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n	 Förord

Den svenska bolånemarknaden – en bild av styrkor och svagheter

Sedan mitten av 1990-talet har bostadspriserna i Sverige stigit och de svenska 

hushållens bolåneskulder ökat kraftigt. De svenska bostadspriserna och skuldsätt-

ningen bland hushållen dämpades visserligen under finanskrisen 2008–2009, men 

de har därefter fortsatt att stiga. Riksbanken har under en längre tid diskuterat 

och analyserat effekterna av och riskerna med hushållens växande skuldsättning 

och de stigande bostadspriserna ur ett stabilitetsperspektiv. Hushållens skuldsätt-

ning har också diskuterats ur andra perspektiv. Diskussionerna har till exempel 

handlat om huruvida bankernas vinstmarginaler på bolån är rimliga. Därmed 

har bolånemarknaden kommit i fokus i samhällsdebatten.

Denna rapport syftar till att förklara hur den svenska bolånemarknaden ser ut och 
fungerar i dag samt hur den har utvecklats över tid. Rapporten beskriver också 
vilka faktorer som har drivit hushållens efterfrågan på och bankernas utbud av 
bolån. ett särskilt syfte med rapporten är att belysa vilka aspekter som utmärker 
just den svenska bolånemarknaden och i vilket avseende denna skiljer sig från hur 
det ser ut i andra länder. 

Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka förståelsen för hur den 
svenska bolånemarknaden ser ut och fungerar samt vilken betydelse den har för 
det svenska finansiella systemet. Dessutom diskuterar rapporten de styrkor och 
svagheter som finns på den svenska bolånemarknaden. Bolånen är till exempel den 
största tillgången på de svenska bankernas balansräkningar och därmed mycket 
viktiga för bankernas resultat. Bolånen spelar också en viktig roll för de svenska 
bankernas finansiering eftersom de till stor del finansierar sig genom att ge ut 
säkerställda obligationer med bolån som säkerhet. tillgången till denna finansie-
ringskälla har medfört välfärdsvinster i och med att bankerna har kunnat förse 
hushållen med en stor mängd bolån till låg kostnad. Hushållens stora efterfrågan 
på bolån i kombination med ökat utbud av bolån har gjort att svenska hushåll 
blivit allt mer skuldsatta. Utöver detta har marknaden för säkerställda obligationer 
snabbt blivit den största obligationsmarknaden i Sverige och den har på så sätt stor 
betydelse för många typer av investerare, både svenska och utländska.1 

1 Se till exempel Den svenska finansmarknaden 2013. Sveriges riksbank.
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Rapporten kompletterar andra rapporter där Riksbanken analyserar frågor 
kopplade till den svenska bostadsmarknaden. Det gäller till exempel Riksbankens 
utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden2 eller rapporten Finansiell 
stabilitet som publiceras två gånger per år. 

Arbetet med att ta fram rapporten har letts av Jill Billborn och clara Fernström, 
som samlat och analyserat materialet tillsammans med Robert emanuelsson, 
Hannes Janzén, David kjellberg, maria Sandström och Jakob Winstrand.3 

kasper Roszbach
chef, Avdelningen för finansiell stabilitet

2 Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden. 2011. Sveriges riksbank.
3 Arbetsgruppen har verkat under en styrgrupp som bestått av malin Alpen, Gina Bayoumi, Johanna Fager 

Wettergren, Joanna Gerwin, mia Holmfeldt, martin W Johansson, olof Sandstedt, Annika Svensson och 
David Vestin. mattias Persson var ordförande i styrgruppen fram till juli 2013. Arbetsgruppen vill rikta 
ett tack för synpunkter från referensgruppen bestående av kerstin Hallsten, Göran lind, Staffan Viotti 
och Anders Vredin. Vi vill också tacka Anders Bjällskog, emma Brattström, åsa ekelund, Peter englund, 
thomas Jansson, Reimo Juks, Per mattsson, kerstin mitlid, marianne Sterner, Albina Soultanaeva, erik von 
Schedvin, Jonas Söderberg och Aron Verständig. 



FRåN Ax tIll lImPA: DeN SVeNSkA BolåNemARkNADeN ocH DeSS Roll I Det FINANSIellA SyStemet 7

n	 Sammanfattning

Bolånemarknaden är den marknad där de hushåll som efterfrågar bolån möter de 
aktörer, vanligtvis banker, som erbjuder dessa lån. ett bolån används för att finan-
siera ett köp av en bostad och skiljer sig från andra typer av lån genom att bosta-
den står som säkerhet för lånet. 

Bolånemarknaden är en viktig del av det finansiella systemet

Den svenska bolånemarknaden är stor. Bolån utgjorde vid utgången av 2013 
47 procent av de svenska bankernas totala utlåning. Denna andelar har vuxit 
v äsentligt sedan början av 2000-talet. 2001 var motsvarande siffra 30 procent.4 

I Sverige har bolånemarknaden och det finansiella systemet utvecklats på ett sätt  
s å att

• bostadsinstitut och banker är nära sammanlänkade i stora koncerner

• hushållens sparande till stor del sker i värdepapper i stället för på bankkonton

• bolån till stor del finansieras med marknadsfinansiering i stället för inlåning

• bolån i svenska kronor till stor del finansieras i utländsk valuta via de 
internationella värdepappersmarknaderna

• bankernas motpartskrets i stor omfattning består av utländska investerare 
vilka därigenom sätter villkoren för bankernas finansiering

• det finns en väsentlig finansieringsrisk i bankernas finansiering av bolån

Bolånemarknaden är på detta sätt nära sammanlänkad med det finansiella sys-
temet. Det finns många styrkor med det svenska finansiella systemet. Bankernas 
finansieringsmodell har till exempel medfört att tillgången till finansiering har blivit 
större och att fler hushåll har kunnat låna, vilket har medfört stora välfärdsvinster. 
För hushållen har tillgången till värdepappersmarknaden också medfört ökade 
möjligheter att sprida riskerna och öka avkastningen i sparandet. 

men det finns också svagheter. I och med att bolånemarknaden har vuxit har 
marknaden för bankernas säkerställda obligationer vuxit till att bli den största 
marknaden för svenska värdepapper. Det har medfört att det svenska bank-
väsendet i dag är beroende av att bolånemarknaden fungerar väl och att investe-
rarna bedömer riskerna som låga. Det svenska finansiella systemet är därmed 
känsligt för störningar på bolånemarknaden.

4 Avser svenska monetära finansiella instituts (mFI) utlåning med bostäder som säkerhet, som andel av deras 
totala utlåning till allmänheten.
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Ekonomiska och politiska förändringar har skapat dagens situation

Att den svenska bolånemarknaden ser ut och fungerar som den gör är ett resultat 
av en rad ekonomiska och politiska beslut. Grunden till den bolånemarknad vi 
har i dag lades under 1950-talet när det svenska finansiella systemet var kraftigt 
reglerat. Regleringarna styrde inte bara villkoren för hushållens möjligheter att ta 
upp lån utan också villkoren för bostadsinstitutens finansiering av bolånen. Det 
skapades en finansieringsmodell där hushållens sparande kanaliserades till bostads-
obligationer.

När regleringarna så småningom upphörde under 1980-talet fortsatte ekono-
miska och politiska initiativ att driva hushållens sparande mot bostadsobligationer, 
nu mer indirekt via olika former av fonder och pensionssparande. Detta medförde 
att antalet mellanhänder och kopplingar mellan olika finansiella aktörer ökade 
och att det svenska finansiella systemet blev mer komplext. Avreglering och ökad 
internationalisering innebar så småningom att de svenska bankerna fick tillgång till 
internationella kapitalmarknader på ett annat sätt än tidigare. 

Låga räntor och generösa villkor har ökat efterfrågan på bolån

Flera faktorer har bidragit till att de svenska hushållen sedan i mitten av 1990-talet 
har efterfrågat allt mer bolån. Hushållens inkomster har till exempel stigit samtidigt 
som kostnaderna för bolånen har minskat i och med att räntorna varit låga. kredit-
villkoren för bolån har även blivit mer generösa vilket gjort det möjligt för fler att 
ta upp bolån. Priserna på bostäder har dessutom stigit kraftigt, i synnerhet under 
2000-talet, vilket också har ökat hushållens lånebehov.

Bolånen har varit lönsamma för bankerna

Bankerna har samtidigt kunnat erbjuda hushållen en allt större mängd bolån. Att 
låna ut till bostäder har varit lönsamt för dem, dels till följd av regelförändringar, 
dels till följd av förändringar i sättet att finansiera bolån. Bankerna finansierar 
bolånen till stor del genom att ge ut säkerställda obligationer som köps av både 
svenska och utländska investerare. Den ökade möjligheten att finansiera sig på 
de internationella kapitalmarknaderna har inneburit att tillgången till kapital har 
blivit större och att bankerna på så sätt lättare och billigare har kunnat finansiera 
svenska bolån.



FRåN Ax tIll lImPA: DeN SVeNSkA BolåNemARkNADeN ocH DeSS Roll I Det FINANSIellA SyStemet 9

n	 1  efterfrågan på bolån

På bolånemarknaden efterfrågar hushåll bolån för att finansiera bostadsköp. Hur 
stort bolån ett specifikt hushåll efterfrågar påverkas av ett antal faktorer som till 
exempel inkomsten, priset på bostaden och kostnaden för bolånet. I detta kapitel 
diskuteras övergripande vilka faktorer som har påverkat hushållens efterfrågan på 
bolån sedan mitten av 1990-talet. Avslutningsvis diskuteras hur det går till i prakti-
ken när ett hushåll tar ett bolån.

1.1  UtVecklINGeN AV HUSHålleNS eFteRFRåGAN På BolåN SeDAN mItteN AV 

1990-tAlet

När den svenska kreditmarknaden avreglerades i mitten av 1980-talet ökade de 
svenska hushållens efterfrågan på bolån kraftigt. Bolån hade tidigare varit en 
bristvara men i och med avregleringen fick bankerna själva styra sin utlåning, 
vilket medförde att fler hushåll fick möjlighet att låna (se också kapitel 2 och 3). 
I samband med den svenska bankkrisen i början av 1990-talet sjönk hushållens 
efterfrågan på bolån för att sedan öka igen när ekonomin åter tog fart i mitten av 
90-talet. I synnerhet steg efterfrågan kraftigt under 2000-talet (se diagram 1.1). 
mellan år 2000 och 2013 ökade hushållens totala skulder från cirka 1 000 mil-
jarder kronor till cirka 3 300 miljarder kronor. Av dessa uppgick i slutet av 2013 
andelen bolån till 72 procent. Det motsvarar drygt 60 procent av Sveriges BNP 
under samma år.5 

5 Denna uppgift inkluderar inte hushållens lån med säkerhet i ägarlägenheter, flerbostadshus, lantbruks-
fastigheter eller övriga fastigheter. om man inkluderar dessa lån uppgick andelen bolån till cirka 79 procent 
av hushållens totala skulder i slutet av 2013.
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Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 1.1. De svenska hushållens skulder
Procent av BNP

Under 2000-talet har även de reala skulderna, det vill säga skulderna justerade för 
inflation, ökat (se diagram 1.2). Det skiljer sig från utvecklingen under 1970- och 
1980-talet då hushållens nominella skulder ökade kraftigt men den reala skuld-
ökningen dämpades av hög inflation. Periodvis medförde den höga inflationen att 
de reala skulderna till och med minskade. en annan skillnad är att under 70- och 
80-talen utgjorde bolånen en mindre del av hushållens totala skulder än under 
2000-talet. Andelen konsumtionslån har således minskat i jämförelse med andelen 
bolån. 

Hushållens sammantagna skuldbörda6 kan illustreras med den så kallade skuld-
kvoten, det vill säga skulderna i förhållande till den disponibla inkomsten. Denna 
kvot har nästan fördubblats sedan mitten av 1990-talet och uppgick till drygt 
170 procent i slutet av 2013 (se diagram 1.3).

6 I detta mått ingår alla typer av skulder som till exempel olika former av konsumtionslån, bolån, skatte-
skulder och studieskulder.
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Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 1.2. Hushållens nominella och reala skulder
Årlig procentuell förändring

Nominella skulder Reala skulder 

Det är flera faktorer som fått de svenska hushållens efterfrågan på bolån att öka 
sedan mitten av 1990-talet. Allra viktigast är troligen att hushållens ekonomiska 
förutsättningar att hantera de kostnader som ett bolån för med sig har föränd-
rats under perioden. Priserna på bostäder har även stigit kraftigt, främst under 
2000-talet, vilket också har påverkat efterfrågan på bolån. Nedan visas ett urval 
av faktorer som på ett eller annat sätt har bidragit till de senaste årens skuldut-
veckling.

Ökade inkomster i hushållssektorn

Hushållens disponibla inkomster har ökat under de senaste decennierna. Under 
perioden 1995 till 2013 ökade hushållens reala inkomster med cirka 58 procent, 
vilket är mycket i ett historiskt perspektiv. en högre disponibel inkomst innebär att 
hushållen har råd att belåna sig mer. Ökningen av bolån kan dock inte förklaras 
enbart av stigande disponibla inkomster eftersom skulderna under samma period 
steg mer än de disponibla inkomsterna. Hushållens reala skulder ökade med cirka 
185 procent under perioden vilket innebar att skulderna som andel av disponibel 
inkomst (skuldkvoten) steg (se diagram 1.3). 
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Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 1.3. Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt
Andel av disponibel inkomst, procent

Lägre bolåneräntor medförde lägre räntekostnader

Under i stort sett hela perioden från mitten av 1990-talet och framåt sjönk de 
nominella räntor som hushållen mötte. år 1996 uppgick den genomsnittliga nomi-
nella räntan till cirka 10 procent och i början av 2012 hade den sjunkit till cirka 
3,5 procent. För ett hushåll som hade ett lån på en miljon kronor motsvarade detta 
en sänkning av räntekostnaden före ränteavdrag med 65 000 kronor per år (eller 
drygt 5 400 kronor per månad). Denna utveckling medförde även att hus hållens 
ränteutgifter som andel av disponibel inkomst minskade trots att deras skulder som 
andel av disponibel inkomst ökade (se diagram 1.3). 

Hushållens räntekostnader påverkas även av vilken bindningstid som väljs för 
räntan på bolånet. I början av 1996 var andelen bolån med bunden ränta drygt 
90 procent, 2013 sjönk denna andel till drygt 50 procent (se diagram 1.4)7. Även 
om skillnaden mellan bolåneräntor med olika bindningstider varierar, har den 
g enomsnittliga räntan för lån med rörlig ränta under 2000-talet varit lägre än för 
lån med bunden ränta. 

7 Den genomsnittliga räntebindningstiden på hushållens nya bolån har sedan 2005 varit ungefär 1,4 år.
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Källa: SCB

Diagram 1.4. Fördelning av bolån med bunden respektive rörlig ränta
Procent

Avdrag för bolåneräntor och andra skatteregler gjorde det billigare för hushåll att låna

I Sverige får man dra av 30 procent av ränteutgifterna mot övrig beskattningsbar 
inkomst, vilket i praktiken innebär att räntekostnaden efter skatt blir 70 procent av 
den ursprungliga räntekostnaden.8 Storleken på ränteavdraget har dock förändrats 
under åren. Under 1970- och 1980-talet kunde ränteavdraget i praktiken vara lika 
stort som marginalskatten, i genomsnitt 50 procent, vilket är betydligt mer än 
dagens 30 procent.9 Ränteavdraget har emellertid varit oförändrat sedan 1990 och 
kan därför inte förklara tillväxten i hushållens skulder från mitten av 1990-talet 
och framåt. 

Det har dock skett andra skattemässiga förändringar som påverkat hushållens 
utrymme att låna under senare år. ett sådant är beslutet att avskaffa fastighets-
skatten från och med 2008. Fastighetsskatten, som var baserad på bostadens 
taxeringsvärde10, ersattes av en kommunal fastighetsavgift med ett tak på 6 000 
kronor för småhus respektive 1 200 kronor för varje lägenhet i flerbostadshus. 
För majoriteten av bostadsägarna innebar detta att boendekostnaderna sänktes.11 

8 om ränteutgifterna överstiger 100 000 kronor per år är ränteavdraget 21 procent på det överstigna 
beloppet.

9 marginalskatten varierade kraftigt eftersom den berodde på hur mycket man tjänade. Under perioden 
1970–1990 var den genomsnittliga marginalskatten 52 procent. Det innebar således att ett hushåll som 
betalade 52 procent i marginalskatt kunde dra av över hälften av sina räntekostnader från skatten. 1989 
sänktes ränteavdraget till 40 procent och året därpå till 30 procent. 

10 taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxering och ska motsvara 75 procent av fastighetens marknads-
värde.

11 Fastighetsskatten för småhus uppgick till 1 procent 2007. För en villa med ett marknadsvärde på 2 miljoner 
kronor (och därmed ett taxeringsvärde på 1,5 miljoner kronor) innebar det en årlig fastighetsskatt på 
15 000 kronor per år. med den nya kommunala fastighetsavgiften uppgick skatten/avgiften 2008 i stället 
till 6 000 kronor per år. Skattekostnaden har i detta fall alltså minskat med 9 000 kronor.
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efter 2008 höjdes taket något, men bostadsägarnas kostnader var fortfarande 
betydligt lägre än tidigare. Även denna förändring innebar att hushållens låneut-
rymme ökade. 

Hushållens amorteringar minskade och andelen amorteringsfria lån ökade

Hushållens utgifter för ett bolån påverkas på kort sikt av om hushållet amorterar 
på lånet eller ej. om ett hushåll väljer att inte amortera på ett lån ökar utrymmet 
för ränteutbetalningar och därmed möjligheten att ta ett större lån. 

Före millennieskiftet var det vanligt att bankerna ställde krav på att bolån skulle 
amorteras. Under 2000-talet ökade dock konkurrensen om bolånekunderna och 
bankerna började i större utsträckning erbjuda amorteringsfria bolån (se också 
avsnitt 1.3 och 2.4). 

Det saknas statistik över hur amorteringar har förändrats över en längre tids-
period, men det finns vissa datakällor som kan användas för att undersöka i vilken 
utsträckning svenska hushåll har valt amorteringsfria bolån under de senaste åren. 

en sådan källa är Finansinspektionens bolåneundersökning. Undersökningen är 
årligen återkommande och består bland annat av ett stickprov av mer än 18 000 
nya lån.12 Bolåneundersökningen 2013 visade till exempel att andelen amorterings-
fria bottenlån ökade mellan 2007 och 2012, medan andelen amorterings fria 
topplån minskade under samma tidsperiod (se diagram 1.5). Utvecklingen speg-
lar till stor del Bankföreningens rekommendation om amorteringar13 (se avsnitt 
1.3). Samtidigt var amorteringstiderna för de bottenlån som faktiskt amorterades 
mycket långa. Den genomsnittliga amorteringstiden för utestående bottenlån 
uppgick 2012 till ungefär 148 år enligt de uppgifter bankerna rapporterade till 
Finansinspektionen och i det stickprov som Finansinspektionen samlade in till 
ungefär 140 år. Det var alltså betydligt längre än den löptid som bolån hade enligt 
kontrakten (se avsnitt 1.3). 

I stickproven framgick även att hushållen gjorde vissa bruttoamorteringar, det 
vill säga amorteringar enligt villkoren i lånekontrakten. men samtidigt tog hus-
hållen upp nya lån i snabbare takt än de amorterade. De hushåll som ingick i stick-
provet 2011 hade till exempel ökat sina totala skulder med elva procent på ett år, 
trots att cirka 32 procent av dem hade amorterat. 

12 Se Den svenska bolånemarknaden 2013. Finansinspektionen. 
13 För mer information, se Svenska bankföreningen. www.swedishbankers.se. 
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Diagram 1.5. Amorteringsfria bolån i Sverige
Procent

Anm. Bottenlån avser bolån med en belåningsgrad under 75 procent. Amorteringstiden 
avser den del av lånevolymen som amorteras enligt låneavtalet.

Källa: Finansinspektionen

ett ytterligare sätt att undersöka om svenska hushåll amorterar är att studera hus-
hållens egna finansiella sparande som samlas in av ScB (se diagram 1.6).14 om det 
egna finansiella sparandet är positivt innebär det att hushållen antingen har satt 
in pengar på sina bankkonton, köpt aktier eller amorterat på lån. Det finansiella 
sparandet sätter alltså ett tak för hur stora amorteringarna kan vara. Sedan 1997 
har det egna finansiella sparandet bland svenska hushåll varit negativt större delen 
av tiden, och under 2012 var det nära noll. Detta tyder således på att hushållens 
amorteringar har varit låga de senaste åren. Hushållen kan visserligen utnyttja sin 
finansiella förmögenhet för att amortera. men om hushållen vill hålla sin finansiella 
förmögenhet intakt är det enbart hushållens egna finansiella sparande som kan 
användas för att amortera. 

14 Det egna finansiella sparandet definieras som hushållens totala sparande med avdrag för kollektivt och 
realt sparande och visar hur mycket hushållen sparar i finansiella tillgångar under en månad. Det egna 
finansiella sparandet visar också hur stort ekonomiskt utrymme hushållen har att amortera.
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Diagram 1.6. Hushållens egna finansiella sparande

Anm. Eget finansiellt sparande är totalt sparande exklusive kollektivt och realt sparande.
 
Källa: Riksbanken

Prisutvecklingen på bostäder har påverkat efterfrågan på bolån

Den ökade efterfrågan på bolån behöver också ses i ljuset av den kraftiga pris-
uppgången på den svenska bostadsmarknaden. mellan 1995 och 2012 ökade 
de nominella bostadspriserna med drygt 195 procent. Flera studier pekar på att 
prisökningen kan förklaras såväl av befolkningstillväxten och urbaniseringen som 
av den starka utvecklingen av hushållens disponibla inkomster (se diagram 1.7). 
Dessutom var inflationsutvecklingen stabil och räntenivåerna sjönk både i reala och 
i nominella termer. I många fall innebär högre bostadspriser att ett hushåll behöver 
låna mer. Det finns även studier som tyder på att efterfrågan på bolån ökar när 
hushåll och långivare förväntar sig att bostadspriserna kommer att fortsätta att 
stiga. Då blir långivarna även mindre noggranna i sin kreditbedömning. I perioder 
med stigande priser15 tenderar ett sådant beteende att driva på uppgången i bo-
stadspriserna och tillväxten i skulderna ytterligare. 

15 Se till exempel Goetzmann, W. N., Peng, l. och  yen, J. (2009), the Subprime crisis and House Price 
Appreciation, Journal of Real Estate Finance and Economics, 44, s. 36–66. Studien är baserad på 
amerikanska data.
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Diagram 1.7. Nominella bostadspriser, disponibel inkomst och totala skulder
Index, 1986 =100

Källor: SCB och Riksbanken

Det är dock inte bara efterfrågan på bostäder som påverkar bostadspriserna. Det 
finns även utbudsfaktorer som kan ha påverkat priserna. exempelvis är utbudet av 
nyproducerade bostäder trögrörligt i förhållande till efterfrågan. På många andra 
marknader går det förhållandevis snabbt att anpassa utbudet efter efterfrågan, 
men det tar flera år att bygga nya bostäder. I Sverige har bostadsbyggandet mins-
kat kraftigt sedan 1990-talskrisen (se diagram 1.8). Även bostädernas upplåtelse-
form påverkar priserna på bostäder. Den ökande andelen bostads rätter har till ex-
empel sannolikt bidragit till skuldutvecklingen i Sverige.16 Priserna på bostadsrätter 
har också stigit mer än villapriserna, trots att det har byggts fler bostads rätter än 
villor under de senaste decennierna. Detta har drivit upp efter frågan av bolån med 
bostadsrätter som säkerhet. enligt uppgifter från Finans inspektionen har dessutom 
bostadsrättsinnehavare i genomsnitt en högre belåningsgrad än villaägare.17 

16 Under perioden 1990 till 2011 ökade antalet hyresrätter med omkring 33 300 stycken. Antalet bostads-
rätter ökade under samma period med 317 000, det vill säga nästan tio gånger så mycket. till viss del kan 
den ökade andelen bostadsrätter förklaras av att en stor del av hyresrätterna har omvandlas till bostads-
rätter, i synnerhet i Stockholmsområdet. Av de 155 000 hyresrätterna som omvandlandes mellan år 2000 
och 2011 låg 112 000 i Stockholm. 

17 Se Den svenska bolånemarknaden 2013, Finansinspektionen.
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Diagram 1.8. Antal påbörjade bostäder
Tusental

Källa: SCB 
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De högre bostadspriserna har gjort det möjligt för hushållen att belåna bostaden 

ytterligare 

Stigande bostadspriser har medfört att fler etablerade bostadsägare har kunnat 
utöka sina befintliga bolån.18 Hushållet tar då ett lån mot säkerhet i den bostad det 
redan äger, vilket i praktiken innebär att hushållet tar ut eget kapital ur bostaden 
genom att öka belåningen. Detta brukar kallas för mortgage eller housing equity 
withdrawal (meW eller HeW).19 Det ytterligare kapital som hushållet lånar, och 
som inte används för att förbättra bostaden, kan användas för att finansiera kon-
sumtion som inte är bostadsrelaterad eller för att investera i finansiella tillgångar. 
Det finns tecken på att detta beteende är vanligare i perioder när bostadspriserna 
stiger snabbt varför det ibland anges som en delförklaring till att hushållens skuld-
sättning ökar i dessa perioder.20 Uppskattningen av meW i Sverige visar att uttaget 
av eget kapital ur bostäder var förhållandevis stort under perioden 2003–2007  
(se diagram 1.9). 

18 Se mian, A. och Sufi, A. (2011), House prices, Home equity-Based Borrowing and the US Household 
leverage crisis, American Economic Review, 101, s. 2132–2157. 

19 Se till exempel Reinold, k.(2011), Housing equity withdrawal since the financial crisis, Quarterly Bulletin, 
2011Q2. Bank of england. 

20 mian, A. och Sufi, A. (2011).
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Diagram 1.9. Hushållens uttag av eget kapital
Procent av disponibel inkomst

Anm. Uttag av eget kapital (Mortgage Equity Withdrawal, MEW) är här definierat som 
bostadsinstitutens nettoutlåning till hushåll med bostad som säkerhet minus bostads-
investeringar.

Källor: SCB och Riksbanken

Hushållens genomsnittliga belåningsgrader har ökat

De svenska bankerna tillät under en period allt högre belåningsgrader (se kapitel 2). 
Under 2000-talet steg de svenska hushållens belåningsgrad för nya lån från unge-
fär 60 procent till drygt 70 procent år 2011 (se diagram 1.10). Under denna period 
kunde ett hushåll i vissa fall finansiera hela bostadsköpet med ett bolån. Detta 
innebar således att hushållen tog större bolån än tidigare för att finansiera ett 
bostadsköp, vilket även ökade lånevolymen snabbare än vad som annars hade varit 
fallet. år 2010 utfärdade dock Finansinspektionen ett allmänt råd21 om att nya 
bolån inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde, det så kallade 
bolånetaket. Syftet var att öka konsumentskyddet då allt för hög skuldsättning gör 
låntagare sämre rustade för svängningar på bostadsmarknaden och i ekonomin, 
samt att stävja en osund utveckling på kreditmarknaden. efter att bolånetaket 
infördes minskade den genomsnittliga belåningsgraden för nya lån successivt.

21 Normerande, men inte ett bindande lagkrav. 
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Diagram 1.10. Genomsnittlig belåningsgrad för nya lån
Procent av marknadsvärdet

Källa: Finansinspektionen

1.2  HUR SeR ett BolåN Ut? 

Det som skiljer ett bolån från andra lån är att bostaden står som säkerhet, elle r 
pant22 för lånet. Detta innebär att om hushållet inte förmår betala räntor och 
amorteringar på sitt bolån kan banken besluta om att låta bostaden gå till exekutiv 
försäljning. På så sätt har banken möjlighet att få tillbaka de pengar som den lånat 
ut även om låntagaren inte längre kan betala för lånet.23 

Något som särskiljer Sverige från vissa andra länder är att personlig konkurs 
inte är någon utväg för en låntagare att bli av med sina skulder. Detta medför att 
svenska hushåll har stora incitament att betala på sina lån. en person som inte 
kan betala kan visserligen ansöka om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. 
låntagaren kan då, under vissa förutsättningar, slippa betala sin skuld eller delar av 
den. Vid en skuldsanering gör man upp en särskild avbetalningsplan som innebär 
att hushållet i praktiken tvingas leva på existensminimum under fem år. För att bli 
beviljad en skuldsanering krävs dock att personen är så pass skuldsatt att han eller 
hon inte har möjlighet att betala sina skulder inom överskådlig tid. Svårigheterna 
för låntagare att bli av med sina skulder har bidragit till att Sverige inte har någon 
historia av stora kreditförluster på bolån.

För att banken ändå ska vara säker på att få tillbaka sina pengar är säkerheten 
för bolånet viktig. För att praktiskt hantera den risk som är förknippad med ett 

22 Panten är en särskild förmånsrätt, eller en prioriterad fordran, som ger panthavaren (kreditgivaren), rätt 
till utdelning före kreditgivare med sämre förmånsrätt om bostaden måste säljas till följd av att låntagaren 
inte kan betala på sina lån. Pantbrevet är det dokument som används som säkerhet för lånet och utfärdas 
på ett visst belopp. Pantbrevet är ett bevis på att det har skett en inteckning i fastigheten mot ett banklån. 

23 Bostadens marknadsvärde avgör hur mycket av pengarna banken får tillbaka. om bostaden inte går att 
sälja och skulden är kvar gör banken tillsammans med kronofogdemyndigheten i normalfallet ett nytt för-
säljningsförsök. misslyckas försäljningen upphävs utmätningen, och låntagaren får tillbaka sin egendom. 
Se www.kronofogden.se.
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bolån har många banker delat in bolånet i ett bottenlån och ett topplån. Det 
bo låne tak som Finansinspektionen införde 2010 innebär att botten- och topplånet 
tillsammans som mest bör uppgå till 85 procent av värdet på bostaden.24 ett 
hushåll måste således finansiera den resterande delen med eget kapital eller med 
ett lån utan säkerhet (eller säkerhet i en annan tillgång). I diagram 1.11 illustreras 
hur fördelningen av ett bolån kan se ut för ett hushåll som lånar 85 procent av 
priset på bostaden och finansierar 15 procent med eget kapital. I detta exempel 
täcker bottenlånet 75 procent av marknadsvärdet medan topplånet täcker 
10 procent. exakt hur fördelningen av botten- och topplån ser ut varierar dock 
mellan olika banker och exemplet illustrerar enbart en låntagare som lånar 85 pro-
cent av bostadens värde.

en skillnad mellan dessa lån är hur stor säkerhet som lånet har i bostaden. Därtill 
har bottenlånet och topplånet i sin tur olika förmånsrätter, vilket innebär att om 
det uppstår problem för hushållet är det kreditgivaren med bäst förmånsrätt som 
först får tillbaka sina pengar. eftersom ett bottenlån med säkerhet är förknippat 
med en mindre risk än vad ett topplån är, innebär detta även att bottenlånet ofta 
har bättre lånevillkor och en lägre ränta än topplånet. Räntebindnings- och amor-
teringstiderna för bottenlånet kan dock variera medan ett topplån nästan alltid har 
en rörlig ränta och en kortare amorteringstid än bottenlånet. 
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Diagram 1.11. Exempel på hur ett hushåll kan finansiera ett bostadsköp
Procent

Anm. Fördelningen av ett bolån varierar mellan olika banker. En del banker använder 
till exempel enbart bottenlån för att finansiera bostaden.

Källa: Riksbanken 

24 Bolånetaket innebär att nya bolån inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. Innan 
införandet kunde en låntagare använda hela bostaden som pant vid bostadsköpet. Införandet har även 
medfört att en del banker inte längre använder sig av topplån. I stället har de ersatt dessa med lån utan 
säkerhet, ett så kallat blancolån.
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1.3  HUR GåR Det tIll NÄR ett HUSHåll tAR ett BolåN?

När ett hushåll ansöker om ett bolån är banken skyldigt att göra en kreditprövning 
som bland annat innefattar en så kallad kvar-att-leva-på kalkyl (kAlP-kalkyl) och 
en riskbedömning. med utgångspunkt i kreditprövningen bedömer banken hushål-
lets kreditvärdighet och återbetalningsförmåga.25 om dessa bedöms vara tillräckligt 
goda presenterar banken ett förslag till lånebelopp och räntenivå utifrån de aktuella 
bolåneräntorna. Hushållet måste också bestämma om den ränta det kommer att 
betala på lånet ska vara rörlig eller fast (bunden). om hushållet väljer en fast ränta 
behöver det också bestämma hur länge räntan ska vara bunden. I samråd med 
banken bestämmer sedan hushållet vad som är en lämplig amorteringstakt. 

Noggrann kreditprövning

För att bedöma hushållets förmåga att klara av kostnader som är relaterade till 
bostaden och bolånet är bankerna enligt konsumentkreditlagen bundna att genom  - 
föra en kreditprövning av hushållet.26 kreditprövningen utgår från den låneansökan 
som hushållet lämnar in till banken där det tänkta lånebeloppet fram  går, liksom 
preliminär köpeskilling samt eventuella avgifter och driftskostnader för bostaden. 
Hushållet lämnar också in uppgifter om inkomster och andra eventuella skulder. 
Dessa uppgifter jämförs och kompletteras ofta med uppgifter från kredit upp lys-
ningsföretag.27 Därutöver behöver banken information om hushållets samman-
sättning och vilken typ av anställning som den presumtiva låntagaren har. Är det 
flera personer som ansöker om bolånet behöver banken även dessa personers 
uppgifter.

Därefter gör banken en så kallad kvar-att-leva-på-kalkyl. I beräkningarna av 
kvar-att-leva-på-beloppen minskar bankerna hushållens inkomster med utgifter 
som är relaterade till de skulder som hushållet har, det vill säga ränteutgifter och 
utgifter relaterade till amorteringar. Utöver detta justerar bankerna inkomsterna 
för driftkostnader för boende och övriga levnadskostnader. levnadskostnaderna 
omfattar bland annat de utgifter som hushållet kan tänkas lägga på livsmedel och 
kläder varje månad och baseras på uppgifter från konsumentverket.

Det kvarstående beloppet, som kallas kvar-att-leva-på-belopp (kAlP) ska 
kunna täcka hushållets övriga utgifter, till exempel semesterresor och oförutsedda 
utgifter. Bankernas beräkningar vid kvar-att-leva-på-kalkylen är baserade på olika 
schablonvärden för räntor, avgifter och amorteringar och varierar beroende på hur 

25 Banken gör en kreditbedömning av den person eller de personer i hushållet som ansöker om bolånet. 
26 12§ konsumentkreditlagen. ”Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar 

att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. kreditprövningen ska grundas på tillräckliga 
uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. krediten får beviljas endast om konsumenten har 
ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande. Vid en ökning av krediten som är väsentlig ska en ny 
kreditprövning göras.”

27 ett kreditupplysningsföretag som tillhandahåller kreditinformation om enskilda personer och företag i 
Sverige är Upplysningscentralen AB (Uc AB). 
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stort hushållet är och vilken typ av bostad hushållet planerar att köpa. Hushållens 
boende- och levnadskostnader är också baserade på schablonvärden. Samtliga 
banker gör någon form av kAlP-kalkyl och även om schablonvärdena varierar nå-
got mellan bankerna så är principen för beräkningen densamma. Buffertsparande 
eller kostnader för nöjen ingår dock inte i bankernas kalkyler.

med hjälp av kAlP-beräkningen gör banken också en bedömning av hur lån-
tagarens förmåga att betala på sina lån påverkas om räntorna skulle stiga. Detta 
gör banken genom att använda två olika räntor, dels den aktuella räntan för 
bolånet, dels en så kallad kalkylränta. kalkylräntan är högre än den aktuella räntan 
och används för att stresstesta hushållens betalningsförmåga. Det finns i dagsläget 
inga krav på nivån för kalkylräntan och denna varierar från bank till bank. Vanligt-
vis motsvarar kalkylräntan ungefär räntan på ett bolån där räntan är bunden på 
fem år, plus tre procentenheter.28 

Utöver kAlP-beräkningarna, som ger en uppfattning om hushållets betalnings-
förmåga, gör bankerna också en bedömning av risken för att låntagaren inte ska 
uppfylla sina åtaganden gentemot banken. Denna kreditbedömning baseras oftast 
på en statistisk modell som bygger på information om hushållets kredithistorik, till 
exempel om hushållet har lånat av banken tidigare, om det har betalningsanmärk-
ningar etcetera. kreditbedömningen resulterar i ett kreditbetyg (credit score).

Den kvantitativa analysen av hushållets betalningsförmåga, baserad på kAlP-
beräkningarna, kreditbetyget och en uppskattning av hushållets framtida inkom-
ster kompletteras också med en kvalitativ bedömning. Där tar banken hänsyn 
till bostadens egenskaper, såsom var i landet bostaden ligger och om det är ett 
fritidshus, en villa eller en bostadsrätt. om bostaden är en bostadsrätt analyserar 
banken ofta också bostadsrättsföreningens ekonomi. om hushållets återbetal-
ningsförmåga bedöms vara tillräckligt god och panten godtagbar beviljas hushållet 
ett lån på det ansökta beloppet. 

Bolåneräntan bestäms av flera faktorer

Vilken bolåneränta banken erbjuder på lånet beror på faktorer som bankernas 
kostnader för att finansiera lånet, bankens övriga administrativa kostnader samt 
olika konsumentspecifika faktorer. till de konsumentspecifika faktorerna hör till 
exempel bankens bedömning av hushållets betalningsförmåga och dess andra 
förbindelser gentemot banken. Även lånefördelningen kan påverka vilken ränta 
som hushållet möter. ett hushåll med hög belåningsgrad erbjuds till exempel en 
ränta på bottenlånet och en ränta på topplånet. Bankerna publicerar visserligen så 
kallade listpriser, men eftersom flera banker också tar hänsyn till hushållets kredit-

28 kalkylräntorna kan skilja sig förhållandevis mycket åt mellan bankerna. I Den svenska bolånemarknaden 
som Finansinspektionen publicerade i mars 2013 framgick det att kalkylräntorna för de åtta bankerna som 
ingick i undersökningen varierade mellan 6,6 och 8,7 procent.
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värdighet skiljer sig listpriserna ofta från den faktiska räntan som banken seder-
mera erbjuder hushållen. Hushåll som har andra affärer i banken kan till exempel 
få rabatter och andra förmåner som medför att bolåneräntan blir lägre. Rabatterna 
kan vara permanenta eller temporära där en omförhandling av villkoren för bolåne-
räntan ofta sker vid slutet av räntebindningstiden. 

Olika räntebindningstider påverkar räntekostnaderna

Hushållet kan välja om det vill ha en fast (bunden) ränta eller en rörlig ränta, eller 
en kombination av båda. Räntebindningstiden är den period som räntan på ett lån 
är bunden och ska inte blandas ihop med lånets löptid. För de svenska hushållen 
varierar normalt räntebindningstiden för bundna räntor mellan 1 och 10 år medan 
bolånen har en löptid på mellan 30 och 50 år.29 

När ett hushåll väljer räntebindningstid behöver det huvudsakligen ta hänsyn 
till två faktorer: ränterisken och prisskillnaden mellan ett lån med bunden ränta 
och ett lån med rörlig ränta. med en bunden ränta vet låntagaren vilket ränte-
belopp som måste betalas varje månad. med en rörlig ränta kan räntekostnaderna 
variera då denna ränta följer utvecklingen på räntemarknaden. Den rörliga räntan 
förändras vanligtvis inte kontinuerligt utan justeras var tredje månad. 

Under 2000-talet har den bundna räntan i genomsnitt varit högre än den 
rörliga räntan. men när ett hushåll väljer räntebindningstid är det inte tillräckligt att 
basera valet på hur den fasta och rörliga räntan förhåller sig till varandra i dag, utan 
hushållet måste också ta en syn på hur den rörliga räntan kan utvecklas framöver. 

I valet mellan rörlig och bunden ränta måste hushållet också ta hänsyn till att 
banken kräver en så kallad ränteskillnadsersättning om man vill lösa ett lån med 
bunden ränta innan bindningstiden har gått ut.30 Alla låntagare har förvisso rätt att 
lösa sådana lån innan bindningstiden har gått ut, men eftersom detta medför kost-
nader och förlorade intäkter för banken har banken rätt att ta ut en ersättning för 
detta. Hur stor ersättningen till banken blir beror på hur mycket tid som återstår 
tills det att bindningstiden löpt ut. 

Olika typer av amorteringar

en amortering innebär att hushållet betalar tillbaka en del av lånet. Det finns inget 
lagstadgat krav på hushållen att amortera men Bankföreningen rekommenderar att 
nytagna bolån som överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde amorteras 

29 Bolåneavtalet som ingås vid kontraktskrivningen kan under vissa omständigheter brytas av det kredit-
givande institutet om detta står skrivet i avtalet. Regler för när ett lån får sägas upp finns även i konsu-
mentkreditlagen.

30 ett hushåll som betalar rörlig ränta behöver inte betala någon ränteskillnadsersättning om de vill binda sin 
ränta.
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av på 10–15 år.31 Finansinspektionen anser därtill att bankerna ska erbjuda hushål-
len individuellt anpassade amorteringsplaner. Planerna är inte bindande och det är 
upp till hushållet att själv bestämma om man vill följa den eller inte.32 om det finns 
en tidsplan, det vill säga en plan för när i tiden avbetalningarna ska göras och hur 
stora de ska vara vid en viss tidpunkt, bestäms den av det kontrakt som hushållet 
och banken ingår. 

Det finns tre olika typer av amorteringar. Den vanligaste formen är så kallad 
rak amortering där låntagaren betalar samma belopp vid varje betalningstillfälle. 
Denna amorteringsform innebär att låneskulden minskar med samma belopp varje 
månad och medför att de totala bostadsutgifterna blir lägre ju mer låntagaren har 
betalat av på sitt bolån. 

en annan amorteringsform är serieamortering där amorteringsbeloppet till en 
början är förhållandevis lågt och därefter successivt ökar vid varje betalningstill-
fälle. Hur stor denna ökning blir beror på bolånets utformning och den amorte-
ringstid som låntagaren och banken kommit överens om. med denna amorterings-
metod blir utgifterna något jämnare fördelade över tiden än vid rak amortering 
eftersom ränteutgifterna sjunker i takt med att bolånet betalas av. 

ytterligare en amorteringsmetod som bankerna använder sig av är annuiteter, 
där bolånet också kallas annuitetslån. låntagaren betalar med denna metod ett 
konstant belopp för ränta och amortering, vilket leder till att utgifterna för bolånet 
inte varierar under bolånets löptid. Den totala summan som ska betalas räknas 
således fram när lånet upptas. Räntebetalningarna är till en början höga, men 
räntedelen sjunker stegvis medan amorteringsandelen ökar. låntagarens totala 
bolåneutgifter blir därmed konstanta under bolånets löptid.

ett hushåll kan också välja att göra större amorteringar i samband med att 
ränte bindningstiden löper ut. 

lånekontrakten löper ofta på 30–50 år och teoretisk sett innebär det att lånet 
ska vara avbetalt när kontraktet löper ut. I praktiken varierar amorteringstakten 
från bank till bank och från låntagare till låntagare, och det är inte ovanligt att 
amorteringstakten innebär att det tar mer än 100 år att betala tillbaka lånet.33 Det 
kan innebära att det finns en restskuld när kontraktet löper ut och att låntagaren 
måste förnya kontraktet. I Sverige har det också blivit allt vanligare med amorte-

31 I december 2012 annonserade Bankföreningen att nya bolån med en belåningsgrad över 75 procent ska 
amorteras. I oktober 2013 gjorde Bankföreningen ett tillägg om att nya bolån med en belåningsgrad över 
75 procent ska amorteras på 10–15 år. I mars 2014 reviderades detta till att omfatta nya bolån med en 
belåningsgrad på över 70 procent. Se www.swedishbankers.se.

32 Finansinspektionen fick våren 2013 i uppdrag av regeringen att komma med förslag om hur man kan 
stärka amorteringskulturen hos hushållen, se pressmeddelande FI vill stärka amorteringskulturen och 
”Individuellt anpassad amorteringsplan” från oktober 2013. www.fi.se.

33 I det stickprov som samlades in under hösten 2012 i samband med Finansinspektionens bolåneundersök-
ning var den genomsnittliga amorteringstiden bland hushåll med en belåningsgrad under 75 procent, och 
som faktiskt amorterade, 140 år. Detta skall dock inte förväxlas med lånets löptid. Amorteringstiden i 
detta fall syftar på den löptid som amorteringarna implicerar och inte den löptid som anges i låneavtalet. 
Vanligtvis är löptiden på ett bolån mellan 30 och 50 år enligt kontrakten. 
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ringsfria lån (se även avsnitt 1.1). ett amorteringsfritt bolån innebär att hushållet 
bara betalar ränta på lånet tills den dag då hushållet säljer bostaden och banken 
kräver betalning för lånet. det är också möjligt att få amorteringsfrihet under ett 
antal år för att sedan börja amortera på bolånet. Amorteringstiden och amorte-
ringsformen brukar banken och låntagaren göra upp om vid lånetillfället, men det 
är även möjligt att omförhandla dessa villkor vid ett senare tillfälle.

ett amorteringsfritt lån innebär att hushållet skjuter utgifterna framför sig. ett 
exempel på detta presenteras i tabell 1.1. tabellen redovisar utgifterna för ett 
bolån på 1 miljon kronor under 30 år givet olika antaganden om amortering och 
ett antagande om en ränta på 5 procent. i första kolumnen anges utgifterna för 
ett hushåll som amorterar av bolånet på 30 år. i kolumn två finns motsvarande 
utgifter för ett hushåll som amorterar av lånet på 70 år. i sista kolumnen redovisas 
utgifterna för ett hushåll med amorteringsfritt bolån. i detta räkneexempel blir den 
totala nominella räntekostnaden över 30 år dubbelt så stor för ett amorteringsfritt 
bolån än för ett lån som amorteras på 30 år. det är således upp till hushållet att ta 
ställning till om det är värt att skjuta på återbetalningen av lånet för att få en lägre 
boendekostnad i början av lånets löptid. 

Tabell 1.1. Hushållens utgifter för bolån vid olika antaganden om amortering
kronor

AmorteringstAkt 30 år 70 år AmorteringsFritt

belopp som ska amorteras ner över 30 år 1 000 000 428 571 0
Amorteringsbelopp per månad 2 778 1 190 0
total räntekostnad över 30 år 752 083 11 794 64 1 500 000
lånebelopp efter 30 år 0 571 429 1 000 000

Anm. beräkningarna är baserade på ett bolån på 1 miljon kronor med rak amortering. räntekostnaderna 
anges före ränteavdrag och är inte diskonterade, det vill säga beloppet är inte omräknat bakåt i tiden med 
hänsyn till en given räntesats. bolåneräntan antas uppgå till 5 procent under hela perioden, vilket är den 
genomsnittliga bolåneräntan under perioden 1996-2013.

källa: riksbanken
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n	 2  Bankernas utbud av bolån 

Det är finansiella företag, oftast banker, som erbjuder hushållen bolån. Utbudet av 
bolån beror på vilka möjligheter till förtjänst som finns för den som erbjuder bo-
lånet. Detta avgörs i sin tur av skillnaden mellan de intäkter som bolånet genererar 
och kostnaden för att ge ut det.

Detta kapitel inleds med en förklaring av hur bolån finansieras och hur finan-
sieringskostnaderna påverkar de räntor som hushållen möter. Därefter diskuteras 
olika faktorer som kan ha påverkat utbudet av bolån, i synnerhet under 2000-talet.

2.1  BANkeR ocH BoStADSINStItUt

I Sverige svarar de fyra stora bankkoncernerna Handelsbanken, Nordea, SeB och 
Swedbank tillsammans för cirka 80 procent av bolånemarknaden. De svenska 
bankkoncernerna sköter vanligtvis sin bolåneverksamhet genom separata dotter-
bolag, så kallade bostadsinstitut. I SeB är dock bostadsinstitutet inte separat utan 
en del av moderbanken. 

Bolånen redovisas som en tillgång på bostadsinstitutens balansräkningar (se 
diagram 2.1). Bostadsinstituten finansierar vanligtvis bolånen genom att ge ut 
säkerställda obligationer (se avsnitt 2.2). Bostadsinstituten lånar också från mo-
derbankerna. moderbankerna finansierar sig i sin tur genom att ge ut kortfristiga 
icke säkerställda bankcertifikat och långfristiga icke säkerställda bankobligationer. 
moderbankerna finansierar sig också med inlåning från allmänheten. 

I praktiken har inte uppdelningen mellan bostadsinstitut och moderbanker 
någon större betydelse. De två delarna är nära sammankopplade och bolånen re-
dovisas på bankkoncernernas konsoliderade balansräkning. I detta avsnitt används 
”bank” synonymt med bostadsinstitut för att beskriva hur det går till att ge ut och 
finansiera bolån, trots att det i praktiken är bostadsinstitutet som sköter detta. I de 
fall där det finns skäl att beskriva finansieringsflöden inom en bankkoncern görs en 
uppdelning mellan moderbanker och bostadsinstitut. 
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Anm. De bostadsinstitut vars uppgifter ingår i diagrammet är Stadshypotek, Swedbank 
hypotek, Nordea hypotek, AB Sveriges säkerställda obligationer (SBAB) och Länsförsäkringar 
hypotek. Landshypotek emitterar säkerställda obligationer men klassas inte som ett bostads-
institut enligt SCB. SEB flyttade in sitt bostadsinstitut i SEB Bank 2007. Inget av dessa två 
institut ingår därför i diagrammets uppgifter. 

Källa: SCB 

Övriga skulder

Diagram 2.1. Balansräkning för de svenska bankernas bostadsinstitut 
December 2013, miljoner kronor

2.2  HUR GåR Det tIll NÄR BANkeN FINANSIeRAR ett BolåN? 

När ett svenskt bostadsinstitut finansierar bolån sker det vanligtvis till största del 
med hjälp av säkerställda obligationer (se ruta Säkerställda obligationer). Figur 2.1 
visar ett exempel på hur ett bostadsinstitut kan finansiera ett bolån på 1 000 000 
kronor. exemplet är baserat på hur de fyra stora bankkoncernerna i genomsnitt 
fördelar finansieringen av ett bolån. Av figuren framgår att 750 000 kronor eller 
75 procent av lånet finansieras genom säkerställda obligationer. Av dessa är 
600 000 kronor utgivna i svenska kronor och 150 000 kronor i utländsk valuta. De 
resterande 250 000 kronorna finansieras med lån från moderbanken. Hur moder-
banken i sin tur väljer att finansiera lånet till bostadsinstitutet beror på hur banken 
fördelar sin finansiering inom koncernen, vilket varierar från bank till bank. lånet 
kan antingen finansieras med inlåning från allmänheten, kortfristig icke säkerställd 
upplåning eller långfristig icke säkerställd upplåning.34 I beräkningen antas därför 
att banken använder flera finansieringskällor.

34 medan en icke säkerställd obligation innebär att investeraren endast har en fordran på utgivaren innebär 
en säkerställd obligation att investeraren både har en fordran på utgivaren och förtur till särskilda säker-
heter kopplade till obligationen.
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Figur 2.1. Exempel på hur ett svenskt bostadsinstitut finansierar ett nytt bolån

källor: ScB och Riksbanken

Bolån
1 000 000 kr

Svenska kronor
600 000 kr

Svenska kronor
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Utländsk valuta
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Utländsk valuta
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Finansiering genom säkerställda obligationer

Den genomsnittliga löptiden på ett bolån är mellan 30 och 50 år enligt kontrak-
ten.35 Banken finansierar vanligtvis bolånet genom att ge ut en säkerställd obliga-
tion med en löptid på i genomsnitt 4 år.36 Skillnaden mellan bolånets löptid och 
löp tiden på obligationen innebär att banken tar en finansieringsrisk. 

Banken betalar vanligtvis en fast ränta till investeraren i obligationen. Banken 
skulle visserligen kunna emittera en säkerställd obligation med rörlig ränta, men 
detta förekommer inte så ofta eftersom investerare vanligtvis föredrar obligationer 
med fast ränta då detta ger kända utbetalningar. 

om hushållet har valt en bunden ränta på sitt bolån kan banken således matcha 
den med sina räntebetalningar under obligationens löptid eftersom hushållet beta-
lar en fast ränta till banken som i sin tur betalar en fast ränta till investeraren som 
köpt obligationen. 

Väljer hushållet däremot en rörlig ränta innebär det att räntan som hushållet 
b etalar till banken justeras var tredje månad och därmed inte matchar den fasta 
ränta som banken betalar till investeraren. om räntorna förändras på ett för 
banken ofördelaktigt sätt får banken ett lägre belopp från hushållet än vad den 
ska betala till investeraren. Banken löper alltså en ränterisk. Således måste de olika 
ränte flödena anpassas till varandra för att banken ska kunna hantera ränterisken. 
Detta brukar banken göra genom att ingå ett så kallat swapkontrakt (ränteswap) 
där den byter den rörliga räntan som den tar emot från hushållet till en fast ränta 

35 Den svenska bolånemarknaden 2013. Finansinspektionen. Räntebindningstiden på lånet kan däremot 
variera från tre månader till fem år.

36 Avser den genomsnittliga löptiden för svenska säkerställda obligationer som emitterades hösten 2013, 
enligt the Association of Swedish covered Bond issuers. Den genomsnittliga löptiden på de utestående 
säkerställda obligationerna var vid samma tidpunkt knappt tre år.
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som den betalar till investeraren. På så sätt blir räntebindningstiden för finansie-
ringen densamma som räntebindningstiden för hushållets räntebetalning. 

Figur 2.2 illustrerar i tre steg hur en bank finansierar ett bolån med rörlig ränta 
med hjälp av en säkerställd obligation i svenska kronor med fyra års löptid. exem-
plet är baserat på hur de fyra storbankerna i genomsnitt vanligtvis finansierar sina 
bolån.

ett hushåll som tagit ett bolån med löptid på 40 år betalar en rörlig ränta, som 
motsvarar tre månaders interbankränta plus 2 procent (A). Banken betalar å sin 
sida en fast ränta på 4 procent till den investerare som köpt den säkerställda 
obligationen (B). Den rörliga ränta som banken får av hushållet behöver alltså 
omvandlas till en fast ränta genom ett swapkontrakt. Swapkontraktet innebär att 
banken ingår ett kontrakt med en tredje part (en motpart) om att byta den rörliga 
räntan mot den fasta räntan under obligationens löptid. Banken betalar alltså tre 
månaders interbankränta och tar emot en fast ränta på 3 procent av motparten (c). 

Summerar man bankens olika flöden blir finansieringskostnaden tre månaders 
interbankränta plus 1 procent. I swapkontraktet betalar banken tre månaders inter-
bankränta och tar emot en fast ränta på 3 procent. Därefter betalar man 4 procent 
till investeraren, vilket leder till att nettokostnaden blir tre månaders interbankränta 
minus 3 procent plus 4 procent, vilket motsvarar tre månaders interbankränta plus 
1 procent. Detta blir bankens kostnad för att finansiera ett bolån. kostnaden på 
en procentenhet utöver tre månaders interbankränta tillkommer eftersom banken 
har säkrat sin egen finansiering i fyra år i stället för att endast låna upp pengar i tre 
månader. eftersom banken tar emot en rörlig ränta som motsvarar tre månaders 
interbankränta plus 2 procent från hushållet och själv lånar upp till tre månaders 
interbankränta plus 1 procent blir bankens bruttomarginal på bolånet 1 procent 
(läs mer om bankernas bruttomarginal i avsnitt 2.3).
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Figur 2.2. Exempel på hur ränteflödet från ett bolån med tre månaders ränta omvandlas till en fast ränta 
genom swapkontrakt

källa: Riksbanken

De svenska bankerna emitterar även säkerställda obligationer i andra valutor än 
svenska kronor för att finansiera svenska bolån. De gör detta dels för att sprida sin 
upplåning mellan olika marknader och investerare, dels för att finna så billig finan-
siering som möjligt. cirka 20 procent av de säkerställda obligationerna emitteras i 
utländsk valuta, främst i euro. 

På samma sätt som när banken finansierar bolånen via säkerställda obligationer 
i svenska kronor måste den använda sig av swapkontrakt när den finansierar sig 
med euro. Banken emitterar då en säkerställd obligation med en löptid på fyra 
år, så som i figur 2.2. men denna gång är obligationen utställd i euro i stället för i 
svenska kronor. Detta medför att banken, förutom att skydda sig mot ränterisken, 
även måste skydda sig mot den växelkursrisk som uppstår när finansieringen är i 
en valuta och tillgången (bolånet) är i en annan. eftersom banken ska återbetala 
lånet i euro som den lånat via den säkerställda obligationen fyra år senare finns 
det en risk att kronan då har sjunkit i värde gentemot euron och att lånet därför 
blir dyrare. Banken hanterar den risken genom att genomföra en transaktion, ett 
swapkontrakt, där man byter euro mot svenska kronor under fyra år. På så sätt 
skyddar sig banken mot en eventuell förlust till följd av växelkursrisken. 



Säkerställda obligationer37

Vad är en säkerställd obligation?

De svenska bankerna finansierar sig 
vanligtvis på längre sikt genom att ge 
ut obligationer som köps av investerare. 
obligationerna kan vara icke säkerställ-
da eller säkerställda. Den huvudsakliga 
skillnaden mellan de två typerna av 
obligationer är vilka rättigheter investe-
raren har om utgivaren (emittenten), i 
detta fall banken, skulle gå i konkurs. 
medan en icke säkerställd obligation 
innebär att investeraren endast har en 
fordran på utgivaren innebär en 
säkerställd obliga tion att investeraren 
både har en fordran på utgivaren och 
förtur till särskilda säkerheter som är 
kopplade till obligationen (den så 
kallade säkerhetsmassan)38. Denna 
fordran på den under liggande 
säkerhetsmassan gör att investeraren 
löper mindre risk att förlora pengar om 
emittenten skulle gå i konkurs jämfört 
med om investeraren endast har en 
fordran på emittenten. Detta leder till 
att investerarna inte kräver lika höga 
räntor på de säkerställda obligationerna 
som på de icke säkerställda. eftersom 

bankens säkerställda obligationer ger 
förtur till specifika säkerheter kan de ha 
ett högre kreditbetyg än bankens eget 
kreditbetyg. Detta gäller särskilt om 
värdet av de underliggande säkerhe-
terna är betydligt högre än värdet av de 
utestående obligationerna. 

Det finns ingen allmänt accepterad 
internationell standard för hur säker-
ställda obligationer ska vara utformade, 
utan obligationernas utformning skiljer 
sig åt från land till land.39 men till skill-
nad från andra finansiella instrument 
omgärdas säkerställda obligationer i de 
flesta länder av ett mer väldefinierat 
regelverk som övervakas av nationella 
tillsynsmyndigheter. De flesta länders 
lagstiftning bestämmer bland annat 
vilka säkerheter som tillåts ingå i säker-
hetsmassan och hur säkerhetsmassan 
får vara sammansatt. Den vanligaste 
typen av säkerheter i säkerhetsmassan 
är bolån. en förenklad bild av bankens 
balansräkning efter utgivning av säker-
ställda obligationer visas i figur R2.1. 

37 För en vidare beskrivning av den svenska marknaden för säkerställda obligationer, se Sandström, m., 
Forsman, D., Stenkula von Rosen, J. och Fager Wettergren, J. (2013). marknaden för svenska säkerställda 
obligationer och kopplingar till den finansiella stabiliteten, Penning- och valutapolitik, 2013:2. Sveriges 
riksbank.

38 Det finns även andra typer av obligationer som är säkerställda. ett exempel är asset backed securities (ABS) 
där investerare endast har en fordran på de underliggande säkerheterna.

39 Den europeiska emittenternas intresseorganisation european covered Bond council (ecBc) har dock tagit 
fram en frivillig standard för vilka värdepapper som kan räknas som säkerställda obligationer.
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Den svenska lagstiftningen för 

säkerställda obligationer

Fram till mitten av 2000-talet gav de 
svenska bostadsinstituten ut så kallade 
bostadsobligationer som formellt var 
icke säkerställda obligationer. Den aktör 
som investerat i en bostadsobligation 
hade dock i praktiken en fordran på de 
tillgångar som fanns på bostadsinstitu-
tets balansräkning, alltså främst bolån. 
Bostadsobligationerna kunde därmed 
på sätt och vis betraktas som obliga-
tioner säkerställda med bolån även om 
det inte var reglerade enligt lag. Den 
svenska lagen om säkerställda obliga-
tioner trädde i kraft den 1 juli 2004. 
mellan 2006 och 2008 övergick de 
svenska bankerna och bostadsinstituten 
från att emittera bostadsobligationer 

till att emittera säkerställda obligatio-
ner enligt den nya lagen. Det finns för 
närvarande åtta svenska banker (eller 
deras bostadsinstitut) som har tillstånd 
från Finansinspektionen att emittera 
säkerställda obligationer. Dessa är 
Swedbank hypotek, Stadshypotek AB 
(Handelsbanken), SeB, Nordea Hypotek 
AB, AB Sveriges Säkerställda obligatio-
ner (SBAB), länsförsäkringar Hypotek, 
landshypotek och Skandiabanken.

enligt den svenska lagen måste 
värdet av de underliggande säkerhe-
terna ständigt minst motsvara värdet 
på emittentens utestående säkerställda 
obligationer. De underliggande säker-
heterna får utgöras av lån till bostäder, 
lån till kommersiella fastigheter och lån 
till jordbruksfastigheter.40 lån till kom-
mersiella fastigheter får dock maximalt 
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Figur R2.1. Illustration av bankernas balansräkning vid utgivning av säkerställda obligationer

Säkerhetsm
assa

Anm. I bilden har ett förenklat antagande gjorts att alla bolån på tillgångssidan ingår i säkerhets-
massan. Så är ofta inte fallet eftersom det endast är lån med viss maximal belåningsgrad som får 
ingå. Vissa banker väljer även att inte placera alla enligt regelverket godkända bolån i säkerhets-
massan.

Källa: Riksbanken  

40 lånen ska vara utgivna inom europeiska ekonomiska Samarbetsområdet, eeS.
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utgöra 10 procent av säkerhetsmassan. 
Även vissa andra tillgångar, såsom lån 
till offentlig sektor, får utgöra en be-
gränsad del av säkerhetsmassan. I prak-
tiken är de svenska säkerställda obliga-
tionerna nästan uteslutande säkerställda 
med svenska bolån. För bolån är den 
högsta tillåtna belåningsgraden 75 
procent av marknadsvärdet på bostaden 
medan den för jordbruksfastigheter är 
70 procent. För kommersiella fastig-
heter är den högsta tillåtna belånings-
graden 60 procent av marknadsvärdet. 
marknadsvärdet fastställs genom en 
värdering av tillgången då lånet ges ut 
och omvärderas därefter regelbundet. 

om marknadsvärdet på den tillgång 
som ligger som säkerhet för lånet 
minskar efterhand kan belåningsgraden 
komma att överstiga vad lagen tillåter. 
I så fall får emittenten endast räkna in 
den del av lånet som understiger den 
högsta tillåtna belåningsgraden efter att 
ha tagit hänsyn till det nya marknads-
värdet. om en låntagare är mer än 60 
dagar försenad med betalningarna på 
lånet får lånet inte längre ingå i säker-
hetsmassan. För att visa att de lever 
upp till lagens krav måste de svenska 
emittenterna föra ett register över den 
underliggande säkerhetsmassan och de 
utgivna säkerställda obligationerna.41 

41 Registret ska även omfatta relaterade derivatavtal.

Inlåning Interbanklån Emitterade värdepapper 

Övriga skulder Eget kapital 

Anm. Uppgifterna avser monetära finansinstitut och inkluderar såväl banker som bostadsinstitut. 
Utländska bankers dotterbolag och filialer i Sverige är inkluderade liksom svenska bankers filialer 
i utlandet. Svenska bankers utländska dotterbolag är däremot exkluderade.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram R2.1. Skulder i det svenska banksystemet
Procent av BNP
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Finansinspektionen är den myndig-
het som har i uppdrag att se till att de 
svenska emittenterna följer lagen. till 
sin hjälp har Finansinspektionen en så 
kallad oberoende granskare som bland 
annat ska övervaka emittenternas 
register över säkerheterna. Granskaren 
lämnar varje år en rapport till Finans-
inspektionen om hur väl bankerna har 
levt upp till regelverket.42 

Den svenska marknaden för säkerställda 

obligationer 

Säkerställda obligationer med bolån 
som säkerhet utgör i dag huvuddelen 
av bankernas värdepappersfinan-
siering som i sin tur är en stor del av 
banksystemets totala finansiering (se 
diagram R2.1). 

De svenska bankernas emitterade 
säkerställda obligationer enligt den 
svenska lagstiftningen uppgick i slutet 
av 2013 till 1 930 miljarder kronor, vil-
ket motsvarar drygt hälften av Sveriges 
BNP. Det innebär även att den ute-
stående volymen svenska säkerställda 
obligationer är större än den utestå-
ende volymen svenska statsobligatio-
ner som vid samma tidpunkt uppgick 
till 800 miljarder kronor. Den svenska 
marknaden för säkerställda obligationer 
med bolån som säkerhet är även den 
fjärde största marknaden för denna 
typ av värdepapper globalt (se dia-
gram R2.2). merparten av de svenska 
säkerställda obligationerna är emitterad 
i svenska kronor medan omkring en 
fjärdedel är utgivna i utländsk valuta, 
framför allt i euro (se diagram R2.3). 
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Diagram R2.2. Utestående säkerställda obligationer med bolån som säkerhet
2012, miljarder euro

Källor: European Covered Bond Council och Riksbanken

42 Granskarna arbetar på uppdrag av Finansinspektionen men får sin ekonomiska ersättning från emittenten. 
I regel är granskarna personer med revisorsbakgrund.
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De svenska bankerna emitterar också 
säkerställda obligationer i länder som 
Danmark, Norge och Finland i enlighet 
med dessa länders lagstiftning. Denna 
upplåning finansierar främst bankernas 
verksamhet i dessa länder. 

eftersom marknaden för säkerställda 
obligationer är den största obligations-
marknaden i Sverige är det naturligt för 
svenska investerare att placera i dessa 
obligationer. På samma sätt är det na-
turligt för utländska investerare som vill 
placera i svenska värdepapper att köpa 
svenska säkerställda obligationer.

Bland de svenska investerarna är det 
framför allt försäkringsbolag, andra 
banker och AP-fonderna som köper de 
svenska bankernas säkerställda obliga-
tioner (se diagram R2.4). De svenska 
bankerna investerar i säkerställda 

obligationer dels för att ha en buffert av 
likvida medel, dels för att hålla ett lager 
som underlättar köp och försäljning av 
obligationer till andra investerare (de 
svenska bankerna agerar alltså som 
marknadsgaranter). I synnerhet har de 
svenska försäkringsbolagen ökat sina 
innehav av säkerställda obligationer 
under de senaste åren, likaså de utländ-
ska investerarna (se diagram R2.5). De 
utländska investerarna köper generellt 
sett i större utsträckning obligationer 
utgivna i utländsk valuta än i svenska 
kronor. Det finns dock i dagsläget ingen 
offentlig statistik över vilka utländska 
investerare som gör placeringar i 
de svenska bankernas säkerställda 
obligationer. Den generella statistiken 
över investerare som placerar i säker-
ställda obligationer utgivna i euro tyder 
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Anm. Uppgifterna i diagrammet inkluderar inte säkerställda obligationer emitterade av SEB.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram R2.3. Utestående volymer svenska säkerställda obligationer
Miljarder kronor
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emellertid på att bankerna själva är de 
största investerarna, följda av tillgångs-

förvaltarna, till exempel fondbolagen 
och försäkringsbolagen. 

Utländska investerare

Svenska försäkringsbolag

Svenska banker

Andra svenska finansinstitut 
inkl. fondbolag
Den svenska offentliga sektorn 
inkl. AP-fonderna

Anm. Avser säkerställda obligationer i svenska kronor och i utländsk valuta.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram R2.4. De svenska bankernas säkerställda obligationer fördelade på ägare
September 2013, procent
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Anm. Avser säkerställda obligationer utgivna i svenska kronor och i utländsk valuta.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram R2.5. De svenska bankernas säkerställda obligationer, volym och ägare 
Miljarder kronor
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2.3  HUR BeStÄmS BolåNeRÄNtAN?

Den utlåningsränta som bankerna sätter på sina bolån bestäms dels av banker-
nas kostnader för att finansiera lånet, dels av den marginal som banken tar ut 
av hushållen (se diagram 2.2). Finansieringskostnaden påverkas bland annat av 
Riksbankens penningpolitik och reporänta liksom av hur investerarna bedömer 
kredit- och likviditetsrisken i bankernas säkerställda obligationer. Bankerna kan till 
viss del påverka den genomsnittliga finansieringskostnaden för bolån genom att 
ändra sammansättningen av sina finansieringsalternativ, både vad gäller olika löpti-
der och olika typer av finansieringskällor. marginalen på bolånet sätts av bankerna 
och denna bestämmer tillsammans med finansieringskostnaden den bolåneränta 
som hushållen möter. 

Finansieringskostnad Bruttomarginal

Anm. Uppgifterna i diagrammet avser finansieringskostnaderna för ett bolån med en rörlig 
ränta gör ett genomsnitt för svenska bostadsinstitut. Bolåneräntan är summan av 
finansieringskostnaden och bruttomarginalen.

Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Diagram 2.2. Bankernas finansieringskostnad för ett nyutgivet rörligt bolån
Procent
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Från finansieringskostnad till utlåningsränta

Som framgår av avsnitt 2.2 är det vanligt att banken finansierar ett bolån till upp-
skattningsvis 75 procent genom att ge ut säkerställda obligationer och till 25 pro-
cent genom övrig finansiering såsom inlåning eller emission av icke säkerställda 
obligationer (se figur 2.1). Utifrån den kända kostnaden för varje typ av finansie-
ring kan man uppskatta bankens totala upplåningskostnad för att ge ut ett bolån 
och beräkna brutto- respektive nettomarginalen för bolånet. 

Bruttomarginalen utgör skillnaden mellan bankens utlåningsränta och finansie-
ringskostnad. Bruttomarginalen kan dock inte likställas med bankens vinst på bolå-
net eftersom banken behöver använda den för att betala andra kostnader utöver 
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finansieringskostnaden, till exempel administrationskostnader och skatt. Dessutom 
tillkommer kostnaden för att hålla en likviditetsreserv (se också ruta Varför har 
skillnaden mellan reporäntan och bolåneräntan ökat?).

efter att bankens övriga kostnader, inklusive kostnaderna för likviditetsreserven, 
har räknats bort från bruttomarginalen får man bankens nettomarginal. Således 
kan nettomarginalen ge en ungefärlig uppskattning av vad banken tjänar på ett 
bolån.  

I tabell 2.1 har bankernas nettomarginaler på nyutgivna bolån uppskattats till 
omkring 0,5 procent. Det innebär att en bank som lånar ut 1 000 000 kronor 
under ett år tjänar omkring 5 000 kronor på lånet. Det är dock svårt att göra en 
uppskattning av bankernas lönsamhet genom att bara titta på en enskild produkt. 
I stället bör man ta hänsyn till ett hushålls hela engagemang i banken och bankens 
prissättning av alla de tjänster som hushållet utnyttjar. Intäkterna från inlåningen, 
fondsparandet eller betalkortet kan till exempel underlätta för bankerna att lämna 
rabatter på bolån. 

Tabell 2.1. Uppskattning av finansieringskostnad och nettomarginal på nyutgivna rörliga bolån
December 2013, procent 

A Utlåningsränta      2,6

 
Beräknad finansieringskostnad  
för ett bolån

Procent av 
bolåne- 

finansiering

Upplånings- 
kostnad för 

banken
Vägd 

kostnad

 Säkerställda obligationer i Sek inkl. swap 50 x 1,2 = 0,6
 Säkerställda obligationer i eUR inkl. swap 20 x 1,3 = 0,3
 Övrig finansiering 30 x 0,9 = 0,3  

B Upplåningskostnad     1,2    ➞ 1,2
C Bruttomarginal (A–B)      1,2
D omkostnader      0,5
e kostnad för skatt      0,2
 Nettomarginal (C–D–E)      0,5

Anm. Bankerna kan välja att fördela kostnaden för sin upplåning på olika sätt inom koncernen. Den övriga 
finansieringen kan bestå både av inlåning från kunder, som är en relativt billig finansieringskälla, och av icke 
säkerställda obligationer som är en relativt dyr finansieringskälla. I beräkningen antas att kostnaden för den övriga 
finansieringen motsvaras av tre månaders Stibor, som är en högre kostnad än inlåning men lägre än icke säkerställd 
upplåning. I bankens omkostnader ingår bland annat administrativa kostnader, kostnader för att hålla likviditet samt 
kostnader för förväntade kreditförluster. Upplåningskostnaden illusteras av det röda, gula och grå fältet i diagram 
R2.7, bruttomarginalen illustreras av det blå fältet. 
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Reporäntan påverkar bolåneräntorna

Den grundläggande faktorn som påverkar bankernas finansieringskostnad är 
Riksbankens reporänta.43 När Riksbanken fattat beslut om vad reporäntan ska 
vara är det sedan via det så kallade penningpolitiska styrsystemet som detta beslut 
påverkar marknadsräntorna. Styrsystemet är utformat för att styra den kortaste 
marknadsräntan, dagslåneräntan.44 Genom att bestämma nivån på reporäntan 
och redovisa en bedömning av hur reporäntan kommer att utvecklas de närmaste 
tre åren önskar Riksbanken påverka även räntorna på längre sikt, exempelvis 
statsobligationsräntorna.45 

Reporäntan och förändringar i denna påverkar alltså både kort- och långfristiga 
räntor om än i olika omfattning. Förändringar i räntorna på till exempel interbank- 
eller statsobligationsmarknaden påverkar i sin tur bankernas finansieringskostna-
der, till exempel räntor på bankkonton och bostadsinstitutens obligationer. Vidare 
påverkar bankernas finansieringskostnader deras utlåningsräntor, till exempel rän-
tor på banklån, bolån och företagslån. På så vis påverkar penningpolitiken många 
olika räntor i ekonomin, inklusive in- och utlåningsräntorna för hushåll och företag. 
Därmed påverkas också aktiviteten och prisutvecklingen i ekonomin.

Riksbankens ränte- och penningpolitik är dock bara en av flera faktorer som på-
verkar räntorna med längre löptider. en annan viktig faktor är de riskpremier som 
är förknippade med räntebärande värdepapper. Det beror på att ett innehav av 
bankobligationer eller säkerställda obligationer som emitteras av ett bostadsinstitut 
kan medföra både kredit- och likviditetsrisk som investerarna vill bli kompense-
rade för. Detta leder till att räntorna på bankobligationer blir högre än exempelvis 
räntorna på statsobligationer och den skillnaden brukar kallas för en riskpremie. 
Riskpremierna varierar över tiden och kan också påverka de in- och utlåningsräntor 
som hushåll och företag möter. 

Sambandet mellan Riksbankens reporänta och ett antal listade räntor på den 
svenska bolånemarknaden kan illustreras med hjälp av diagram 2.3. Diagram-
met visar att 90 procent av variationen i den rörliga bolåneräntan (tremåna-
dersräntan) samvarierar med förändringar i reporäntan. Samvariationen mellan 
reporäntan och bolåneräntorna med längre löptider är däremot svagare efter-
som penningpolitiken är en faktor bland flera som påverkar långfristiga räntor. 

43 Riksbanken fastställer nivån för reporäntan för att inflationen ska utvecklas på ett sådant sätt att Riksban-
kens inflationsmål, som säger att den årliga förändringen av konsumentprisindex (kPI) ska vara 2 procent, 
uppfylls.

44 Se Sellin, P. och åsberg Sommar, P. (2012), Översyn av Riksbankens penningpolitiska styrsystem, Penning- 
och valutapolitik, 2012:2. Sveriges riksbank.

45 en mer detaljerad beskrivning av den penningpolitiska mekanismen presenteras i Hopkins, e., lindé, J., 
och Söderström, U. (2009), Den penningpolitiska transmissionsmekanismen, Penning- och valutapolitik, 
2009:2. Sveriges riksbank.
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Diagram 2.3. Sambandet mellan reporäntan och listade bolåneräntor med olika löptider
Korrelationskoefficient

Anm.Korrelationskoefficienten anger sambandet mellan förändringen i månadsgenomsnitt för 
reporäntan och listade bolåneräntor med olika löptider. Uppgifterna är beräknade för räntor 
under perioden från och med januari 2000 till augusti 2012.

Källa: Riksbanken



Varför har skillnaden mellan reporäntan och den rörliga 
bolåneräntan ökat?

Skillnaden mellan bankernas utlå-
ningsräntor på rörliga bolån och 
Riksbankens reporänta har ökat 

de senaste åren (se diagram R2.6). 
mellan 2006 och 2008 var den genom-
snittliga skillnaden cirka 90 räntepunk-
ter (0,9 procentenheter). efter finans-
krisen har skillnaden ökat. Skillnaden 
var som störst under 2012 (cirka 260 
räntepunkter) men har efter det mins-
kat och var vid utgången av 2013 cirka 
160 räntepunkter. 

Den rörliga bolåneräntan, det vill 
säga bolåneräntan med tre månaders 
räntebindningstid, som hushållen möter 
kan delas upp i två delar: bankernas 

finansieringskostnad och marginal. 
Bankernas finansieringskostnad46 kan 
i sin tur delas upp i tre olika delar (se 
diagram R2.7): reporänta (rött fält) 
och övriga finansieringskostnader 
(gult och grått fält). Summan av det 
röda och det gula fältet motsvarar en 
tre månaders interbankränta, det vill 
säga den ränta som bankerna erbjuder 
varandra för lån utan säkerhet under 
tre månader. Utöver interbankräntan 
behöver bankerna betala ett påslag för 
att finansiera sig på längre sikt (denna 
finansiering antas i genomsnitt ha en 
löptid på 4 år) än på tre månader (grått 
fält). Detta beror på att riskpremierna 
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Reporäntan Tre månaders bolåneränta

Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Diagram R2.6. Reporänta och tre månaders bolåneränta
Procent

46 Finansieringskostnaden för bankerna är beräknad utifrån den metod som beskrivs i tabell 2.1.
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Diagram R2.7. Uppdelning av tre månaders bolåneränta för nya bolån
Procent

för kredit- och likviditetsrisker vanligtvis 
stiger med löptiden (se också avsnittet 
Hur finansieras ett bolån?). Det blå 
fältet i diagram R2:7 anger bankernas 
bruttomarginal, det vill säga skillnaden 
mellan bankens utlåningsränta och fi-
nansieringskostnad (se också tabell 2:1). 
medan finansieringskostnaden bland 
annat påverkas av Riksbankens pen-
ningpolitik och av hur riskfyllda banker-
nas säkerställda obligationer anses vara, 
styrs marginalerna av bankerna själva 
så att de kan täcka andra omkostnader 
och ge vinst. 

åren före den finansiella krisen ökade 
bankernas risktagande globalt medan 
riskpremierna pressades ned på flera 
marknader. Aktörerna på de finansiella 
marknaderna krävde med andra ord inte 
tillräckligt betalt för de risker de tog. 

också på den svenska bolånemarkna-
den ökade risktagandet. konkurrensen 
om hushållen ökade, vilket gjorde 
att bankerna i större utsträckning än 
tidigare började erbjuda exempelvis 
amorteringsfria bolån och högre belå-
ningsgrader. konkurrensen medförde att 
bankernas marginaler pressades ner och 
att deras intjäning på bolånen därmed 
minskade. Dessutom började bankerna 
anpassa prissättningen av bolånen till 
bestämmelserna i Basel II-regelverket. 
enligt dessa bestämmelser skulle 
bankerna inte behöva lika mycket eget 
kapital som tidigare för att ge ut bolån. 

Under den finansiella krisen 2007–
2008 avtog konkurrensen om hushål-
len och bankernas marginaler ökade. 
krisen medförde också att bankernas 
finansieringskostnader ökade eftersom 
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förtroendet för deras betalningsförmåga 
minskade och investerarna därmed 
krävde en högre riskpremie för att låna 
ut till bankerna. till följd av detta steg 
interbankräntorna i såväl Sverige som 
omvärlden, vilket avspeglas i diagram 
R2.7 där det gula fältet är större under 
krisåren 2007–2008. Att kreditrisken 
och likviditetsrisken i det finansiella 
systemet ökade medförde också att 
det blev dyrare för bankerna att låna 
på längre löptider än på kortare. Detta 
markeras av det grå fältet i diagrammet, 
som också visar att bankerna före fi-
nanskrisen i princip betalade lika mycket 
för att låna på kort som på lång sikt. 

Under 2012 började bankernas 
finansieringskostnader att minska, vilket 
indikerade att riskpremierna på markna-
den återigen börjat sjunka och förtroen-
det mellan bankerna ökat.

Bankernas finansieringskostnad upp 
till tre månader Stibor (gult fält i dia-
gram R2.7) och över tre månader Stibor 
(grått fält i diagram R2.7) fortsatte att 
minska och var vid utgången av 2013 
på samma nivåer som innan den finan-
siella krisen. Utlåningsräntorna mins-
kade däremot inte i samma takt, vilket 
medförde att bankernas bruttomarginal 
ökade under perioden. 
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2.4  UtBUDet AV BolåN UNDeR 2000-tAlet

Före mitten av 1980-talet begränsades bostadsinstitutens och bankernas utlåning 
av statliga regleringar. Dessa regleringar styrde hur mycket som fick lånas ut och 
till vilka ändamål (se kapitel 3). När regleringarna så småningom avskaffades kom 
i stället bankernas och bostadsinstitutens affärsintressen att styra utlåningen. 
Som en följd ökade utlåningen kraftigt till många sektorer, däribland utlåningen 
till hushållens köp av bostäder. efter en tillfällig avmattning i samband med den 
svenska bankkrisen i början av 1990-talet tog utlåningen till bostadsändamål fart 
igen och i allt snabbare takt, i synnerhet under 2000-talet. Resultatet av detta blev 
att utlåningen till hushåll under 2000-talet kom att utgöra en allt större andel av 
bostadsinstitutens totala tillgångar (se diagram 2.4). 

Nedan diskuteras ett antal faktorer som kan ha bidragit till de senaste årens 
ökade utbud av bolån.
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Diagram 2.4. De svenska bostadsinstitutens tillgångar i förhållande till BNP
Procent
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Ökad konkurrens på bolånemarknaden ökade utbudet av bolån

Under 2000-talets början tilltog konkurrensen på den svenska bolånemarknaden. 
För att vinna kunder började bankerna förändra sina krav och villkor som gällde 
för kreditgivning till hushåll. Dels sänkte de kraven på hushållen att amortera på 
bolån, dels lättade de på kravet på kontantinsats. SBAB var 2005 först ut med 
att erbjuda sina kunder bottenlån på upp till 95 procent av bostadens marknads-
värde.47 Bankerna konkurrerade också genom att erbjuda kunderna lägre räntor.

Den ökade konkurrensen innebar visserligen att bankernas marginaler på bolån 
minskade, men de större volymerna medförde att bolånen trots allt blev en god 

47 Se SBAB – mervärde, mångfald och konkurrens? RiR 2012:19, 2012. Riksrevisionen.
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affär för bankerna. Bankerna kunde också öka sina intäkter genom att sälja andra 
tjänster såsom fond- och pensionssparande till sina bolånekunder. 

en anledning till att bankerna lättade på sina krav var att de bedömde att hus-
hållens betalningsförmåga hade förbättrats och att de därför kunde klara högre 
skulder. Räntorna var låga och hushållens disponibla inkomster ökade och denna 
utveckling väntades bestå. Samtidigt steg värdet på bostäderna och på så sätt 
kunde hushållen öka sina skulder i absoluta termer utan att öka skulderna i relation 
till bostadens värde (se avsnitt 1.2). 

Lägre kapitalkrav för bolån innebar lägre finansieringskostnader för bankerna

Reglerna för bankernas kapitaltäckning bestäms till stor del av det så kallade Basel-
regelverket. Detta regelverk bestämmer bland annat hur mycket eget kapital som 
bankerna behöver hålla i förhållande till hur stora och riskfyllda deras tillgångar 
är. Något förenklat gäller att risken i tillgångarna mäts genom att värdet av varje 
tillgång, till exempel ett bolån, multipliceras med en riskvikt. Ju högre risk till-
gången bedöms ha, desto högre blir riskvikten och desto mer eget kapital behöver 
bankerna hålla som buffert mot eventuella förluster på denna tillgång.

år 2004 publicerades överenskommelsen avseende ett nytt internationellt 
regelverk för banker, det så kallade Basel II-regelverket vilket skulle träda i kraft 
2007. I och med detta fick bankerna möjlighet att själva beräkna riskvikterna för 
sina tillgångar, förutsatt att deras beräkningsmodeller var godkända av Finans-
inspektionen. Syftet med att låta bankerna använda interna beräkningsmodeller 
var att skapa en närmare koppling mellan de faktiska riskerna och kapitalkraven. 
Vid beräkningen av dessa riskvikter har historiska kreditförluster stor påverkan på 
resultatet. eftersom de svenska bankerna historiskt sett haft näst intill obefintliga 
kreditförluster på bolån är de riskvikter som beräknas enligt de interna modellerna 
mycket låga. Därmed skulle storbankernas riskvikter på bolån sjunka från minst 
50 procent48 till cirka 6 procent i genomsnitt i och med övergången från Basel I-
regelverket till Basel II. eget kapital är en relativt dyr finansieringsform och enligt 
Basel II behövde bankerna alltså inte längre hålla lika mycket som tidigare.49, 50 Det 
nya regelverket skulle därmed innebära att banker kunde minska sitt egna kapital 
givet samma tillgångar. Alternativt kunde banken behålla kapitalets storlek och 
öka sin utlåning till bostadsändamål och samtidigt behålla sin kapitalrelation (eget 
kapital dividerat med riskvägda tillgångar).

Att Basel II-regelverket skulle träda i kraft 2007, innebar att bankerna var 
tvungna att hålla kapital enligt det befintliga regelverket fram till och med detta 

48 50 procent riskvikt avser villor. Riskvikten på bostadsrätter var 100 procent.
49 Avser full implementering av Basel II.
50 Investerarna i bankernas eget kapital tar större risk för förluster jämfört med investerarna i bankens obliga-

tioner och kräver därmed en ökad kompensation för denna risk. Därtill är räntor på lån avdragsgilla. Detta 
medför att eget kapital är en dyrare finansieringsform än lån.
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datum. Det är dock troligt att bankerna började förbereda sig för Basel II genom 
att anpassa sig för de nya kraven i sina lånevillkor, bland annat genom lägre kund-
räntor. åren före den finansiella krisen var den genomsnittliga kapitaltäckningen, 
det vill säga det egna kapitalet i relation till de riskvägda tillgångarna i genomsnitt 
7 procent i de svenska storbankerna.51 med en genomsnittlig riskvikt på 6 procent 
innebar detta att bankerna med det nya regelverket skulle kunna finansiera ett 
bolån på 1 000 kronor med drygt 4 kronor i eget kapital (0,06×0,07×1 000=4,2) 
och 996 kronor i lånade pengar. För ett bolån på 2 miljoner skulle bankerna såle-
des endast behöva hålla drygt 8 000 kronor i eget kapital.

Det fanns dock, och finns fortfarande, övergångsregler från Basel I till Basel 
II som begränsade bankens egna kapital från att sjunka så lågt. Något förenklat 
innebar övergångsreglerna att ett bolån på 2 miljoner kronor, vid 7 procents kapi-
taltäckning, slutligen krävde 56 000 kronor i eget kapital.52 

eftersom grundtanken med övergångsreglerna var att de var tillfälliga och skulle 
försvinna gradvis efter tre år är det dock troligt att bankerna anpassade sig till (de 
lägre) Basel II-kraven och att det påverkade bankernas lånevillkor och utbudet av 
bolån. Därtill innebar övergången till Basel II att bankerna fick starka incitament att 
tänka på risk på ett annat sätt än tidigare då exempelvis ett villalån hade samma 
kapitalkrav oavsett om låntagaren hade bra eller dålig återbetalningsförmåga, 
eller om huset vare högt eller lågt belånat. De var även tvungna att bland annat 
gå igenom kreditförlusthistoriken i sina kreditportföljer för att kunna beräkna 
sina riskvikter. Detta sammantaget medförde att bankerna sannolikt blev ännu 
mer medvetna om att kreditrisken i bolånen var låg och gav utöver de lägre 
kapitalkraven incitament för bankerna att öka utlåningen till bostäder. 

Övergången till säkerställda obligationer ökade tillgången till kapital

Den svenska lagen om säkerställda obligationer trädde i kraft 2004 och 2006 
började de svenska bankerna ge ut dessa obligationer (se ruta Säkerställda obli-
gationer). eftersom säkerställda obligationer anses ha lägre kreditrisk än icke 
säkerställda obligationer behandlas dessa fördelaktigt i de regelverk som styr hur 
vissa typer av investerare får agera, bland annat banker och fonder. enligt kapi-
taltäckningsregelverket för banker behöver banker som investerar i säkerställda 
obligationer inte hålla lika mycket eget kapital som buffert mot eventuella förluster 
på obligationerna som när de investerar i icke säkerställda obligationer. Det blev 
därför mer förmånligt för banker i Sverige och europa att äga säkerställda obliga-

51 till detta kom även så kallat supplementärkapital, eller tier 2, det vill säga förlagslån med mera, som 
bankerna kunde använda för att uppfylla de totala kapitalbaskraven.

52 enligt övergångsreglerna fick de riskviktade tillgångarna i beräkningen av kapitalkravet inte understiga 
80 procent av vad de hade varit under Basel I, där riskvikterna på ett huslån var 50 procent. med 7 pro-
cents kapitaltäckningskrav behövdes 2 000 000 × 0,80× 0,50× 0,07 = 56 000 kronor för att finansiera ett 
bolån på 2 miljoner kronor.
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tioner än andra typer av bankobligationer. efterfrågan på säkerställda obligationer 
ökade på detta sätt vilket gjorde det billigare för svenska banker att finansiera sina 
bolån. 
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n	 3  Bolånemarknaden och det svenska 
finansiella systemet

Den svenska bolånemarknaden har utvecklats som ett resultat av hushållens och 
bankernas ekonomiska intressen, den teknologiska utvecklingen samt de regel-
förändringar i form av lagstiftning och andra reformer som påverkat marknaden 
och dess aktörer. Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur den svenska 
bolånemarknaden har vuxit fram, från efterkrigstiden till i dag. Därefter följer en 
diskussion om hur framväxten av bolånemarknaden har format dagens finansiella 
system. 

3.1  BolåNemARkNADeNS FRAmVÄxt: FRåN ett ReGleRAt ocH 

kReDItRANSoNeRAt SyStem tIll ett INteRNAtIoNellt SyStem

Regleringar styrde utlåning till bostäder fram till mitten av 1980-talet

mellan 1950-talet och slutet av 1980-talet styrdes det svenska finansiella systemet 
av de så kallade kredit- och valutaregleringarna.53 

Valutaregleringarna begränsade starkt all finansiell verksamhet i utländsk valuta 
och infördes som en naturlig följd av de omständigheter som rådde i samband med 
andra världskriget. 

kreditregleringarna syftade till att hålla räntenivån låg och stabil och till att styra 
fördelningen av krediter i ekonomin. Från 1950-talet till 1970-talet styrdes krediterna 
framför allt till byggsektorn eftersom ett viktigt politiskt mål under denna tid var 
att främja bostadsbyggandet. Bostadspolitiken under denna tid utformades till stor 
del enligt slutsatserna i den stora bostadssociala utredning som presenterades 
1945.54 Denna utredning kom fram till att staten borde styra byggandet och 
minska boendekostnaden så att allmänheten kunde få en bättre boendestandard. 
Slutsatserna ledde bland annat till att det så kallade miljonprogrammet lanserades.55

Under regleringsperioden var bankverksamheten organiserad på ett något 
a nnorlunda sätt än i dag. Det fanns ett relativt stort antal affärsbanker som främst 
sysslade med utlåning till näringslivet.56 De beviljade också så kallade byggnads-

53 Utöver de formella lagarna och reglerna styrdes kreditmarknaden också av informella överenskommelser 
mellan finansmarknadens aktörer och Riksbanken. Dessa överenskommelser rörde bland annat nivån på 
vissa räntor, och rekommendationer om utlåningens inriktning och omfattning. Se till exempel kapitel 14 i 
red. Werin, l., englund, P., Jonung, l. och Wihlborg, c. (1993). Från räntereglering till inflationsnorm. SNS 
förlag.

54 Se den Bostadssociala utredningens slutbetänkanden SOU 1945:63 och SOU 1947:26.
55 miljonprogrammet innebar att man under en tioårsperiod mellan 1965 och 1975 skulle bygga en miljon 

bostäder.
56 mellan 1950 och 1980 minskade dock antalet affärsbanker från 21 till 14.
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krediter, alltså lån under byggtiden till byggföretag som byggde bostäder och till 
hushåll som byggde egna hem. I och med att affärsbankerna enligt lag huvud-
sakligen tilläts finansiera sig med kortfristig inlåning och kortfristiga obligationer 
hade de inte rätt att ge ut långfristiga bolån till bunden ränta. Den längsta möjliga 
löptiden på affärsbankernas utlåning uppgick endast till ett år, om än med vissa 
undantag.57

långfristiga bolån gavs i stället ut av särskilda bolåneinstitut eller bostadsinsti-
tut. De största bolåneutgivarna var Sparbanksrörelsen och Stadshypoteksförening-
arna som båda var fristående från de egentliga affärsbankerna.58 år 1966 uppgick 
sparbanksrörelsens utlåning till bostadsändamål till 23 procent av den totala 
volymen bolån medan Stadshypoteks bolån uppgick till 16 procent.59 I regel ägde 
de stora affärsbankerna också var sitt bostadsinstitut. Under 1970-talet tog dock 
staten initiativ till att samla utlåningen från affärsbankernas bostadsinstitut till ett 
enda stort bostadsinstitut, Svensk Bostadsfinansiering AB, BoFAB, där staten ägde 
hälften och tio affärsbanker ägde den andra hälften. tanken var att effektivisera 
utgivningen av bolån genom att avveckla de olika affärsbankernas bostadsinstitut 
och ersätta dessa med BoFAB. år 1988 avvecklades dock BoFAB:s verksamhet 
och de bolån som fanns hos BoFAB återfördes till affärsbankernas bostadsinstitut. 

Bostadsinstituten finansierade sig genom att ge ut obligationer, så kallade 
bostadsobligationer. löptiden för dessa uppgick generellt sett till över 30 år men 
ibland till uppåt 40 år.60 Detta innebar att löptiden på obligationerna i stort sett 
matchade löptiden på bolånen. endast en liten del av bostadsinstitutens finansie-
ring utgjordes av lån från andra banker.

Även sparande och investeringar reglerades, vilket påverkade finansieringen av bostäder

För att underlätta bostadsinstitutens finansiering styrde staten till mitten av 
1980-talet, via Riksbanken, efterfrågan på bostadsobligationerna bland annat 
genom regler för investerare. Så kallade likviditetskvoter reglerade till exempel 
hur mycket bankerna skulle investera i bostadsobligationer och statsobligationer i 
förhållande till sin inlåning. Försäkringsbolagen hade placeringsplikt som gjorde att 
de var tvungna att investera i bostadsobligationerna. Vidare bestämdes räntorna 
på bostadsinstitutens obligationer av Riksbanken till nivåer under marknadsräntan. 

57 Affärsbankerna kunde ge ut lån med längre löptid men dessa skulle vara uppsägningsbara inom ett år.
58 Sparbankerna ägde dock sedan 1942 en affärsbank, Sparbankernas bank, som skötte de enskilda spar-

bankernas likviditetshantering. Stadshypoteksföreningarna hade å sin sida ett centralorgan, Sveriges 
konungarikes Stadshypotekskassa, som skötte rörelsens finansiering via obligationsmarknaden. Stadshypo-
tekskassan var kapitaliserad av staten vars representanter också ingick i kassans styrelse. Så småningom 
började sparbanksrörelsen bedriva sin boutlåning genom bostadsinstitutet Spintab medan stadshypoteks-
föreningarna började bedriva boutlåningen via bostadsinstitutet Stadshypotek.

59 Se thunholm, l-G. (1966), Svenskt kreditväsen, Rabén och Sjögren.
60 löptiden för bostadsobligationen var dock inte reglerad i lagen.
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Staten införde också direkta räntesubventioner till både hushållens och bygg-
företagens bostadsbyggande för att ytterligare underlätta bostadsfinansieringen, 
bland annat genom att ge ut topplån med subventionerad ränta till den så kallade 
prioriterade utlåningen. till denna räknades utlåning till att bygga nya bostäder 
i enlighet med särskilda krav på storlek och utformning. Dessutom infördes olika 
former av räntegarantier som begränsade hushållens och byggföretagens rän-
tekostnader. Däremot subventionerades inte hushållens lån till bostadsköp på 
andrahandsmarknaden, vilket gjorde det mer förmånligt att låna till att bygga en 
ny bostad. Investerings- och räntebidragen levde kvar under hela 1980-talet och 
avskaffades gradvis från 1990-talets början fram till 2007.

Utlåningsvolymen till nya bostäder som uppfyllde de statliga kraven på utform-
ning och som därmed var föremål för subventionerade lån, begränsades inte direkt 
av kreditregleringarna. Däremot fanns det andra regleringar som till exempel 
kassa krav, som indirekt kan ha påverkat utlåningen. men det var framför allt bo-
stadsinstitutens utlåning till bostadsköp på andrahandsmarknaden som begränsa-
des av kreditregleringarna. I praktiken kom utlåningen till de av staten prioriterade 
bostäderna att utgöra cirka 85 procent av den totala utlåningen för bostadsända-
mål. Bankernas utlåning till bostäder motsvarade dock inte hushållens efterfrågan, 
vilket gjorde att krediterna blev ransonerade. kötiden för att få ett bolån, särskilt 
till en bostad i synnerhet på andrahandsmarknaden, uppgick ibland till flera år. 

kreditregleringarna av banksektorn fick betydelse för hur bostäderna kom att 
finansieras. men även hur staten styrde sparandet i ekonomin påverkade hur ban-
kernas finansiering utvecklades. De flesta hushåll hade fram till 1980-talet relativt 
få placeringsalternativ för sitt sparande. De flesta sparade på konton i sparbanker 
eller affärsbanker. Sparandet på bankkonton ökade framför allt under 1960-talet 
när bankerna började bygga fler kontor. till en början prioriterade staten finan-
sieringen av bostadsbyggande. Sparandet skulle därmed via bankerna placeras 
i bostadsobligationer. När de statliga budgetunderskotten ökade på 1970-talet 
prioriterades i stället finansiering av statsbudgeten. Hushållens sparande placerades 
då av bankerna i statsobligationer. Hushållens sparande kanaliserades således ut 
från banksystemet och mot värdepappersmarknaden, vilket påverkade förutsätt-
ningarna för bankernas finansiering. 

ytterligare en faktor som kom att påverka hur hushållens sparande fördelades 
var systemet för allmän tjänstepension (AtP-systemet) som infördes under 
1960-talet. Genom att man införde ett allmänt pensionssparande väntades 
företagens avsättningar till pensioner, hushållens eget pensionssparande och 
därmed det totala sparandet minska61. För att undvika detta vilket riskerade att 
försämra företagens investeringsmöjligheter beslutade man att en del av pensions-

61 I AtP-systemet betraktades pensionen som uppskjuten lön för utfört arbete och inte som ett bidrag. 
AtP-systemet var huvudsakligen ett direktbetalningssystem där årets inbetalningar användes till årets 
pensionsutbetalningar. Se till exempel s. 261, SOU 1950:33. Allmän pensionsförsäkring.
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avsättningarna inom AtP-systemet skulle fonderas i den så kallade allmänna 
pensionsfonden (AP-fonden). AP-fonden växte snabbt till att bli den största 
investeraren på obligationsmarknaden och den enskilt största investeraren i 
bostadsobligationer. år 1976 uppgick fondens värde till 100 miljarder kronor eller 
nästan 30 procent av Sveriges BNP. Det motsvarade även ungefär hälften av den 
svenska kapitalmarknaden. Fondens investeringar i bostadsobligationer uppgick 
samtidigt till 41 miljarder kronor jämfört med de 32 miljarder kronor som de 
svenska bankerna stod för. Genom att bilda AP-fonden fick staten ytterligare 
möjligheter att styra sparandet i ekonomin och därmed förutsättningarna för 
bankernas finansiering. eftersom AP-fonden investerade stora belopp i bostads-
obligationer underlättades bostadsinstitutens finansiering. 

Finansmarknaderna avreglerades på 1980-talet och dagens bolånemarknad växte fram

Under 1980-talet monterades merparten av regleringarna ned och blev därmed 
inte längre bindande för räntesättningen och fördelningen av krediter i ekonomin. 
Det medförde stora förändringar för det finansiella systemet. 

Avvecklingen av kredit- och valutaregleringarna genomfördes gradvis sedan 
det hade blivit uppenbart att finansmarknadernas aktörer hade börjat kringgå 
regleringarna, i synnerhet kreditregleringen. Företag och hushåll fick allt oftare lån 
utanför banksystemet från finansbolag, icke-finansiella företag eller till och med 
från andra företag och hushåll. Något som liknade en skuggbanksektor som inte 
omfattades av regleringar uppstod. Regleringarna blev på detta sätt ineffektiva. 
Dessutom påverkades den ekonomiska politiken i Sverige av en allt mer utbredd 
uppfattning att marknadens utbud och efterfrågan, snarare än politiskt motiverade 
regleringar, skulle styra ekonomin. ett antal avregleringar var av särskilt stor bety-
delse för hur bolånemarknaden kom att utvecklas. 

år 1983 avskaffades de likviditetskvoter som tvingat bankerna att investera i 
bostadsinstitutens obligationer och tre år senare avskaffades placeringsplikten för 
försäkringsbolagen. Den största förändringen skedde dock 1985 då kreditregle-
ringarna avskaffades. Det medförde att både banker och bostadsinstitut fick möj-
lighet att själva bestämma över storleken, ändamålet och villkoren för sin utlåning. 
Detta blev startskottet för en kraftig ökning av utlåningen (se diagram 2.4 och 
3.1). eftersom krediter tidigare hade varit ransonerade var efterfrågetrycket också 
stort i flera sektorer. Bostadsinstituten ökade framför allt sin utlåning till fastig-
hetsbolag och andra företag, men även deras bolåneverksamhet växte. Den ökade 
utlåningen finansierades i huvudsak genom att bankerna och bostadsinstituten gav 
ut värdepapper, inledningsvis främst i svenska kronor. år 1989 var dessutom större 
delen av valutaregleringen avskaffad, och bankerna och bostadsinstituten kunde 
låna pengar genom att ge ut obligationer i utländsk valuta. Det medförde att ban-
kerna fick möjlighet att finansiera sig via nya finansieringskällor. 
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Avregleringarna ledde på detta sätt till att marknadskrafterna blev en avgörande 
faktor för bankernas och bostadsinstitutens utbud av bolån. När likviditetskvoterna 
togs bort och bankerna själva fick bestämma ändamålet för sin utlåning valde de 
att minska investeringarna i bostadsobligationer och i stället öka interbanklånen till 
bostadsinstituten (se diagram 3.2). 

Utlåning till hushåll Utlåning till företag Utlåning till banker 

Övrig utlåning Värdepappersinnehav Övriga tillgångar 

Anm. Uppgifterna avser monetära finansinstitut och inkluderar såväl banker som bostadsinstitut. 
Utländska bankers dotterbolag och filialer i Sverige är inkluderade liksom svenska bankers filialer 
i utlandet. Svenska bankers utländska dotterbolag är däremot exkluderade.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 3.1. Tillgångar i det svenska banksystemet
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Inlåning främst från bank Emitterade obligationer 

Emitterade övriga värdepapper Övriga skulder 

Eget kapital 

Anm. Från och med 2007 ingår inte SEB i uppgifterna i diagrammet.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 3.2. Bostadsinstitutens skulder
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trots avregleringarna av finansmarknaderna fortgick statens inblandning i bolåne-
marknaden och statliga subventioner till bostadsbyggande. år 1984 bildades ett 
särskilt aktiebolag, Statens bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, för att hantera 
den statliga utlåningen till bostäder. I och med detta kunde den statliga utlåningen 
separeras från statsfinanserna. 

Under 1980-talet fortsatte hushållens sparande att gå i riktning från banksys-
temet till värdepappersmarknaden. men till skillnad från under regleringstiden när 
hushållens sparande indirekt kanaliserades till obligationsmarknaden via bankerna 
kunde hushållen nu direkt placera i värdepapper. Den teknologiska utvecklingen 
i det finansiella systemet medförde att nya finansiella produkter skapades och 
infrastrukturen för de finansiella marknaderna utvecklades. Den bidrog också till 
att betalningar kunde genomföras enklare och risker kunde hanteras mer effektivt. 
Det ledde i sin tur till nya aktörer på de finansiella marknaderna som bland annat 
började erbjuda fondsparande. Aktiemarknaden utvecklades och aktiesparandet 
blev allt mer populärt, inte minst eftersom aktiepriserna steg under 1980-talet. 

De svenska bankerna var drivande i utvecklingen av de nya sparformerna och 
öppnade bland annat egna fonder för sina kunder. För bankerna innebar de nya 
sparformerna en ny intäktskälla i och med att de kunde ta ut transaktions- och 
förvaltningsavgifter. För hushållen innebar de nya sparformerna en möjlighet att 
aktivt placera sparpengarna och sprida riskerna i sparandet. 

Från politiskt håll togs också initiativ för att öka hushållens sparande i de nya 
sparformerna, till exempel via de så kallade allemansfonderna som infördes 1984. 
Hushållen kunde via dessa fonder spara i både ränteinstrument och aktier. Avkast-
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ningen på allemansfonderna var helt skattebefriad fram till 1991. När valuta-
regleringen avvecklades ökade även möjligheten att placera sparpengar utomlands. 
Samtidigt fick utländska aktörer större möjligheter att placera i svenska tillgångar, 
till exempel i de värdepapper som de svenska bankerna gav ut.62

Bankkrisen i början av 1990-talet…

Den snabba tillväxten i utlåningen under andra delen av 1980-talet bidrog till att 
bygga upp stora finansiella obalanser, och var därmed en av anledningarna till att 
en bankkris bröt ut i Sverige i början av 1990-talet. Inte bara de svenska bankerna 
och bostadsinstituten utan även finansbolagen, som inte omfattades av bank-
regleringen, hade ökat sin utlåning till fastighetssektorn. Det hade bidragit till att 
fastighetspriserna, särskilt priserna på kommersiella fastigheter, hade stigit kraftigt. 
många aktörer på den svenska fastighetsmarknaden var också högt belånade. När 
ekonomin sedan bromsade in, i Sverige liksom i omvärlden och fastighetspriserna 
vände nedåt inleddes den svenska bankkrisen. Räntorna steg och många låntagare 
fick svårt att betala av på sina lån.63

en del av lånen hade dessutom tagits i utländsk valuta trots att låntagarnas in-
komster i många fall var i svenska kronor. enligt Riksbankens beräkningar uppgick 
den privata sektorns skuld i utländsk valuta i september 1992 till ungefär 35 pro-
cent av BNP.64 Så länge Sverige hade en fast växelkurs betraktades upplåningen i 
utländsk valuta inte som något problem eftersom den inte uppfattades innebära 
någon växelkursrisk. men när Sverige senare samma år övergav den fasta växel-
kursen sjönk kronans värde i förhållande till andra valutor och de som hade lån i 
utländsk valuta fick plötsligt betydligt större kronbelopp att betala tillbaka.

Problemen i svensk ekonomi, för kronan och på den svenska fastighetsmarkna-
den medförde att investerarnas förtroende för det svenska banksystemet mins-
kade. många utländska investerare valde att dra tillbaka sin finansiering av svenska 
banker och bostadsinstitut. Bankernas och bostadsinstitutens finansieringsproblem 
var en huvudorsak till att den statliga bankstödsgarantin infördes i december 1992. 
Garantin innebar att bankernas samtliga fordringsägare, utom aktieägarna, skyd-
dades från förluster.65 

De svenska bankernas sammanlagda kreditförluster till följd av bankkrisen 
uppgick till drygt 200 miljarder kronor, vilket motsvarade ungefär 11 procent av 

62 Det så kallade UcItS-direktivet (Undertakings in collective investments) som avsåg att harmonisera fond-
marknaden i europa kan ha underlättat investeringarna i fonder utomlands.

63 De reala räntorna steg till följd av dels inhemska faktorer så som lägre inflationsförväntningar och en 
omläggning av skattessystemet som gynnade sparande framför lånefinansierade investeringar, dels inter-
nationella faktorer så som återföreningen av tyskland.

64 Se till exempel englund. P, Den svenska bankkrisen – ursprung och konsekvenser, Penning- och valutapoli-
tik, 2004:2. Sveriges riksbank.

65 Se Ingves, S. och lind, G. (1996), Hanteringen av bankkrisen sedd i efterhand, Penning- och valutapolitik, 
1/1996. Sveriges riksbank.
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deras utlåning. merparten av förlusterna kom från lån som finansierade produk-
tion och förvaltning av kommersiella fastigheter såsom affärscentra. Även det 
kraftigt ökade antalet konkurser bland industriföretagen orsakade kreditförluster i 
bankerna. Det försämrade ekonomiska läget ledde så småningom även till förluster 
i bostadssektorn, främst i flerbostadshus utanför storstadsregionerna. konkurser 
drabbade särskilt privatägda hyreshus medan många bostadsrättsföreningar rekon-
struerades. Flera kommunala bostadsbolag som hade ökat sitt byggande kraftigt 
eller lämnat garantier till bostadsrättsföreningar fick också problem. Statliga bidrag 
gavs dock för att rekonstruera de kommunala bostadsbolagen.66 kreditförlusterna 
på bolånen till enskilda hushåll svarade dock endast för cirka 6 procent av ban-
kernas kreditförluster, vilket visar att de svenska hushållen trots krisen i hög grad 
fortsatte att betala på sina bolån.67 men den privata konsumtionen minskade dock 
och därmed aktiviteten i hela ekonomin. många företag som förlitat sig på hushål-
lens konsumtion fick därmed problem och företagskonkurserna ökade kraftigt. 
BNP föll med sammantaget 6 procent mellan sommaren 1990 och sommaren 1993 
och den totala arbetslösheten steg från 3 procent till 12 procent.68

…följdes av konsolidering och internationalisering

Under denna period skedde också andra förändringar som innebar att strukturen 
på den svenska bolånemarknaden förändrades. till följd av lagändringar ombilda-
des landets två största bostadsinstitut till aktiebolag. en ny lag 1991 tillät sparban-
kerna att ombildas till aktiebolag. Det medförde att de största regionala spar-
bankerna gick samman med den gemensamt ägda banken Sparbankernas bank 
och bildade Sparbanken Sverige AB. landets näst största bostadsinstitut Spintab 
införlivades därmed i en stor bankkoncern. 

året därpå började en annan lag tillämpas, vilken tillät Stadshypotekskassan att 
ombildas till aktiebolag. kort därefter fusionerade Stadshypoteksföreningarna och 
deras centralorgan konungariket Sveriges Stadshypotekskassa för att bilda Stads-
hypotek AB som även fortsättningsvis var delvis ägt av staten. 

kopplingen mellan bostadsinstituten och bankerna förstärktes i och med att 
Handelsbanken 1997 förvärvade bostadsinstitutet Stadshypotek från staten. Det 
innebar att det största fristående bostadsinstutet blev en del av en stor bankkon-
cern. kopplingen mellan bankerna och bostadsinstituten stärktes ytterligare i och 
med att SeB år 2007 lyfte in bolåneverksamheten i banken. 

I och med bankkrisen konsoliderades den svenska banksektorn till i huvudsak 
fem banker (Se-banken, Handelsbanken, Nordbanken, Sparbanken Sverige och 

66 Se Rönnberg, m. (2002), Staten fick Svarte Petter, ESO-rapport. Finansdepartementet.
67 För en beskrivning av orsakerna till hushållens goda betalningsvilja, se till exempel Riksbankens utredning 

om risker på den svenska bostadsmarknaden 2011. Sveriges riksbank.
68 Se exempelvis Bäckström, U. (1998), ”Finansiella kriser – svenska erfarenheter”, Ekonomisk Debatt, årgång 

26, nr 1, s. 5–19.
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Föreningsbanken) som sedermera blev de fyra storbankerna (Handelsbanken, 
Nordea, SeB och Swedbank).69 De fyra storbankerna fortsatte att bedriva bo-
låneverksamheten via separata bostadsinstitut som finansierades sig genom att 
emittera bostadsobligationer. Bankernas utlåning till bostäder minskade under 
krisen och började inte återhämta sig förrän under 1990-talets andra hälft (se 
diagram 3.1). efter krisen uppgick de fyra storbankernas totala tillgångar i förhål-
lande till Sveriges BNP till drygt 100 procent.70 Vid denna tidpunkt började dock 
de svenska storbankerna expandera sin verksamhet utomlands, främst i de övriga 
nordiska och baltiska länderna, vilket kom att bidra till att det svenska banksyste-
met växte. Under 1990-talet lades alltså grunden till det stora och sammanlänkade 
banksystem som vi har i dag. 

Finansieringsmöjligheterna förändrades från början av 2000-talet och kopplingarna 

mellan bankerna och bostadsinstituten fortsatte att stärkas

Vid inledningen av 2000-talet tog bankernas expansion utomlands fart på allvar. 
I de baltiska länderna kom utlåningen att främst ske i euro. en del av utlåningen 
finansierades genom att moderbankerna i Sverige lånade euro på kapitalmark-
naden och därefter lånade ut till dotterbankerna. men det var inte enbart de 
utländska verksamheterna som medförde att de svenska bankerna lånade upp 
i utländsk valuta. Även bankernas utlåning i kronor, bland annat utlåningen till 
svenska hushålls köp av bostäder, finansierades och finansieras fortfarande delvis 
med utländsk valuta. 

Under 2000-talets första decennium fortsatte bankerna och bostadsinstituten 
att öka sin finansiering via värdepappersmarknaden. Flera faktorer bidrog till detta. 
För det första blev de finansiella marknaderna i olika länder mer sammanlänkade 
och lättillgängliga. Det blev därmed lättare att emittera värdepapper utomlands 
och låna upp i utländsk valuta. 

För det andra övergick de svenska bostadsinstituten till att emittera säkerställda 
obligationer, vilket öppnade upp möjligheten att nå fler investerare internationellt. 
Genom att de säkerställda obligationerna infördes stärktes kopplingarna mellan 
bostadsinstituten och bankerna ytterligare i och med att bostadsinstituten inte 
kunde finansiera hela bolånet med obligationen. mellanskillnaden finansierades 
genom lån från moderbanken (se kapitel 2).

en tredje anledning till att bankerna och bostadsinstituten vände sig till värde-
pappersmarknaden för sin finansiering var att de svenska hushållen under 
2000-talet i allt större omfattning placerade sina pengar i värdepapper i stället för 
på bankkonton. Det handlade dels om direkta köp av värdepapper såsom aktier, 
dels om köp av andelar i fonder som i sin tur investerar i värdepapper. Det svenska 

69 Sparbanken Sverige AB fusionerades sedan med Föreningsbanken och bytte sedermera namn till Swedbank.
70 Se lämpliga kapitalnivåer i svenska storbanker – en samhällsekonomisk analys, 2011. Sveriges riksbank.
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sparandet fortsatte också att påverkas av statliga initiativ. Under 2000-talet ökade 
det svenska sparandet i värdepapper via det allmänna pensionssystemet. Det kol-
lektiva pensionssparandet, som till stor del sker i fonder, uppgick i slutet av 2012 
till 50 procent av Sveriges BNP. Statliga initiativ påverkade också hushållens val av 
sparformer. Under 1990-talet infördes schablonbeskattning av fondförsäkringar 
och rätt till skatteavdrag för individuellt pensionssparande i fonder. Under 2012 
infördes så kallade investeringssparkonton som gör det möjligt för hushållen att 
handla med finansiella instrument utan att enskilda transaktioner beskattas. 

Investeringssparkonton samt fondförsäkringar och individuellt pensionssparande 
är exempel på sparandeformer som under vissa omständigheter ger en lägre 
skatt än sparande på traditionella bankkonton som beskattas med kapitalskatt 
på 30 procent från första sparkronan.71 Dessa förmånliga skatteregler har skapat 
incitament för hushållen att använda andra former av sparande än sparkonton på 
banken. 

3.2  BolåNemARkNADeNS BetyDelSe FÖR Det SVeNSkA FINANSIellA SyStemet

Det svenska finansiella systemet har i många avseenden formats av bolånemark-
nadens utveckling. Det gäller det finansiella systemets stora andel finansiering via 
värdepappersmarknaderna, banksystemets storlek och till viss del den nära sam-
mankopplingen mellan banker och bostadsinstitut. 

När utlåningen till bostäder var ett prioriterat mål för staten under större delen 
av 1900-talet utformades ett system som främjade bostadsinstitutens finansiering 
via bostadsobligationer genom att tvinga banker och försäkringsbolag att investera 
i obligationerna. I och med att det skapades en konstgjord efterfrågan på bostads-
obligationer var risken liten för att bostadsinstitutet inte skulle kunna finansiera 
bolån under den löptid som dessa hade. Detta ledde i sin tur till en tradition i  
Sverige att bostadsinstituten behåller bolån på balansräkningarna och finansierar 
dem med obligationer i stället för att värdepapperisera lånen.72 I vissa länder har 
det i stället utvecklats en tradition av att värdepappersiera bolån. till exempel i 
USA, där värdepapperiseringen startade, skapades statligt sponsrade och statligt 
ägda institutioner som värdepapperiserade bankernas bolån.

71 kapitalet på investeringssparkonton schablonbeskattas årligen oavsett avkastningsnivå. För Fondförsäk-
ringar, till exempel kapitalförsäkringar utgår också en schablonskatt. Inbetalningarna till individuellt 
pensionssparande är upp till ett visst belopp avdragsgilla i deklarationen. Den största fördelen med 
investeringssparkonton är att enskilda personer kan köpa och sälja värdepapper utan att behöva redovisa 
kapitalvinster och kapitalförluster i självdeklarationen. Den effektiva skattesatsen för sparande på 
investeringssparkonto kommer att bero på hur stor avkastningen på tillgångarna är. Regeringen har dock i 
budgetpropositionen för 2012 räknat med att den effektiva skattesatsen kommer att vara cirka 10 procent 
lägre än om samma transaktioner hade beskattats på vanligt sätt.

72 Vid värdepapperisering köps lånet typiskt sett av ett specialbolag som finansierar köpet genom att ge ut 
obligationer. På så sätt tar investerarna i obligationerna över kreditrisken och kopplingarna mellan bostads-
instituten som beviljar bolånet och låntagaren minskar.
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en annan faktor som har haft betydelse för utformningen av det svenska 
finansiella systemet är att pensions- och fondbolag har spelat en allt större roll 
som finansiella intermediärer (se ruta Den finansiella intermedieringens betydelse 
för bankernas finansiering, storlek och komplexitet). I Sverige har hushållens 
fondsparande blivit mer omfattande än i andra länder.73 Detta har bidragit till att 
de svenska bankerna, till skillnad från bankerna i andra länder, i högre grad har 
finansierat sin utlåning med marknadsfinansiering i stället för med traditionell in-
låning (se diagram 3.3).
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Anm. Diagrammet avser monetära finansinstitut med undantag för Norge, vars uppgifter 
avser banker och kreditföretag. 

Källor: ECB, Norges Bank och Riksbanken

Diagram 3.3. Utlåning i förhållande till inlåning
November 2013, procent

möjligheten att finansiera sig på de internationella kapitalmarknaderna har därtill 
medfört att tillgången till finansiering har blivit större och att bankerna på så sätt 
lättare och billigare har kunnat finansiera svenska bolån. Detta har medfört att fler 
hushåll har kunnat låna. I dag uppgår bolånen till 25 procent av de svenska ban-
kernas utlåning och är därmed ett av bankernas viktigaste tillgångsslag. 

Den goda tillgången till finansiering och den kraftiga ökningen av bolån har i 
sin tur medfört att det svenska banksystemet har kunnat växa och blivit ett av de 
största banksystemen i europa. De svenska bankernas samlade tillgångar uppgår i 
dag till omkring 400 procent av Sveriges BNP, vilket är mycket i ett internationellt 
perspektiv (se diagram 3.4).74 Det svenska banksystemets storlek kan också till viss 

73 Hushållens direkta sparande i fonder, det vill säga det fondsparande som inte sker indirekt via till exempel 
pensionsfonderna, uppgick 2010 till 8,6 procent av de totala finansiella tillgångarna, vilket är mer än det 
europeiska genomsnittet på 7,2 procent. Se trends in european Investment Funds, european Fund and 
Asset management Association, 2012.

74 De fyra storbankernas samlade tillgångar inom Sverige uppgick i slutet av 2011 till drygt 200 procent 
av BNP. De monetära finansiella institutens samlade tillgångar i Sverige uppgick vid samma tidpunkt till 
300 procent av BNP.
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del förklaras av bankernas kraftiga expansion utomlands liksom av att de svenska 
bankerna inte värdepapperiserar utlåningen. Genom att lånen inte värdepapperise-
ras växer de svenska bankernas balansräkningar när utlåningen ökar. 
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Anm. Uppgifterna i diagrammet inkluderar bankkoncernernas samtliga tillgångar både inom 
och utom landet. Den skuggade delen av den blå stapeln visar de fyra storbankernas 
tillgångar utomlands i förhållande till Sveriges BNP.

Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz nationalbank och Riksbanken

Diagram 3.4. Bankernas tillgångar 
December 2012, procent av BNP

Det ökade antalet mellanhänder i omvandlingen av hushållens sparande till 
bankernas finansiering har också medfört att det svenska finansiella systemet vuxit 
och blivit mera komplext (se ruta Den finansiella intermedieringens betydelse för 
bankernas finansiering, storlek och komplexitet). Detta har i sin tur medfört att fler 
aktörer har blivit beroende av att bolånemarknaden fungerar väl och fler aktörer 
påverkar också utvecklingen på denna marknad. en stor del av dessa aktörer finns 
dessutom utanför Sveriges gränser, vilket medför att det svenska finansiella 
systemet också är beroende av hur utlandet bedömer den svenska bolåne- och 
bostadsmarknaden. 

ytterligare en aspekt är att bankerna och bostadsinstituten under årens lopp har 
blivit mer sammankopplade. Bankerna har visserligen ägt bostadsinstitut tidigare, 
men under en lång period var bostadsinstitutens finansiering formellt frikopplad 
från bankerna eftersom det ansågs alltför riskfyllt för bankerna att finansiera lång-
fristiga bolån med hjälp av kortfristig inlåning. I stället var det bostadsinstituten 
som matchade löptiden på tillgångarna och skulderna och som stod för utlåning 
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till bostadsändamål. likviditetskvoterna som tvingade bankerna att investera i 
bostads obligationer medförde dock att bankernas finansiering i praktiken ändå 
kom att vara nära sammankopplad med bostadsinstituten. efter att kreditmark-
naderna avreglerades ersattes denna typ av finansiering med direkta lån från ban-
kerna till bostadsinstituten. kopplingen mellan banker och bostadsinstitut stärktes 
ytterligare på 2000-talet när bankerna började tillämpa en centraliserad finansie-
ringsmodell. Detta innebar att bankerna i en större omfattning började finansiera 
bostadsinstitutens utlåning. Införandet av säkerställda obligationer ledde också till 
att bostadsinstituten valde en högre andel upplåning från moderbankerna för att 
kunna ha ett högt kreditbetyg på de säkerställda obligationerna. 

Bankkoncernernas finansieringsmodell innebär att problem i ett bostadsinstitut 
lätt kan sprida sig till att omfatta hela bankkoncernen och vice versa. På samma 
sätt kan också problem lätt sprida sig mellan bankkoncernerna då de svenska 
bankerna har stora exponeringar mot varandra, bland annat genom att de i stor 
utsträckning äger varandras säkerställa obligationer. Det svenska banksystemets 
storlek kan alltså leda till att de samhällsekonomiska kostnaderna blir höga vid en 
finansiell kris. en välfungerande bolånemarknad är således en förutsättning för att 
hela det finansiella systemet ska fungera väl.75 

75 Se Sandström, m., Forsman, D., Stenkula von Rosen, J. och Fager Wettergren, J. (2013), marknaden för 
svenska säkerställda obligationer och kopplingar till den finansiella stabiliteten, Penning- och valutapolitik, 
2013:2. Sveriges riksbank.



Den finansiella intermedieringens betydelse för 
bankernas finansiering, storlek och komplexitet 

Ien ekonomi finns det dels hushåll och 
företag som vill spara, dels hushåll 
och företag som vill låna. Den finan-

siella sektorn kan på olika sätt omvand-
la sparande till finansiering. I ett enkelt 
finansiellt system placerar hushållen el-
ler företagen sitt sparande på ett bank-
konto. Banken omvandar i sin tur detta 
sparande till finansiering genom att låna 
ut till ett annat hushåll eller företag. 
omvandlingen av sparade till utlåning 
kallas finansiell intermediering.

För bankerna är den finansiella 
intermedieringen en viktig intäktskälla 
eftersom de kan låna ut till en högre 
ränta än vad de själva lånar in till. Det 
mervärde som bankerna tillför i om-
vandlingen av sparande till finansiering 
är bland annat den specialistkunskap 
de har kring hantering av den kreditrisk 
som uppstår i utlåningen. till det kom-
mer stordriftsfördelar exempelvis i form 
av riskspridning och operativ hantering. 

Hur den finansiella intermedieringen 
går till kan illustreras med hjälp av ett 
exempel. exemplet visar också hur 
tillgångar och skulder och därmed 
storleken på och antalet aktörer i det 
finansiella systemet ökar i takt med att 
förmedlingskedjan blir längre, det vill 
säga när den finansiella intermediering-
en blir mer komplex. 

Anta först ett mycket enkelt 
finansiellt system där det finns två 
hushåll, hushåll A som vill låna till en 
bostad och hushåll B som vill sälja sin 
bostad. I ekonomin finns också en 
bank som agerar finansiell intermediär. 
I utgångsläget kan balansräkningarna 
illustreras med figur R3.1.

Figur R3.1. Tillgångar och skulder i ett 
förenklat finansiellt system i utgångsläget

HUSHåll A

tillgångar Skulder

BANk

tillgångar Skulder

HUSHåll B

tillgångar Skulder

Bostad

Anta nu att hushåll A beviljas ett bolån 
av sin bank. Banken lånar ut pengar till 
hushåll A genom att kreditera A:s konto 
i banken. A får på så sätt en tillgång 
i form av en insättning och en skuld 
till banken. På bankens balansräkning 
skapar lånet samtidigt en tillgång i form 
av ett bolån och en skuld i form av A:s 
insättning (se figur R3.2). Genom denna 
transaktion har det skapats elektroniska 
pengar och tillgångarna och skulderna i 
det finansiella systemet har vuxit. 
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Figur R3.2. Tillgångar och skulder i ett förenklat 
finansiellt system efter att elektroniska pengar har 
skapats

HUSHåll A

tillgångar Skulder

Insättning i bank Bolån

BANk

tillgångar Skulder

Bolån Insättning från hushåll A

När A sedan betalar hushåll B för 
bostaden förs pengarna över från A:s 
konto till B:s konto i banken. Banken 
får genom denna transaktion en skuld 
till hushåll B. Genom denna transak-
tion har hushåll B:s inlåning/insätt-
ning finansierat bolånet till hushåll A 
(se figur R3.3). om hushåll B är kund 
i en annan bank kommer hushåll A:s 
bank att sakna finansiering för bolånet 
vid dagens slut samtidigt som hushåll 
B:s bank kommer att ha ett överskott 
av finansiering. A:s bank kommer då 
behöva låna från B:s bank på interbank-
marknaden. På så sätt finansierar B:s 
sparande fortfarande bolånet till A men 
via interbankmarknaden.

Anta nu att vi har ett mer komplext 
finansiellt system med ett större antal 
aktörer som agerar som finansiella 
intermediärer. till exempel kan ett 
hushåll också placera sitt sparande hos 
en pensionsfond, ett fondbolag eller 
ett försäkringsbolag. Dessa aktörer 
placerar i sin tur hushållens sparande i 
obligationer som bland annat emitteras 

av banker och företag. På så sätt blir 
även fondbolag och försäkringsbolag 
finansiella intermediärer. 

Figur R3.3. Tillgångar och skulder i ett enkelt 
finansiellt system efter köp och försäljning av 
bostad

HUSHåll A

tillgångar Skulder

Bostad Bolån

BANk

tillgångar Skulder

Bolån Insättning från B

HUSHåll B

tillgångar Skulder

Insättning i bank

Figur R3.4 illusterar ett sådant mer 
komplext system där hushåll B väljer 
att placera en del av intäkterna från 
bostadsförsäljningen i en pensionsfond 
som i sin tur investerar i en säkerställd 
obligation utgiven av en bank. Detta 
innebär att banken kan finansiera sin 
utlåning inte enbart via inlåning direkt 
från hushållen eller interbankmarkna-
den utan också genom värdepappers-
marknaden. 

I detta mer komplexa system växer 
skulderna snabbare än i ett enkelt 
finansiellt system. När hushåll B place-
rar sitt sparande i pensionsfonden får 
fonden en skuld på sin balansräkning i 
form av framtida pensionsutbetalningar 
till hushåll B. När pensionsfonden 
lånar ut pengar till banken genom att 
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investera i bankens obligationer får 
banken en skuld till pensionsfonden. 
Hushåll A får en skuld till banken i 
form av ett bolån (se figur R3.5). Detta 
innebär att för varje bolån som ges ut 
ökar de totala skulderna och tillgång-
arna i det finansiella systemet med 
tre gånger lånebeloppet. Den totala 
balansomslutningen är alltså större i ett 

mer komplext system än i ett enklare 
system. 

Det är framför allt de finansiella 
intermediärernas balansräkningar som 
växer i ett komplext finansiellt system. 
Hushållen och företagens skulder kan 
däremot vara lika stora i ett komplext 

system som i ett enklare system. 

Figur R3.4. Fondsparande omvandlat till bolån
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Pensionsfond

Sparande

Sparande
(intäkter från  
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Bolån
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Figur R3.5. Tillgångar och skulder i ett finansiellt system med fler finansiella intermediärer
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64 FRåN Ax tIll lImPA: DeN SVeNSkA BolåNemARkNADeN ocH DeSS Roll I Det FINANSIellA SyStemet



FRåN Ax tIll lImPA: DeN SVeNSkA BolåNemARkNADeN ocH DeSS Roll I Det FINANSIellA SyStemet 65

n	 4  Den svenska bolånemarknaden  
 – några avslutande kommentarer

Den svenska bolånemarknaden och det finansiella systemet i Sverige har vuxit fram 
och formats som ett resultat av en mängd faktorer, framför allt politiska initiativ, 
ekonomiska intressen och den teknologiska utvecklingen. Av särskild betydelse för 
hur bolånemarknaden ser ut i dag är framför allt följande:

• Bankerna och bolåneinstituten har gått från att vara fristående institutioner 
till att vara sammanlänkade med varandra i stora koncerner.

• Genom att bostadsbyggandet tidigare var ett prioriterat område för staten 
har en finansieringsmodell skapats där svenska bolån till stor del finansieras 
via obligationsmarknaden i stället för med inlåning eller genom 
värdepapperisering. 

• Finansieringen av bolån har förändrats även i ett annat avseende. tidigare 
matchade bankerna i stor utsträckning löptiden på finansieringen med 
löptiden på bolånen. Så är inte fallet i dag och det finns därmed numera en 
finansieringsrisk på ett annat sätt än tidigare. 

• Bankerna har dessutom gått från att finansiera svenska bolån med inhemsk 
valuta till att delvis finansiera dem med utländsk valuta.

• I bankernas motpartskrets, som tidigare utgjordes i huvudsak av inhemska 
aktörer, finns nuförtiden allt fler utländska investerare.

• tillgången till finansiering bestäms inte längre av inhemska regleringar utan 
av villkoren på de internationella kapitalmarknaderna.

• Villkoren för bankernas utlåning bestäms i princip uteslutande av bankerna 
själva, i stället för som tidigare av myndigheterna. Bankerna får till exempel 
i dag besluta om ändamålet för sin utlåning och om lånen ska amorteras av 
eller inte, vilket inte var fallet tidigare. 

I detta kapitel diskuterar vi mer ingående konsekvenserna av några av dessa 
förändringar och utvecklingstendenser. 

Att finansiera bolånen med inlåning jämfört med att finansiera dem med säkerställda 

obligationer

I och med att de svenska hushållens sparande under en lång tid har kanaliserats 
bort från traditionella inlåningskonton till fondsparande, pensionsfonder och för-
säkringsbolag behöver bankerna finansiera sina bolån genom att emittera värde-
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papper. Jämfört med banker i andra länder har det svenska banksystemet i dag ett 
påtagligt inlåningsunderskott.

oavsett vilken finansieringsform en bank väljer kommer den att ha finansie-
ringsrisk. Detta beror på att en bank omvandlar kortfristig finansiering till lång-
fristig utlåning. Detta gör att det finns en obalans mellan illikvida och långfristiga 
tillgångar och kortfristiga skulder. Så länge allmänheten och marknaden har 
förtroende för en bank är den här obalansen inget problem. men om en banks 
förmåga att betala sina skulder av någon anledning blir ifrågasatt kan dess finan-
sieringskostnader stiga snabbt och i värsta fall kan banken förlora sin finansiering. 
Hur snabbt detta sker beror på hur stabil finansieringskällan är. 

Inlåning är teoretiskt sett och i detta sammanhang en relativt instabil finan-
sieringskälla eftersom allmänheten i regel kan ta ut sina insättningar samma dag. 
med framväxten av internetbanker har denna likviditetsrisk också ökat eftersom 
transaktioner kan genomföras snabbare. Detta innebär att en bank snabbare kan 
drabbas av utflöden om allmänhetens förtroende för banken skulle svikta. I prak-
tiken har dock inlåning visat sig vara en förhållandevis stabil finansieringsform. Det 
beror till viss del på att det finns en statlig insättningsgaranti som gör att allmän-
heten har förtroende för att dess insättningar kommer att betalas tillbaka även om 
banken skulle drabbas av problem. 

marknadsfinansiering har vanligvis en längre löptid än inlåningen. men trots att 
marknadsfinansieringen har längre löptid finns en finansieringsrisk. Hur stor denna 
risk är beror på hur obalansen i löptid mellan bankens utlåning och finansiering ser 
ut. en stor del av de svenska bankernas bolån har enligt lånekontrakten en löptid 
på mellan 30 och 50 år. De svenska bankernas finansiering genom säkerställda 
obligationer har samtidigt i genomsnitt en löptid på endast cirka 4 år.76 Detta inne-
bär att bankerna, lite förenklat, måste ge ut nya obligationer vart fjärde år under 
bolånets löptid. om det råder osäkerhet på de finansiella marknaderna eller om 
investerare bedömer att risken i banksystemet har ökat när bankerna behöver refi-
nansiera lånet kan det bli både dyrare och svårare för bankerna att finansiera sig. 

Under den finansiella krisens mest akuta fas hösten 2008 minskade till exempel 
efterfrågan på de svenska bankernas säkerställda obligationer och både Riksban-
ken och Riksgälden tvingades stödja marknaden.77 I dagsläget pågår det dock ett 
globalt arbete med att minska löptidsriskerna i bankerna. Detta arbete handlar om 

76 Avser nyemitterade säkerställda obligationer hösten 2013. löptiden för utestående säkerställda obligatio-
ner var vid samma tidpunkt knappt tre år. 

77 Den stora efterfrågan på säkrare placeringar gjorde att Riksgälden emitterade extra statsskuldväxlar. Som 
mest uppgick de utestående extraväxlarna till 120 miljarder kronor. De extra pengarna som Riksgälden fick 
in placerades till stor del i säkerställda obligationer genom omvända repor. Något senare tillät Riksbanken 
också bankerna att lämna in säkerställda obligationer som de själva emitterat som säkerhet mot lån i Riks-
banken. Som mest lämnade bankerna säkerställda obligationer till ett värde av cirka 500 miljarder kronor 
hos Riksbanken under krisen. Riksbankens utlåning till banksystemet uppgick som mest till 375 miljarder 
kronor. 
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att säkerställa att löptidsobalansen mellan utlåning och finansiering inte blir för stor 
samt om att säkerställa att en bank inte har allt för instabil finansiering.78 

Att finansiera bolånen med utländsk valuta jämfört med svenska kronor

De svenska bankerna har kommit att till stor del finansiera bolån i utländsk valuta. 
till viss del har bankerna behövt utländsk valuta för att finansiera utlåning i 
utländsk valuta. men även bolån i svenska kronor finansieras genom säkerställda 
obligationer i utländsk valuta, som byts ut (eller swappas om) till svenska kronor 
via olika motparter. 

en fördel med finansiering i utländsk valuta är att bankerna genom att diver-
sifiera sina finansieringskällor till olika marknader minskar sina finansieringsrisker. 
Bankerna är därmed mindre känsliga för störningar på enskilda marknader till 
exempel den svenska. men om en breddning av investerarbasen samtidigt innebär 
att andelen lättflyktiga investerare ökar kan detta öka bankernas likviditetsrisker. 

Att bankerna finansierar tillgångar i svenska kronor med utländsk valuta innebär 
också att bankerna blir beroende av att valutaswappmarknaden fungerar eftersom 
bankerna behöver swappar den utländska valutan till kronor. I dag är det endast 
ett fåtal utländska banker som förser svenska banker med kronor på lång sikt i 
sådana swappar. De utländska bankerna har vanligtvis inte själva någon naturlig 
tillgång till svenska kronor. Därför finansierar de en del av sin utlåning i kronor i 
dessa swappar genom att själva låna kronor kortfristigt, ofta av svenska banker. 
eftersom svenska kronor är en liten valuta kan det påverka likviditeten negativt om 
bara några utländska banker skulle vilja lämna marknaden för sådana swappar.79 

Att behålla bolånen på balansräkningen jämfört med att värdepapperisera dem

De svenska bankerna behåller bolånen på sina balansräkningar i större utsträckning 
än vad banker i många andra länder gör. I exempelvis USA har det i stället vuxit 
fram en tradition av att värdepapperisera bolånen, vilket gör att bolånen flyttas 
från bankernas balansräkning. 

När en bank värdepapperiserar ett bolån säljer banken vanligen lånet till ett 
specialbolag som finansierar köpet genom att ge ut obligationer. Dessa obligatio-
ner köps i sin tur av olika investerare som därmed tar över kreditrisken i bolånet, 
det vill säga risken att hushållet inte kan betala räntor och amorteringar på detta 
lån. en fördel med att flera investerare tar över kreditrisken är att riskerna sprids på 
fler aktörer i det finansiella systemet. en nackdel är att det kan vara svårt att se var 
riskerna finns. Detta visade sig bland annat i samband med den globala finans-

78 Detta arbete sker inom Baselkommittén som har tagit fram måttet Net stable funding ratio som anger en 
banks stabila finansiering i relation till de illikvida tillgångarna. 

79 Se till exempel Att hantera strukturella risker i den svenska banksektorn. tal av riksbankschef Stefan 
Ingves på Affärsvärldens Bank & Finans outlook, Stockholm mars 2013.
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krisen 2007–2009 då kreditgivningen till viss del stannade av eftersom aktörerna 
i det finansiella systemet var osäkra på vilka tillgångar som var sunda och var 
riskerna fanns.80 en annan nackdel är att bankens incitament att göra en noggrann 
kreditprövning av låntagaren minskar när banken själv inte riskerar att göra några 
förluster på bolånet. om det finns kopplingar mellan banken och bolaget där lånet 
placeras, som till exempel kreditlinor eller andra former av garantier, är incitamen-
ten dock starkare. 

om banken behåller bolånet på sin balansräkning, så som de svenska bankerna 
gör, har den kvar kreditrisken under lånets löptid. Banken har då incitament att 
göra en ordentlig kreditprövning innan den beviljar lån för att försäkra sig om att 
endast kreditvärdiga hushåll får låna. men för att en bank ska kunna behålla lånet 
på sin balansräkning krävs det att den finaniserar lånet under hela dess löptid.81 en 
negativ effekt av detta uppstår om den valda finansieringen blir alltför kortfristig 
i relation till lånets löptid (se ovan). en konsekvens av denna typ av affärsmodell 
är att risken koncentreras hos banker vars tillgångar växer med utlåningen och 
att banksystemet blir större än vad som vore fallet om bolånen i stället värde-
papperiserats. Det svenska banksystemet är ett exempel på detta då de svenska 
bankernas tillgångar i dag uppgår till 400 procent av Sveriges BNP, vilket är mycket 
i ett internationellt perspektiv. Detta beror dock också på de svenska bankernas 
omfattande utlandsverksamhet. ett stort banksystem kan leda till högre samhälls-
ekonomiska kostnader vid en finansiell kris om myndigheterna försöker förhindra 
eller mildra effekterna av krisen genom olika typer av räddningsåtgärder. 

Förändrade kreditvillkor har bidragit till att efterfrågan på bolån har ökat

Sedan kreditregleringarna avvecklades på 1980-talet har kreditvillkoren och spel-
reglerna på bolånemarknaden successivt förändrats. Bankerna och bostadsinstitut-
en fick efter avvecklingen möjlighet att själva bestämma villkoren och ändamålen 
för sin utlåning. Detta blev startskottet för en kraftig ökning av både bankernas 
och bostadsinstitutens utlåning. Under 2000-talet hårdnade konkurrensen på den 
svenska bolånemarknaden samtidigt som bolåneräntorna föll. Bankerna sänkte 
också kraven på att hushållen skulle amortera på sina bolån och lättade på kraven 
på kontantinsats. Utvecklingen har medfört att allt fler fått möjligheter att ta bolån 
eller ta större lån än vad som hade varit möjligt om hushållen hade varit tvungna 
att amortera eller om kontantinsatsen hade varit högre. 

Denna utveckling har sannolikt bidragit till att hushållens konsumtionsutrymme 
har ökat på kort sikt eftersom deras ränteutgifter och amorteringar har minskat. 

80 Se till exempel Nyberg, l., Persson, m. och Johansson, m. (2008), oron på de finansiella marknaderna – 
orsak och konsekvenser, Penning och Valutapolitik, 2008:1. Sveriges riksbank. 

81 Specialbolaget behöver dock finansiera lånet under dess löptid. Den totala refinansieringsrisken i det 
finansiella systemet som helhet kommer alltså att vara densamma oavsett om banken väljer att värdepap-
perisera lånet eller inte. 
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Amorteringsfria lån är dock inte billigare över en längre tidsperiod. om hushåll 
amorterar på sina bolån minskar räntekostnaderna i takt med att lånet betalas av. 
Ju längre amorteringstid desto mindre blir denna effekt vilket således kan minska 
konsumtionsutrymmet på sikt.

låga kontantinsatser bidrar till att öka nyutlåningen och därmed även bolåne-
stocken. om nya låntagare väljer att inte amortera kan det också bidra till att öka 
nyutlåningen eftersom utgifterna för lånet minskar och det blir möjligt att låna ett 
större belopp. Dessutom påverkar amorteringsbeteendet bolånestocken direkt. 
Ju fler låntagare som amorterar kontinuerligt desto större andel av bolånestocken 
återbetalas varje period. Det finns dock indikationer på att de amorteringar som 
hushållen gör enligt lånekontraktet motverkas av att de tar upp nya lån med bo-
staden som säkerhet, vilket också påverkar tillväxten i bolånestocken. 

Under 2000-talet har bostadspriserna stigit. Stigande bostadspriser förstärker i 
sin tur kredittillväxten ytterligare eftersom de som behöver köpa bostad får göra 
det till ett högre pris. Samtidigt minskar belåningsgraden för de som redan har 
bolån. Detta kan de utnyttja genom att belåna bostaden ytterligare, vilket också 
spär på kredittillväxten samtidigt som konsumtionsutrymmet – åtminstone på kort 
sikt – ökar. 

långa amorteringstider och en stor andel amorteringsfria lån gör att hushållens 
skulder i relation till deras disponibla inkomster (skuldkvoten) ökar snabbare än vid 
kortare amorteringstider. De svenska hushållen utmärker sig dessutom genom att 
andelen bolån till rörlig ränta är relativt stor. För hushållen innebär rörlig ränta att 
ränteutgifterna snabbt kan stiga om bankernas finansieringskostnader stiger och 
de kompenserar sig för detta genom att höja bolåneräntorna. Hushållen är på så 
sätt utsatta för en ränterisk. Samtidigt får också lägre bolåneräntor snabbt e ffekt 
på hushållens ränteutgifter. 

en annan aspekt är att bankerna i sin kreditprövning tycks utgå från schablon-
värden som underskattar hushållens faktiska utgifter.82 om detta leder till att 
hushållen får låna mer kan det innebära att lånet blir en större belastning än vad 
kreditprövningen visar. Detta kan påverka konsumtionsutrymmet, särskilt i en 
situation där hushållen drabbas av inkomstbortfall. 

82 Se Finansiell stabilitet 2013:2. Sveriges riksbank.
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Lågt bostadsbyggande i kombination med ökade finansieringsmöjligheter har ökat 

bolånen

Att bolånen har vuxit kraftigt har sin förklaring delvis i att bostadspriserna har 
stigit kraftigt i Sverige det senaste decenniet. Detta kan i sin tur förklaras med att 
bostadsbyggandet har varit lågt sedan mitten av 1990-talet. I detta sammanhang 
utmärker sig Sverige i ett europeiskt perspektiv som ett av länderna med lägst 
bostadsbyggande per invånare. 

I och med att det finansiella systemet har blivit mer komplext och globalt har 
mer likviditet kunnat skapas vilket gjort att bankerna har kunnat finansiera sig bil-
ligt och öka sin utlåning till bostadsändamål. I kombination med det låga utbudet 
av bostäder har detta medfört att priserna på bostäderna har kunnat öka mer än 
vad som hade varit fallet om finansmarknaderna fortfarande var reglerade och det 
inhemska sparandet finansierade bolånen direkt.

Flera studier har analyserat utbudet av bostäder i Sverige och funnit att det finns 
underliggande, strukturella problem på den svenska bostadsmarknaden.83 Den 
låga nyproduktionen kan bland annat förklaras av höga mark- och byggkostnader 
samt av att den nuvarande plan-, bygg- och miljölagstiftningen ställer höga krav 
på de bostäder som byggs.84 likaså har det kommunala markmonopolet medfört 
att Sveriges kommuner styr standarden på nyproduktionen, vilket har ökat kostna-
den för nyproduktionen och minskat konkurrensen på marknaden. konkurrensver-
ket har också lyft fram att bygg- och anläggningsbranschen domineras av ett fåtal 
stora aktörer, vilket medfört att det är svårt för nya byggbolag att etablera sig på 
marknaden. en annan faktor som kan ha påverkat utbudet av hyresrätter negativt 
är de relativit strikta hyresregleringarna för lägenheter. 

En bolånemarknad med styrkor och svagheter

Denna rapport har visat att det finns både styrkor och svagheter på den svenska 
bolånemarknaden och i det svenska finansiella systemet. På den svenska bolå-
nemarknaden har utbudet av bolån exempelvis kunnat öka vilket har lett till att 
fler hushåll därigenom har fått möjlighet att ta upp bolån. Detta har skapat stora 
välfärdsvinster. Det har emellertid också medfört att svenska hushåll är högt skuld-
satta jämfört med många andra länder.

Utvecklingen av bolånemarknaden sedan mitten av 1980-talet liksom de struk-
turella förändringar som skett har därtill lett till att bolånemarknaden på olika sätt 
blivit alltmer sammanlänkad med och betydelsefull för resten av det svenska fi-
nansiella systemet. Bolånemarknaden är betydligt större än tidigare och involverar 
många fler aktörer. Svenskt bankväsende är därmed i dag på många sätt beroende 

83 Se ceasar, c., kalbo, t. och lind, H. (2013), Bäste herren på täppan? ESO-rapport. Finansdepartementet.
84 Se lind, H. (2003), Bostadsbyggandets hinderbana, ESO-rapport. Finansdepartementet.
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av en väl fun gerande bolåne- och bostadsmarknad, där investerare bedömer att ris-
kerna är låga. Det svenska finansiella systemet har på detta sätt blivit mer känsligt 
för störningar på bolåne- och bostadmarknaden än tidigare.

Att svara på hur den svenska bolånemarknaden bör se ut har inte varit syftet 
med denna rapport. Förhoppningen är emellertid att denna rapport har ökat för-
ståelsen av struktur och praxis på den svenska bolånemarknaden. Relevanta frågor 
att ta vidare handlar om att bedöma vad av det som beskrivits i rapporten som är 
långsiktigt hållbart och vilket finansiellt system och bolånemarknad som är önskvärt 
i framtiden.
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n	 ordlista 

Amortering: Avbetalning på hela eller delar av ett lån. Det finns olika typer av 
amorteringar: rak amortering, serieamortering och annuitetslån. 

Amorteringstid: Visar takten som ett bolån amorteras eller betalas av. När bolåne-
kontraktet löper ut, vanligtvis efter 30–50 år ska lånet vara avbetalt. Amorterings-
tiden är vanligtvis kortare på ett topplån än på ett bottenlån. ett bolån kan också vara 
amorteringsfritt vilket innebär att lånet betalas av när lånekontraktet löper ut eller när 
bostaden säljs. 

Annuitetslån: en form av bolån där den totala bolånekostnaden är konstant över 
lånets löptid. Ränteutgifterna är till en början höga men sjunker successivt medan 
amorteringarna ökar. 

Asset backed securities (ABS): obligationer som har bakomliggande tillgångar. Sådana 
obligationer används för att finansiera så kallad värdepapprisering.

Basel II: Internationellt regelverk för finansiella institut som huvudsakligen reglerar 
bankernas kapitaltäckning, det vill säga hur mycket kapital en bank måste hålla 
i förhållande till den risk den tar. Regelverket innehåller också krav på bankernas 
riskhantering respektive offentliga information. Basel II implementerades i Sverige 
under 2007.

Basel III: Internationellt regelverk för finansiella institut som ersätter Basel II-reglerna 
för bankernas kapitaltäckning. Jämfört med Basel II innehåller Basel III höjda kapital-
krav och regler för kapitalbuffertar. Dessutom reglerar Basel III bankernas sätt att 
hantera likviditet. Basel III ska implementeras gradvis fram till 2019.

Belåningsgrad: låntagarens skuld i relation till marknadsvärdet på säkerheten för lånet. 
till exempel motsvarar ett hushålls belåningsgrad på en bostad hushållets skulder med 
bostaden som säkerhet dividerade med bostadens marknadsvärde.

Blancolån: lån utan säkerhet. 

Bolånemarknad: Den marknad där hushåll som efterfrågar ett bolån möter de 
finansiella aktörer, ofta banker som erbjuder dessa lån.

Bolånetak: Finansinspektionens allmänna råd om en maximal belåningsgrad på 
85 procent av bostadens värde. Bolånetaket infördes 2010 och gäller endast nya lån.

Bottenlån: Del av bolånet. Bottenlånet ges oftast ut av bankkoncernernas 
bostadsinstitut och har ofta bostaden som säkerhet eller pant för lånet. Detta medför 
att bottenlånet vanligtvis är förknippad med lägre risk och således har lägre ränta än 
till exempel topplånet som inte har bostaden som säkerhet. Bottenlånet och topplånet 
utgör tillsammans 85 procent av bostadens värde. 

Bruttomarginal på bolån: Skillnad mellan ett kreditinstituts utlåningsränta och dess 
upplåningskostnad för ett bolån i förhållande till utlånat belopp.
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Bostadsinstitut: kreditinstitut som står för en stor del av utlåningen till bostadsköp. 
Bostadsinstituten i Sverige har dock också utlåning till andra typer av fastigheter så 
som affärs- och kontorslokaler samt bostadsrättsföreningar. 

Bostadsobligation: Icke säkerställd obligation som fram till mitten av 2000-talet gavs 
ut av bostadsinstituten för att finansiera bolån. mellan 2006 och 2008 konverterades 
de svenska bostadsinstitutens bostadsobligationer till säkerställda obligationer. 

Bruttomarginal på bolån: Skillnaden mellan ett kreditsinstituts utlåningsränta och dess 
upplåningskostnad för ett bolån i förhållande till utlånat belopp. 

Disponibel inkomst: Summan av alla inkomster som en person eller ett hushåll 
förfogar över minus skatter och avgifter.

Emittent: ett företag som ger ut ett värdepapper i form av en aktie eller en obligation. 

Emittera: Att ge ut ett värdepapper som till exempel en aktie eller en obligation. 

Finansiell intermediering: Att omvandla sparande till finansiering via en finansiell 
intermediär såsom en bank, försäkringsbolag eller värdepappersföretag. 

Finansiellt sparande: Det finansiella sparandet visar hur mycket som sparas i finansiella 
tillgångar och definieras som totalt sparande med avdrag för kollektivt och realt 
sparande. 

Icke säkerställd obligation: en obligation där innehavaren inte har särskild förmånsrätt 
vid en eventuell konkurs. Icke säkerställda obligationer innebär normalt högre kredit-
risk än säkerställda obligationer. Bankobligationer är exempel på icke säkerställda 
obligationer. 

Insättningsgarantin: Insättningsgaranti innebär att staten garanterar insättningar i 
banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag som har Finansinspektionens 
tillstånd att ta emot kunders pengar på konto. 

Internationella valutafonden (IMF): internationell organisation som bland annat verkar 
för att det globala finansiella systemet ska vara stabilt och att det inte ska uppstå 
internationella finansiella kriser.

Interbankränta: Räntan på lån utan säkerhet som banker erbjuder andra banker. 
Stibor (Stockholm Interbank offered Rate) brukar användas som mått på den svenska 
interbankräntan. Stibor används som referens för räntesättning eller prissättning av 
derivatkontrakt.

Kapitalmarknad: Samlingsnamn för aktiemarknaden, kreditmarknaden och derivat-
marknaden.

Kapitaltäckningsregler: Regler om kapitaltäckning för banker. Se Basel II och Basel III.

Kollektivt sparande: Hushållens sparande i premiepensionssystemet (PPm) och 
kollektiva avtalspensioner.

Kreditlinor: en kreditlina innebär att banken har förpliktat sig att låna ut till en lån-
tagare om behov skulle uppstå. 

Kreditrisk: Risken att en låntagare inte fullgör sina förpliktelser.

Kreditvillkor: Villkor som fastställs i ett låneavtal, exempelvis ränta och avbetalnings-
plan. kreditvillkor kan även innefatta den maximala belåningsgrad som tillåts för ett 
bolån.
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Köpeskilling: Den summa (pengasumma) som avtalats vid köp.

Likviditetsreserv/likviditetsbuffert: medel som ett institut håller för att säkra sin 
kortfristiga betalningsförmåga. 

Likviditetsrisk: Risken att inte kunna klara sina betalningsförpliktelser på grund av brist 
på likviditet. likviditetsrisk i ett finansiellt instrument innebär att en placering inte kan 
omsättas till likvida medel överhuvudtaget eller utan att förlora kraftigt i värde. 

Listpriser: De bolåneräntor som banken anger är standard för lånet.

MEW: mortgage equity withdrawal, eller uttag av eget kapital innebär att ett hushåll 
utökar sitt befintliga bolån mot säkerhet i den bostad de redan äger. tenderar att vara 
vanligare när bostadspriserna stiger. 

Monetära finansiella institut (MFI): monetära finansinstitut (mFI) innefattar banker, 
bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära 
värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nettomarginal på bolån: Bruttomarginalen med avdrag för en banks övriga kostnader, 
såsom administrationskostander kostnader för likviditetsreserven samt skatt. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD): Internationell 
organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den 
ekonomiska utvecklingen, främst i organisationens medlemsländer. 

Pant: Panten är en särskild förmånsrätt, eller en prioriterad fordran, som ger pant-
havaren (kreditgivaren), rätt till utdelning före andra kreditgivare med sämre förmåns-
rätt om bostaden måste säljas till följd av att låntagaren inte kan betala på sina lån.

Pantbrev: Pantbrevet är det dokument som används som säkerhet för lånet och 
utfärdas på ett visst belopp. Pantbrevet är ett bevis på att det har skett en inteckning i 
fastigheten mot ett banklån. 

Penningpolitisk transmissionsmekanism: Den mekanism som förklarar hur penning-
politiken påverkar den reala ekonomin brukar kallas för den penningpolitiska 
mekanismen.

Rak amortering: med rak amortering betalar låntagaren samma belopp vid varje 
betalningstillfälle. 

Realt sparande: Det reala sparande är det hushållen investerar i sitt boende, 
exempelvis renoveringar.

Refinansieringsrisk: risken att till exempel en bank eller ett företag inte kan få 
finansiering eller att finansiering blir dyrare när lånet ska förlängas. 

Reporänta: Riksbankens viktigaste styrränta genom vilken Riksbanken kan styra 
dagslåneräntan med avsikt att påverka inflationen. Räntan penningpolitiska motparter 
erhåller när de placerar pengar i Riksbanken genom att köpa riksbankscertifikat eller 
betalar när de lånar pengar i Riksbanken genom penningpolitiska repor.

Riskpremie: Den extra avkastning investerare kräver i kompensation för att de tar en 
högre risk.

Riskvikt: För att räkna fram bankens riskvägda tillgångar multiplicerar man, något 
förenklat, utlånat belopp med en riskvikt. Riskvikten bestäms utifrån hur troligt det 
är att låntagaren inte kan fullgöra sina låneåtaganden och varierar således mellan 
låntagarna – en hög riskvikt innebär större risk än en låg riskvikt.
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Riskvägda tillgångar: tillgångar på balansräkningen och åtaganden utanför 
balansräkningen värderade efter kredit-, marknads- och operativ risk enligt 
kapitaltäckningsreglerna, se Basel II och Basel III.

Räntebindningstid: Räntebindningstiden är den period som räntan på ett lån är 
bunden För de svenska hushållen varierar normalt sett räntebindningstiden mellan 1 
och 10 år.

Ränteswap: Överenskommelse mellan två parter om att utbyta en viss ränta mot en 
annan ränta under en i förväg bestämd tidsperiod och i enlighet med vissa villkor. Det 
kan till exempel handla om att byta en rörlig ränta mot en fast ränta.

Serieamortering: med serieamortering är amorteringarna relativt låga i början för att 
successivt öka vid varje betalningstillfälle. 

Skuldkvot: Hushållens skulder i relation till den disponibla inkomsten. 

Statsobligation: Statsobligationer är ett samlingsbegrepp för de obligationer som 
Riksgäldskontoret ger ut. Riksgäldskontoret använder statsobligationer för att 
finansiera statens medelfristiga och långfristiga lånebehov.

Stibor: Se interbankränta.

Styrränta: Ränta som en centralbank sätter i penningpolitiskt syfte. I Sverige är det 
reporäntan samt in- och utlåningsräntan på dagsplaceringar/krediter till banksystemet. 
Reporäntan är Riksbankens viktigaste styrränta.

Säkerställd obligation: en obligation där innehavaren har särskild förmånsrätt vid en 
eventuell konkurs. Säkerställda obligationer innebär normalt lägre kreditrisk än icke 
säkerställda obligationer, vilket medför att upplåningskostnaderna blir lägre.

Topplån: Del av bolånet som inte täcks av bottenlånet. topplånet ges vanligtvis ut av 
banker och har ofta sämre säkerhet än bottenlånet. topplånet och bottenlånet måste 
tillsammans utgöra 85 procent av bostadens värde. 

Valutaswap: en överenskommelse om att köpa, respektive sälja en valuta till dagens 
kurs för att sedan sälja, respektive köpa tillbaka samma valuta vid ett bestämt tillfälle i 
framtiden till en given kurs.

Värdepapperisering: en finansieringsmetod genom vilken ett antal lån (till exempel 
bolån eller kontokortskrediter) sätts ihop, och säljs vidare till ett speciellt skapat bolag 
som i sin tur finansierar sig genom att ge ut värdepapper på marknaden.



76 FRåN Ax tIll lImPA: DeN SVeNSkA BolåNemARkNADeN ocH DeSS Roll I Det FINANSIellA SyStemet

Referenser

Allmän pensionsförsäkring, SOU 1950:33.

Bostadssociala utredningens slutbetänkanden, SOU 1945:63 och SOU 1947:26.

Bäckström, U. (1998), Finansiella kriser – svenska erfarenheter, Ekonomisk Debatt, 
årgång 26, nr 1, s. 5–19.

caesar, c., kalbo, t. och lind, H. (2013), Bäste herren på täppan? ESO-rapport, 
2013.1. Finansdepartementet.

englund, P. Den svenska bankkrisen – ursprung och konsekvenser, Penning- och 
valutapolitik, 2004:2. Sveriges riksbank.

Goetzmann, W. N., Peng, l. och yen, J. (2009), the Subprime crisis and House Price 
Appreciation, Journal of Real Estate Finance and Economics, 44, s. 36–66.

Hopkins, e., lindé, J., och Söderström, U. (2009), Den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen, Penning- och valutapolitik, 2009:2. Sveriges riksbank.

Finansinspektionen, (2013), Den svenska bolånemarknaden 2013.

Finansinspektionen, (2013), Individuellt anpassad amorteringsplan. 

Ingves, S. och lind, G. (1996), Hanteringen av bankkrisen sedd i efterhand, Penning- 
och valutapolitik, 1996:1. Sveriges riksbank.

lind, H. (2003), Bostadsbyggandets hinderbana, ESO-rapport. Finansdepartementet.

mian, A. och Sufi, A. (2011), House prices, Home equity-Based Borrowing, and the US 
Household leverage crisis, American Economic Review, 101, s. 2132–2157. 

Nyberg, l., Persson, m. och Johansson, m. (2008), oron på de finansiella marknaderna 
– orsaker och konsekvenser, Penning- och valutapolitik, 2008:1. Sveriges riksbank.

Reinold, k. (2011), Housing equity withdrawal since the financial crisis, Quarterly 
Bulletin, 2011Q2. Bank of england.

Riksrevisionen, (2012), SBAB – mervärde, mångfald och konkurrens? RiR 2012:19. 
Riksrevisionen.

Rönnberg, m. (2002), Staten fick Svarte Petter, ESO-rapport. Finansdepartementet.

Sandström, m., Forsman, D., Stenkula von Rosen, J. och Fager Wettergren, J. (2013). 
marknaden för svenska säkerställda obligationer och kopplingar till den finansiella 
stabiliteten, Penning- och valutapolitik, 2013:2. Sveriges riksbank.

Sellin, P. och åsberg Sommar, P. (2012), Översyn av Riksbankens penningpolitiska 
styrsystem, Penning- och valutapolitik, 2012:2. Sveriges riksbank.

Sveriges riksbank, (2013), Den svenska finansmarknaden 2013.

Sveriges riksbank, (2013), Finansiell stabilitet 2013:2.

Sveriges riksbank, (2011), lämpliga kapitalnivåer i svenska storbanker – en samhälls-
ekonomisk analys.

Sveriges riksbank, (2011), Riksbankens utredning om risker på den svenska 
bostadsmarknaden.



FRåN Ax tIll lImPA: DeN SVeNSkA BolåNemARkNADeN ocH DeSS Roll I Det FINANSIellA SyStemet 77

thunholm, lars-Göran (1966), Svenskt kreditväsen. Rabén och Sjögren.

Werin, l., englund, P., Jonung, l. och Wihlborg, c. (1993), Från räntereglering till 
inflationsnorm. SNS förlag. 



78 FRåN Ax tIll lImPA: DeN SVeNSkA BolåNemARkNADeN ocH DeSS Roll I Det FINANSIellA SyStemet

Övriga källor

european Fund and Asset management Association, “trends in european Investments 
Funds 2012”, www.efama.org.  

Finansinspektionen (2013), ”FI vill stärka amorteringskulturen”, pressmeddelande 
2013, www.fi.se.

Ingves, S. (2013), Att hantera strukturella risker i banksektorn. tal vid Affärsvärldens 
Bank & Finans outlook i Stockholm mars 2013. www.riksbank.se.

kronofogdemyndigheten, www.kronofogden.se. 

Svenska bankföreningen (2014),”Ökat fokus på amorteringar”, pressmeddelande 
mars 2014, www.swedishbankers.se.



sveriges riksbank
103 37 stockholm

tel 08-787 00 00
fax 08-21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

isbn
 978-91-89612-8

0
-8


	Tom sida



