årsavgift 32 208 32 530 32 855 33 184 33 516 33 851 34 189 34 531 34 877 35 225

Driftskostnader 8 040 8 120 8 202 8 284 8 366 8 450 8 535 8 620 8 706 8 793

Amortering 90 780 88 964 87 185 85 441 83 733 82 058 80 417 78 808 77 232 75 688

Bolåneränta 68 085 111 206 152 574 149 522 146 532 164 116 160 834 157 617 154 465 151 375

Disponibel Inkomst 330 000 333 300 336 633 339 999 343 399 346 833 350 302 353 805 357 343 360 916

Levnadskostnader 71 508 72 223 72 945 73 675 74 412 75 156 75 907 76 666 77 433 78 207

Resultat 59 379 20 257 -17 128 -10 107 -3 159 -16 797 -9 580 -2 438 4 630 11 627

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ränteökning 0% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Bostadsresultat 2018 2020 

Marknadspris 1 260 000 1 260 000 

Utestående lån 1 440 024 1 382 999 

Potentiell reaförlust/vinst -180 024 -122 999 
 
 
Tabell 22 - Scenario 2 – Skuldnedskrivning, 1 r.o.k. 

 
 

Marknadsresultat 2018 2020 

Potentiell reaförlust/vinst -180 024 -122 999 

Skuldnedskrivning -30 270 -15 037 

Orealiserad förlust/vinst 149 754 107 961 
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Här ser vi att resultatet minskar dramatiskt med både 1 % och 2 % ökning av räntan. Från att ha 60 

kkr över rekommenderade levnadskostnader att spendera om året till att tappa 80 kkr om året vid 2 

% ränteökning i bara boendekostnader kan verka dramatiskt. Ett sådant par har säkerligen högre 

levnadskostnader än de rekommenderade då man bor mitt i centrala Stockholm så att vänta tills man 

går back rent rekommendationsmässigt kanske inte är ett alternativ för detta par. I denna ålder kan 

man spara mer då man kan spara en del på att inte ha egna barn, men att lägga ut 800 kkr i insats 

måste ha tagit en del besparingar om det var på det sättet man kunde lägga in denna insats. Insatsen 

kan ju ha kommit från vinster på tidigare lägenheter eller bidrag eller arv exempelvis. Oavsett 

handlar det om mycket pengar.  

Tabell 25 - Scenario 1 – Säljer bostaden, 2 r.o.k.   

Bostadsresultat 2018 2020 

Marknadspris 4 005 000 4 005 000 

Utestående lån 4 272 070 4 102 896 

Potentiell reaförlust/vinst -267 070 -97 896 
 

Tabell 26 - Scenario 2 – Skuldnedskrivning, 2 r.o.k.  

Marknadsresultat 2017 2020 

Potentiell reaförlust/vinst -267 070 -97 896 

Skuldnedskrivning -59 209 -28 815 

Orealiserad förlust/vinst 207 861 69 081 
 

I scenario 1 kan vi se att en värdeminskning med 25 % på 3 år har en mycket stor effekt på den 

potentiella förlust som skulle kunna bli realiserad vid en försäljning. Visserligen har detta hushåll en 

stabil ekonomi i sina två heltidslöner så att klara av lånet vid ett billigare boende är högst möjligt. Om 

man endast ser till skulderna som de skulle ha år 2018 så skulle det rent kvantitetsmässigt vara 

möjligt med en skuldsanering (i synnerhet om det finns två CSN lån på en 5-årig utbildning var), men 

med tanke på stabiliteten i deras jobb så kan det kanske ändå verka oskäligt att bevilja dem denna 

skuldsanering. Om de däremot skulle finnas möjlighet att få skuldnedskrivning direkt från banken 

som i scenario 2 skulle man undvika en förlust på hela 200 kkr i 2018-års fall. 60 kkr är inte så mycket 

i detta fall. Om priserna däremot minskar som i 2020-års fall så handlar det om betydligt mindre 

summor, till största delen för att amorteringarna är så pass stora att lånet minskar med stora 

summor varje år. Genom att bevilja skuldnerskrivning här slipper man ändå göra ca 70 kkr förlust för 

hushållet. Men kanske är inte detta aktuellt och därmed är det en händelse i den väldigt nära 

framtiden som påverkar både ränta och pris som är mest farlig för denna typ av hushåll.  
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5.3.3 Simuleringsexempel 3 

I detta exempel har tvåbarnsfamiljen i förorten köpt ett radhus där priserna sjunker 30 % p.g.a. 

någon marknadshändelse samtidigt som räntan ökar som i tabellen nedan.  

Tabell 27 – Årskalkyl, hushållstyp 3, förort 

 

Tabell 28 – Ränteutveckling, hushållstyp 3, förort 

 

Från att gå ca 3000 kr plus varje månad till att gå minus två år senare med en 2 % högre bolåneränta 

gör att detta exempel liknar de andra två väldigt mycket. Har man en buffert kan detta gå att lösa, 

men vi förutsätter inte detta. Om marknadsvärdet sjunker med 30 % oavsett om 3 eller 5 år så ligger 

lånet högre, vilket innebär att vid en försäljning skulle man stå kvar med en del av lånet även efter 

försäljning. Detta visas i scenario 1. 

Tabell 29 - Scenario 1 – Säljer bostaden, 4 r.o.k.    

Bostadsresultat 2018 2020 

Marknadspris 
2 380 

000 2 380 000 

Utestående lån 
2 720 

045 2 612 331 

Potentiell reaförlust/vinst -340 045 -232 331 
 
Tabell 30 - Scenario 2 – Skuldnedskrivning, 4 r.o.k. 
 

  Marknadsresultat 2018 2020 

Potentiell reaförlust/vinst -340 045 -232 331 

Skuldnedskrivning -23 881 -11 591 

Orealisersad förlust/vinst 316 164 220 740 
 

Vad man kan se i detta fall är att värdeminskningen är mer påtaglig än det negativa resultat som 

familjen har. Detta innebär att med relativt små medel kan man slippa en större förlust. Det krävs 

inte mer än 24 respektive ca 12 kkr i skuldnedskrivning för att familjen skall kunna bo kvar och slippa 

förlora över 300 respektive 200 kkr vid en ofördelaktig försäljning.  

Årskalkyl Hushåll 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Pris/Marknadsvärde 3 400 000 2 380 000 2 380 000

Insats 510 000

Lån 2 890 000 2 832 200 2 775 556 2 720 045 2 665 644 2 612 331 2 560 084 2 508 883 2 458 705 2 409 531

Årsavgift 71 688 72 405 73 129 73 860 74 599 75 345 76 098 76 859 77 628 78 404

Driftskostnader 4 440 4 484 4 529 4 575 4 620 4 666 4 713 4 760 4 808 4 856

Amortering 57 800 56 644 55 511 54 401 53 313 52 247 51 202 50 178 49 174 48 191

Bolåneränta 43 350 70 805 97 144 95 202 93 298 104 493 102 403 100 355 98 348 96 381

Disponibel Inkomst 330 000 333 300 336 633 339 999 343 399 346 833 350 302 353 805 357 343 360 916

Levnadskostnader 112 452 113 577 114 712 115 859 117 018 118 188 119 370 120 564 121 769 122 987

Rörelseresutat 40 270 15 385 -8 393 -3 897 552 -8 106 -3 485 1 088 5 615 10 097

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ränteökning 0% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
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5.3.4 Sammanfattning skuldnedskrivning och bostadsprisfall 

De tre olika hushållstyperna visas sedan och utifrån marknadspriset och ränteläget så är de olika 

hushållens resultat uträknat . Resultaten sjunker p.g.a. att räntekostnaderna ökar men sjunker 

allteftersom lånet betalas av med amorteringarna.  Man kan se detta då positiva resultat sjunker och 

blir negativa för att sedan bli positiva eller mindre negativa över tiden som går.  

Dt är också bara under de negativa åren som det kan bli aktuellt för den boende att sälja i de fall då 

värdet på bostaden sjunker. Dessa år är 2017 t.o.m. 2023 och 2014 i fallet för hushållstyp 1. Detta gör 

att vi vill testa för prisnedgången under dessa år.  

På marknaden antar vi ett scenario där priserna faller med 30 % i förorten på 3 och 5 år. I de centrala 

delarna av Stockholm förväntas inte priserna falla riktigt lika drastiskt och i stället antar vi en något 

mindre nedgång på marknaden, 25 %. Denna värdeförändring kommer att göras år3 respektive år 5 

för att jämföra hur stor skillnad det gör beroende på vilket år det görs, dels också för att den reella 

räntan ökar med 0,5 % från 2018 till 2020 i dessa antaganden.  

Det vi kan se på resultaten är att det uppskattade marknadsvärdet på bostäderna i dessa fall är 

mindre än det lån som fortfarande inte är avbetalat på bostäderna. Detta värde kallas i detta fall 

marknadsresultatet. Detta är med andra ord vad hushållets resultat skulle vara om de tvingades att 

sälja till det marknadsvärde som bostaden skulle kunna säljas för vid den tidpunkten.  

Det vi nu kan konstatera är att en minskning av värdet med 25 % respektive 30 % på bostaden i 

kombination med att räntan ökat med 2 % respektive 2,5 % 2018 och 2020 kommer att vara en 

ohållbar situation för alla tre hushållstyperna.  

Om vi antar att de inte har någon större buffert eller annan livlina så kommer de med största 

sannolikhet tvingas att sälja sin bostad samtidigt som de sitter kvar med lån på samma bostad.  

Om vi nu antar att det finns möjlighet för dessa hushåll att få skuldnedskrivning på sina lån för att 

kunna bo kvar och undvika realisationsförluster, hur stora skulle dessa behöva vara?  

Då priset på bostaden är oberoende av hushållets resultat och dess kostnader i det avseendet att 

bostaden kan gå ner hur mycket som helst men så länge hushållet kan betala sina boendekostnader 

så måste man inte flytta, så då är det hushållets resultat som måste regleras.  

Summan att reglera kan variera beroende på om man får skuldnedskrivning på hela beloppet på en 

gång eller över en period.  Förslaget är att man gör en hushållskalkyl likt den som finns för respektive 

hushåll där man räknar ut deras resultat och ger en skuldnedskrivning varje år i stället för en 

kapitalsumma direkt som ändå äts upp av amorteringar mm.  Mer om resonemangen kring 

avbetalningen finns i diskussionsavsnittet. 
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6. Analys och slutsats 
Nedan följer kommentarer och analys kring metodavsnitten och även kring den teori som har 

presenterats i arbetet. Efter analysen kommer några avslutande slutsatser att presenteras.  

Marknaden  

Den svenska bostadsmarknaden har varit en het potatis det senaste året. Stadiga prisuppgångar och 

spekulation kring amorteringskrav och hur man ska tackla de stigande priserna utan att fälla hela 

bostadssystemet är frekventa. Jag anser att man har underskattat den påverkan på bostadspriserna 

som sänkningarna av reporäntan gett upphov till. Saker och ting har hänt i fel ordning. Vad hade 

exempelvis kunnat vara resultatet av amorteringskrav innan denna sista väldigt dramatiska sänkning 

av reporäntan skedde? Antagligen hade konsumtionen minskat, något som var självaste anledningen 

till att reporäntan sänktes, men då hade utslaget på bostadspriserna å andra sidan inte blivit lika 

stora, kanske hade den förväntade effekten på ökad konsumtion och stabila priser kunnat vara 

utfallet? Dock är det mest troligt att den konsumtion som man ville åstadkomma skulle komma att 

minska oavsett vilka ökade kapitalkrav man ställer på konsumtenter. För i slutändan är de ändå likväl 

kapitalkrävande och konkurrerar med det kapital som hushåll använder för att täcka sina 

bostadskostnader. Konsumtionen kan med andra ord öka i ett kortsiktigt perspektiv, för att sedan 

sjunka då åtgärder för att stävja prisutvecklingen implementeras och tar i första hand från 

konsumtionen. Hushåll prioriterar sina bostäder framför ren konsumtion. Det krävs med andra ord 

en tillit och en stabil bostadsmarknad för att konsumtionen skall dra igång och det är precis tvärtom 

från vad läget faktiskt är just nu. Konsumtenter väljer då att spara sina pengar som buffert, snarare 

än att konsumera, då de vill känna sig säkra att kunna bo kvar. Att införa amorteringskrav på 

nyupptagna lån skulle dock kunna ha gett upphov till önskad effekt om det hade införts innan en 

räntesänkning. Troligen hade en liten prisbubbla formats även innan det införandet men den hade 

antagligen inte blivit lika stor som den vi bevittnade våren 2014.  

Hushållen 

Att folk vill bo kvar i sina bostäder har flera anledningar. Den första är att man byggt upp ett hem där, 

ett ställe där man ska känna sig trygg och det är inte tryggt att tvingas lämna sitt hem. Sedan är även 

bostäder en investering som anses säker i ett längre perspektiv och för dem alldra flesta hushåll är 

bostaden den största investeringen man gör under sin livstid. Det betyder att man är villig att lägga 

mer resurser på att få ett bra utfall av sin investering. Detta betyder att kanske det sista man vill är 

att sälja med förlust och lån som är högre än värdet på bostaden. Man kan se det i skenet av 

”Maslows pyramid” där säkerhet är överordnat självuppfyllelse och saker som man kan identifiera sig 

med. Man har en stor del av tryggheten i bostaden. 

I det faktum att konsumenter vill bo kvar i sin bostad kan banker här ha ett liknande incitament att 

vilja att hushållet ska bo kvar. Dessa anledningar har tagits upp tidigare i detta arbete. Det som är 

intressant att kommentera på och analysera är att då det finns olika incitament för att uppnå samma 

sak, d.v.s. att bostaden inte skall säljas till underpris. Kan inte detta då vara ett tillfälle att skrota i alla 

fall några kapitalkrävande förslag och i stället hitta ett förslag som verkar åt samma håll, oberoende 

av vilken konjunktur som råder? Detta går att relatera till hävstångscykeln där man gör allt för att 

stävja utvecklingen när det börjar gå utför och sedan släpper man på alla restriktioner när det är 

högkonjunktur. Genom att då hitta lösningar som ändrar sig själva under hög- respektive 
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lågkonjunktur, såsom att motverka incitament åt olika håll beroende på marknadsläge, så är vi på en 

mer stabil väg.  

Det är inte konstigt att marknaden blir transaktionsdöd när prisutvecklingen inte går framåt. Det är 

svårt att se att priser sjunker, däremot kan värden sjunka, men då kommer vi inte ha några priser att 

jämföra med då det inte finns något till salu. Det kan finnas till salu, men inte för vad efterfrågan 

tycker att det är värt just då och i dessa fall så sker inga transaktioner om man har finansiella 

möjligheter att ha kvar bostaden/ fastigheten.  

Bubbla och bostadsbrist  

Diskussionen om en bostadsbubbla är intensiv men jag är inte villig att säga att det är det vi har. Det 

som händer på marknaden kan förklara prisutvecklingen, exempelvis den stora bostadsbristen i 

storstäderna och sänkningen av reporäntan som i första hand förklarar prisuppgången. Efter detta 

kommer spekulationer och förväntningarna på marknaden. Då bostadsmarknaden varit så kraftigt 

debatterad i media och av regeringen så har bara spekulationerna om att införa nya kapitalkrav på 

marknaden lett till stigande priser. Spekulationer kan också vara förödande om det visar sig att 

åtgärder sedan inte vidtas eller att de faktiskt gör det och sedan sjunker priserna. Spekulationer kan 

men andra ord både öka och minska priser genom ändrad efterfrågan.  

Jag tror inte att det är en bubbla men att fel åtgärder för att stävja utvecklingen kan komma att göra 

bostadsmarknaden mer eller mindre instabil beroende av framförallt det geografiska läget på 

bostäder. Jag tycker om uttrycket att om vi skulle ha en bubbla skulle den inte pricka utan den skulle 

pysa, vilken man kan tolka som att instabiliteten inte kommer slå överallt och inte lika plötslig som en 

ballong eller bubbla annars förväntas göra.  

Som tidigare nämnt är en av de stora anledningarna till prisuppgången efterfrågan och därmed 

bostadsbristen i kanske framförallt Stockholm. Att bygga bort bostadsbristen är ett sätt, men rent 

praktiskt är det väldigt svårt att implementera, dels p.g.a. att folk kommer alltid att vilja bo i 

Stockholm så länge det finns jobb eller skola här. Till rätt pris och vid rätt läge kan nog många tänka 

sig att flytta till Stockholm. Med detta kan man säga att det finns redan nu potentiella bostadsköpare 

utanför Stockholm, befolkningsökningen måste därmed byggas ikapp och över. Dessutom måste det 

finnas skäl att allokera befolkningen så att den yta som finns för bostäder används mer effektivt. Det 

är exempelvis inte rimligt att en tant på 85 år bor i en östermalmsvåning på 200 kvm, med 6 r.o.k. för 

att hon har gjort det i alla år och inte har något lån kvar på bostaden. Förhoppningsvis skall detta ske 

av sig själv men då många östermalmslägenheter står tomma och i många finns det bara en person 

skriven är detta tydligen ett problem. Att återinföra en fastighetsskatt skulle kunna vara ett alternativ 

där själva innehavet av en bostad beskattas. Detta är en fråga som går i en annan linje än vad detta 

arbete gjort, men att ta upp problemet i relation till detta arbete kan vara givande.  

Det måste finnas incitament att bo i en lägenhet som passar sig både demografimässigt och 

finansieringsmässigt. Att kombinera nybygge med mer effektiv allokering av befolkningen uppnår ett 

bättre resultat än vad endast nybygge skulle göra. Det bostäder som byggs är idag till största delen 

bostadsrätter, men genom att minska incitamenten att äga, att göra det för dyrt eller oförmånligt på 

andra sätt öppnas en större marknad för hyresmarknaden. Hyresrätter behövs, dock tror jag att 

inställningen till att bo i hyresrätt är något vek. Föräldrar vill i stor utsträckning hjälpa sina barn med 

att köpa sin första bostad. De sparar en buffert, antagligen bestående av en del som, om det hade 
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funnits amorteringskrav tidigare, hade gått till att amortera på sitt eget boende. Kanske finns det 

redan forskning angående detta.  

Skulder  

Överskuldsättning är ett begrepp som använts i bostadsdebatten i stor utsträckning. Men som i alla 

kvantitativa mått så är det en definitionsfråga och kvantifieringsfråga hur man ser på detta. 

Skuldkvoten har fått mycket kritik då den endast tar hänsyn till disponibel inkomst och total skuld. Ju 

högre inkomst man har, desto mer utrymme har man att ta på sig skuld. Vad detta mått saknar är att 

se till betalningsförmågan på kort sikt. Hur mycket har man kvar varje månad när alla 

bostadskostnader är betalda? Sedan kan man även väga in hur mycket tillgångar ett hushåll har, har 

man flera fastigheter/ värdepapper/ lyxbilar? Risken om dessa tillgångar finns blir såklart betydligt 

lägre trots en högre skuldkvot. Bruttosoliditeten har diskuterats innan varför den inte är ett bra 

skuldmått. Vad hade då varit ett ultimat skuldmått? Ett mått som tar hänsyn till marknadens 

förväntningar men som även säger något om läget idag. Ett mått som tar hänsyn till allt kapital ett 

hushåll har och hur likvida och priskänsliga dessa tillgångar är. Ett mått som kan visa mer synligt hur 

ansträngd betalningsförmågan är för respektive hushåll där andra personliga förhållanden är 

inräknade såsom livsstilskostnader och demografi.  

För att i Sverige klassas som så pass skuldsatt att man kan komma att beviljas skuldsanering måste 

man vara kvalificerat insolvent, vilket i stort sätt går ut på att man måste bevisa att man inte kommer 

kunna betala av, ens en liten del av sin skuldbörda över en längre tidsperiod. Att bli beviljad 

skuldsanering måste därför anses att man är överskuldsatt till den grad att det inte är hållbart. För att 

beviljas skuldsanering krävs det att det måste anses vara skäligt med tanke på alla omständigheter. 

Detta är diffust och vägledning finns främst i praxis. Ett ledord är att det inte skall kunna uppfattas 

som stötande att en person blir fri från en stor del av sina skulder. Alla kriterier för att beviljas 

skuldsanering ställer krav på gäldenären och inte långivaren. Detta är till största delen för att det 

redan finns regleringar på borgenären att vara försiktig i sin kreditgivning. Jag tycker dock att det kan 

vara i linje med kreditgivarnas ansvar att vara förpliktigade att förhandla ner skulderna innan det 

behöver gå så långt som skuldsanering. Att rikta sig mot långivarna för bolån kan vara en bra riktning, 

då många och speciellt i dagens läge har stora lån just på sina bostäder.  

Kan man i ett hypotetiskt läge då priserna rasar i samma takt som det har gått upp de senaste åren, 

d.v.s. mellan 30-40 % på tre år säga att kreditgivarna har varit tillräckligt försiktiga? Borde inte de få 

ta en del av smällen trots att de följt de lagar och krav som ställs på dem? Banker behöver kanske i 

viss mån tydligare regler och riktlinjer men framförallt bättre incitament för att inte låna ut för 

generöst. Incitament gör till skillnad från regler att banker har samma intressen som låntagaren och 

säkerheten för lånet är närmare båda parter och dess värde påverkar båda parterna vid en eventuell 

värdeminskning i kombination med minskad betalningsförmåga från gäldenärens sida.  

Att få en skuldnedskrivning på sitt bostadslån direkt från banken utan onödig försäljning till underpris 

som kan leda vidare till skuldsanering och stora förluster för både bank och hushåll, är ett 

stabiliseringsmedel för marknaden. Dock finns det nackdelar med detta också. Den största nackdelen 

måste vara att incitamenten för hushållen att belåna sig inte minskar, utan snarare kan öka med 

vetskapen om ett mer smärtfritt sätt att bli av med delar av skulderna. Detta är en typ av moral 

hazard som måste förhindras. Det får alltså inte vara alltför lätt att få denna typ av skuldnedskrivning. 

Det måste finnas en balans mellan hushållens reservation att belåna sig för mycket och bankernas 
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försiktighet med att bevilja bolån.  Det måste med andra ord göra ont för hushållen att beviljas 

skuldnedskrivning från banken, såsom det är att beviljas skuldsanering. Det är en lättnad men 

samtidigt en tyngd som följer med. För bankerna måste det göra ont i den mån att de måste tvingas 

göra skuldnedskrivningar när de belånat för frikostigt men inte för ont så att de resulterar i alltför 

höga kapitalkrav på hushållen. Men den stora risken torde ligga i hushållens förändrade incitament. 

Kan man se till att det gör ont för hushållen att få skuldnedskrivningen kan denna motverkas kanske i 

samma utsträckning som till de incitamenten som finns till att leva efter ett skuldsaneringsbeslut, 

som inte är särskilt höga.  

Koppling till resultat 

För att koppla till de resultat som visats genom detta arbete kan man se att de riskgrupper som finns 

som tar stora lån klarar sig olika bra på olika marknader. Det är en stor skillnad på 

betalningsförmågan när man bor i centrala delarna av Stockholm och i förorten. Det skiljer nästan 50 

kkr i pris per kvm och detta kan resultera i miljoner på slutpriset av en exempelvis en etta i centrum 

av storstaden och en etta i förorten. Detta påverkar i sin tur hur stora amorterings- och 

räntekostnader man har och detta påverkar hushållets resultat i hög grad. För unga ensamhushåll 

med arbetsinkomst är det svårt att klara av en liten etta i centrala Stockholm rent resultatmässigt. 

Man måste antingen ha en betydlig högre inkomst än genomsnittet eller ha in större insats att lägga 

in från början. Detta kapital kommer med största sannolikhet från personens föräldrar eller liknande i 

så fall. Om detta inte finns är det svårt för ett ungt singelhushåll att ha bostad i centrum. I förorten är 

det lättare p.g.a. den stora prisskillnaden till att börja med. Trots detta då kommer en räntehöjning 

på 2,5 % att leda till att man går från ett relativt högt positivt resultat till ett negativt resultat. Bara 

för att ett hushåll går back betyder inte detta att de automatiskt måste sälja, däremot betyder det att 

man förslagsvis har en buffert att ta ifrån eller kan få hjälp från annat håll. Kalkylen i detta arbete är 

upplagd på det sättet att de lägsta rekommenderade levnadskostnaderna är inkluderade så en 

skillnad i levnadsstandard till det högre kan vara fallet och en anpassning till något lägre även det är 

möjligt. Hur långt är hushåll villiga att gå för att anpassa sin livsstil efter de bostadskostnader man 

har? Det torde sträcka sig ganska långt, speciellt i det fallet att man inte vill sälja till underpris, och 

definitivt inte till lägre pris än det motsvarande lån man har kvar på bostaden. Även om du skulle 

sälja till precis det pris som det återstående lånet som finns så skulle man fortfarande göra en stor 

förlust på flera hundra tusen kr, d.v.s. en insats man hade i bostaden.  

Även om dessa grupper är riskgrupper finns det ändå skäl att lika gärna kunna kalla dem 

segmentstäckande. De representerar m.a.o. en stor del av befolkningen, familjer, singlar och par 

utan barn. Det finns såklart en stor variation även inom dessa segment som kan komma att ändra 

bilden av skulder och risk i relation till varandra. Detta arbete går inte ut på att ge en rättvisande bild 

av Sveriges befolkning utan snarare att ge realistiska exempel. Det man kan se är att alla riskgrupper 

faktiskt utgör en risk om räntan ökar och då beräkningarna är mycket försiktiga i priser på 

marknaden, ränteökningar med mera så är det mer troligt att dessa simuleringar är underskattade än 

överskattade.  

Resultat känslighetsanalyser i korthet 

I resultaten bland stresstesterna är det mest intressanta hur stor skillnad det behövs i belåningsgrad 

för att minska riskerna för räntehöjningarna. Att lägga 15 % eller 35 % i insats är en stor kapitalinsats 

som till synes inte gör någon alltför synbar effekt då räntan stiger på själva resultatet som hushållet 
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har att röra sig med. Som investerare vill man antagligen hellre ha pengarna mer likvida eller 

investera i något annat alternativt spara till sämre tider. Att utrymmet att ha en buffert skulle finnas 

varierar såklart väldigt mycket. Om skuldnedskrivning skulle beviljas på själva lånet som återstår 

skulle detta behöva vara större än vad det skulle kunna vara om man gör en kalkyl över hushållets 

resultat och reglera utifrån det. Detta är vad vi kan se i simuleringarna om skuldnedskrivningarna.  

Vad man också kan se relativt tydligt i stresstesterna är att vi kan se resultaten som över tid, där 

risken för att man inte klarar av att betala boendet minskar över tid om räntan är relativt stabil då lån 

hinner amorteras på och belåningsgraden därmed minskar.  

Resultat skuldnedskrivningar i korthet  

Vad som var tydligt bland dessa simuleringar var att det är betydligt mer fördelaktigt att i det fall 

med betalningssvårigheter och stora värdefall att få en liten skuldsanering av banken för att kunna 

bo kvar och fortsätta betala av lån. Att ge en skuldnedskrivning görs med största framsteg inte på 

lånekapitalet direkt utan görs genom att en nedskrivningsplan görs likt den som användes i 

simuleringarna. Hur mycket kommer skulderna att nedskrivas de närmaste åren för att sedan tas upp 

som vanligt då lånen betalats av på tillräckligt mycket. 

Bankerna förlorar på skuldsanering, ett sätt för hushåll att undgå betala höga skulder. Borde öka 

incitament för banker att vara mer försiktiga vid utlåning. Måste samtidigt inte vara för generös med 

att godkänna skuldsanering då betalningsmoralen skulle vara hotad.  

Slutsatser  

Jag tycker att det är viktigt att påpeka att det är väldigt grova simuleringar som gjorts och att 

siffrorna inte på något sätt kan anses utgöra forskningsmaterial. Det är endast i exemplifierande syfte 

som dessa utfördes. Syftet med arbetet har uppfyllts genom att med realistiska siffror ändå visa på 

att man kan förhindra stora förluster på grund av marknadsläget genom att dels göra det lättare att 

få skuldsanering, vilket ger bankerna större incitament att tänka på och oroa sig över 

bostadskonjunkturens fluktueringar. Men kärnämnet i uppsatsen har varit att fokusera på att 

hypotetiskt lägga en typ av skuldnedskrivningskrav på bankerna så att både hushålls och bankernas 

intressen ligger i samma riktning och kanske speciellt så att bankerna kan komma att få ta ansvar för 

sin kreditgivning och samtidigt förhindra instabilitet på marknaden genom att hushåll kan bo kvar i 

sina bostäder även under svårare tider. Det är dock viktigt att balansera denna skuldnedskrivning 

med att det skall göra ont för hushållen, även om de får denna skuldnedskrivning så hushållens 

incitament att låna mer inte ökar p.g.a. ett delat ansvar.  

Jag tror att detta skulle gå att genomföra i verkligheten men det behövs större incitament från 

marknadens sida för att detta skulle bli något som man vill lägga resurser på och utveckla. Just nu är 

det väldigt lite som talar för att ett prisras skulle vara näraliggande och därmed skulle antagligen 

denna typ av skuldnedskrivning vara överflödig. Jag tycker dock att det är väldigt intressant att lägga 

mer incitament hos bankerna att bry sig om bostaden i sig och inte bara fokusera på kapitalkrav hos 

det enskilda hushållet. Så jag skulle gärna se färre förslag på mer kapitalkrävande åtgärder för att 

försöka balansera marknaden utan i stället på förslag som ger incitament och där åtgärder och 

verkan varierar med olika konjunkturer naturligt.  
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