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Abstract	  

Swedish	  househoulds	  have	  during	  the	  last	  decades	  significantly	  increased	  their	  mortgages.	  Primary	  

causes	  are	  historically	  low	  interests,	  substantial	  growth	  in	  housing	  prices	  and	  change	  in	  the	  attitude	  

regarding	  dept.	  The	  Bank	  of	  Sweden	  has	  together	  with	  The	  Financial	  Supervisory	  Authority	  of	  

Sweden	  noticed	  the	  difficulties	  with	  the	  increasing	  level	  of	  debt,	  and	  the	  consequences	  it	  may	  bring	  

upon	  the	  financial	  stability	  of	  Sweden.	  The	  authorities	  have	  therefore	  highlighted	  the	  need	  for	  

structural	  measures	  to	  extenuate	  the	  debts.	  These	  measures	  include	  an	  amortisation	  requirement,	  

the	  possibility	  of	  phasing	  out	  the	  interest	  deductibility	  and	  a	  maximum	  debt	  ratio.	  	  

The	  purpose	  of	  this	  report	  is	  to	  analyse	  how	  implementation	  of	  the	  fiscal	  instruments;	  Amortisation	  

requirement,	  interest	  deduction,	  maximum	  debt	  ratio,	  may	  affect	  Swedish	  households.	  Furthermore,	  

will	  a	  discussion	  be	  held	  whether	  the	  fiscal	  instruments	  restrict	  the	  opportunity	  of	  households	  to	  

incur	  dept.	  	  

The	  method	  of	  which	  the	  report	  is	  based	  on	  consists	  of	  semi-‐structured	  interviews	  with	  five	  people	  

active	  in	  various	  areas	  of	  expertise	  relevant	  to	  the	  topic.	  I	  addition,	  reports	  and	  sentiments	  mainly	  

issued	  by	  instances	  such	  as	  Bank	  of	  Sweden	  and	  The	  Financial	  Supervisory	  Authority	  been	  analysed.	  

Thesis	  conclusions	  are	  that	  the	  principal	  requirement	  will	  not	  have	  a	  significant	  effect	  on	  

Swedish	  household	  debt.	  More	  policy	  actions	  are	  required	  but	  essentially	  what	  is	  needed	  is	  

focusing	  on	  the	  real	  problem,	  the	  housing	  shortage,	  instead	  of	  managing	  symptom	  control.	  	  
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Sammanfattning	  

Skuldsättningen	  hos	  svenska	  hushåll	  har	  under	  de	  senaste	  decennierna	  ökat	  kraftigt.	  De	  

främsta	  orsakerna	  till	  detta	  är	  dagens	  historiskt	  låga	  räntor,	  skenande	  bostadspriser	  och	  

ökad	  inflyttning	  till	  storstäderna.	  Riksbanken	  tillsammans	  med	  Finansinspektionen	  har	  

uppmärksammat	  problematiken	  med	  riskerna	  för	  den	  finansiella	  stabiliteten	  vilka	  är	  

behäftade	  med	  hushållens	  ökade	  skuldsättning.	  Myndigheterna	  har	  därför	  lyft	  fram	  behovet	  

av	  strukturella	  åtgärder	  för	  att	  dämpa	  skuldsättningen.	  Dessa	  åtgärder	  innefattar	  en	  

implementering	  av	  ett	  amorteringskrav	  och	  eventuellt	  slopat	  ränteavdrag	  samt	  ett	  

skuldkvotstak.	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  de	  befintliga	  samt	  nya	  finanspolitiska	  

verktyg;	  amorteringskrav,	  ränteavdrag	  och	  skuldkvotstak	  kan	  komma	  att	  påverka	  de	  

ekonomiska	  förutsättningarna	  för	  svenska	  hushåll.	  

Uppsatsen	  resultat	  baseras	  på	  utfallet	  av	  semistrukturerade	  intervjuer	  med	  fem	  sakkunniga	  

inom	  diversifierade	  kompetensområden.	  Vidare	  har	  rapporter,	  akademiska	  artiklar	  och	  

remissyttranden	  från	  olika	  instanser	  analyserats.	  Detta	  har	  resulterat	  i	  flertalet	  diskussioner	  

med	  ett	  hypotetiskt	  angreppssätt	  kring	  uppsatsens	  ämne	  samt	  grunden	  för	  rapportens	  

slutsatser.	  

Slutsats	  är	  att	  amorteringskravet	  ej	  kommer	  att	  ha	  en	  signifikant	  påverkan	  på	  svenska	  

hushålls	  skuldsättning.	  Fler	  policyåtgärder	  krävs	  men	  i	  grunden	  handlar	  det	  om	  att	  gå	  ifrån	  

symptombekämpning	  och	  Istället	  fokusera	  på	  det	  verkliga	  problemet,	  bostadsbristen.	  Detta	  

för	  att	  bostadspriserna	  och	  svenskarnas	  skuldsättning	  är	  starkt	  korrelerade.	  	  
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	   1	  

1   Inledning	  

Detta	  avsnitt	  avser	  att	  ge	  läsaren	  en	  introduktion	  till	  ämnet	  samt	  att	  ta	  del	  av	  uppsatsens	  
problemformulering,	  syfte	  och	  frågeställningar	  följt	  av	  avgränsningar.	  

1.1   Introduktion	  
För	  att	  få	  en	  stabil	  grund	  till	  uppsatsen	  och	  dess	  problematik	  har	  tidigare	  arbeten	  studerats.	  

Föregående	  nationella	  studier	  har	  sett	  till	  vilka	  potentiella	  effekter	  ett	  amorteringskrav	  kan	  

ha	  (Ekdahl	  &	  Kling,	  2015)	  och	  vidare	  har	  även	  en	  studie	  om	  hur	  ett	  slopat	  ränteavdrag	  

påverkat	  huspriser	  undersökts	  (Tabari,	  2015).	  Dessutom	  har	  sammanställningar	  kring	  

problematiken	  rörande	  hushållens	  skuldsättning	  behandlats	  av	  Finansinspektionens	  årliga	  

bolåneundersökningar	  samt	  rapporter	  från	  Riksbanken.	  Internationellt	  sett	  har	  tidigare	  

skrifter	  belyst	  statliga	  ingripanden	  som	  påverkat	  samhälls-‐	  och	  privatekonomin	  i	  sin	  helhet.	  

Rapporten	  ”Household’s	  indebtness	  and	  financial	  fragility”	  (Di	  Maggio,	  Jappelli	  &	  

Pagano,2013)	  understryker	  den	  centrala	  betydelsen	  av	  hur	  den	  privata	  kreditmarknaden	  

påverkar	  både	  stabiliteten	  i	  det	  finansiella	  systemet	  och	  nivån	  på	  den	  ekonomiska	  

aktiviteten.	  Förståelsen	  av	  de	  faktorer	  som	  utlåning	  till	  hushåll	  och	  deras	  betalningsförmåga	  

är	  av	  stor	  betydelse	  inte	  bara	  för	  marknadsaktörerna,	  utan	  också	  för	  lagstiftare	  och	  

beslutsfattare.	  Likaså	  lyfts	  institutioner	  fram	  som	  kraftfulla	  faktorer	  till	  hur	  hushållens	  

skulder	  och	  betalningsförmåga	  ser	  ut.	  Vidare	  belyser	  även	  rapporten	  ”Policy	  changes	  

affecting	  housing	  and	  mortgage	  markets:	  how	  governments	  in	  the	  UK	  and	  the	  Netherlands	  

respond	  to	  the	  GFC”	  (Elsinga	  &	  Scalon,	  2013)	  institutioners	  betydelsefulla	  roll	  för	  statliga	  

ingripanden	  och	  vilka	  eventuella	  effekter	  dessa	  kan	  få.	  Uppsatsen	  redogör	  för	  de	  viktigaste	  

funktionerna	  i	  marknads-‐	  och	  policymiljöer	  i	  Nederländerna	  och	  Storbritannien.	  Särskild	  

hänsyn	  har	  tagits	  till	  de	  antaganden	  vilka	  ligger	  bakom	  statliga	  ingripanden.	  Utifrån	  tidigare	  

studier	  anses	  det	  finnas	  utrymme	  att	  behandla	  området	  kring	  hushållens	  skuldsättning	  

ytterligare	  och	  synnerligen	  när	  två	  ytterligare	  verktyg	  än	  amorteringskravet	  diskuteras.	  	  

	  

1.2   Bakgrund	  

Svenskarnas	  ökade	  skuldsättning	  har	  inte	  skett	  över	  en	  natt.	  	  Sedan	  millenniumskiftet	  har	  en	  

kraftig	  ökning	  i	  skuldsättning	  noterats	  hos	  de	  svenska	  hushållen.	  Detta	  förklaras	  av	  en	  

väsentlig	  kredittillväxt	  vilken	  överträffat	  tillväxten	  av	  hushållens	  disponibla	  inkomster	  

(Riksgälden,	  2015).	  Bolånen	  utgör	  drygt	  81	  procent	  av	  hushållens	  totala	  skuld	  och	  ökade	  
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bostadskrediter	  är	  huvudfaktorn	  i	  den	  ökade	  skuldsättningen	  (Riksbanken,	  2014).	  De	  svenska	  

hushållens	  skuldsättning	  kan	  innebära	  risker	  för	  de	  enskilda	  hushållen	  och	  banker	  såväl	  som	  

för	  den	  makroekonomiska	  och	  den	  finansiella	  stabiliteten.	  Därför	  är	  kartläggning	  och	  kontroll	  

av	  skuldsättning	  en	  prioriterad	  och	  högst	  angelägen	  fråga	  för	  Finansinspektionen	  och	  

berörda	  myndigheter	  att	  följa.	  För	  att	  hantera	  dessa	  risker	  kopplade	  till	  hushållens	  

skuldsättning	  har	  Finansinspektionen,	  på	  uppdrag	  av	  riksdag	  och	  regering,	  vidtagit	  flertalet	  

åtgärder.	  Bland	  dessa	  finns	  bolånetaket,	  höjda	  riskvikter	  på	  bolån	  och	  ett	  just	  klubbat	  

amorteringskrav.	  	  

	  

Den	  första	  juni	  2016	  infördes	  ett	  amorteringskrav	  mot	  nya	  bolån	  med	  en	  belåningsgrad	  över	  

50	  procent.	  Finansinspektionen	  är	  myndigheten	  bakom	  verktyget	  som	  genom	  denna	  

åtstramning	  vill	  minska	  hushållens	  känslighet	  för	  störningar,	  exempelvis	  höjda	  räntor,	  då	  

skulden	  minskar	  kontinuerligt	  vid	  varje	  amorteringstillfälle.	  Anledningen	  till	  införandet	  av	  

den	  nya	  regeln	  är	  att	  dämpa	  de	  svenska	  hushållens	  skuldsättning	  då	  detta	  medför	  risker	  för	  

den	  svenska	  ekonomin	  samt	  för	  enskilda	  individer.	  (Finansinspektionen,	  2016)	  

	  

Att	  ta	  lärdom	  av	  historien	  är	  en	  viktig	  del	  i	  att	  identifiera	  de	  risker	  kopplade	  till	  

kreditmarknaden.	  Länder	  som	  USA	  och	  Nederländerna	  har	  upplevt	  likande	  scenarier	  där	  

bostadsmarknaden	  har	  påverkat	  samhälls-‐	  och	  hushålls	  ekonomin.	  En	  övervärderad	  och	  

överbelånad	  bostadsmarknad	  förklarar	  den	  Amerikanska	  ekonomen	  Mark	  Zandi	  (2009)	  vara	  

den	  största	  anledningen	  till	  den	  amerikanska	  finanskrisen	  2007.	  Det	  var	  på	  den	  amerikanska	  

kreditmarknaden	  allt	  hade	  sin	  början,	  i	  den	  amerikanska	  drömmen	  om	  att	  äga	  sin	  egen	  

bostad.	  Under	  tidiga	  2000-‐talet,	  I	  takt	  med	  att	  aktiemarknaden	  blivit	  allt	  mindre	  intressant,	  i	  

och	  med	  IT-‐kraschen,	  skapades	  incitament	  för	  spekulation	  på	  bostadsmarknaden.	  

Låginkomsttagare	  och	  hushåll	  vilka	  tidigare	  nekats	  på	  grund	  av	  att	  de	  ansågs	  vara	  för	  riskabla	  

kunder,	  fick	  nu	  möjlighet	  att	  låna	  pengar	  till	  bostäder.	  Tanken	  var	  att	  bostäderna	  skulle	  stiga	  

i	  värde	  och	  att	  ägarna	  därmed	  kunde	  skjuta	  på	  både	  amortering	  och	  räntebetalningar	  tills	  

det	  att	  bostäderna	  ökat	  i	  värde.	  Bolåneinstituten	  påbörjade	  handel	  med	  dessa	  lån	  och	  

riskerna	  förflyttades	  mellan	  olika	  parter.	  Zandi	  (2009)	  förklarar	  vidare	  att	  det	  få	  identifierade	  

riskerna,	  att	  bolånetagare	  inte	  övervägde	  möjligheten	  om	  fallande	  huspriser.	  Han	  menar	  

vidare	  att	  det	  var	  just	  det	  som	  hände.	  Huspriserna	  stagnerade	  och	  krisen	  fick	  sin	  början.	  Den	  
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finansiella	  oro	  som	  skapades	  i	  USA	  tog	  sig	  sedan	  vidare	  till	  resten	  av	  världen.	  

	  

De	  finanspolitiska	  verktygen	  ska	  agera	  likt	  krockkuddar	  för	  att	  hushållens	  skuldsättning	  inte	  

skall	  bli	  en	  sårbarhet	  för	  den	  finansiella	  stabiliteten.	  Hur	  hushållens	  ekonomi	  kommer	  att	  

påverkas	  av	  myndighetsbesluten	  är	  av	  största	  intresse	  då	  verktygen	  kommer	  att	  slå	  mot	  

dessa.	  I	  dagsläget	  kan	  endast	  effekterna	  diskuteras	  ur	  ett	  hypotetiskt	  perspektiv,	  dialogerna	  

kan	  därför	  ses	  som	  en	  förebyggande	  åtgärd.	  	  

	  

1.3   Problemformulering	  
Fundamentalt	  för	  en	  välfungerande	  samhällsekonomi	  är	  hushållens	  möjlighet	  att	  låna	  pengar	  

till	  ett	  bostadsköp.	  Samtidigt	  som	  kreditgivningen	  är	  en	  förutsättning	  för	  en	  god	  ekonomi	  är	  

det	  inte	  utan	  risker	  för	  den.	  Vad	  händer	  då	  när	  hushållens	  skulder	  blir	  alarmerande	  höga?	  De	  

svenska	  hushållens	  skuldsättning	  har	  ökat	  drastiskt	  under	  de	  senaste	  åren.	  Riksbanken	  

redogör	  i	  sin	  finansiella	  stabilitetsrapport	  att	  det	  krävs	  åtgärder	  för	  att	  minska	  hushållens	  

skuldsättning	  (Riksbanken,	  2016b).	  För	  att	  säkerställa	  den	  finansiella	  stabiliteten	  och	  undvika	  

ekonomiska	  obalanser	  ser	  myndigheter,	  så	  som	  Riksbanken	  och	  Finansinspektionen,	  att	  bl.a.	  

finanspolitiska	  verktyg	  bör	  implementeras.	  Ett	  skuldkvotstak	  har	  diskuteras	  för	  att	  hämma	  

riskerna	  med	  hushållens	  skuldsättning.	  Problematiken	  ligger	  i	  vilken	  inverkan	  verktygen,	  för	  

att	  bibehålla	  en	  finansiell	  stabilitet,	  har	  på	  att	  hushållens	  ekonomi.	  	  

Enligt	  Finansinspektionens	  bolånerapport	  har	  den	  genomsnittliga	  skuldkvoten	  ökat	  från	  387	  

till	  406	  procent	  från	  2014	  och	  2015,	  vilket	  innebär	  att	  hushållen	  lånar	  mer	  i	  relation	  till	  sina	  

inkomster	  (Finansinspektionen,	  2016).	  Kombinationen	  av	  det	  implementerade	  

amorteringskravet	  och	  möjligen	  ett	  införande	  av	  ett	  skuldkvotstak	  alternativt	  slopat	  

ränteavdrag	  ses	  som	  ett	  starkt	  redskap	  för	  att	  få	  bukt	  med	  skuldsättningsproblemet.	  	  

	  

De	  idag	  historisk	  låga	  räntorna	  är,	  tillsammans	  med	  en	  kraftig	  efterfrågan	  på	  bostäder,	  en	  

stark	  bidragande	  faktor	  till	  en	  prisuppgång	  på	  bostäder.	  Detta	  har	  i	  sin	  tur	  lett	  till	  en	  ökad	  

skuldsättning	  hos	  svenska	  hushåll.	  Behovet	  av	  strukturella	  åtgärder	  för	  att	  minska	  

skuldsättningen	  kräver	  snabba	  beslut,	  men	  frågan	  är	  hur	  dessa	  åtgärder	  kommer	  att	  påverka	  
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de	  svenska	  hushållens	  ekonomi.	  (Riksbanken,	  2015).	  	  

1.4   Syfte	  &	  Frågeställningar	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  de	  aktuella	  finanspolitiska	  verktygen;	  

amorteringskrav,	  ränteavdrag	  och	  skuldkvotstak	  kan	  komma	  att	  påverka	  de	  ekonomiska	  

förutsättningarna	  för	  svenska	  hushåll.	  Mer	  specifikt	  har	  vi	  för	  avsikt	  att	  besvara	  följande	  

frågeställningar	  med	  en	  hypotetiskt	  angreppssätt	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  förebyggande	  åtgärd	  

ifall	  ytterligare	  implementeringar	  skulle	  bli	  verklighet.	  	  

	  

•   Är	  ett	  införande	  av	  de	  finanspolitiska	  verktygen	  en	  effektiv	  väg	  att	  gå	  för	  att	  minska	  

hushållens	  skuldsättning?	  

•   Vilka	  hushåll	  påverkas	  av	  de	  finanspolitiska	  verktygen?	  

•   	  Vilka	  är	  för-‐	  och	  nackdelarna	  med	  de	  finanspolitiska	  verktygen	  för	  hushållens	  

skuldsättning?	  

	  

1.5   Avgränsning	  

För	  att	  säkerställa	  uppsatsens	  relevans	  och	  validitet	  har	  viss	  avgränsning	  tillämpats.	  Denna	  

uppsats	  fokuserar	  på	  skuldsättningen	  ur	  ett	  nationellt	  perspektiv.	  Eventuella	  effekter	  hänförs	  

till	  den	  svenska	  marknaden,	  viss	  jämförelse	  mellan	  länder	  vilka	  redan	  implementerat	  typer	  

av	  finanspolitiska	  verktyg	  kommer	  att	  tas	  i	  beaktning.	  De	  finanspolitiska	  verktyg,	  vilka	  ligger	  

till	  grund	  för	  uppsatsen,	  har	  valts	  utifrån	  deras	  aktualitet	  i	  dagens	  samhälle.	  Vidare	  syftar	  

svenska	  hushållens	  skulder	  till	  de	  skulder	  uppkomna	  vid	  tecknande	  av	  ett	  bostadslån.	  Till	  sist	  

har	  en	  avgränsning	  gjorts	  då	  prisbildningen	  av	  bostäder	  i	  denna	  uppsats	  endast	  fokuserar	  på	  

utbud	  och	  efterfrågan.	  Att	  redogöra	  för	  en	  hedonisk	  prissättning	  där	  ekvationer	  beroende	  av	  

variabler,	  vilka	  utgörs	  av	  bostäders	  kvalitativa	  egenskaper	  och	  det	  välbehag	  en	  bostad	  ger,	  

används	  är	  inte	  relevant	  för	  att	  uppnå	  denna	  rapports	  syfte.	  Detta	  då	  fokus	  inte	  inte	  ligger	  på	  

bostädernas	  individuella	  värde	  utan	  på	  beståndet	  i	  stort.	  

	  

1.6   Disposition	  

Uppsatsen	  är	  uppbyggd	  av	  6	  kapitel.	  Det	  första	  kapitlet	  inleds	  med	  en	  inledning	  till	  ämnet,	  

anger	  uppsatsens	  syfte,	  frågeställningar	  och	  även	  dess	  avgränsningar	  och	  struktur.	  I	  kapitel	  

två	  redovisas	  den	  teori	  uppsatsen	  bygger	  på.	  Grundbegreppet	  utbud	  och	  efterfrågan	  
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redogörs	  och	  här	  förklaras	  även	  de	  olika	  finanspolitiska	  verktygen.	  Kapitel	  tre	  beskriver	  valet	  

av	  metod,	  tillvägagångsätt,	  urvalet	  av	  intervjurespondenter	  samt	  kritik	  mot	  val	  av	  metod.	  

Kapitel	  fyra,	  empirin,	  tar	  upp	  den	  insamlade	  primär-‐	  och	  sekundärdata	  i	  form	  av	  akademiska	  

skrifter,	  rapporter,	  remissyttranden	  samt	  uppsatsens	  intervjuer.	  I	  kapitel	  fem	  återfinns	  den	  

sammanvävda	  analysen	  av	  uppsatsens	  insamlade	  empiri	  tillsammans	  med	  genomförda	  

intervjuer.	  Uppsatsen	  avslutas	  med	  slutsatser	  i	  kapitel	  sex	  följt	  av	  referenslistor	  och	  därefter	  

bilagor.	  
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2   Teori	  

I	  delen	  teori	  presenteras	  och	  behandlas	  relevant	  teoribildning	  för	  studien.	  Vidare	  följer	  en	  

redogörelse	  för	  rapportens	  begreppsapparatur.	  

2.1   Teoretiska	  utgångspunkter	  och	  begrepp	  

2.1.1   Utbud	  och	  Efterfrågan	  

Den	  teoretiska	  bakgrund	  till	  prisbildningen	  på	  en	  marknad	  kan	  förklaras	  genom	  

marknadsmodellen	  för	  utbud	  och	  efterfrågan.	  En	  utbud-‐	  efterfrågekurva	  är	  en	  ekonomisk	  

modell	  vilken	  används	  för	  att	  förklara	  hur	  priset	  på	  en	  vara	  förhåller	  sig	  till	  förhållandet	  

mellan	  den	  utbjudna	  samt	  efterfrågade	  kvantiteten	  för	  samma	  vara.	  Efterfrågan	  styrs	  av	  den	  

kvantitet	  av	  varan	  köparna	  är	  villiga	  att	  köpa	  till	  ett	  särskilt	  pris,	  allt	  annat	  lika.	  I	  normalfallet	  

har	  kurvan	  en	  negativ	  lutning,	  med	  innebörden	  att	  en	  prissänkning	  leder	  till	  en	  ökad	  

efterfråga	  och	  vice	  versa	  (Axelsson,	  Holmlund,	  Löfgren,	  &	  Puu,	  2013).	  Utbudskurvan	  (S)	  följer	  

lagen	  om	  utbud	  vilken	  förklaras	  av	  hur	  producenter	  producerar	  mer	  av	  en	  vara	  om	  priset	  

ökar	  och	  mindre	  om	  priset	  minskar.	  Kurvan	  har	  därför	  ett	  positivt	  samband	  till	  priset.	  Ett	  

högre	  pris	  gör	  att	  en	  större	  kvantitet	  bjuds	  ut	  på	  marknaden	  (Axelsson	  et.	  al.	  2013).Där	  

kurvorna	  möts,	  i	  skärningspunkten,	  bildas	  således	  ett	  jämviktspris.	  Där	  produceras	  och	  säljs	  

varor	  för	  det	  pris	  och	  i	  den	  kvantitet	  som	  konsumenterna	  efterfrågar.	  	  	  

	  

Axelsson	  et.	  al.	  (2013)	  förklarar	  vidare	  hur	  en	  förskjutning	  av	  respektive	  kurva	  är	  möjligt	  i	  

marknadsmodellen	  då	  det	  finns	  olika	  faktorer	  påverkar	  kurvorna	  och	  förutsättningarna	  för	  

dem.	  Efterfrågekurvan	  kan	  förskjutas	  antingen	  åt	  höger	  eller	  vänster.	  En	  förskjutning	  utåt,	  åt	  

höger,	  där	  utbudet	  är	  konstant	  resulterar	  i	  ett	  högre	  jämviktspris	  för	  varan.	  Motsatt	  

resulterar	  en	  förskjutning	  inåt,	  åt	  vänster,	  ett	  lägre	  pris	  på	  varan.	  Sådana	  faktorer	  vilka	  

påverkar	  förskjutningen	  av	  efterfrågekurvan	  utgörs	  till	  stor	  del	  av	  förändrade	  preferenser,	  

inkomstökning.	  

	  

2.1.2   	  Skuldbegreppet	  

Begreppet	  skuld	  innebär	  en	  förpliktelse	  att	  återbetala	  en	  penningskuld	  i	  framtiden	  

(Nationalencyklopedin,	  2016).	  Parten	  som	  ska	  betala	  tillbaka	  skulden	  benämns	  som	  gäldenär	  

och	  parten	  som	  gäldenären	  har	  en	  skuld	  till	  benämns	  som	  borgenär.	  Det	  finns	  två	  olika	  typer	  

av	  skulder;	  korta-‐	  och	  långfristiga	  skulder.	  Det	  förstnämnda	  innebär	  att	  skulden	  ska	  
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återbetalas	  inom	  ett	  år	  medan	  det	  sistnämnda	  har	  ett	  tidsspann	  på	  längre	  än	  ett	  år	  (E-‐

economic,	  2015).	  	  

	  

Hushålls	  skuldsättning	  mäts	  vanligen	  i	  dess	  skuld	  i	  förhållande	  till	  en	  ekonomisk	  storhet,	  

relevant	  för	  det	  ändamål	  mätningen	  syftar	  till	  (Finansinspektionen,	  2016).	  I	  denna	  uppsats	  

används	  två	  begrepp	  för	  att	  få	  en	  komplett	  bild	  av	  de	  svenska	  hushållens	  skuldsättning.	  	  

	  

2.1.3   Belåningsgrad	  

Ett	  hushålls	  belåningsgrad	  förklaras	  av	  Finansinspektionen	  (2015)	  som	  hushållets	  skuld	  i	  

förhållande	  till	  värdet	  på	  bostaden.	  Således	  är	  belåningsgraden	  kvoten	  mellan	  lånets	  storlek	  

och	  bostadens	  marknadsvärde.	  Måttet	  ger	  en	  indikation	  för	  hur	  sårbar	  hushållet	  är	  för	  

värdeförändringar	  på	  bostadsmarknaden.	  	  	  

	  

2.1.4   Skuldkvot	  

Som	  ett	  mått	  på	  skuldsättningen	  används	  begreppet	  skuldkvot,	  det	  vill	  säga	  	  

hushållens	  totala	  skuld	  satt	  	  i	  relation	  till	  dess	  totala	  disponibla	  inkomster.	  	  

	  

	  𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑆𝐾,
𝑌𝐷,

	  

	  

Där	  SK	  är	  hushållens	  totala	  bruttoskulder	  år	  t	  och	  YD	  är	  hushållens	  totala	  disponibla	  

inkomster	  år	  t.	  	  

	  

Begreppet	  disponibel	  inkomst	  definieras	  olika	  i	  olika	  studier.	  För	  denna	  studie	  appliceras	  

statistiska	  centralbyråns	  definition,	  vilken	  avser	  de	  disponibla	  inkomsterna	  som	  hushållens	  

kapitalinkomster	  brutto,	  således	  görs	  inget	  avdrag	  för	  ränteutgifter.	  (Alfelt,	  Lagerwall,	  &	  

Ölcer,	  2015)	  

	  

	  

2.1.5   KALP-‐modellen	  

När	  en	  kund	  tecknar	  ett	  nytt	  bolån	  har	  banken	  en	  metod	  för	  att	  bedöma	  kundens	  

betalningsförmåga,	  detta	  för	  att	  vidhålla	  marginaler.	  Denna	  modell	  kallas	  KALP	  –	  kvar	  att	  
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leva	  på	  kalkylen.	  Metoden	  består	  av	  beräkningar	  vilka	  utgör	  en	  central	  del	  för	  bankens	  

riskhantering	  men	  den	  är	  även	  viktigt	  för	  att	  skydda	  kunden	  så	  denna	  inte	  hamnar	  i	  en	  

situation	  där	  den	  inte	  klarar	  av	  sin	  ekonomi.	  Av	  intresse	  är	  hur	  mycket	  som	  finns	  kvar	  av	  

kundens	  disponibla	  inkomst	  efter	  räntebetalningar,	  utgifter	  kopplade	  till	  bostaden	  och	  övriga	  

levnadskostnader.	  	  

	  

För	  att	  genomföra	  en	  KALP-‐kalkyl	  så	  krävs	  data	  från	  låntagaren.	  Data	  som	  inhämtas	  är	  

exempelvis	  inkomst,	  övrigt	  kapital	  och	  skulder.	  För	  att	  säkerställa	  att	  samtliga	  uppgifter	  är	  

korrekta	  så	  stäms	  dessa	  av	  med	  kreditupplysningen.	  	  

	  

Ränteläget	  kan	  inte	  förutsättas	  hållas	  konstant	  över	  tid,	  så	  i	  kalkylen	  testar	  banken	  

hushållens	  förmåga	  att	  klara	  av	  räntehöjningar.	  Detta	  innebär	  att	  baken	  höjer	  räntan	  i	  sina	  

beräkningar	  för	  att	  se	  hur	  detta	  skulle	  påverka	  kundens	  betalningsförmåga.(Riksbanken,	  

2016)	  	  

	  

Det	  är	  sällan	  en	  bank	  beviljar	  ett	  lån	  om	  denna	  ligger	  nära	  smärtgränsen	  i	  KALP-‐kalkylen.	  Att	  

ett	  hushåll	  kan	  ha	  övriga	  tillgångar	  till	  ett	  visst	  värde	  alternativt	  ytterligare	  inkomster	  som	  ej	  

tagits	  med	  i	  modellen	  tas	  dock	  i	  beaktning.	  Dessutom	  kan	  den	  aktuella	  kunden	  ha	  en	  låg	  

belåningsgrad	  vilket	  kan	  ha	  stor	  betydelse	  vid	  en	  räntehöjning.	  (Riksbanken,	  2016)	  

	  

2.2   Finansiella	  verktyg	  

Finanspolitik	  är	  en	  typ	  av	  stabiliseringspolitik	  där	  staten	  använder	  skatter	  samt	  offentliga	  

utgifter	  för	  att	  motverka	  konjunkturtrender.	  De	  finansiella	  verktygens	  uppgift	  är	  att	  

upprätthålla	  den	  finansiella	  stabiliteten	  i	  Sverige.	  De	  flesta	  finansiella	  verktyg	  förfogas	  idag	  

av	  Finansinspektionen,	  vars	  syfte	  är	  att	  bidra	  till	  ett	  stabilt	  finansiellt	  system	  samt	  att	  trygga	  

konsumentskyddet	  (Andersson,	  2013).	  Finansinspektionen	  har	  till	  uppgift	  att	  ha	  kontroll	  över	  

makrotillsynen	  i	  Sverige	  och	  använder	  sig	  av	  finansiella	  verktyg	  för	  att	  motverka	  ekonomiska	  

obalanser	  (Riksbanken,	  2016).	  De	  verktyg	  vilka	  belyses	  i	  denna	  uppsats	  är	  ränteavdrag,	  

skuldkvotstak	  och	  amorteringskrav.	  Dessa	  är	  riktade	  mot	  hushållen	  då	  bostadspriserna	  stigit	  

under	  en	  lång	  tid	  vilket	  gjort	  att	  skuldsättningen	  har	  ökat	  i	  samma	  takt.	  Verktygens	  syfte	  är	  

således	  att	  bromsa	  in	  hushållens	  skuldsättning	  då	  denna	  utgör	  en	  samhällsrisk.	  	  	  
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2.2.1   Statiska	  resp.	  dynamiska	  verktyg	  

För	  att	  kunna	  förutspå	  och	  validera	  de	  effekter	  verktygen	  skall	  ha	  finns	  två	  vägar	  att	  gå	  kring	  

utformandet	  av	  verktygen.	  I	  en	  artikel	  i	  Riksbankens	  utredning	  om	  risker	  på	  den	  svenska	  

bostadsmarknaden	  redogörs	  för	  två	  olika	  begrepp;	  dynamiska	  respektive	  statiska.	  Dynamiska	  

verktyg	  är	  sådana	  som	  förändras	  över	  tid	  för	  att	  effektivt	  kunna	  fånga	  upp	  och	  styra	  

förändringar,	  negativa	  för	  samhällsekonomin,	  	  på	  marknaden.	  I	  motsats	  till	  dynamisk	  kan	  ett	  

verktyg	  vara	  statisk,	  därmed	  oföränderlig	  över	  tid.	  Fasta	  begränsningar	  appliceras	  vanligen	  

på	  hushållens	  belåningsmöjligheter.	  Statiska	  verktyg	  används	  för	  att	  stabilisera	  pris-‐	  och	  

kreditcykler	  för	  att	  minimera	  externaliteter.	  (Andersson,	  Claussen,	  Largerwall,	  &	  

Thorstensson.	  2011).	  	  

	  

2.2.2   Amorteringskrav	  

Amortering	  innebär	  att	  låntagaren	  betalar	  av	  din	  skuld	  till	  långivaren.	  Det	  finns	  olika	  

amorteringsmodeller;	  rak	  amortering,	  annuitet,	  bibehållen	  annuitet(falsk	  annuitet),	  ändrad	  

annuitet	  (äkta	  annuitet)	  och	  serieamortering.	  	  

	  

Amorteringskravet,	  framtaget	  av	  FI,	  kommer	  träda	  i	  kraft	  den	  1	  juni	  2016.	  Detta	  

myndighetskrav	  berör	  samtliga	  nya	  lån	  med	  bostaden	  som	  säkerhet	  där	  belåningsgraden	  

överstiger	  50	  procent.	  Kravet	  innebär	  att	  bolånetagaren	  ska	  amortera	  minst	  2	  procent	  av	  

bostadens	  värde	  per	  år	  om	  belåningsgraden	  överstiger	  70	  procent.	  Därefter	  amorteras	  minst	  

1	  procent	  per	  år	  ner	  till	  belåningsgraden	  50	  procent.	  	  

	  	  

Undantagen	  för	  kravet	  får	  göras	  om	  bolånetagarens	  situation	  förändras,	  exempelvis	  om	  

arbetslöshet,	  sjukdom	  eller	  dödsfall	  i	  familjen	  inträffar.	  Dessutom	  gäller	  undantaget	  för	  

bolånetagare	  som	  tar	  lån	  med	  säkerhet	  i	  en	  nyproducerad	  bostad.	  Detta	  förutsätter	  dock	  

högst	  en	  femårsperiod	  samt	  endast	  för	  förstagångsköpare.	  (Finansinspektionen,	  2016)	  

	  

2.2.3   Ränteavdrag	  och	  dess	  uppkomst	  

En	  privatperson	  har	  möjlighet	  att	  årligen	  göra	  ränteavdrag	  på	  sin	  deklaration.	  Ränteavdraget	  

innebär	  i	  praktiken	  att	  30	  procent	  av	  ränteutgifterna	  är	  avdragsgilla,	  så	  till	  vida	  att	  beloppet	  
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understiger	  100	  000	  kronor.	  Överstiger	  ränteutgifterna	  100	  000	  kr	  får	  en	  skattereduktion	  på	  

21	  procent	  på	  det	  överstigna	  beloppet	  göras.	  (Skatteverket,	  2015)	  

	  

Dagens	  ränteavdrag	  med	  en	  skattereduktion	  på	  30	  procent	  upp	  till	  100	  000kr	  uppkom	  i	  

samband	  med	  skattereformen	  1990-‐1991.	  Ett	  önskemål	  var	  att	  uppmuntra	  sparande	  för	  att	  

upphäva	  effekten	  av	  låntagande.	  I	  de	  forna	  reglerna	  beskattades	  kapitalinkomster	  

tillsammans	  med	  övriga	  inkomster.	  Detta	  var	  missgynnande	  för	  det	  finansiella	  sparandet.	  I	  

reformen	  ändrades	  ränteavdraget	  från	  50	  till	  30	  procent.	  Utifrån	  denna	  skattesubvention	  så	  

beskattades	  bostadsinvesteringar	  på	  ett	  mer	  likvärdigt	  sätt	  i	  förhållande	  till	  andra	  

investeringar.	  (Regeringen,	  1997)	  

	  

2.2.4   Skuldkvotstak	  

Med	  bakgrund	  i	  den	  redovisning	  av	  svenska	  hushålls	  ökade	  skuldkvoter	  har	  

Finansinspektionen	  sett	  över	  möjligheten	  att	  implementera	  ett	  skuldkvotstak.	  En	  ytterligare	  

policyåtgärd	  att	  komplimentera	  det	  befintliga	  bolånetaket,	  av	  Finansinspektionen	  infört	  

2010,	  med.	  Detta	  för	  att	  begränsa	  utlåningen	  och	  på	  så	  sätt	  minska	  hushållens	  

skuldsättningsgrad.	  (Finansinspektionen,	  2015)	  

	  

Skuldkvoten,	  som	  tidigare	  nämnt,	  är	  ett	  mått	  på	  hushållens	  totala	  skuld	  satt	  i	  relation	  till	  den	  

totala	  disponibla	  inkomsten	  för	  hushållet.	  	  

	  

	  𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑆𝐾,
𝑌𝐷,

	  

där	  SK	  är	  hushållens	  totala	  bruttoskulder	  år	  t	  och	  YD	  är	  hushållens	  totala	  disponibla	  

inkomster	  år	  t.	  	  

	  

Forskning	  visar	  på	  att	  hushållens	  lånestruktur	  har	  en	  inverkan	  på	  samhällsekonomin	  ur	  ett	  

makro-‐	  samt	  mikroperspektiv.	  Ur	  ett	  makroperspektiv	  leder	  den	  ökade	  skuldkvoten	  till	  att	  

samhällets	  sårbarhet	  ökar	  samt	  att	  den	  finansiella	  stabiliteten	  pressas.	  Samband	  finns	  även	  

mellan	  storlek	  på	  skuldkvot	  samt	  hur	  hushållens	  konsumtion	  påverkas	  vid	  en	  eventuell	  

makroekonomisk	  påfrestning.	  Vidare	  betyder	  en	  hög	  skuldkvot	  att	  räntekvoten,	  det	  vill	  säga	  

räntekostnaderna	  som	  en	  andel	  av	  de	  disponibla	  inkomsterna,	  kan	  stiga	  ytterligare.	  Således	  
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ökar	  hushållens	  känslighet	  för	  ränteförändringar	  vid	  en	  högre	  skuldkvot.	  Denna	  faktor	  blir	  

högst	  relevant	  i	  och	  med	  dagens	  historiskt	  låga	  räntenivåer.	  Detta	  visar	  i	  sin	  tur	  på	  hur	  

hushållens	  skuldkvot	  kan	  användas	  som	  en	  viktig	  indikator	  vid	  bedömning	  av	  den	  

ekonomiska	  sårbarheten	  i	  samhället.	  (Finansinspektionen,	  2015)	  	  
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3   Metod	  

Nedan	  följer	  en	  redogörelse	  för	  val	  av	  metod,	  utförande	  och	  tillvägagångssätt	  för	  inhämtning	  

av	  information	  relevant	  för	  uppsatsen.	  Vidare	  följer	  en	  beskrivning	  av	  studiens	  förfarande.	  

3.1   Val	  av	  metod	  

3.1.1   Epistemologi	  

Epistemologi,	  den	  kunskapsteori	  vilken	  förklarar	  vad	  som	  är	  kunskap	  och	  inte.	  Enligt	  Bryman	  

&	  Bell	  (2005)	  delas	  teorin	  vanligen	  in	  i	  två	  ansatser;	  Positivism	  och	  Hermeneutik.	  	  

Den	  positivistiska	  ansatsen	  karaktäriseras	  av	  en	  kunskapsteoretisk	  ståndpunkt	  där	  den	  

sociala	  verkligenheten	  och	  dess	  betydelse	  studeras	  genom	  naturvetenskapliga	  metoder	  

(Bryman	  &	  Bell,	  2005)	  

För	  studera	  denna	  rapports	  syfte	  har	  ett	  hermeneutiskt	  ansats	  använts.	  Det	  vill	  säga	  att	  

uppsatsen	  bygger	  på	  att	  den	  sociala	  verkligheten	  i	  grunden	  uppfattas	  olika	  av	  olika	  individer	  

och	  är	  således	  subjektiv	  snarare	  än	  objektiv	  (Jacobsen,	  2002).	  Kunskap	  bygger	  enligt	  

hermeneutiken	  på	  förståelse	  och	  tolkning	  (Bryman	  &	  Bell,	  2005).	  	  

	  

3.1.2   Metodik	  
Metodiken	  förklarar	  vilka	  tillvägagångssätt	  som	  skall	  användas	  för	  att	  kartlägga	  den	  

verklighet	  undersökningen	  syftar	  till	  att	  gestalta	  (Jacobsen,	  2002).	  

	  

För	  att	  angripa	  en	  forskningsansats	  finns	  enligt	  Jacobsen	  (2002)	  tre	  vanliga	  tillvägagångssätt;	  

induktivt,	  deduktivt	  alternativt	  abduktivt.	  Alternativen	  skiljer	  sig	  ifrån	  varandra	  i	  huruvida	  

teori	  och	  empiri	  skall	  behandlas	  i	  relation	  till	  varandra,	  samt	  hur	  tillgänglig	  de	  är	  för	  ny	  

information.	  Jacobsen	  (2002)	  förklarar	  den	  deduktiva	  strategin	  som	  ”från	  teori	  till	  empiri”.	  

Först	  samlas	  förväntningar	  om	  hur	  världen	  ser	  ut	  och	  därefter	  samlas	  empiri	  in	  för	  att	  	  se	  

huruvida	  förväntningarna	  stämmer	  överens	  med	  verkligheten.	  Vidare	  beskriver	  Jacobsen	  

(2002)	  en	  induktiv	  ansats	  där	  motsatt	  metod	  används,	  ”från	  empiri	  till	  teori”.	  Helt	  utan	  

förväntningar	  samlas	  tillgänglig	  information	  in	  för	  att	  sedan	  analyseras	  och	  formulera	  

teorier.	  Genom	  att	  kombinera	  dessa	  två	  ansatser	  uppnås	  en	  tredje;	  abduktiv.	  En	  abduktiv	  

ansats	  menar	  Jacobson	  (2002)	  är	  ett	  samspel	  mellan	  teori	  och	  empiri	  där	  kunskap	  och	  nya	  

infallsvinklar	  ges	  utrymme	  att	  växa	  fram	  under	  arbetets	  gång.	  Alvesson	  och	  Sköldberg	  (2008)	  

förklarar	  att	  abduktionen	  utgår	  från	  empirisk	  fakta	  likt	  induktionen,	  men	  utesluter	  inte	  
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teoretiska	  föreställningar	  och	  ligger	  därmed	  nära	  deduktionen.	  Vidare	  poängterar	  författarna	  

att	  abduktion	  tillför	  en	  studie	  helt	  egna	  moment	  och	  är	  således	  inte	  en	  enkel	  mix	  av	  

induktion	  och	  deduktion	  även	  om	  den	  bygger	  på	  dem	  både.	  Som	  utgångspunkt	  för	  denna	  

uppsats	  har	  ett	  kvalitativt	  abduktivt	  angreppssätt	  applicerats,	  då	  stor	  del	  av	  rapportens	  

resultat	  styrs	  av	  den	  insamlade	  empirin	  samt	  kunskap	  som	  uppkommit	  under	  arbetets	  gång.	  	  

	  

Jacobsen	  (2002)	  belyser	  vikten	  av	  att	  metoden	  styrs	  av	  uppsatsens	  problemställning.	  	  

Därför	  har	  en	  kvalitativ	  metod	  använts	  för	  datainsamling	  och	  valet	  grundas	  i	  denna	  uppsats	  

explorativa	  ämne	  och	  förklaras	  genom	  den	  nyanserade	  data,	  fördjupande	  information	  och	  

möjligheten	  till	  kontextuella	  aspekter	  som	  krävs	  för	  att	  besvara	  den	  ställda	  frågeställningen.	  

(Jacobsen,	  2002).	  Metoden	  passar	  denna	  uppsats	  syftet	  då	  den	  kvalitativa	  metoden	  ger	  

utrymme	  för	  en	  djupare	  förståelse	  kring	  det	  problem	  som	  studeras.	  	  

	  

3.2   Tillvägagångssätt	  
Rapportens	  utfall	  utgörs	  till	  stor	  del	  av	  den	  information	  som	  inkluderats	  i	  undersökningen,	  

här	  talas	  om	  primärdata	  respektive	  sekundärdata.	  Primärdata	  är	  den	  data	  vilken	  kommer	  

direkt	  från	  den	  primära	  källan	  medan	  sekundärdata	  är	  sådan	  information	  som	  ursprungligen	  

samlats	  in	  för	  att	  ge	  svart	  till	  en	  annan	  problemställning.	  (Jacobsen,	  2002)	  För	  att	  ge	  svar	  till	  

denna	  rapports	  frågeställningar	  primärdata	  samlats	  in	  i	  form	  av	  kvalitativa	  intervjuer.	  

Därefter	  har	  sekundärdata	  så	  som	  statistik	  och	  undersökningar	  inhämtas	  för	  att	  bistå	  den	  

primära	  datan	  för	  att	  en	  analys	  skall	  vara	  genomförbar.	  

	  

Den	  kvalitativa	  metod	  vilken	  används	  för	  denna	  rapport	  baseras	  på	  intervjuer.	  Kvalitativa	  

intervjuer	  kan	  genomföras	  på	  två	  sätt,	  strukturerat	  alternativt	  semistrukturerat	  (Bryman	  och	  

Bell,	  2005).	  Valet	  baseras	  på	  	  Bryman	  och	  Bells	  (2005)	  redogörelse	  för	  hur	  en	  

semistrukturerad	  intervju	  följer	  en	  mall	  med	  tydliga	  ämnen	  och	  öppna	  frågor	  där	  

respondenten,	  för	  att	  skapa	  en	  verklighetsförankring	  samt	  djupare	  förståelse	  till	  ämnet,	  ges	  

utrymme	  att	  fördjupa	  sig	  inom	  ämnet	  och	  uttrycka	  sina	  egna	  åsikter.	  I	  samtliga	  intervjuer	  har	  

följdfrågor	  ställts	  fritt.	  För	  att	  få	  en	  diversifiering	  har	  tre	  personer	  inom	  bank,	  en	  professor	  

inom	  fastighetsekonomi	  och	  en	  analytiker	  på	  Finansinspektionen	  intervjuats.	  	  
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Utgångspunkten	  under	  intervjuerna	  har	  varit	  att	  följa	  en	  förberedd	  frågemall,	  vilken	  lämnat	  

utrymme	  för	  respondenten	  att	  fördjupa	  sig	  inom	  ämnet,	  uttrycka	  egna	  tankar	  och	  

reflektioner	  samt	  möjligheten	  att	  ställa	  följdfrågor.	  Ett	  urval	  av	  frågor	  skickades	  till	  

respondenten	  via	  epost	  några	  dagar	  innan	  mötet.	  Frågorna	  till	  respondenterna	  har	  skilt	  sig	  åt	  

beroende	  på	  kompetensområde.	  Intervjuer	  med	  banksektorn	  följde	  samma	  mall	  medan	  en	  

ändring	  utfördes	  till	  resterande	  respondenter.	  Jan	  Trost	  (2005)	  redogör	  för	  hur	  intervjuns	  

första	  frågor	  spelar	  en	  avgörande	  roll	  för	  hur	  hur	  intervjun	  kommer	  att	  fortlöpa,	  med	  grund	  i	  

detta	  användes	  samma	  inledande	  fråga	  i	  alla	  intervjuer.	  Detta	  för	  att	  belysa	  rapportens	  

ämne	  och	  således	  intervjuns	  innehåll.	  För	  att	  ge	  respondenten	  en	  aning	  om	  vad	  som	  komma	  

skall.	  	  

	  

Samtliga	  intervjuer	  varade	  i	  cirka	  30-‐50	  minuter.	  För	  att,	  som	  Trost	  	  (2005)	  redogör	  för,	  

kunna	  koncentrera	  sig	  på	  intervjuns	  kvalitet	  och	  effektivisera	  informationsflödet,	  spelades	  

intervjuerna	  in.	  Detta	  efter	  ett	  godkännande	  getts	  från	  respondenten.	  Vissa	  anteckningar	  

fördes,	  men	  främst	  lades	  fokus	  på	  inspelningstekniken	  för	  att	  ge	  en	  mer	  avslappnad	  

stämning	  då	  antecknande	  kan	  störa	  samtalet.	  Anteckningar	  tillsammans	  med	  inspelning	  

valdes	  för	  att	  bevara	  viktig	  information	  samt	  att	  kunna	  jämföra	  teorin	  med	  insamlad	  data.	  

Vidare	  har	  intervjuerna	  avlyssnats	  flertalet	  gånger	  för	  att	  sedan	  transkriberas.	  	  

	  

Frågescheman	  hittas	  i	  sin	  helhet	  under	  Bilagor.	  

	  

3.2.1   Val	  av	  respondenter	  

Ett	  urval	  för	  en	  kvalitativ	  studie	  skall	  enligt	  Trost	  (2005)	  vara	  heterogent	  inom	  den	  givna	  

homogeniteten.	  	  Urvalet	  av	  respondenter	  till	  intervju	  har	  baserats	  på	  relevans	  för	  

uppsatsens	  syfte.	  För	  att	  få	  en	  diversifiering	  kring	  ämnet	  har	  ett	  flertal	  aktörer	  inom	  olika	  

kompetensområden	  valts	  ut.	  Det	  finns	  ingen	  personlig	  relation	  till	  någon	  av	  respondenterna	  

inom	  bank	  eller	  FI	  utan	  detta	  urval	  är	  snarare	  slumpmässigt.	  Den	  femte	  personen,	  professor	  

inom	  fastighetsekonomi,	  har	  undervisat	  på	  KTH	  men	  utöver	  detta	  finns	  ingen	  personlig	  

kontakt.	  	  
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3.2.2   Respondenter	  

För	  att	  få	  en	  mer	  klar	  uppfattning	  om	  hur	  olika	  respondenter	  inom	  olika	  branscher	  ser	  på	  

hushållens	  skuldsättning	  har	  fem	  personer	  valts	  att	  intervjua.	  

	  	  

Privatekonomen	  Jens	  Magnusson,	  SEB,	  valdes	  ut	  med	  tanke	  på	  hans	  uppdrag	  att	  ge	  råd	  och	  

kommentarer	  i	  privatekonomiska	  ärenden.	  Ingela	  Gabrielsson,	  Nordea,	  arbetar	  även	  hon	  

med	  privatekonomiska	  frågor	  där	  hon	  ger	  sin	  syn	  på	  hur	  förändringar	  av	  omvärlden	  påverkar	  

privatpersoners	  ekonomi.	  Arturo	  Arques,	  Swedbank,	  utfrågades	  då	  han	  aktivt	  driver	  debatter	  

för	  en	  sund	  och	  varaktig	  privatekonomi.	  Arturos	  tydliga	  ställningstagande	  till	  privatpersoners	  

höga	  belåning	  ansågs	  skulle	  ge	  substans	  till	  uppsatsen.	  Analytikern	  Johan	  Berg,	  FI,	  har	  

arbetat	  med	  att	  ta	  fram	  amorteringskravet	  där	  han	  tillsammans	  med	  kollegor	  förstärkt	  

betydelsen	  av	  att	  minska	  hushållens	  skuldsättning	  då	  det	  kan	  medföra	  risker	  för	  den	  

finansiella	  stabiliteten.	  Slutligen	  valdes	  Hans	  Lind,	  professor	  i	  fastighetsekonomi,	  då	  han	  bl.a.	  

under	  många	  år	  bidragit	  med	  artiklar	  som	  är	  av	  intresse	  för	  uppsatsen,	  undervisat	  på	  KTH	  

inom	  fastighetsekonomi	  samt	  riktat	  kritik	  mot	  hur	  myndigheter	  misslyckats	  med	  att	  bromsa	  

prisrallyt	  på	  bostäder.	  Tillsammans	  har	  intervjuerna	  med	  de	  fem	  respondenterna	  bidragit	  till	  

besvarandet	  av	  uppsatsens	  frågeställningar.	  

	  

3.3   Validitet	  och	  reliabilitet	  	  
Vid	  en	  kvalitativ	  undersökning	  menar	  Trost	  (2005)	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  den	  information	  

som	  inhämtats	  måste	  vara	  giltig	  och	  relevant.	  Detta	  fås	  genom	  att	  analysera	  kring	  dess	  

validitet	  och	  reliabilitet.	  Jacobsen	  (2002)	  förklarar	  reliabilitet	  som	  den	  tillförlitlighet	  och	  

trovärdighet	  informationen	  har,	  går	  informationen	  att	  lita	  på?	  Vidare	  uppsatsens	  primärdata	  

bygger	  på	  fem	  intervjuer	  vilket	  kan	  anses	  vara	  få	  för	  att	  kunna	  dra	  övergripande	  slutsatser.	  

Dessutom	  är	  frågorna	  vilka	  respondenterna	  fått	  besvara	  av	  spekulativ	  karaktär	  vilket	  medför	  

att	  svaren	  på	  frågeställningarna	  inte	  är	  bevisbara.	  En	  studies	  reliabilitet	  menar	  Bryman	  &	  Bell	  

(2003)	  ligger	  i	  dess	  tillförlitlighet.	  Således	  huruvida	  undersöknings	  resultat	  blir	  densamma	  vid	  

en	  upprepning	  alternativt	  om	  resulterat	  istället	  påverkats	  av	  slumpmässiga	  eller	  tillfälliga	  

betingelser.	  	  

	  

För	  att	  säkerställa	  denna	  rapports	  validitet	  och	  reliabilitet	  har	  stor	  vikt	  lagts	  vid	  intervjuernas	  
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utformning.	  Trost	  (2005)	  belyser	  vikten	  av	  att	  rätt	  frågor	  ställs	  till	  rätt	  person	  för	  att	  

tillförsäkra	  en	  hög	  validitet.	  Därför	  har	  frågorna	  utformats	  olika	  beroende	  på	  respondent.	  

Frågor	  har	  skickats	  till	  respondenterna	  i	  förväg	  för	  att	  svaren	  skall	  vara	  väl	  genomtänkta,	  

vidare	  har	  intervjuerna	  spelats	  in	  för	  att	  fokus	  skall	  vara	  på	  samtalet	  och	  inte	  antecknandet.	  

Inspelningen	  ger	  även	  en	  möjlighet	  till	  ytterligare	  behandling	  av	  materialet.	  Trovärdigheten	  i	  

studien	  förstärks	  genom	  att	  en	  stor	  del	  av	  den	  inhämtade	  informationen	  inhämtats	  från	  

statliga	  offentliga	  handlingar.	  	  
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4   Empiri	  

Följande	  avsnitt	  behandlar	  de	  empiriska	  resultat	  som	  inhämtats.	  Först	  ges	  en	  inblick	  i	  
svenskarnas	  skuldsättning	  och	  marginaler.	  Därefter	  redovisas	  genomförda	  intervjuer.	  	  
 
4.1   Svenskarnas	  buffertsparande	  

I	  enlighet	  med	  figur	  1	  så	  har	  svenskarnas	  buffertsparande	  ökat	  med	  åren.	  Den	  största	  

anledningen	  varför	  hushållen	  vill	  hålla	  en	  buffert	  är	  för	  att	  kunna	  täcka	  för	  oväntade	  utgifter.	  

Detta	  visar	  en	  undersökning	  som	  Nordea	  utfört	  där	  de	  tittat	  på	  svenskarnas	  

sparandehistorik.	  

	  

Statistiken	  visar	  på	  en	  tydlig	  ökning	  av	  ett	  buffertsparande.	  Hushåll	  med	  en	  ekonomisk	  

buffert	  på	  nio	  månadslöner	  eller	  mer	  ökade	  från	  14	  procent	  år	  2009	  till	  23	  procent	  år	  2015.	  

Procentandelen	  som	  angav	  att	  de	  inte	  hade	  någon	  buffert	  minskade	  även	  under	  samma	  

tidsintervall	  från	  13	  till	  8	  procent.	  Det	  skiljer	  sig	  inte	  heller	  avsevärt	  mellan	  könen	  i	  

sparandefrågan.	  Det	  vanligaste	  svaret	  till	  varför	  ett	  buffertsparande	  hålls	  är	  för	  en	  oväntad	  

utgift	  vilken	  följs	  av	  allmänt	  sparande.	  (Gabrielsson,	  2016)	  

	  
Figur	  1	  Hur	  stor	  ekonomisk	  buffert	  har	  du?	  	  

Källa:	  Nordea	  (2016)	  
	  

4.2   Svenskarnas	  amorteringskultur	  

Skillnaden	  i	  svenska	  hushålls	  amorteringsmönster	  är	  tydlig	  före	  och	  efter	  millenniumskiftet.	  	  

Innan	  år	  2000	  ställde	  banker	  högre	  amorteringskrav	  på	  sina	  bolånekunder	  än	  efter.	  Detta	  för	  



 

	   18	  

att	  konkurrensen	  om	  kunder	  hårdnade	  varpå	  bankerna	  sänkte	  sina	  amorteringskrav	  och	  i	  

större	  större	  utsträckning	  erbjöd	  något	  så	  unikt	  som	  amorteringsfria	  lån.	  (Riksbanken,	  2014)	  

	  

Det	  saknas	  statistik	  över	  hur	  svenskarna	  har	  amorterat	  över	  en	  längre	  tidsperiod.	  Däremot	  

finns	  källor	  som	  visar	  hur	  amorteringsfria	  lån	  använts	  under	  de	  senaste	  åren.	  	  FI:s	  årliga	  

bolåneundersökning	  som	  bl.a.	  består	  av	  ett	  stickprov	  vilket	  innefattar	  mer	  än	  18	  000	  nytagna	  

lån	  visade	  år	  2013	  att	  andelen	  amorteringsfria	  bottenlån	  år	  ökade	  mellan	  2007	  och	  2012,	  se	  

figur	  2	  nedan.	  I	  samma	  undersökning	  kunde	  utläsas	  att	  andelen	  amorteringsfria	  topplån	  

minskade.	  (Riksbanken,	  2014)	  

	  
Figur	  2	  Amorteringsfria	  bolån	  i	  Sverige	  

Källa:	  Från	  ax	  till	  limpa:	  den	  svenska	  bolånemarknaden	  och	  dess	  roll	  i	  det	  finansiella	  systemet,	  Riksbanken	  
(2014)	  
	  

Enligt	  FI:s	  bolåneundersökning	  år	  2013	  framgick	  att	  hushållen	  gjorde	  vissa	  amorteringar	  

enligt	  villkoren	  satta	  i	  lånekontrakten,	  d.v.s.	  bruttoamorteringar.	  Däremot	  fortsatte	  

hushållen	  att	  ta	  upp	  nya	  lån	  i	  en	  snabbare	  takt	  än	  vad	  som	  amorterades.	  Även	  om	  

amortering	  förekom	  så	  ökade	  skulderna	  (Riksbanken,	  2014).	  Enligt	  FI:s	  bolånerapport	  år	  

2015	  ökade	  hushållens	  amortering.	  Utifrån	  figur	  3	  nedan	  ser	  visas	  förändringen	  i	  

amorteringsbeteendet	  för	  olika	  belåningsgrader	  från	  år	  2011	  till	  2015	  (Finansinspektionen,	  

2016).	  
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Från	  2011	  till	  2015	  har	  amortering	  av	  nyupptagna	  bolån	  ökat	  från	  44	  till	  67	  procent.	  Det	  

rapporten	  visar	  är	  att	  amortering	  hos	  nyupptagna	  lån	  kontinuerligt	  ökat	  med	  åren.	  Det	  

framgår	  en	  tydlig	  skillnad	  mellan	  hushåll	  med	  belåningsgrad	  över	  respektive	  under	  70	  

procent.	  Av	  hushåll	  med	  belåningsgrad	  över	  70	  procent	  så	  amorterar	  86	  procent	  medan	  

hushållen	  med	  belåningsgrad	  mellan	  50-‐70	  procent	  amorterar	  cirka	  51	  procent.	  Av	  

undersökningen	  kan	  även	  en	  ökning	  av	  amortering	  på	  befintliga	  lån	  noteras.	  Av	  FI:s	  

bolåneundersökning	  år	  2015	  så	  framgick	  det	  att	  65	  procent	  av	  hushåll	  med	  befintligt	  lån	  

amorterar,	  vilket	  är	  en	  ökning	  med	  3	  procent	  från	  2014.	  	  

	  

Figur	  4	  nedan	  åskådliggör	  andelen	  hushåll	  vilka	  amorterar	  för	  olika	  åldersgrupper.	  Yngre	  

hushåll	  amorterar	  mest	  vilket	  till	  största	  sannolikhet	  beror	  på	  en	  högre	  belåningsgrad.	  

Amorteringsbeteendet	  skiljer	  sig	  inte	  avsevärt	  mellan	  olika	  regioner	  men	  hushåll	  i	  

storstadsområdena	  amorterar	  något	  mindre	  än	  i	  övriga	  landet.	  (Finansinspektionen,	  2016)	  

	  

	  
Figur	  3	  Andel	  hushåll	  som	  amorterar	  för	  olika	  belåningsgrader	  (procent)	  
Källa:	  Den	  svenska	  bolånemarknaden,	  Finansinspektionen	  (2016)	  
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Figur	  3	  Andel	  hushåll	  som	  amorterar	  för	  olika	  åldrar	  (procent)	  

Källa:	  Den	  svenska	  bolånemarknaden,	  Finansinspektionen	  (2016)	  
	  

4.3   De	  svenska	  hushållens	  skuldsättning	  
4.3.1   Skuldsättningen	  idag	  samt	  hushållens	  marginaler	  
För	  att	  mäta	  hushållens	  betalningsförmåga	  är	  det	  vitalt	  att	  ha	  vetskap	  om	  hushållens	  

marginaler	  om	  en	  ekonomisk	  förändring	  inträffar,	  t.ex.	  höjda	  räntor.	  Enligt	  FI:s	  

bolåneundersökning	  år	  2016	  hade,	  utifrån	  deras	  stickprov,	  hushållen	  i	  genomsnitt	  19	  000kr	  i	  

månadsöverskott	  år	  2015,	  detta	  efter	  att	  levnadskostnader	  och	  boendekostnader	  dragits	  av.	  

Detta	  motsvarar	  39	  procent	  av	  den	  disponibla	  inkomsten,	  vilket	  är	  en	  ökning	  på	  1	  procent	  

från	  2014.	  Se	  figur	  6	  nedan.	  
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Figur	  4	  Månadsöverskott	  för	  olika	  åldrar	  

Källa:	  Den	  svenska	  bolånemarknaden,	  Finansinspektionen	  (2016)	  
	  

Det	  genomsnittliga	  överskottet	  som	  andel	  av	  inkomsterna	  kommer	  att	  minska	  med	  3	  

procent	  efter	  införandet	  av	  amorteringskravet.	  För	  hushållen	  med	  lägst	  inkomst	  innebär	  

detta	  350	  kronor	  mindre	  i	  månadsöverskott	  och	  för	  hushållen	  med	  högst	  inkomst	  en	  

minskning	  på	  2	  400	  kr.	  

	  

En	  överblick	  över	  Sveriges	  befolkning	  visar	  att	  åldersgrupperna	  upp	  till	  30	  år	  och	  över	  65	  år	  

har	  de	  lägsta	  genomsnittliga	  månadsöverskotten.	  Den	  förstnämnda	  gruppen	  hade	  år	  2015	  

ett	  genomsnittligt	  månadsöverskott	  på	  14	  200	  kr,	  vilket	  är	  en	  ökning	  från	  13	  300	  kronor	  från	  

året	  dessförinnan.	  Lite	  drygt	  1	  procent	  av	  gruppen	  upp	  till	  30	  år	  hade	  ett	  underskott	  vilket	  

påvisar	  goda	  marginaler.	  Åldersspannet	  mellan	  30	  och	  65	  år	  har	  ett	  genomsnittligt	  

månadsöverskott	  på	  ca	  23	  500	  kronor	  och	  även	  här	  uppvisar	  mindre	  än	  cirka	  1	  procent	  ett	  

underskott.	  (Finansinspektionen,	  2016)	  	  

	  

4.3.1.1   FI:s	  stresstester	  mäter	  hushållens	  marginaler	  
Utifrån	  FI:s	  årliga	  bolåneundersökning	  2016	  har	  så	  kallade	  stresstester	  utförts	  för	  att	  mäta	  

hushållens	  betalningsförmåga	  om	  ekonomiska	  förändringar	  inträffar	  såsom	  exempel	  räntan	  

höjs,	  d.v.s.	  deras	  motståndskraft	  gentemot	  förändringar	  i	  deras	  ekonomiska	  förutsättningar.	  	  

	  

FI	  testar	  hur	  hushållen	  reagerar	  mot	  	  

•   höjda	  räntor	  

•   arbetslöshet	  	  

•   kombination	  av	  ökad	  ränta	  och	  nedgång	  i	  huspriser	  

•   kombination	  av	  arbetslöshet	  och	  nedgång	  i	  huspriser	  

	  

Räntekänslighet	  

Dagens	  räntor	  ligger	  på	  historiska	  låga	  nivåer.	  Detta	  kan	  inte	  förutsättas	  vara	  en	  bestående	  

normalitet	  utan	  det	  är	  högst	  troligt	  att	  räntorna	  i	  framtiden	  höjs.	  FI	  vill	  se	  hur	  pass	  goda	  

marginaler	  hushållen	  har	  för	  att	  stå	  emot	  möjliga	  räntehöjningar.	  En	  räntehöjning	  innebär	  en	  
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ökad	  månadskostnad	  då	  ränteutgifterna	  för	  lånet	  ökar.	  FI:s	  årliga	  bolåneundersökning	  visar	  

att	  tre	  av	  fyra	  hushåll	  bundit	  sin	  ränta	  på	  mindre	  än	  ett	  år.	  Genom	  att	  binda	  upp	  sin	  

bolåneränta	  under	  en	  längre	  period	  kan	  hushållen	  skydda	  sig	  mot	  plötsliga	  höjningar	  vilket	  

visar	  sig	  inte	  vara	  vanligt	  i	  dagsläget	  då	  majoriteten	  av	  hushållen	  har	  en	  rörlig	  ränta.	  	  

Räntekänsligheten	  mäts	  genom	  att	  FI	  ser	  hur	  många	  hushåll	  som	  får	  ett	  underskott	  i	  sin	  

månadskalkyl	  vid	  olika	  räntepåslag,	  där	  utgångsräntan	  är	  den	  som	  ficks	  vid	  

ansökningstillfället.	  Det	  högsta	  räntepåslaget	  är	  5	  procentenheter	  och	  behandlar	  hushållens	  

samtliga	  lån	  där	  räntan	  antas	  vara	  rörlig.	  Det	  högsta	  räntepåslag	  på	  5	  procentenheter	  visade	  

sig	  innebära	  att	  andelen	  hushåll	  som	  fick	  ett	  underskott	  i	  sin	  månadskalkyl	  resulterade	  i	  7,4	  

procent.	  Det	  visade	  också	  att	  den	  gruppen	  som	  drabbades	  hårdast	  av	  ett	  räntepåslag	  var	  

gruppen	  över	  65	  år.	  Vidare	  ingår	  hushåll	  med	  hög	  skuldkvot	  i	  den	  grupp	  som	  får	  ett	  

underskott.	  Detta	  är	  inte	  mer	  än	  rimligt	  då	  skuldkvoten	  är	  en	  indikator	  på	  räntekänsligheten.	  

Utöver	  detta	  så	  har	  även	  testet	  visat	  att	  färre	  hushåll	  har	  lägre	  marginaler	  2015	  än	  2014.	  

Detta	  kan	  bero	  på	  det	  genomsnittsräntan	  var	  lägre	  år	  2015.	  	  

	  

Arbetslöshet	  

Om	  en	  låntagare	  blir	  arbetslös	  innebär	  detta	  att	  den	  ekonomiska	  situationen	  förändras	  och	  

således	  är	  det	  troligt	  att	  betalningsförmågan	  påverkas	  negativt.	  Det	  kan	  visserligen	  vara	  så	  

att	  personen	  har	  besparingar	  som	  kan	  täcka	  upp	  för	  ränteutgifter	  men	  detta	  förutsätter	  inte	  

FI	  i	  sina	  stresstester.	  	  

	  

FI	  genomför	  en	  simulering	  där	  de	  tittar	  på	  hur	  väl	  ett	  hushåll	  kan	  täcka	  upp	  sina	  levnads-‐	  och	  

övriga	  boendekostnader	  vid	  plötslig	  arbetslöshet.	  Risken	  att	  bli	  arbetslös	  i	  det	  svenska	  

nuläget	  kan	  inte	  likställas	  med	  FI:s	  stresstester.	  I	  korta	  drag	  går	  simuleringen	  till	  så	  att	  ett	  

slumpmässigt	  urval	  sker	  av	  personer	  under	  67	  år	  för	  att	  se	  hur	  väl	  individen	  klarar	  av	  

nästkommande	  månads	  levnads-‐	  och	  övriga	  boendekostnader	  då	  inkomsten	  sjunkit.	  Syftet	  är	  

att	  se	  om	  det	  medför	  ett	  underskott.	  	  

	  

Om	  10	  procent	  av	  låntagarna	  förmodas	  bli	  arbetslösa	  får	  4,6	  procent	  av	  hushållen	  ett	  

underskott	  i	  sin	  månadskalkyl.	  Bankerna	  har	  inget	  krav	  på	  att	  en	  låntagare	  ska	  vara	  ansluten	  

till	  en	  arbetslöskassa	  men	  om	  ingen	  av	  låntagarna	  har	  en	  sådan	  anslutning	  så	  ökar	  
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underskottet	  med	  1,4	  procentenheter.	  Andelen	  hushåll	  med	  underskott	  i	  sin	  månadskalkyl	  

minskade	  med	  1	  procent	  från	  2014	  till	  2015.	  

	  

Bostadsprisfall	  i	  kombination	  med	  stress	  

De	  övriga	  två	  scenarierna	  innebär	  att	  FI	  kombinerar	  ett	  prisfall	  på	  bostaden	  med	  

arbetslöshet	  eller	  räntehöjning.	  Testet	  visar	  andelen	  hushåll	  som	  får	  ett	  underskott	  

tillsammans	  med	  att	  värdet	  på	  bostaden	  understiget	  lånebeloppet.	  Detta	  ger	  en	  bild	  av	  hur	  

många	  hushåll	  som	  fortsatt	  skulle	  vara	  skuldsatta	  även	  om	  de	  sålde	  sin	  bostad.	  Även	  detta	  

stresstest	  kan	  inte	  likställas	  med	  verkligheten	  då	  hushållen	  iså	  fall	  kan	  anpassa	  sig	  mer	  efter	  

rådande	  förhållanden.	  Lite	  drygt	  1	  procent	  av	  hushållen	  skulle	  få	  ett	  underskott	  om	  

bostadspriserna	  faller	  med	  20	  procent	  samtidigt	  som	  räntan	  ökar	  med	  5	  procentenheter.	  I	  

det	  andra	  scenariot	  där	  bostadspriserna	  faller	  med	  20	  procent	  samtidigt	  som	  10	  procent	  av	  

låntagarna	  förlorar	  jobbet	  så	  får	  även	  här	  cirka	  1	  procent	  av	  hushållen	  ett	  underskott.	  

(Finansinspektionen,	  2016)	  

	  

4.4   Amorteringskrav	  

4.4.1   Amorteringskravet	  fram	  till	  år	  2016	  
Svenskarnas	  skulder	  ökar	  och	  därför	  har	  FI	  tagit	  fram	  ett	  verktyg	  –	  amorteringskravet	  –	  som	  

ska	  minska	  hushållens	  skuldsättning	  men	  även	  minska	  känsligheten	  för	  ekonomiska	  

störningar.	  Förslaget	  togs	  fram	  av	  FI	  i	  november	  2014.	  FI	  föreslog	  att	  nya	  bolån	  skulle	  

amorteras	  med	  minst	  2	  procent	  av	  lånebeloppet	  ner	  till	  70	  procentig	  belåningsgrad.	  Därefter	  

skulle	  minst	  1	  procent	  av	  lånebeloppet	  amorteras	  ner	  till	  belåningsgraden	  50	  procent.	  (Berg	  

&	  Hansen,	  2014)	  	  

	  

Förslaget	  från	  FI	  fick	  kritik	  från	  Kammarrätten	  i	  Jönköping.	  De	  ansåg	  att	  om	  en	  myndighet	  ska	  

ges	  mandat	  i	  att	  meddela	  föreskrifter	  så	  måste	  det	  finnas	  stöd	  för	  något	  sådant	  i	  grundlagen.	  

Normgivningsmakten	  bör	  ges	  utav	  Riksdagen	  där	  ett	  amorteringskrav	  kan	  regleras	  i	  lagen.	  

Utöver	  detta	  så	  krävdes	  ytterligare	  en	  undersökning	  av	  amorteringskravets	  konsekvenser.	  

Det	  underströks	  också	  att	  ett	  amorteringskrav	  är	  en	  så	  pass	  stor	  ingripande	  åtgärd	  för	  de	  

enskilda,	  vilket	  gör	  att	  villkoren	  bör	  ses	  över	  en	  extra	  gång.	  FI	  har	  bl.a.	  ansvar	  att	  se	  över	  

makrotillsynen	  i	  Sverige	  vilket	  betyder	  att	  finansiella	  obalanser	  som	  kan	  påverka	  stabiliteten	  
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på	  kreditmarknaden	  skall	  avvärjas.	  Jönköpings	  Kammarrätt	  ifrågasatte	  om	  amorteringskravet	  

ska	  ligga	  under	  detta	  tillsynsområde.	  (Holgersson	  &	  Forslund,	  2010)	  

	  

Remissvaret	  ledde	  till	  en	  ytterligare	  utredning	  av	  amorteringskravet.	  FI:s	  svar	  var	  bl.a.	  att	  

myndigheten,	  eller	  regeringen,	  skulle	  tillåtas	  att	  bestämma	  föreskrifter	  om	  ett	  

amorteringskrav.	  Detta	  ansåg	  FI	  vara	  rimligt	  då	  de	  löpande	  övervakar	  utvecklingen	  på	  den	  

finansiella	  marknaden	  och	  på	  så	  sätt	  innehas	  rätt	  kompetens	  och	  kunskap	  för	  att	  få	  besluta	  

om	  ett	  sådant	  krav.	  Myndigheten	  föreslog	  även	  ett	  antal	  undantag	  från	  kravet,	  däribland	  ett	  

slopat	  amorteringskrav	  på	  nya	  bolån	  på	  nyproducerade	  bostäder.	  Tidsgränsen	  för	  

undantaget	  angavs	  till	  fem	  år.	  Utöver	  detta	  undantag	  för	  nyproducerade	  bostäder	  så	  har	  det	  

även	  accepterats	  att	  hushåll	  som	  plötsligt	  drabbas	  av	  nedsatta	  ekonomiska	  förutsättningar	  

ska	  undgå	  amorteringskravet.	  Detta	  syftar	  exempelvis	  till	  arbetslöshet,	  dödsfall	  eller	  

skilsmässa.	  (Finansinspektionen,	  2015)	  	  

	  

I	  mars	  2016	  antog	  Riksdagen	  förslaget	  till	  den	  nya	  bestämmelsen	  om	  amorteringskrav	  i	  lagen	  

(2004:297)	  om	  bank-‐	  och	  finansieringsrörelser.	  Amorteringskravet	  ska	  endast	  omfatta	  nya	  

krediter	  och	  ej	  befintliga	  sådana.	  Lagändringen	  träder	  i	  kraft	  1	  maj	  2016.	  Föreskrifterna	  gäller	  

från	  1	  juni	  år	  2016.(Riksdagen,	  2016)	  	  	  

	  

4.4.2   Effekter	  av	  ett	  amorteringskrav	  ur	  ett	  internationellt	  perspektiv	  
Detta	  stycke	  ger	  en	  utblick	  till	  Nederländerna	  då	  det	  finns	  det	  lärdomar	  att	  dra.	  

Bostadspriser	  har	  en	  stark	  påverkan	  på	  hushållens	  skuldsättning	  och	  således	  bör	  svenska	  

myndigheter	  se	  amorteringskravets	  effekter	  ur	  ett	  internationellt	  perspektiv	  men	  även	  hur	  

hushållens	  ekonomiska	  situation	  förändrades	  efter	  implementeringen.	  	  

	  

Bostadsmarknaden	  i	  Nederländerna	  har	  upplevt	  ett	  prisfall	  på	  bostäder	  de	  senaste	  8	  åren.	  

Nedgången	  är	  på	  20	  procent	  och	  mycket	  av	  detta	  beror	  på	  bankernas	  restriktivitet	  av	  

lånebeviljandet.	  Professor	  Marc	  K	  Francke,	  specialiserad	  inom	  fastighetsmarknad	  på	  

Universitet	  i	  Amsterdam,	  förutspådde	  snarare	  en	  prisuppgång	  och	  spekulerade	  i	  att	  priserna	  

år	  2014	  skulle	  ligga	  på	  2008	  års	  toppnivå.	  Han	  menade	  på	  att	  omvärldsfaktorer	  möjligen	  

skulle	  få	  priserna	  att	  falla	  men	  ej	  skeva	  bostadsvärderingar.	  Detta	  har	  visat	  sig	  vara	  fel	  och	  nu	  
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tror	  istället	  aktörerna	  på	  fortsatt	  prisfall,	  däribland	  kreditvärderingsinstitutet	  Standars	  &	  

Poor’s.	  	  

	  

Det	  största	  problemet	  på	  den	  holländska	  marknaden	  var	  att	  agera	  i	  tid.	  Det	  diskuterades	  om	  

en	  prisbubbla,	  likt	  Sverige,	  men	  då	  inget	  verktyg	  implementerades	  för	  att	  bromsa	  

prisuppgången	  så	  var	  prisfallet	  på	  bostäder	  ett	  faktum.	  Ett	  problem	  var	  bankernas	  

belåningskultur.	  Det	  var	  inte	  ovanligt	  att	  banker	  beviljade	  lån	  på	  120	  procent	  av	  bostadens	  

värde.	  Bankerna	  uppmanade	  dessutom	  sina	  kunder	  att	  utöka	  sina	  lån	  då	  de	  kunde	  få	  högre	  

skatteavdrag.	  Detta	  skulle	  locka	  till	  att	  bruka	  pengarna	  på	  annat	  sätt,	  exempelvis	  

pensionssparande.	  Den	  första	  restriktionen	  trädde	  i	  kraft	  2007	  då	  banker	  inte	  fick	  låna	  ut	  till	  

högre	  än	  104	  procent	  av	  fastighetens	  värde.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  Sveriges	  bolånetak	  på	  

85	  procent	  som	  infördes	  2010.	  Det	  blev	  dessutom	  mer	  normerande	  att	  amortera	  och	  nu	  

slapp	  holländarna	  endast	  amortering	  om	  ett	  lån	  tecknades	  där	  lånet	  motsvarade	  50	  procent	  

av	  bostadens	  värde.	  Detta	  medförde	  att	  priserna	  sjönk	  med	  20	  procent	  jämfört	  med	  

toppnivåerna	  år	  2008.	  	  

	  

Inlåsningseffekten	  förstärktes	  på	  den	  holländska	  marknaden	  och	  många	  stannade	  kvar	  i	  sina	  

bostäder.	  Om	  en	  flytt	  skulle	  bli	  verklighet	  skulle	  det	  påverka	  säljarna	  då	  de	  behövde	  realisera	  

sin	  förlust	  och	  denna	  förlust	  tillsammans	  med	  nya	  bolånekrav	  gjorde	  det	  svårt	  att	  få	  ett	  nytt	  

lån.	  Utbudet	  fanns	  men	  efterfrågan	  var	  inte	  lika	  stor	  med	  tanke	  på	  svårigheten	  att	  få	  teckna	  

lån.	  Detta	  kan	  sammanfatta	  den	  holländska	  bostadsmarknaden	  vilket	  har	  en	  viss	  liknelse	  

med	  den	  svenska	  bostadssituationen.	  (Dahlberg,	  2013)	  

	  

4.5   Ränteavdrag	  

4.5.1   Debatten	  kring	  ränteavdraget	  
Svenskarnas	  skuldsättning	  	  är	  hög	  i	  relation	  till	  den	  disponibla	  inkomsten	  och	  detta	  kan	  leda	  

till	  förödande	  konsekvenser	  för	  den	  enskildes	  ekonomi.	  Ett	  debatterat	  verktyg	  för	  att	  dämpa	  

skuldsättningen,	  och	  för	  att	  kyla	  av	  bostadsmarknaden,	  är	  ränteavdraget.	  Detta	  är	  

fördelaktigt	  för	  personer	  vilka	  äger	  sin	  bostad	  då	  det	  innebär	  en	  skattesubvention	  för	  

ränteutgifter.	  På	  så	  sätt	  premieras	  privatägda	  bostäder	  till	  skillnad	  mot	  hyresrätter.	  De	  

stigande	  bostadspriserna	  och	  hushållens	  ökade	  skuldsättning	  äventyrar	  med	  den	  finansiella	  

stabiliteten	  och	  därför	  kan	  ett	  slopat	  ränteavdrag	  vara	  ett	  effektivt	  redskap.	  RB	  ger	  en	  
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rekommendation	  för	  ett	  minskat	  ränteavdrag	  då	  detta	  tillsammans	  med	  det	  redan	  lagfästa	  

amorteringskravet	  kan	  motverka	  en	  finansiell	  obalans.	  (Riksbanken,	  2015)	  

	  

4.5.2   Hushållen	  som	  tjänar	  mest	  på	  ränteavdraget	  	  
Ränteavdraget	  gynnar	  hushåll	  med	  en	  högre	  inkomst	  då	  dessa	  har	  råd	  med	  en	  

bostadsinvestering.	  Hushåll	  med	  låg	  ekonomisk	  standard	  hyr	  ofta	  sina	  boenden	  och	  får	  då	  

inte	  ta	  del	  av	  avdragen.	  Verktyget	  medför	  en	  stor	  omfördelning	  från	  de	  ekonomisk	  svaga-‐	  till	  

de	  ekonomisk	  starka	  hushållen.	  

	  

År	  2015	  hade	  drygt	  tre	  av	  fyra	  hushåll	  ränteutgifter	  för	  sina	  bostadslån.	  Nivåerna	  mellan	  

olika	  grupper	  i	  samhället	  varierar	  kraftigt	  och	  hushåll	  med	  högst	  avdrag	  är	  dem	  med	  hög	  

ekonomisk	  standard.	  Hos	  hushåll	  med	  låg	  ekonomisk	  standard	  hade	  hälften	  ränteavdrag	  år	  

2013	  mot	  90	  procent	  av	  hushåll	  med	  hög	  ekonomisk	  standard	  (Heggeman,	  2015).	  Även	  bland	  

hushåll	  med	  låg	  ekonomisk	  standard	  så	  finns	  det	  dem	  som	  hade	  ett	  relativt	  högt	  

ränteavdrag,	  500	  kronor	  i	  månaden	  eller	  mer.	  I	  den	  andra	  gruppen	  hade	  63	  procent	  av	  dessa	  

ett	  ränteavdrag	  med	  samma	  belopp.	  

	  

Ränteavdraget	  gynnar	  främst	  hushåll	  i	  storstäderna	  där	  priserna	  ökat	  mest	  de	  senaste	  åren.	  I	  

och	  med	  denna	  prisuppgång	  har	  ett	  förslag	  uppkommit	  om	  att	  införa	  ett	  tak	  för	  denna	  

skattesubvention	  istället	  för	  att	  avskaffa	  det	  helt.	  (Heggeman,	  2015)	  	  	  

	  

4.6   Synpunkter	  från	  respondenterna	  

Nedan	  redogörs	  för	  respondenternas	  synpunkter	  på	  de	  uppsatsens	  aktuella	  frågor	  vid	  

intervjuerna.	  Texten	  har	  delats	  upp	  i	  fem	  underrubriker	  vilka	  täcker	  de	  intervjufrågor	  

respektive	  respondent	  fick	  möjlighet	  att	  fritt	  ge	  svar	  på.	  Respondenters	  svar	  är	  ej	  tagna	  ur	  

sitt	  sammanhang.	  	  

4.6.1   Skuldsättningsgrad	  

Det	  finns	  ett	  intresse	  i	  att	  veta	  hur	  respondenterna	  ställde	  sig	  till	  frågan	  om	  det	  finns	  en	  

befogad	  oro	  för	  svenskarnas	  skuldsättningsgrad.	  Jens	  Magnusson	  (”Magnusson”)	  svarar	  att	  

det	  både	  finns	  en	  befogad-‐	  och	  obefogad	  oro.	  Tre	  fjärdedelar	  av	  dagens	  lån	  är	  bostadslån	  

vilket	  innebär	  att	  bostadspriserna	  prisstegring	  reflekteras	  i	  skulderna.	  Däremot	  är	  

skuldsättningen	  inte	  anmärkningsvärd	  ur	  ett	  internationellt	  perspektiv.	  Magnusson	  nämner	  
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Holland	  som	  ett	  exempel.	  Där	  sjönk	  bostadspriserna	  rejält	  men	  där	  var	  skuldsättningen	  

betydligt	  högre	  än	  i	  Sverige.	  Däremot	  bör	  skuldkvot	  som	  ett	  mått	  användas	  sparsamt	  då	  

förhållandet	  mellan	  skulder	  och	  övriga	  tillgångar	  ej	  tas	  med	  vid	  beräkning.	  Då	  skulderna	  i	  

dagsläget	  är	  fem	  gånger	  så	  stora	  som	  tillgångarna	  behöver	  flera	  parametrar	  tas	  i	  beaktning	  

för	  att	  få	  en	  balanserad	  syn.	  Detta	  är	  något	  Finansinspektionens	  analytiker	  Johan	  Berg	  

(”Berg”)	  håller	  med	  om	  och	  pekar	  på	  att	  nivån	  av	  skuldsättning	  är	  svår	  att	  dra	  slutsatser	  kring	  

och	  att	  fokus	  istället	  bör	  läggas	  på	  dess	  utveckling.	  I	  Sverige	  har	  en	  snabb	  förändring	  av	  

skuldkvoten	  skett,	  detta	  till	  följd	  av	  att	  bostadspriser	  och	  skulder	  under	  de	  senaste	  åren	  ökat	  

i	  en	  väsentligt	  snabbare	  takt	  än	  inkomsterna.	  Detta	  menar	  Berg	  är	  vad	  som	  behöver	  

ifrågasättas	  och	  ses	  över.	  Berg	  liksom	  känner	  Magnusson	  ingen	  oro	  över	  den	  finansiella	  

stabiliteten	  då	  låntagarna	  sällan	  fallerar	  på	  att	  betala	  tillbaka	  på	  sina	  lån.	  Istället	  uttrycker	  

Jens	  en	  oro	  över	  andra	  vågens	  effekter,	  d.v.s.	  effekter	  som	  uppkommer	  av	  att	  räntorna	  stiger	  

och	  att	  hushållen	  måste	  betala	  mer	  för	  sina	  lån	  vilket	  gör	  att	  annan	  konsumtion	  minskar.	  

Berg	  är	  av	  samma	  åsikt.	  Detta	  kan	  innebära	  att	  Sverige	  hamnar	  i	  en	  lågkonjunktur.	  Vidare	  

menar	  Magnusson	  att	  den	  mest	  realistiska	  farhågan	  är	  den	  makroekonomiska	  stabiliteten	  

och	  inte	  den	  finansiella	  stabiliteten.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  precisera	  begreppet	  

skuldsättning	  menar	  Magnusson,	  något	  som	  media	  många	  gånger	  hoppar	  över.	  	  

Ingela	  Gabrielsson	  (”Gabrielsson”)	  tycker	  frågan	  är	  svårbesvarad,	  men	  svarar	  sedan	  nej	  med	  

grund	  i	  bankernas	  kreditprövning.	  Hon	  menar	  på	  att	  det	  snarare	  kan	  vara	  bekymmersamt	  

om	  något	  oförutsägbart	  inträffar	  ett	  hushåll,	  exempelvis	  ett	  dödsfall	  eller	  skilsmässa.	  

Gabrielsson	  menar	  på	  att	  det	  ska	  mycket	  till	  för	  att	  ett	  hushåll	  försätter	  sig	  i	  skuldproblem.	  

Den	  totala	  konsumtionen	  hos	  ett	  hushåll	  bör	  ses	  över	  vid	  bedömningen	  av	  dess	  

skuldsättning.	  	  

Arturo	  Arques	  (”Arques”)	  vill	  i	  frågan	  gällande	  hushållens	  skuldsättningsgrad	  belysa	  den	  

nästintill	  obefintliga	  skuldmedvetenhet	  hos	  hushållen.	  Genom	  att	  dra	  liknelser	  till	  den	  

grekiska	  ekonomin	  vill	  han	  understryka	  den	  exempellösa	  skuldsättning,	  till	  följd	  av	  en	  

extremt	  kraftig	  prisuppgång,	  hos	  de	  svenska	  hushållen.	  Han	  menar	  att	  skuldsättningen	  i	  

förhållande	  till	  disponibel	  inkomst,	  som	  i	  teorin	  benämns	  som	  skuldkvot,	  i	  Sverige	  är	  större	  

än	  den	  grekiska	  statens	  skuld.	  Och	  få	  anser	  att	  den	  grekiska	  staten	  har	  en	  bra	  ekonomi.	  

Skälet	  tills	  hans	  oro	  vilar	  till	  stor	  del	  i	  prisutvecklingen,	  vilken	  har	  skett	  i	  en	  väsentligt	  

snabbare	  takt	  än	  löneutvecklingen.	  Att	  lån	  idag	  är	  skattesubventionerade	  medan	  sparande	  
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beskattas	  har	  enligt	  Arques	  lett	  till	  ett	  förändrat	  beteende	  kring	  skuldsättning.	  

4.6.2   Är	  de	  finanspolitiska	  verktygen	  det	  rätta	  sättet	  att	  dämpa	  skuldsättningen	  på?	  

Respondenterna	  svarade	  relativt	  lika	  men	  Magnusson	  menade	  på	  att	  det	  är	  bättre	  att	  

bankerna	  får	  konkurrera	  om	  räntenivåer	  och	  service	  istället	  för	  att	  ett	  myndighetskrav	  ska	  

begränsa	  hushållens	  privatekonomi.	  Däremot	  menar	  Magnusson	  att	  kraven	  är	  vettiga	  då	  

målet	  är	  en	  ansvarsfull	  utlåningskultur.	  Däremot	  måste	  tidsramen	  ses	  över,	  d.v.s.	  om	  

flertalet	  åtgärder	  implementeras	  under	  en	  kort	  tid	  så	  finns	  det	  en	  risk	  att	  den	  samlade	  

effekten	  blir	  negativ.	  Magnusson	  menar	  på	  att	  myndigheter	  måste	  ha	  is	  i	  magen	  och	  att	  i	  

dagsläget	  våga	  vänta	  ut	  amorteringskravet	  och	  se	  till	  dess	  effekter	  innan	  fler	  myndighetskrav	  

lagstiftas	  om.	  Magnusson	  tror	  samtidigt	  att	  grundproblemet	  är	  bostadsbyggandet,	  d.v.s.	  det	  

måste	  byggas	  mer	  bostäder	  för	  att	  minska	  svenskarnas	  skuldsättning.	  Detta	  är	  något	  

professor	  Hans	  Lind	  (”Lind”)	  håller	  med	  om	  och	  belyser	  vikten	  av	  en	  fungerande	  

bostadsmarknad	  där	  utbudet	  kan	  matcha	  efterfrågan	  för	  att	  ha	  en	  någorlunda	  .	  I	  dagsläget	  

är	  de	  båda	  överens	  om	  att	  utbud-‐	  och	  efterfrågan	  inte	  befinner	  sig	  i	  den	  jämvikt,	  förklarat	  i	  

teoriavsnittet.	  Lind	  menar	  vidare	  att	  de	  finanspolitiska	  verktygen	  används	  för	  att	  ”lappa	  och	  

laga”.	  Att	  verktygen	  skall	  dämpa	  symptomen	  av	  en	  trögrörlig	  bostadsmarknad	  istället	  för	  att	  

ta	  itu	  med	  grundproblematiken.	  Om	  det	  än	  så	  länge	  ansetts	  vara	  svårt	  med	  

symptombekämpningen	  så	  är	  det	  ännu	  svårare	  att	  klara	  av	  bostadsfrågan	  då	  det	  kräver	  

åtgärder	  som	  är	  politiska	  mödosamma,	  d.v.s.	  exempelvis	  det	  kommunala	  planmonopolet,	  

rätten	  till	  överklagan	  och	  hyresregleringar.	  Magnusson	  anser	  att	  det	  går	  trögt	  i	  

bostadsbyggandet	  och	  man	  behöver	  ta	  större	  och	  djärvare	  grepp	  för	  att	  öka	  utbudet.	  

Magnusson	  menar	  på	  att	  vi	  måste	  utnyttja	  bostadsbeståndet	  bättre,	  sänka	  reavinstskatter	  

och	  skapa	  incitament	  för	  att	  bo	  rätt.	  Nu	  leder	  samtliga	  incitament	  till	  att	  äldre	  människor	  bor	  

kvar	  i	  stora	  lägenheter	  medan	  barnfamiljer	  trängs	  på	  en	  liten	  yta.	  Problemen	  kommer	  inte	  

lösas	  över	  en	  natt	  och	  i	  grunden,	  menar	  Magnusson,	  har	  bankerna	  redan	  tagit	  sig	  an	  

symptombekämpningen.	  De	  flesta	  krav	  som	  diskuteras	  har	  bankerna	  frivilligt	  redan	  infört.	  I	  

vissa	  delar	  kan	  det	  vara	  fördelaktigt	  att	  politikerna	  fyller	  på	  med	  regler	  men	  samtidigt	  har	  en	  

stor	  del	  redan	  gjorts	  anser	  Magnusson.	  	  

Precis	  som	  Magnusson,	  anser	  även	  Gabrielsson	  och	  Lind	  att	  de	  finansiella	  verktygen	  inte	  

räcker	  för	  att	  minska	  svenskarnas	  skuldsättningsgrad.	  Bostadsbristen	  måste	  bekämpas	  så	  att	  

flyttkedjan	  hålls	  igång.	  Samtidigt	  har	  Gabrielsson	  en	  positiv	  syn	  på	  att	  amorteringskulturen	  
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ytterligare	  kommer	  förstärkas	  av	  detta	  amorteringskrav.	  Lind	  vill	  även	  

4.6.3   Respondenternas	  syn	  på	  amorteringskravet	  

De	  banker	  som	  intervjuats	  är	  enigt	  positiva	  till	  amorteringskravet.	  Beslutet	  välkomnas	  trots	  

att	  de	  intervjuade	  bankerna	  säger	  sig	  idag	  ha	  en	  väl	  fungerande	  amorteringskultur.	  

Magnusson	  positiva	  inställning	  grundas	  till	  viss	  del	  i	  att	  han	  i	  beslutet	  ser	  en	  möjlighet	  till	  en	  

normerande	  effekt,	  att	  valfrihet	  kring	  amortering	  inte	  längre	  kan	  komma	  att	  användas	  som	  

ett	  konkurrensmedel	  bankerna	  emellan.	  Även	  om	  han	  ser	  positivt	  på	  kravet	  skiljer	  sig	  Arques	  

åsikter	  från	  övriga	  respondenter.	  Jämväl	  om	  han	  medger	  att	  den	  slopade	  

konkurrensfördelen	  är	  bra	  ser	  han	  behovet	  av	  ett	  myndighetsbeslut	  som	  ett	  underbetyg	  till	  

de	  svenska	  hushållen	  och	  finansmarknadens	  funktionssätt.	  Arques	  menar	  vidare	  att	  en	  

förändrad	  syn	  på	  skuldsättning	  är	  det	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  den	  idag	  exempellösa	  

skuldsättning	  som	  noteras	  hos	  svenska	  hushåll.	  En	  attitydförändring	  är	  vad	  som	  krävs	  och	  

som	  ett	  led	  i	  försöken	  att	  uppnå	  detta	  och	  minska	  de	  risker	  en	  hög	  belåningsgrad	  bär	  med	  sig	  

är	  en	  förstärkt	  amorteringskultur,	  som	  grundar	  sig	  ett	  myndighetsbeslut,	  nödvändigt.	  

Skuldmedvetenheten	  är	  något	  Gabrielsson	  menar	  kommer	  att	  öka	  i	  och	  med	  införandet	  av	  

amorteringskravet.	  Nordea,	  Swedbank	  och	  SEBs	  kunder	  amorterar	  idag	  i	  en	  större	  

utsträckning	  än	  tidigare	  något	  som	  Magnusson	  tror	  kommer	  leda	  till	  att	  amorteringskravet	  

får	  en	  relativt	  låg	  effekt	  på	  skuldsättningen.	  Arques	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  när	  han	  säger	  att	  

kravet	  kommer	  att	  ha	  en	  dämpande	  effekt	  och	  att	  det	  istället	  bör	  läggas	  fokus	  på	  en	  

förändring	  av	  rådande	  skattelagstiftning,	  ett	  successivt	  utfasande	  av	  dagens	  ränteavdrag.	  

4.6.4   Slopat	  ränteavdrag	  

Magnusson	  anger	  att	  han	  har	  märkt	  av	  en	  oro	  hos	  hushållen	  angående	  ränteavdraget,	  även	  

om	  den	  inte	  är	  bekymmersam.	  Han	  påtalar	  att	  många	  anser	  det	  besynnerligt	  att	  denna	  

skattesubvention	  existerar	  då	  att	  den	  eldar	  på	  skuldsättningen.	  Vidare	  menar	  han	  att	  detta	  

ej	  förbättrar	  hushållens	  balansräkning	  då	  allt	  sparande	  skall	  skattas	  medan	  lån	  

subventioneras.	  Han	  menar	  på	  att	  det	  kommer	  bli	  en	  tuff	  situation	  om	  ränteavdragen	  slopas	  

samtidigt	  som	  räntorna	  stiger.	  De	  flesta	  hushåll	  räknar	  med	  ränteavdragen	  i	  sin	  kalkyl	  när	  de	  

upptar	  ett	  bostadslån.	  Likaså	  kan	  det	  ses	  som	  djupt	  orättvist	  om	  ränteavdraget	  slopas	  för	  

samtliga	  bolånetagare.	  Det	  ska	  iså	  fall	  vara	  samma	  krav	  som	  vid	  amorteringskravet,	  d.v.s.	  att	  

ränteavdraget	  endast	  dras	  in	  för	  nya	  bolånekunder.	  Bankerna	  är	  eniga	  om	  att	  ett	  utfasande	  

av	  dagens	  ränteavdrag	  bör	  ske	  successivt	  för	  att	  minimera	  risken	  för	  negativa	  konsekvenser.	  
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Ett	  möjligt	  förslag	  är,	  enligt	  Argues,	  att	  idag	  gå	  ut	  med	  att	  ränteavdragets	  utfasande	  kommer	  

att	  påbörjas	  exempelvis	  2018.	  På	  så	  sätt	  får	  hushållen	  respit	  och	  hinner	  se	  över	  den	  egna	  

räntesituationen	  samt	  göra	  något	  åt	  den	  innan	  utfasandet	  träder	  ikraft.	  

Viktigt	  att	  påpeka,	  anser	  Gabrielsson,	  är	  att	  ränteavdraget	  uppkom	  i	  en	  annan	  ekonomisk	  

miljö.	  Tidigare	  hade	  avdraget	  ett	  annat	  värde	  beroende	  på	  de	  dåvarande	  höga	  räntenivåer.	  I	  

dagsläget	  är	  räntorna	  tvärtemot,	  historiskt	  låga,	  och	  genom	  att	  trappa	  ner	  ränteavdraget	  så	  

kan	  detta	  finansiera	  en	  sänkt	  reavinstskatt.	  Allt	  detta	  för	  att	  hålla	  igång	  flyttkedjorna	  och	  

undvika	  en	  möjlig	  inlåsningseffekt.	  	  

4.6.5   Skuldkvotstak	  

Magnusson	  redogör	  för	  hur	  SEB	  redan	  använder	  sig	  av	  ett	  skuldkvotstak	  i	  sin	  

kreditgivningsprocess	  ,	  500	  procent	  av	  bruttoinkomst.	  Detta	  krav	  antog	  SEB	  under	  en	  tid	  då	  

skuldsättningen	  hos	  hushållen	  ansågs	  stiga	  avsevärt,	  bostadspriserna	  likaså.	  Detta	  för	  att	  

minimera	  risken	  i	  banken.	  Arques	  medger	  att	  även	  Swedbank	  använder	  ett	  typ	  av	  

skuldkvotstak,	  vidare	  lyfter	  han	  vikten	  av	  att	  använda	  sig	  av	  flera	  parametrar	  för	  en	  hållbar	  

kreditgivning.	  Detta	  är	  en	  bromsande	  åtgärd	  då	  det	  anses	  orimligt	  att	  ett	  hushåll	  ska	  få	  

skuldsätta	  sig	  högre.	  Inom	  SEB	  så	  får	  var	  10e	  kund	  avslag	  på	  sin	  låneansökan	  p.g.a.	  att	  

månadskalkylen	  inte	  håller.	  Utöver	  detta	  så	  använder	  sig	  SEB	  även	  av	  Kalp-‐modellen(”kvar-‐

att-‐leva-‐på-‐modellen”)	  för	  att	  se	  hur	  hushållen	  klarar	  av	  sina	  betalningar.	  Detta	  är	  företagets	  

policy	  förstärker	  Jens.	  Vissa	  undantag	  görs	  men	  samtidigt	  är	  SEB	  restriktiv	  i	  sina	  undantag.	  

I	  linje	  med	  vad	  SEB	  och	  Swedbank	  sagt	  så	  använder	  sig	  Nordea	  av	  ett	  skuldkvotstak,	  vilket	  

Gabrielsson	  berättar	  att	  Nordea	  gjort	  under	  en	  lång	  tid.	  På	  så	  sätt	  fångar	  de	  upp	  kunder	  med	  

snäva	  marginaler	  som	  inte	  kommer	  klara	  av	  lån	  om	  exempelvis	  räntan	  höjs.	  	  

Då	  bankerna	  i	  stor	  utsträckning	  redan	  använder	  sig	  av	  ett	  typ	  av	  skuldkvotstak	  ställer	  sig	  Lind	  

frågande	  till	  behovet	  av	  ytterligare	  myndighetsåtgärder.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  se	  

effekterna	  av	  amorteringskravet	  innan	  ytterligare	  inskränkningar	  görs.	  Vidare	  menar	  han	  att	  

nyttan	  av	  dessa	  verktyg	  är	  begränsad	  och	  medan	  inskränkningar	  i	  hushållens	  ekonomi	  är	  

betydligt	  större.	  

4.6.6   Hushållens	  marginaler	  

Magnusson	  menar	  att	  de	  finanspolitiska	  verktygen	  slår	  hårt	  mot	  de	  hushåll	  med	  låga	  
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marginaler;	  ungdomar,	  nyanlända	  och	  låginkomsttagare.	  Även	  om	  ovanstående	  grupper	  

drabbas	  i	  dagsläget	  och	  att	  marginalerna	  är	  knappa	  måste	  regelverket	  ses	  över	  för	  att	  i	  långa	  

loppet	  inte	  stänga	  ute	  de	  utsatta	  grupperna.	  Vidare	  menar	  han	  att	  många	  hushåll	  anger	  att	  

de	  både	  amorterar	  och	  sparar	  i	  dagsläget	  eftersom	  räntan	  är	  låg	  vilket	  respondenterna	  ej	  

tror	  kommer	  bestå	  över	  tid.	  Precis	  som	  Magnusson	  så	  fås	  en	  tydlig	  indikation	  från	  

Gabrielsson	  att	  svenskarnas	  buffertsparande	  har	  ökat.	  De	  hushåll	  som	  har	  arbetat	  under	  en	  

längre	  period	  menar	  hon	  har	  haft	  möjlighet	  att	  spara	  ihop	  ett	  kapital	  till	  följd	  av	  

räntesänkningar,	  uppgång	  på	  börsen	  och	  andra	  sätt	  som	  varit	  positiv	  för	  den	  ekonomiska	  

bufferten.	  Huruvida	  Swedbanks	  kunder	  har	  marginalerna	  på	  sin	  sida	  understryker	  Arques	  

beror	  på	  om	  hushållen	  vidhåller	  en	  sund	  och	  hållbar	  ekonomi.	  Swedbanks	  definition	  av	  sund	  

och	  hållbar	  ekonomi	  grundas	  i	  möjligheten	  att	  spara	  10	  procent	  av	  inkomsten	  varje	  månad,	  

att	  ha	  en	  buffert	  motsvarande	  två	  månadslöner	  samt	  möjligheten	  att	  bo	  kvar	  i	  sitt	  nuvarande	  

boende	  i	  minst	  ett	  år	  i	  även	  om	  något	  oförutsägbart,	  exempelvis	  arbetslöshet,	  långvarig	  

sjukdom	  alternativt	  skilsmässa,	  inträffar.	  Vidare	  menar	  Arques,	  med	  grund	  i	  en	  undersökning	  

utförd	  på	  uppdrag	  av	  honom,	  att	  relativt	  få	  kan	  svara	  att	  de	  uppfyller	  alla	  tre	  rekvisit	  

(Arques,	  2016).	  Undersökningen	  är	  inte	  gjort	  bland	  Swedbanks	  kunder	  endast	  utan	  bland	  

svenska	  hushåll.	  Detta	  tyder	  enligt	  Arques	  på	  att	  Svenska	  hushåll	  är	  riskbenägna	  och	  att	  en	  

attitydförändring	  behöver	  ske	  för	  att	  skuldsättning	  skall	  minska	  och	  marginaler	  hållas	  goda.	  	  
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5   Analys	  

Nedan	  följer	  genomgående	  analys	  av	  teori	  samt	  empiri	  för	  att	  nå	  fram	  till	  studiens	  syfte.	  	  

5.1   Attitydförändring	  hos	  hushållen	  i	  amorteringsfrågan	  	  

Det	  har	  konstaterats	  att	  skuldsättningen	  hos	  hushållen	  har	  ökat	  det	  senaste	  decenniet.	  Hur	  

hushållen	  tänker	  kring	  amortering	  anser	  vi	  kan	  vara	  en	  bidragande	  faktor	  till	  den	  noterade	  

ökningen.	  Amorteringskulturen	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  olika	  generationer.	  Vid	  intervjuer	  med	  

sakkunniga	  inom	  området	  så	  menar	  de	  på	  att	  attityden	  till	  belåning	  har	  förändrats.	  Från	  att	  

inte	  vilja	  belåna	  sig	  över	  huvud	  taget	  till	  att	  se	  på	  lån	  som	  något	  positivt,	  en	  slags	  hävstång,	  

har	  en	  stor	  effekt	  på	  skuldsättningen.	  Det	  som	  blivit	  tydligt	  för	  oss	  under	  uppsatsens	  

intervjuer	  är	  att	  hushållen	  historiskt	  sett	  tagit	  avstånd	  ifrån	  skuldsättning	  men	  om	  detta	  

skedde	  så	  amorterades	  det	  i	  en	  snabbare	  takt	  än	  i	  dag.	  Attityden	  till	  belåning	  har	  därefter	  

successivt	  förändrats.	  Denna	  attitydförändring	  löper	  givetvis	  parallellt	  med	  hushållens	  

skuldsättning.	  Låga	  räntor	  har	  dessutom	  gjort	  att	  ränteutgifterna	  varit	  låga	  under	  en	  lång	  

tidsperiod	  och	  i	  och	  med	  att	  amorteringsfria	  lån	  blev	  vanligare	  efter	  millenniumskiftet	  sågs	  	  

ingen	  minskning	  av	  skulderna	  hos	  hushållen.	  Från	  FI:s	  bolåneundersökning	  kan	  det	  dock	  

konstateras	  att	  de	  amorteringsfria	  lånen	  har	  minskat	  och	  att	  bankerna	  inte	  längre	  

konkurrerar	  om	  kunder	  på	  detta	  sätt.	  Varför	  inställningen	  till	  skuldsättning	  ändrats	  kan	  det	  

spekuleras	  i.	  Något	  av	  det	  mest	  primära	  för	  en	  individ	  är	  att	  ha	  en	  bostad	  och	  i	  och	  med	  en	  

ökad	  urbanisering	  så	  har	  hushållen	  varit	  tvingade	  att	  belåna	  sig	  högre	  då	  utbudet	  inte	  

matchat	  efterfrågan.	  Likaså	  tror	  vi	  att	  bostaden	  generellt	  har	  en	  stor	  betydelse	  för	  svenskar	  

som	  folk	  då	  vi	  vistas	  större	  delen	  av	  året	  i	  hemmet.	  Denna	  prioritering	  gör	  att	  hushållen	  är	  

beredda	  att	  ta	  ett	  högre	  lån	  även	  om	  det	  innebär	  en	  risk.	  	  

	  

Att	  amortering	  har	  blivit	  normerande	  ger	  en	  tydlig	  indikation	  på	  en	  ökad	  skuldmedvetenhet	  

hos	  hushållen.	  När	  priserna	  på	  bostäder	  gått	  upp,	  främst	  i	  storstäderna,	  så	  har	  även	  

skuldsättningen	  ökat	  och	  om	  dagens	  låga	  räntor	  höjs	  så	  finns	  det	  även	  en	  risk	  att	  hushållen	  

inte	  klarar	  av	  sin	  ekonomi.	  Amortering	  gör	  då	  att	  skulden	  till	  långivaren	  minskar	  och	  om	  

hushållen	  fortsätter	  amortera	  har	  de	  en	  större	  motståndskraft	  mot	  räntehöjningar.	  

Dessutom	  kommer	  amorteringsfrihet	  för	  lån	  med	  en	  belåningsgrad	  över	  50	  procent	  inte	  vara	  

ett	  alternativ	  från	  och	  med	  1	  juni	  	  2016	  då	  amorteringskravet	  träder	  i	  kraft.	  Detta	  

myndighetskrav	  sätter	  press	  på	  samtliga	  nya	  bolån	  vars	  syfte	  är	  att	  minska	  skuldsättningen.	  
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Kravet	  spär	  på	  amorteringsbeteendet	  ytterligare	  och	  även	  hushåll	  med	  bolån	  som	  inte	  täcks	  

av	  kravet	  kan	  falla	  in	  i	  samma	  amorteringsbeteende	  vilket	  vi	  anser	  kan	  vara	  något	  positivt	  för	  

hushållens	  skuldsättning.	  

	  

5.2   Förskjutning	  i	  sparandeform	  

Myndighetskravet	  som	  kräver	  att	  samtliga	  nya	  bolån	  med	  en	  belåningsgrad	  över	  50	  procent	  

ska	  amorteras	  innebär	  en	  förskjutning	  i	  sparandeform.	  Det	  gör	  ett	  intrång	  i	  det	  fria	  valet	  att	  

själv	  få	  välja	  hur	  man	  vill	  spara.	  En	  amortering	  är	  en	  frigörelse	  från	  den	  skuld	  låntagaren	  är	  

satt	  i	  så	  det	  kan	  likställas	  att	  låntagaren	  betalar	  tillbaka	  till	  sig	  själv.	  Dessutom	  innebär	  det	  att	  

hushållen	  får	  en	  lägre	  boendekostnad	  då	  bolåneräntan	  baseras	  på	  lånet.	  Vi	  ser	  att	  den	  

negativa	  konsekvensen	  av	  detta	  kan	  bli	  att	  hushållen	  får	  lägga	  större	  delen	  av	  sin	  inkomst	  på	  

just	  bostaden	  och	  annan	  konsumtion	  och	  sparande	  minskar.	  Det	  som	  framgår	  från	  intervjuer	  

och	  övrig	  insamlad	  data	  är	  att	  samhällsekonomin	  i	  sin	  helhet	  kommer	  att	  påverkas	  av	  

myndighetskravet	  och	  att	  makroekonomiska	  faktorer	  kan	  rubbas.	  Enskildas	  lånebeslut	  kan	  

beröra	  betydligt	  fler	  än	  låntagare	  och	  långivare.	  	  	  

	  

Förskjutningen	  kan	  också	  innebära	  att	  hushållet	  måste	  isolera	  sin	  sparandeform	  i	  form	  av	  

amortering	  för	  att	  vid	  ett	  senare	  tillfälle	  få	  möjlighet	  att	  byta	  sparform.	  Enligt	  de	  personer	  

som	  inom	  banksektorn	  intervjuats	  menar	  att	  det	  är	  bra	  att	  trycka	  på	  en	  sund	  

amorteringskultur	  men	  inte	  överdriva.	  Det	  ska	  fortfarande	  finnas	  möjlighet	  att	  disponera	  sin	  

konsumtion	  på	  annat	  än	  bostaden	  vilket	  stämmer	  överens	  med	  vår	  uppfattning.	  Diskuterbart	  

är	  huruvida	  myndigheter	  skall	  avgöra	  hur	  mycket	  av	  den	  disponibla	  inkomsten	  hushållen	  får	  

lägga	  på	  boendekostnader.	  Hans	  Lind,	  professor	  i	  fastighetsekonomi,	  menar	  att	  det	  är	  ett	  för	  

stort	  intrång	  i	  privata	  hushålls	  ekonomi	  att	  bestämma	  hur	  stor	  andel	  av	  den	  disponibla	  

inkomst	  som	  max	  får	  användas	  till	  boendekostnader	  och	  strypa	  valfriheten	  vad	  gäller	  

boendestandard,	  läge	  och	  storlek.	  

	  

5.3   Ett	  slopat	  ränteavdrag	  och	  skuldkvotstak	  kan	  inte	  likställas	  med	  ett	  amorteringskrav	  

Medvetenheten	  om	  att	  de	  olika	  finanspolitiska	  verktygen	  inte	  kan	  likställas	  med	  varandra	  är	  

av	  yttersta	  betydelse.	  Att	  amortera	  kan	  ses	  som	  ett	  bundet	  sparande	  i	  sin	  bostad	  medan	  ett	  

ränteavdrag	  är	  en	  skattesubvention	  och	  ett	  skuldkvotstak	  är	  en	  begränsning	  i	  hur	  mycket	  ett	  
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hushåll	  får	  låna.	  Alla	  verktyg	  kan	  visserligen	  ha	  en	  påverkan	  på	  hushållens	  skuldsättning	  men	  

det	  är	  viktigt	  att	  påpeka	  att	  de	  påverkar	  hushållens	  ekonomi	  på	  olika	  sätt.	  	  

	  

Ränteavdraget	  är	  en	  kostnad	  för	  staten	  då	  de	  finansierar	  privatägda	  hushålls	  bolån.	  Om	  

denna	  skattesubvention	  slopas	  så	  innebär	  det	  endast	  en	  högre	  boendekostnad	  för	  hushållen.	  

Storleken	  av	  ränteavdraget	  beror	  på	  hur	  stor	  ränteutgiften	  är,	  vilken	  grundar	  sig	  i	  

bolåneräntan	  och	  storleken	  på	  lånet.	  Att	  anta	  att	  räntan	  hålls	  på	  dagens	  låga	  nivå	  under	  all	  

framtid	  är	  en	  farlig	  spekulation.	  Många	  bolånekunder	  tar	  med	  ränteavdraget	  i	  sina	  kalkyler	  

vid	  bostadsköp	  och	  om	  detta	  verktyg	  tas	  bort	  så	  anser	  vi	  att	  det	  med	  största	  sannolikhet	  

kommer	  ha	  en	  stor	  betydelse	  för	  hushållens	  skuldsättning.	  	  

	  

Ett	  skuldkvotstak	  innebär	  en	  begränsning	  i	  hur	  stort	  bolån	  ett	  hushåll	  har	  möjlighet	  att	  	  

teckna.	  Om	  detta	  myndighetskrav	  blir	  realitet	  så	  kommer	  detta	  medföra	  tuffare	  

förutsättningar	  för	  hushåll	  vid	  nyteckning	  av	  bolån.	  Men	  det	  förstärker	  också	  förståelsen	  om	  

vilken	  risk	  ett	  lån	  innebär.	  För	  att	  marknaden	  inte	  ska	  stagnera	  så	  får	  bankerna	  göra	  ett	  

undantag	  för	  15	  procent	  av	  sina	  kunder	  vilket	  kan	  anses	  rimligt	  om	  oförutsägbara	  händelser	  

som	  arbetslöshet,	  sjukdom	  eller	  dödsfall	  inträffar.	  	  

	  

Detta	  krav	  är	  dessutom	  inte	  helt	  nytt	  på	  marknaden.	  I	  princip	  har	  samtliga	  banker	  använt	  sig	  

av	  ett	  skuldkvotstak	  under	  en	  längre	  tid	  även	  om	  det	  inte	  benämnts	  som	  just	  ett	  

skuldkvotstak.	  Det	  är	  väsentligt	  för	  en	  bank	  att	  se	  relationen	  mellan	  hushållets	  inkomst	  och	  

storleken	  på	  lånet	  de	  vill	  teckna.	  Det	  framgick	  att	  hos	  SEB	  faller	  var	  10e	  kund	  bort	  vilket	  

tyder	  på	  att	  detta	  krav	  redan	  på	  ett	  sätt	  är	  implementerat.	  Det	  som	  skiljer	  sig	  i	  dagsläget	  är	  

att	  verktyget	  inte	  är	  lagstadgat	  utan	  bankerna	  får	  själva	  göra	  en	  kreditbedömning	  och	  

därefter	  ta	  ställning	  om	  de	  vill	  bevilja	  ett	  lån	  eller	  inte.	  	  

	  

Det	  tredje	  verktyget	  är	  det	  som	  faktiskt	  har	  blivit	  lagstadgat	  till	  skillnad	  från	  ovanstående.	  

Amorteringskravet	  är	  tvingande	  mot	  nya	  bolånekunder	  med	  en	  belåningsgrad	  över	  50	  

procent.	  Till	  skillnad	  från	  de	  andra	  två	  verktygen	  som	  belyses	  i	  denna	  uppsats	  så	  är	  

amortering	  ett	  sparande.	  Hushållen	  kommer	  behöva	  förändra	  sin	  sparandesituation	  då	  

amorteringar	  är	  bundet	  i	  bostaden.	  På	  lång	  sikt	  uppfattar	  vi	  det	  som	  ett	  gynnande	  för	  

hushållens	  ekonomi.	  Boendeutgifterna	  minskar	  med	  tiden	  och	  samtidigt	  skyddas	  hushållen	  
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från	  de	  risker	  som	  ett	  lån	  innebär.	  Exempelvis	  en	  ekonomisk	  störning	  som	  en	  räntehöjning	  

kommer	  inte	  påverka	  hushållet	  lika	  hårt	  som	  ett	  hushåll	  med	  högre	  belåningsgrad.	  	  

	  

5.4   Räcker	  de	  finanspolitiska	  verktygen	  för	  att	  minska	  svenskarnas	  skuldsättning?	  

Frågans	  komplexitet	  gör	  den	  svårbesvarad.	  Det	  finns	  både	  de	  som	  argumenterar	  för	  ja	  och	  

nej	  på	  frågan.	  

	  

En	  viktig	  del	  i	  problematiken	  med	  svenskarnas	  skuldsättning	  är	  att	  den	  måste	  motverkas	  i	  en	  

lagom	  takt.	  Vi,	  likaså	  dem	  vi	  pratat	  med,	  anser	  att	  snabba	  förändringar	  kan	  slå	  fel.	  En	  alltför	  

stor	  ivrighet	  kan	  göra	  att	  de	  åtgärder	  som	  sats	  in	  kan	  bidra	  till	  en	  ketchupeffekt,	  d.v.s.	  att	  alla	  

effekter	  sker	  på	  samma	  gång.	  Vidare	  anses	  att	  tiden	  är	  viktig	  då	  det	  måste	  ges	  utrymme	  till	  

utvärdering	  av	  verktyget	  för	  att	  se	  om	  det	  är	  rätt	  väg	  att	  gå.	  Innan	  ännu	  ett	  verktyg	  

implementeras	  för	  hantering	  av	  skuldsättningen	  så	  bör	  se	  över	  effekterna	  av	  

amorteringskravet	  analyseras.	  

	  

Det	  finns	  en	  skepticism	  mot	  om	  ett	  amorteringskrav	  i	  sig	  kommer	  minska	  svenskarnas	  

skuldsättningsgrad.	  Bankerna	  har	  redan	  implementerat	  amortering	  i	  sin	  kreditbedömning	  

under	  en	  lång	  tid	  och	  därför	  är	  det	  snarare	  en	  förskjutning	  i	  reglering.	  Efter	  den	  1	  juni	  2016	  

ges	  inget	  utrymme	  för	  undantag	  vid	  nytecknande	  av	  bolån	  med	  belåningsgrad	  över	  50	  

procent,	  förutom	  vid	  nyproduktion	  och	  en	  förändrad	  livssituation	  som	  arbetslöshet,	  

skilsmässa	  eller	  dödsfall.	  Ett	  negativt	  scenario	  är	  att	  amorteringskravet	  som	  endast	  belastar	  

nya	  bolån	  kan	  bidra	  till	  en	  inlåsningseffekt,	  d.v.s.	  hushållen	  väljer	  att	  bo	  kvar	  i	  sina	  befintliga	  

boenden	  för	  att	  undvika	  kravet.	  Detta	  menar	  vi	  på	  kan	  medföra	  ett	  minskat	  utbud	  vilket	  kan	  

pressa	  upp	  bostadspriser	  ytterligare	  varpå	  skuldsättningen	  ökar.	  	  

	  

Det	  återkommande	  svaret	  som	  gavs	  från	  respondenterna	  var	  att	  det	  behövs	  fler	  åtgärder	  för	  

att	  minska	  svenskarnas	  skuldsättning.	  Detta	  håller	  vi	  med	  om	  och	  förutom	  att	  utöka	  

bostadsbyggande	  bör	  bl.a.	  utnyttjandet	  av	  det	  rådande	  bostadsbeståndet	  ses	  över.	  Detta	  

eftersom	  allt	  fler	  människor	  väljer	  att	  bosätta	  sig	  i	  storstäderna	  behöver	  vi	  se	  över	  den	  

bostadsarea	  hushållen	  huserar	  på.	  Flyttkedjan	  måste	  hållas	  igång	  så	  att	  rätt	  hushåll	  bor	  i	  rätt	  

boende.	  På	  det	  sättet	  utnyttjas	  bostadsbeståndet	  på	  ett	  	  mer	  effektivt	  sätt	  och	  detta	  kan	  

vara	  ett	  sätt	  att	  möjliggöra	  ett	  ökat	  utbud	  och	  därav	  kan	  efterfrågan	  besvaras	  och	  priserna	  
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stabileras.	  Detta	  menar	  många	  är	  ett	  vinnande	  koncept	  men	  även	  detta	  är	  en	  hypotes	  som	  

inte	  kan	  utvärderas	  i	  dagsläget.	  	  

	  

Utifrån	  utblicken	  av	  hur	  amorteringskravets	  effekter	  utkristalliserade	  sig	  i	  Nederländerna	  bör	  

svenska	  myndigheter	  vara	  medvetna	  om	  att	  en	  alltför	  snabb	  förändring	  kan	  ge	  negativa	  

konsekvenser.	  Därför	  är	  det	  av	  betydelse	  att	  ha	  detta	  i	  beaktning	  vid	  diskuterandet	  av	  

liknande	  policyåtgärder.	  Huruvida	  det	  kommande	  amorteringskravet	  slår	  mot	  

bostadspriserna,	  som	  därigenom	  kan	  påverka	  svenskarnas	  skuldsättning,	  kan	  ännu	  inte	  

fastställas.	  Den	  lärdomen	  svenska	  myndigheter	  kan	  dra	  från	  det	  Nederländska	  

skräckscenariot	  är	  att	  våga	  ha	  is	  i	  magen	  och	  ge	  kravet	  tid	  för	  att	  kunna	  utvärdera	  möjliga	  

effekter.	  Risken	  med	  amorteringskravet	  är	  att	  priserna	  på	  bostäder	  faller	  och	  hushållen	  

väljer	  att	  bo	  kvar	  i	  sina	  bostäder	  eftersom	  skulden	  blir	  större	  än	  värdet	  av	  bostaden.	  	  

5.5   Ett	  fortsatt	  lappande	  och	  lagande	  eller	  gå	  till	  grundproblemet?	  

Utifrån	  uppsatsens	  kvalitativa	  metod	  så	  framgår	  det	  att	  de	  finanspolitiska	  verktygen	  är	  till	  för	  

att	  dämpa	  symptomen	  av	  hushållens	  skuldsättning.	  Ett	  av	  grundproblematiken	  ligger	  till	  stor	  

del	  i	  att	  efterfrågan	  är	  större	  än	  utbudet	  av	  bostäder	  på	  marknaden,	  vilket	  gör	  att	  priserna	  

pressas	  upp	  och	  hushållen	  är	  tvungna	  att	  belåna	  sig	  högre.	  Att	  ”lappa	  och	  laga”	  kommer	  inte,	  

menar	  vi	  och	  många	  vi	  pratat	  med,	  lösa	  skuldsättningsproblemet.	  Istället	  för	  att	  

implementera	  åtgärder	  som	  gör	  ett	  intrång	  i	  hushållens	  ekonomi	  kan	  blicken	  behöva	  riktas	  åt	  

ett	  annat	  håll.	  Efterfrågan	  är	  större	  än	  utbudet	  på	  Stockholms	  marknad	  och	  det	  är	  kritiskt	  att	  

finna	  en	  jämvikt	  i	  frågan.	  I	  dagsläget	  tar	  byggprocesser	  lång	  tid	  och	  möjligheten	  för	  gemene	  

man	  att	  lägga	  sig	  i	  frågan	  bidrar	  till	  den	  trögrörliga	  utvecklingen.	  	  

	  

Som	  ovan	  nämnts	  är	  ett	  av	  grundproblemen	  bostadsbristen.	  Detta	  trissar	  upp	  priserna	  och	  

för	  att	  se	  till	  att	  utbudet	  ökar	  så	  ser	  vi	  att	  ett	  sätt	  kan	  vara	  att	  sätta	  krav	  på	  kommuner	  att	  

bygga	  mer.	  Dessutom	  kan	  det	  behöva	  krävas	  mer	  av	  byggnadsbolagen.	  Dessa	  åtgärder	  skulle	  

avlasta	  hushållens	  ansträngda	  situation.	  Tillsammans	  skulle	  dessa	  ingripanden	  möjligtvis	  vara	  

en	  start	  för	  att	  motverka	  den	  rådande	  bostadsbrist	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  hushållens	  

skuldsättning.	  	  
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Den	  förskjutning	  av	  efterfrågekurvan	  för	  bostäder	  vilken	  härleds	  till	  ökningen	  av	  inkomster,	  

rådande	  lönsamhet	  att	  teckna	  bolån	  och	  den	  ökade	  inflyttningen,	  bidrar	  tillsammans	  med	  

den	  trögrörliga	  förändringen	  av	  utbudet	  av	  bostäder,	  till	  en	  höjning	  av	  jämviktspriset	  för	  

bostäder	  i	  Stockholmsregionen.	  Se	  figur	  nedan.	  Så	  länge	  det	  finns	  incitament	  samt	  är	  

lönsamt	  att	  belåna	  sig,	  och	  ökning	  av	  inkomsterna	  sker	  kommer,	  enligt	  den	  utbud	  och	  

efterfrågemodell	  presenterad,	  priset	  öka.	  Givet	  ett	  relativt	  oföränderligt	  utbud.	  	  

	  

	  
Figur	  5	  Förskjutning	  av	  efterfrågan	  

Skuldkvotstaket	  som	  finanspolitisk	  åtgärd	  stagnerar	  förskjutningen	  av	  efterfrågekurvan	  då	  

taket	  påverkar	  möjligheten	  att	  ta	  lån.	  Många	  banker	  har	  redan	  ett	  slags	  tak	  implementerat	  i	  

sin	  kreditgivningsprocess	  men	  ett	  myndighetsbeslut	  om	  åtgärden	  skulle	  leda	  till	  ytterligare	  

åtstramningar	  och	  större	  effekt	  på	  marknaden.	  	  

	  

5.6   Är	  skuldkvotstak	  rätt	  verktyg	  att	  använda?	  

Ett	  skuldkvotstak	  skulle	  i	  praktiken	  begränsa	  hur	  mycket	  ett	  hushåll	  har	  möjlighet	  att	  låna	  i	  

förhållande	  till	  sina	  disponibla	  inkomster,	  d.v.s.	  verktyget	  är	  inkomstbaserat.	  I	  dagsläget	  finns	  

ingen	  generell	  definition	  kring	  hur	  ett	  skuldkvotstak	  skall	  fungera	  i	  praktiken,	  oklart	  är	  

huruvida	  det	  skall	  implementeras	  att	  gälla	  individuella	  hushåll	  eller	  direkt	  mot	  bankernas	  

lånestock.	  	  

	  

Verktyget	  som	  sätter	  hushållens	  disponibla	  inkomst	  i	  relation	  till	  dess	  skulder	  kan	  vara	  fel	  

mått	  att	  använda	  vid	  belåningstillfället.	  Övriga	  tillgångar	  tas	  inte	  med	  i	  beräkningen.	  Detta	  
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mått	  är	  begränsat	  till	  en	  given	  tidpunkt	  och	  tar	  inte	  hänsyn	  till	  hushållens	  årliga	  

inkomstökning.	  Om	  banken	  endast	  ser	  till	  hushållets	  inkomst	  vid	  den	  aktuella	  lånedagen	  blir	  

det	  färre	  hushåll	  som	  kan	  belåna	  sig,	  framförallt	  kommer	  förstagångsköpare	  påverkas	  

negativt	  av	  verktyget.	  Det	  som	  inte	  tas	  hänsyn	  till	  är	  att	  flertalet	  som	  ansöker	  om	  bolån	  är	  i	  

början	  av	  sin	  karriär	  och	  att	  löneutvecklingen	  kommer	  gå	  upp.	  Beroende	  på	  om	  myndigheten	  

väljer	  att	  tillämpa	  verktyget	  dynamiskt	  eller	  statiskt	  anser	  vi	  har	  en	  stor	  betydelse.	  Får	  

verktyget	  variera	  över	  tid	  och	  förändras	  utifrån	  marknaden	  sett,	  som	  t.ex.	  prisutvecklingen	  

på	  bostäder,	  ges	  möjlighet	  att	  förebygga	  obalanser.	  Bankerna	  har	  länge	  använt	  detta	  tak	  i	  

sina	  kreditgivningsprocesser	  men	  till	  skillnad	  från	  ett	  myndighetskrav	  så	  finns	  det	  istället	  

svängrum	  hos	  banken	  när	  de	  ska	  bevilja	  lån.	  Ett	  myndighetskrav	  är	  däremot	  fastställt–	  har	  

hushållen	  inte	  en	  tillräcklig	  inkomst	  i	  relation	  till	  skulden	  beviljas	  inget	  lån.	  Det	  som	  inte	  får	  

förbises	  är	  att	  ett	  undantag	  för	  15	  procent	  av	  bankkunderna	  får	  göras	  men	  samtidigt	  tror	  vi	  

att	  verktyget	  kommer	  slå	  hårt	  mot	  hushållen	  samt	  att	  en	  viss	  känsla	  av	  diskriminering	  hos	  

hushållen	  kommer	  växa	  fram.	  

	  

5.7   Hushållen	  har	  goda	  marginaler	  

Hushållens	  marginaler	  är	  en	  viktig	  aspekt	  i	  skuldsättningsfrågan.	  Likt	  vad	  som	  beskrivs	  i	  

empirin	  så	  ger	  FI:s	  årliga	  stresstester,	  vilka	  testar	  hur	  god	  motståndskraft	  ett	  hushåll	  har	  ifall	  

negativa	  scenarier	  inträffar,	  en	  tydlig	  riktlinje	  av	  hur	  pass	  goda	  hushållens	  marginaler	  är.	  Vi	  

är	  således	  av	  den	  uppfattningen	  att	  marginalerna	  hos	  hushållen	  får	  anses	  vara	  sunda	  och	  att	  

en	  räntehöjning	  inte	  kommer	  ha	  en	  större	  negativ	  påverkan	  på	  ekonomin.	  Likaså	  ska	  

tilläggas	  att	  bankerna	  testar	  hushållens	  betalningsförmåga	  i	  sin	  Kalp-‐modell.	  För	  att	  bli	  

beviljad	  ett	  lån	  så	  krävs	  att	  hushållen	  klarar	  av	  de	  olika	  räntesatser	  som	  testas	  och	  även	  här	  

påvisas	  hushållens	  motståndskraft	  som	  förstärker	  vår	  uppfattning	  om	  ett	  sunt	  sparande.	  	  

	  

Det	  som	  ytterligare	  styrker	  argumentet	  för	  hushållens	  goda	  marginaler	  syns	  tydligt	  i	  samtliga	  

stresstester	  av	  arbetslöshet,	  räntehöjning	  och	  en	  kombination	  i	  bostadsprisfall	  med	  stress.	  

Här	  visar	  statistiken	  på	  en	  ökad	  marginal	  vilket	  får	  anses	  vara	  en	  skuldlättnad	  för	  hushåll.	  Att	  

endast	  1	  procent	  av	  hushållen	  får	  ett	  underskott	  i	  sin	  ekonomi	  då	  ett	  bostadsprisfall	  i	  

kombination	  med	  räntehöjning	  eller	  arbetslöshet	  sker	  visar	  även	  på	  goda	  marginaler.	  	  
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Det	  ska	  dock	  tilläggas	  att	  olika	  grupper	  kan	  drabbas	  olika	  hårt	  av	  scenarierna.	  Hushåll	  som	  

nyligen	  tecknat	  bolån	  kan	  vara	  en	  av	  dessa	  grupper	  och	  likaså	  gruppen	  över	  65	  år.	  Vi	  

resonerar	  på	  det	  sättet	  att	  de	  yngre	  hushållen	  har	  inte	  haft	  samma	  möjlighet	  att	  hinna	  spara	  

ihop	  ett	  kapital.	  Har	  de	  dessutom	  nyligen	  köpt	  en	  bostad	  	  finns	  risken	  att	  en	  plötslig	  

förändring	  drabbar	  dessa	  hushåll	  hårdare.	  Detta	  med	  tanke	  på	  den	  senaste	  tidens	  

prisuppgång	  av	  bostäder	  som	  kräver	  en	  större	  kapitalinsats	  vilket	  kan	  ha	  urholkat	  deras	  

buffert	  samt	  ett	  större	  lån	  och	  högre	  ränteutgifter.	  Det	  som	  skall	  tas	  med	  i	  beräkning	  är	  att	  

förändringarna	  förmodligen	  ej	  kommer	  att	  ske	  över	  en	  natt.	  En	  räntehöjning	  som	  innebär	  en	  

ökad	  räntekostnad	  sker	  succesivt	  och	  då	  ges	  hushåll	  tid	  att	  se	  över	  sin	  ekonomi	  och	  förändra	  

sitt	  konsumtionsmönster.	  Likaså	  brukar	  en	  uppsägning	  innebära	  att	  individen	  får	  ett	  

avgångsvederlag	  och	  under	  denna	  period	  har	  individen	  tid	  att	  söka	  nytt	  arbete.	  Marginalerna	  

hos	  hushållen	  vid	  dessa	  förändringen	  kan	  möjligtvis	  rubbas	  men	  vi	  anser	  att	  tidsaspekten	  ger	  

individen	  möjlighet	  att	  stabilisera	  tillvaron.	  	  

	  

Svenskarnas	  buffertsparande	  har	  ökat	  med	  åren	  som	  vi	  nämnt	  tidigare	  i	  uppsatsen.	  Hushåll	  

med	  en	  ekonomisk	  buffert	  på	  nio	  månader	  ökade	  från	  14	  till	  23	  procent	  från	  2009	  till	  2015	  

och	  även	  detta	  påvisar	  att	  hushåll	  kan	  täcka	  för	  förluster.	  Dessutom	  minskade	  antalet	  hushåll	  

som	  angav	  att	  de	  inte	  hade	  något	  buffert	  över	  huvud	  taget.	  Detta	  anser	  vi	  tyder	  på	  en	  

medvetenhet	  hos	  hushållen	  och	  att	  de	  är	  rustade	  för	  oväntade	  förändringar.	  Visserligen,	  

även	  nämnt	  ovan,	  skall	  nämnas	  att	  vid	  ett	  köp	  av	  en	  bostad	  som	  gått	  upp	  i	  pris	  krävs	  på	  

grund	  av	  bolånetaket	  en	  hög	  insats	  vilket	  kan	  ha	  en	  stor	  påverkan	  på	  hushållens	  buffertar.	  	  

	  

För	  att	  knyta	  an	  till	  amorteringskravet	  som	  ska	  träda	  i	  kraft	  den	  1	  juni	  2016	  så	  kommer	  detta	  

således	  inte	  ha	  en	  stor	  påverkan	  på	  hushållens	  marginalöverskott.	  Som	  nämndes	  i	  empirin	  så	  

sjunker	  överskotten	  som	  andel	  av	  inkomsterna	  med	  3	  procent	  vilket	  inte	  kan	  anses	  vara	  en	  

stor	  påfrestning	  för	  hushållen.	  Även,	  gruppen	  med	  lägst	  inkomst	  får	  en	  förlust	  på	  350	  kr	  i	  

månaden	  och	  de	  med	  höst	  inkomst	  2400	  kr.	  Slagkraften	  anser	  vi	  därför	  vara	  tunn.	  
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6   Slutsats	  	  

Avsnittet	  slutsats	  ämnar	  presentera	  det	  resultat	  	  genom	  studien	  framkommit	  för	  att	  knyta	  an	  

till	  syfte	  och	  frågeställning.	  Slutsatserna	  efterföljs	  av	  kritik	  av	  studien	  samt	  förslag	  till	  

fortsatta	  studier.	  	  

6.1   Slutsatser	  
6.1.1   Är	  ett	  införande	  av	  	  de	  finanspolitiska	  verktygen	  en	  effektiv	  väg	  att	  gå	  för	  att	  minska	  

hushållens	  skuldsättning?	  
För	  att	  få	  önskad	  effekt	  och	  därmed	  dämpa	  svenskarnas	  skuldsättning	  krävs	  en	  succesiv	  

implementering	  resp.	  utfasande	  av	  verktygen.	  Viktig	  är	  att	  utrymme	  för	  utvärdering	  och	  

förändring	  ges,	  så	  att	  negativa	  externaliteter	  snabbt	  fångas	  upp	  och	  kan	  ses	  över.	  Dynamiska	  

verktyg	  som	  kan	  kan	  variera	  över	  tid	  och	  därmed	  följa	  marknaden	  samt	  rådande	  ränteläge	  är	  

önskvärt	  i	  denna	  fråga.	  

Tillfrågade	  banker	  använder	  redan	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  amortering	  och	  skuldkvotstak	  i	  sin	  

kreditgivning	  vilket	  i	  praktiken	  medför	  att	  myndighetsbeslutet	  får	  en	  normerande	  effekt	  

snarare	  än	  att	  	  det	  innebär	  något	  nytt.	  	  

Verktygen	  är	  inte	  en	  av	  grundpelarna	  till	  att	  lösa	  problemet	  utan	  dessa	  handlar	  om	  att	  skapa	  

krockkuddar	  för	  eventuella	  externaliteter.	  Fundamentalt	  för	  en	  förändrad	  skuldsättning	  

ligger	  i	  attityden	  hos	  hushållen	  samt	  den	  rådande	  bostadsbristen.	  Vad	  som	  behövs	  är	  ett	  

förenklat	  regelverk	  kring	  nybyggnationer	  för	  att	  effektivisera	  utvecklandet	  av	  bostäder.	  Att	  

även	  ställa	  krav	  på	  andra	  aktörer	  såsom	  kommuner	  byggnadsbolag	  skulle	  kunna	  möjliggöra	  

ett	  utökat	  byggande	  vilket	  kan	  medföra	  en	  avkylande	  effekt	  på	  bostäder	  som	  då	  dämpar	  

hushållens	  skuldsättning. 

I	  grunden	  handlar	  det	  om	  att	  gå	  ifrån	  dagens	  symptombekämpning	  för	  att	  istället	  lägga	  fokus	  

på	  det	  verkliga	  problemet,	  bostadsbristen.	  Där	  behövs	  en	  förändring	  av	  regelverk	  samt	  

skattepolitik.	  Detta	  ligger	  dock	  utanför	  denna	  uppsats	  avgränsning	  och	  lämnas	  därför	  som	  

förslag	  till	  kommande	  studier.	  	  
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6.1.2   	  Vilka	  är	  för-‐	  och	  nackdelarna	  med	  de	  finanspolitiska	  verktygen	  för	  hushållens	  
skuldsättning?	  

Amorteringskrav	  

Amorteringskravet	  kan	  ses	  som	  ett	  strukturerat	  sparande,	  vilket	  minskar	  belåningsgraden	  då	  

skulden	  succesivt	  avtar	  vid	  varje	  amorteringstillfälle.	  Dessutom	  så	  minskar	  den	  ekonomiska	  

sårbarheten	  för	  förändringar	  som	  sker	  på	  marknaden	  så	  som	  en	  räntehöjning.	  

Kravet	  tar	  ifrån	  hushållen	  amorteringsfriheten.	  Detta	  skapar	  en	  norm	  vilket	  kan	  reducera	  

risken	  för	  finansiella	  obalanser	  som	  på	  sikt	  kan	  slå	  tillbaka	  på	  hushållen.	  	  

Då	  hushållen	  frihetsberövas	  amorteringsmöjligheten	  kan	  det	  medföra	  ett	  förändrat	  

konsumtionsmönster	  då	  en	  större	  del	  av	  inkomsten	  måste	  läggas	  på	  boendekostnader.	  

Dessutom	  finns	  inget	  utrymme	  till	  att	  fritt	  få	  välja	  en	  gynnsam	  sparandeform,	  då	  amortering	  

kan	  ses	  som	  ett	  bundet	  sparande	  i	  bostaden.	  	  	  

Amorteringskravets	  effekter	  på	  svenskarnas	  skuldsättning	  kommer	  troligtvis	  inte	  ha	  en	  

större	  påverkan	  då	  detta	  redan	  är	  implementerat	  sedan	  länge	  hos	  de	  flesta	  banker.	  

Utfasande	  ränteavdrag	  

Ett	  slopat	  ränteavdrag	  slår	  mot	  samtliga	  bolånetagare	  då	  en	  subvention	  avlägsnas	  och	  en	  

större	  del	  av	  inkomsten	  får	  läggas	  på	  boendekostnader.	  Ett	  utfasande	  av	  detta	  verktyg	  skulle	  

kunna	  innebära	  en	  minskad	  efterfrågan	  på	  bolån	  vilket	  kan	  ha	  en	  avkylande	  effekt	  på	  

bostadsmarknaden	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  dämpa	  skuldsättningen.	  	  

Ränteavdragets	  värde	  är	  i	  dagsläget	  inte	  lika	  stort	  som	  tidigare	  då	  räntorna	  är	  historiskt	  låga.	  

Detta	  verktyg	  skulle	  göra	  största	  möjliga	  nytta	  om	  det	  förändrades	  till	  dynamiskt,	  dvs	  att	  det	  

kan	  variera	  det	  över	  tid,	  beroende	  på	  hur	  marknaden	  och	  ränteläget	  ser	  ut.	  Om	  inte,	  så	  bör	  

det	  succesivt	  fasas	  ut	  för	  att	  inte	  elda	  på	  skuldsättningen.	  	  

Skuldkvotstak	  

Verktyget	  är	  positivt	  då	  det	  utesluter	  hushåll	  som	  ligger	  på	  marginalgränsen	  och	  således	  har	  

en	  låg	  disponibel	  inkomst	  i	  relation	  till	  skulden.	  Däremot	  ser	  inte	  verktyget	  till	  hushållens	  

resterande	  tillgångar,	  vilket	  kan	  skapa	  en	  viss	  problematik.	  	  
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Skuldkvotstak	  som	  verktyg	  baseras	  på	  hushållens	  dagsfärska	  inkomst	  vilket	  då	  kan	  vara	  

diskriminerande	  mot	  dem	  med	  låg	  inkomst,	  speciellt	  då	  bostadspriserna	  har	  ökat	  kraftigare	  

än	  inkomsterna	  de	  senaste	  åren. 	  

Även	  detta	  krav	  kan	  ha	  en	  avkylande	  effekt	  på	  bostadsmarknaden	  vilket	  gör	  att	  hushållens	  

skulder	  kan	  minska.	  Däremot	  har	  bankerna	  använts	  sig	  av	  detta	  krav	  som	  en	  parameter	  i	  sin	  

kreditgivningsprocess	  under	  en	  tid	  och	  är	  därför	  ingen	  nyhet	  utan	  skapar	  snarare	  än	  

normerande	  effekt.	  

6.1.3   Vilka	  hushåll	  påverkas	  av	  de	  finanspolitiska	  verktygen?	  
Amorteringskrav	  

I	  och	  med	  amorteringskravets	  utformning	  kommer	  det	  att	  beröra	  alla	  hushåll	  som	  upptar	  ett	  

bolån	  med	  belåningsgrad	  över	  50	  procent.	  Dess	  påverkan	  på	  hushållens	  ekonomin	  beror	  till	  

stor	  del	  på	  hur	  stort	  lånet	  är,	  dvs.	  hur	  stor	  amorteringen	  blir.	  Vidare	  får	  amorteringens	  

storlek	  betydelse	  för	  hushållens	  möjliga	  konsumtion	  av	  andra	  varor,	  då	  en	  större	  del	  av	  

disponibelinkomsten	  i	  och	  med	  kravet	  kommer	  att	  användas	  för	  boendekostnad.	  Störst	  

betydelse	  får	  de	  för	  de	  hushåll	  med	  en	  hög	  belåningsgrad	  och	  små	  marginaler.	  

Ränteavdrag	  

Ett	  utfasande	  av	  ränteavdraget	  resulterar	  i	  att	  en	  större	  andel	  av	  hushållens	  inkomster	  

kommer	  att	  gå	  till	  boendekostnader.	  Det	  påverkar	  inte	  bankerna	  i	  deras	  

kreditgivningsprocess	  utan	  slår	  mot	  hushållen.	  Det	  innebär	  ingen	  kostnad	  utan	  handlar	  om	  

att	  hushållen	  inte	  längre	  har	  tillgång	  till	  ett	  bidrag.	  Samtliga	  bolånetagare	  berörs,	  och	  störst	  

påverkan	  får	  det	  hos	  de	  hushåll	  med	  en	  hög	  belåningsgrad	  samt	  de	  hushåll	  som	  tagit	  med	  

detta	  avdrag	  i	  sina	  kalkyler	  för	  boendekostnader.	  	  

Skuldkvotstak	  

Skuldkvotstak,	  i	  motsats	  till	  amorteringskrav,	  påverkar	  låntagarens	  möjlighet	  att	  ta	  lån	  samt	  

är	  avgörande	  för	  lånets	  storlek.	  Oavsett	  om	  ett	  skuldkvotstak	  skulle	  bli	  aktuellt	  med	  en	  gräns	  

på	  400	  alternativt	  600	  procent	  av	  inkomsten,	  har	  det	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  hushållens,	  

den	  enskilda	  individens,	  möjlighet	  att	  uppta	  ett	  bolån.	  Språngbrädan	  in	  på	  

bostadsmarknaden	  blir	  längre	  och	  de	  hushåll	  som	  tidigare	  hade	  möjlighet	  att	  belåna	  sig	  blir	  

uteslutna.	  De	  hushåll	  som	  stängs	  ute	  är	  människor	  i	  början	  av	  sin	  karriär,	  vilka	  inte	  hunnit	  

med	  en	  löneutveckling,	  pensionärer	  med	  en	  låg	  pension	  samt	  övriga	  låginkomsttagare.	  	  
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Sammanfattningsvis	  tror	  vi	  att	  hushåll	  i	  storstadsområdena,	  där	  bostadspriserna	  är	  som	  

högst,	  kommer	  drabbas	  hårdast	  av	  samtliga	  krav.	  Detta,	  likt	  nämnt	  i	  empirin,	  då	  hushållens	  

skulder	  består	  till	  81	  procent	  av	  bolån.	  Eftersom	  både	  bostadspris-‐	  och	  kreditcyklerna	  har	  

ökat	  i	  en	  snabbare	  takt	  i	  framförallt	  Stockholm	  och	  Göteborg	  än	  i	  resterande	  delen	  av	  landet	  

så	  ser	  vi	  att	  kraven	  kommer	  slå	  hårdare	  mot	  dem	  som	  vill	  träda	  in	  på	  bostadsmarknaden	  i	  

dessa	  två	  städer.	  Stockholms	  bostadsmarknad	  får	  anses	  vara	  en	  marknad	  i	  sig	  då	  

urbaniseringen	  gjort	  att	  utbudet	  på	  bostäder	  inte	  matchar	  efterfrågan.	  Till	  detta	  ska	  också	  

tilläggas	  att	  räntorna	  varit	  låga	  under	  en	  lång	  tid	  vilket	  gjort	  att	  hushållens	  skulder	  växt	  

drastiskt	  under	  det	  senaste	  decenniet.	  	  

6.2   Kritik	  av	  det	  egna	  arbetet	  

Det	  finns	  viss	  kritik	  till	  val	  av	  metod.	  En	  kvalitativ	  metod	  kan	  tidvis	  anses	  sakna	  samma	  

trovärdighet	  som	  en	  kvantitativ	  metod.	  Antalet	  enheter	  som	  uppsatsens	  slutsatser	  grundats	  

på	  är	  betydligt	  färre	  än	  om	  en	  kvantitativ	  metod	  använts.	  	  

Vid	  intervjutillfällena	  finns	  en	  osäkerhet	  kring	  hur	  pass	  subjektivt	  respektive	  objektivt	  

respondenten	  har	  svarat.	  Uppsatsens	  frågeställning	  kan	  komma	  att	  beröra	  den	  tillfrågade	  

vilket	  gör	  att	  svaret	  snarare	  blir	  subjektivt	  än	  objektivt.	  Detta	  kan	  således	  påverka	  uppsatsen	  

då	  svaren	  ligger	  till	  grund	  för	  de	  flesta	  slutsatser.	  Dessutom	  kan	  respondenten	  svarat	  på	  ett	  

sådant	  sätt	  som	  hen	  tror	  kommer	  gynna	  uppsatsen.	  Detta	  har	  inte	  uppfattats	  under	  

intervjuerna	  men	  möjligheten	  finns	  att	  sådana	  svar	  förekommit	  som	  inte	  uppfångats.	  	  

Vidden	  av	  uppsatsen	  har	  medfört	  att	  en	  viss	  begränsningsproblematik,	  med	  betoning	  på	  

litteraturstudien.	  Det	  finns	  stora	  mängder	  av	  rapporter	  från	  de	  finansiella	  aktörerna	  ,	  samt	  

akademiska	  skrifter	  såsom	  artiklar,	  tidigare	  uppsatser	  och	  remissyttranden	  och	  därav	  kan	  

urvalet	  av	  dessas	  relevans	  ifrågasättas.	  

6.3   Förslag	  till	  fortsatta	  studier	  

Med	  bakgrund	  i	  denna	  uppsats	  kan	  konstateras	  att	  detta	  är	  ett	  brett	  ämne	  där	  de	  

finanspolitiska	  verktygen	  används	  som	  krockkuddar	  samt	  för	  att	  ta	  av	  udden	  av	  problemet.	  

Uppkommit,	  under	  genomförandet	  av	  denna	  uppsats,	  har	  att	  problematiken	  grundas	  i	  själva	  
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verket	  i	  annat	  än	  svenskarnas	  skuldsättning.	  Ytterligare	  studier	  i	  ämnet	  skulle	  därför	  möjligen	  

vara	  att	  se	  över	  de	  regleringar	  som	  hämmar	  byggandet	  samt	  utvecklandet	  av	  bostäder.	  Att	  

effektivisera	  processen	  genom	  att	  kartlägga	  de	  bromsklossar	  som	  finns.	  	  

I	  övrigt	  kan,	  som	  diskuterats	  ovan,	  inflationsmålets	  aktualitet	  i	  dagens	  samhälle	  studeras.	  

Likaså	  kan	  det	  vara	  av	  intresse	  att	  se	  till	  amorteringskravets	  effekter	  en	  tid	  efter	  dess	  

implementering.	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1.	  Intervjumall	  för	  banksektor	  

• Finns	  det	  en	  befogad	  oro	  för	  hushållens	  skuldsättningsgrad?

• Hur	  ser	  du	  på	  en	  långsiktig	  effekt	  av	  amorteringskravet	  för	  hushållens	  skuldsättning

för	  en	  attityförändring?

• Arbetar	  ni	  aktivt	  med	  ett	  typ	  av	  skuldkvotstak,	  om	  ja	  hur.	  Om	  nej,	  använder	  ni	  någon

likvärdig	  metod

• Är	  ränteavdraget	  en	  betydande	  faktor	  för	  er,	  och	  hur	  ser	  era	  kunder	  på	  det.

• Vidare	  diskuteras	  en	  skuldtjänstkvot	  samt	  Kalp-‐kalkyl	  för	  att	  begränsa	  och	  validera

hushållens	  skuldsättning.	  Använder	  ni	  dessa	  alt.	  vilka	  andra	  verktyg	  använder	  ni	  aktivt

i	  er	  kreditgivningsprocess.

• Ser	  ni	  en	  skuldmedvetenhet	  hos	  hushållen	  låntagarna/privatpersonerna?

Bilaga	  2.	  Intervjumall	  för	  Finansinspektionen	  

• Finns	  en	  befogad	  oro	  för	  hushållens	  skuldsättning?

• Vinningen	  med	  amorteringskravet

o Om	  amorteringskravet	  ej	  når	  önskat	  effekt	  hur	  går	  man	  vidare?

• Förs	  ett	  resonemang	  kring	  hushållens	  marginalers	  betydelse	  för	  den	  finansiella

stabiliteten?

• Behovet	  at	  ett	  myndighetsbeslut

• Ett	  skuldkvotstak

Bilaga	  3.	  Intervjumall	  för	  Hans	  Lind	  

• Finns	  en	  befogad	  oro	  för	  hushållens	  skuldsättning?

• Är	  de	  finanspolitiska	  rätt	  väg	  att	  gå	  för	  att	  minska	  de	  svenska	  hushållens

skuldsättning?

• Får	  de	  finanspolitiska	  verktygen	  en	  inverkan	  på	  utbudet	  av	  bostäder?

• Symptombekämpning	  alternativt	  grundproblematik?

• Hur	  ser	  du	  på	  behovet	  av	  ett	  myndighetsbeslut?

• Hur	  kommer	  ett	  utfasande	  av	  ränteavdraget	  påverka	  hushållens	  ekonomi?
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