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Sammanfattning 
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Bakgrund: Under de senaste åren har prisuppgången på fastigheter och bostadsrätter varit 

extra stark. Samtidigt har hushållens skuldsättningsnivå ökat oroväckande mycket. En hög 

skuldsättning hos hushållen gör dem mer sårbara för svängningarna på marknaden och kan 

påverka hela deras privatekonomi. När uppgången är för stark finns en uppenbar risk för att 

en bostadsbubbla uppstår.  
 

Problem: Om bubblan spricker och ett prisfall på fastigheter och bostadsrätter inträffar 

påverkas hela den reala ekonomin negativt. En finansiell kris påverkar särskilt en av de 

viktigaste aktörerna på marknaden, bankerna. För att undvika att hamna i denna situation har 

striktare amorteringsregler införts på bolån.  

 

Frågeställning: Hur påverkar införandet av striktare amorteringsregler bankernas kredit-

givning till förvärv av privatbostad. 

Syfte: Att beskriva och analysera effekter av införandet av striktare amorteringskrav från ban-

kerna vid förvärv av privatbostad samt att ta reda på acceptansen för denna produktförändring. 

 Metod: För att få ett svar på uppsatsens frågeställning har en kvalitativ metod med en 

abduktiv ansats använts. Samma frågeformulär har använts till samtliga respondenter för att få 

en enhetlig struktur både vid intervjutillfället före införandet av striktare amorteringsregler 

och efter. Empiriskt underlag har jämförts med teori och tidigare forskning.  Därefter har 

svaren tolkat och placerats i sitt rätta sammanhang. 

 

Slutsats: Respondenterna på de medverkande bankerna är eniga om att införandet av striktare 

amorteringsregler inte påverkat kreditprocessen, då deras respektive banker krävde 

betalningsförmåga liknande de nya reglerna redan innan. Acceptansen för högre amortering 

växer och utan denna förändring hade prisökningarna på bostäder antagligen varit ännu 

starkare. Ytterligare tid behöver gå innan utvärdering kan göras av effekten av striktare 

amorteringsregler hävdar de.  

 

Nyckelord: Striktare amorteringsregler hushållens skuldsättning, bostadsbubbla,  

 

 

 



Abstract 

Title: Banking's credit for private property purchases - Effects of stricter amortization terms. 

Author: Bertil Nilsson  

Tutor: Arne Söderbom 

Examiner: Per-Ola Ulvenblad 

 

Background: In recent years, the rise in prices of real estate and condominiums has been 

extraordinary. At the same time, household debt levels have increased worryingly. A high 

level of indebtedness in households makes them more vulnerable to fluctuations in the market 

and can affect their entire private economy. When the upswing is too strong there is an 

obvious risk of a residential bubble arising. 

Problem: If the bubble bursts and a fall in prices on real estate and condominiums occur, the 

entire real economy is affected negatively. A financial crisis particularly affects one of the 

most important players in the market, the banks. To avoid falling into this situation, stricter 

amortization rules have been introduced on mortgages. 

Issue: How does the introduction of stricter amortization rules affect banks' credit for the 

acquisition of private housing? 

Purpose: To describe and analyze the effects of the introduction of stricter amortization rules 

from banks on acquisition of private housing and to find out the acceptance of this product 

change. 

Method: To get an answer to the essay's question, a qualitative method with an abductive 

approach has been used. The same questionnaires have been used for respondents to get a 

uniform structure both at the interview before the introduction of stricter amortization rules 

and after. Empirical evidence has been compared with theory and previous research. Then the 

answers have been interpreted and placed in their correct context. 

Conclusion: The respondents of the participating banks agree that the introduction of stricter 

amortization rules did not affect the credit process, as their respective banks demanded 

payment ability similar to the new rules already before. Acceptance for higher amortization is 

growing and without this change, housing prices would have been even stronger. Additional 

time needs to go before evaluation can be made by the effect of stricter amortization rules 

they claim. 

Key words: Stricter amortization rules, households debt, housing bubble. 
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1. Inledning 
__________________________________________________________________________ 

 

I inledningen redogörs för bakgrunden till frågeställningen. Kapitlet fortsätter med problem-

diskussionen för att därefter mynna ut i frågeställning och syfte. Slutligen presenteras arbe- 

tets disposition. 

__________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
 

Den här uppsatsen handlar om hur kreditgivningen till bostäder har påverkats i bankerna efter 

införandet 2016-06-01 av striktare amorteringsregler, d.v.s. avbetalning av bolån. De nya 

reglerna tillkom för att minska hushållens höga skuldsättning (Bolund, 2016). Klarar striktare 

amorteringsregler av att minska hushållens skuldsättning och därigenom förhindra en 

bostadsbubbla med efterföljande priskrasch? Frågan är viktig för många hushåll som kanske 

slipper tvingas sälja sin bostad med stora förluster men även för samhället i stort som kanske 

undviker en djup lågkonjunktur. Den höga skuldsättningen har sitt ursprung i snabbt stigande 

bostadspriser (SCB, 2016). Det genomsnittliga HOX Sverige indexet år 2015 uppgick till 

14,3 %. HOXSWE som HOX Sverige indexet förkortas mäter den underliggande 

utvecklingen på bostadsmarknaden och är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av 

bostäder som säljs (Valueguard, 2016).                                                   

Diagrammet nedan visar prisutvecklingen för bostäder över tio år i Sverige. Av diagrammet 

nedan framgår att priserna mer än fördubblats under perioden 2006-01-01 – 2015-12-31 och 

extra snabbt efter år 2012. 

 

                                                
                                                                                                                      

Figur 1. Utvecklingen för bostadsrätter och villor i Sverige 2005-01-01 – 2015-12-31 

(Valueguard, 2016). 
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Extra stark är uppgången i Sverige efter 2012 (Valueguard, 2016). Mellan 2005 och 2015 har 

prisindex på bostäder fördubblats.  Bara under 2015 har fastigheter i Sverige ökat med 12,4% 

och bostadsrätter med 17,5%. Som framgår av diagrammet från Valueguard (2016) fordras ett 

allt högre inköpspris för att förvärva en bostad. Finansieringen av ett bostadsköp består till 

största delen av ett banklån (Svenska Bankföreningen, 2017).  

För att kunna köpa en bostad idag måste de flesta hushåll skuldsätta sig mera än vad som har 

behövts tidigare. Hushållens skulder har aldrig tidigare varit uppe på en så hög nivå som nu 

(Ekeblom, 2014). Skulderna växer snabbare än den disponibla inkomsten. Relationen mellan 

låneskulder och disponibel inkomst i procent kallas för hushållens skuldkvot (Ibid). 

Avsaknaden under tidigare år av ett mer omfattande amorteringskrav på bolån gör att 

skuldkvoten ökar för varje år. År 2000 låg denna aggregerade skuldkvot på 108 %, år 2005 på 

134 %, år 2010 på 165 % och år 2014 hade hushållens aggregerade skuldkvot stigit till 173 %.   

170 000 stycken hushåll eller 10 % av alla hushåll med bolån hade år 2014 en skuldkvot på 

600 % eller mer (Riksbanken, 2015).  

Vid bostadsköp är återbetalningen av bostadslånet en viktig faktor.  Hushållet måste även ta 

hänsyn till lånets löptid, återbetalningsstruktur, prognoser om ränteutveckling, inflation och 

inkomstutveckling (Chambers, Garriga & Schlagenhauf, 2009). Lån som har en förutbestämd 

fast återbetalningsmodell är vanliga (Ibid).  Det är normalt att kostnaden för återbetalning av 

lånet, tillsammans med andra kostnader i samband med hemägande, såsom reparationer, 

försäkringar och fastighetsskatter, utgör en stor andel av hushållens budgetar (Dohling, 

Horsewood & Neuteboom, 2007). 

Vid sidan av traditionella inteckningslån med fast avbetalning började kreditgivare ge ut 

alternativa bolån efter millenniumskiftet.  På dessa lån behövde låntagaren endast betala ränta. 

I vissa fall kunde lånebalansen växa över det belopp som ursprungligen lånades (Piskorski & 

Tchistyi, 2010). För kredittagare som drar nytta av detta avtal med låga betalningar är risken 

för fallissemang högre när marknadsräntorna vänder upp jämfört med lån med fasta 

amorteringsplaner. När räntan är låg gynnas kredittagare av låga betalningar (Ibid). Låntagare 

har ett intresse av att välja lägsta möjliga återbetalning för att ha mer över till sin egen välfärd 

(Forlati & Lambertini, 2014). Lån utan amortering och med endast räntebetalning passar 

låntagare med framtida arbetsinkomster som kommer att bli väsentligt högre. Det är ett sätt att 

kunna använda överskott av kapital, som väntas senare i livet, tidigare under livscykeln 

(Cocco, 2013).  

Innan fastighetskrisen i Sverige på 1990-talet hade bostadspriser och inflation utvecklats i 

linje med varandra (SCB, 2016). Några år innan millenniumskiftet avvek plötsligt denna trend. 

Bostadspriserna började öka avsevärt mera än inflationen och situationen håller i sig 

fortfarande (Ibid).  
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Figur 2. Fastighetsprisindex och konsumentprisindex (SCB, 2016). 

 

 

Flera myndigheter som t.ex. Finansinspektionen (2016:a), Boverket (2010) och Riksbanken 

(2016:a) oroas över att priserna har stigit snabbare än vad som kan motiveras av 

normala ”fundamenta”. På bostadsmarknaden brukar dessa fundamenta vara löneökningar, 

räntenedgång, tillväxt och bostadsbrist bl.a. (Fregert & Jonung, 2014).  En som också tycker 

att uppgången är för stark och ser en uppenbar risk för att Sverige är på väg in i en 

bostadsbubbla är Stellan Lundström (2015:a), professor i fastighetsekonomi vid Kungliga 

Tekniska Högskolan, KTH. I en artikel publicerad i tidskriften FastighetsNytt uttalade sig 

Lundström att ”om vi inte just nu har en bostadsbubbla lägger vi grunden för en framtida 

större priskorrigering med idag okända konsekvenser för husägare, banker och samhället i 

stort”. I samma artikel framförde han också att tidigare när ekonomisk balans rådde vid 2-3 % 

årlig tillväxt ökade bostadspriserna motsvarande. Ett par månader senare uttalade sig Stellan 

Lundström (2015:b) i Dagens Nyheter på ekonomisidan att prisstegringarna kan liknas vid en 

börsuppgång och förklaringen är ett efterfrågeöverskott och spekulation. Skattelättnader och 

låga räntor bland annat kunde förklara uppgången en period, men så är inte fallet längre (Ibid). 

 

Spekulation av fastigheter är kopplad till volatilitet i markpriserna som i sin tur är kopplad till 

elasticiteten i utbudet (Malpezzi & Wachter, 2002). De största effekterna av spekulation 

observeras när utbudet är oelastiskt. Mark- och fastighetspriserna går i cykler men på sikt 

strävar de efter ett jämviktsläge. Ju fler deltagare en marknad har desto mer stabiliserande  
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anses marknaden vara om de nya aktörerna är lika välinformerade som de tidigare. Om de inte 

är det finns risk att de betalar för mycket. Har de även en alltför kort tidshorisont kan förluster 

uppstå. Lämpliga regelverk kan göra volatiliteten mindre (Ibid) 

Om Josef Stiglitz (1990) version får råda föreligger en bostadsbubbla på svenska 

bostadsmarknaden. Han menar att en bostadsbubbla uppstår när prisuppgången är så kraftfull 

att den inte kan förklaras med normala ”fundamenta”. Om anledningen till att 

försäljningspriset är högt på en tillgång idag bara för att investerare förväntar sig att det 

kommer att vara högre i framtiden, när fundamentala faktorer inte verkar motivera ett sådant 

pris, föreligger en prisbubbla.  Däremot säger definitionen inget om förväntad priskrasch. 

Stiglitz (1990) håller definitionen tämligen ospecifik. Det beror på svårigheten i att bedöma 

huruvida en tillgångs värde är motiverat eller inte menar han, och beskriver vidare att då 

bostäder köps för att användas som just bostäder så finns det inga avkastningar som kan ligga 

till grund för att beräkna framtida värden.  

 

Om prissättningen på bostadsmarknaden bestäms utifrån fundamentala grunder, d.v.s. att 

sysselsättning, ränta, inkomst, statliga regleringar, nybyggnation och demografiska 

förutsättningar styr utbud och efterfrågan anses inte någon prisbubbla föreligga menar Hans 

Lind (2009) professor i fastighetsekonomi vid KTH. Om priset på tillgången bestäms utan att 

det sker på ovanstående fundamentala grunder finns risk för en bostadsbubbla. En 

bostadsbubbla uppstår då priset på en tillgång överstiger tillgångens faktiska värde (Ibid). En 

bostadsbubbla är det om först de reella bostadspriserna ökar dramatiskt och sedan faller 

tillbaka lika drastiskt menar han. Enligt Lind (2009) bör nedgångar komplettera definitionen. 

 

I forskningsrapporten Sveriges bostadsmarknad - befinner vi oss i en bostadsbubbla? - 

framgår att två parametrar talar för att Sverige inte befinner sig i en bostadsbubbla medan en 

parameter talar för. Prisökningarna beror mycket på utbud och efterfrågan samt på sjunkande 

räntekostnader. Dessa faktorer leder till en prishöjning på fundamentala grunder vilket skulle 

innebära att Sverige inte befinner sig i en bostadsbubbla. Däremot tyder relationen mellan 

bostadspris och disponibel inkomst på en bostadsbubbla, då en kraftig stegring av skuld-

kvoten kan konstateras (Hägerdal & Hallqvist, 2012).                       

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Tillgängligheten på lån leder till stigande bostadspriser (Khandani, Lo & Merton, 2013). 

Stigande bostadspriser, sjunkande räntor och goda refinansieringsmöjligheter ökar 

systemrisken i det finansiella systemet. (Ibid). Systemrisk är en risk att det inträffar en 

störning i det finansiella systemet som kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader 

(Riksbanken, 2014). Finns inga restriktioner på en finansieringsmarknad leder stigande 

bostadspriser till en överhettad bostadsmarknad (Carrington & Madsen, 2011).  
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Redan 2010 kom Boverket, som då hette Statens Bostadskreditnämnd, BKN, ut med en 

marknadsrapport i vilken nämnden påstod att den svenska bostadsmarknaden befinner sig i en 

bostadsbubbla. Rapporten kritiserade de höga bostadspriserna och riktade kritik mot dem för 

att sakna fundamentala grunder (Boverket, 2010). Senare anslöt sig även Finansinspektionen 

(2016:a) till gruppen som tyckte att bostadspriserna hade blivit för höga och ansåg att det 

fanns ett behov av ett nytt amorteringskrav, d.v.s. återbetalning av lånet. Lägre skuldsättning 

ökar hushållens motståndskraft mot störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi 

påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden (Finansinspektionen, 

2016:a). Även Riksbanken (2016:a) framförde åsikt om att ett nytt amorteringskrav borde 

införas för att minska riskerna med hushållens höga skuldsättning. Den högre belåningsgraden 

på bostäder ökar riskerna både för enskilda hushåll och för Sveriges ekonomi totalt. 

Internationella undersökningar visar att skuldsatta hushåll med belåningsgrader över 50 % 

drar ner på sitt konsumtionsbeteende kraftfullare vid ekonomiska störningar än hushåll med 

lägre belåningsgrader, vilket kan göra eventuella konjunkturnedgångar mer omfattande 

hävdar finansmarknadsminister Bolund (2016).    

 

Problemet med att hushållens skuldsättning är för hög i Sverige har fastslagits av Boverket (2010), 

Finansinspektionen (2016:a) och Riksbanken (2016:a). Om Sverige befinner sig i en 

bostadsbubbla eller inte råder delade meningar om. Från Finansinspektionen (2016:a) och 

Riksbanken (2016:a) finns stora förväntningar att ett striktare amorteringskrav skall dämpa takten 

i prisstegringarna på bostäder och därmed hushållens skulder. För att komma till rätta med 

skuldsättningen och undvika att på nytt hamna i en finanskris som Sverige hade på 1990-talet 

måste ökad amorteringstakt på bolån införas (Bolund, 2016). Ökade amorteringar minskar på 

sikt skuldsättningen och ökar hushållens motståndskraft mot störningar. Ett nytt 

amorteringskrav är ett steg att minska riskerna förknippade med hushållens skuldsättning.  Ett 

nytt amorteringskrav på bolån infördes därför i Sverige under 2016 (Ibid).  

 

I forskningen Amortization Requirements and Household Indebtedness: An Application to 

Swedish-Style Mortgages finner inte amorteringskravet något stöd för minskad skuldsättning.  

Den nya utgiften för amorteringar behöver inte dramatiskt avvika från nuvarande utgifter för 

hushållet. Det finns olika sätt att refinansiera sig för att uppnå en liknande standard som före 

lagändringen (Hull, 2017). Då det bara är Irland och Nederländerna som har prövat striktare 

amorteringsregler tidigare finns inte så mycket forskning av effekterna av modellen  (Johansson, 

Hegelund & Karpestam, 2014). Senaste stora fastighetskrisen i USA inträffade 2008 då 

bostadsbubblan sprack och stora nedgångar skedde av marknadsvärdena (Larsson & 

Lönnborg, 2014). Krisen spreds till Europa, dock inte till Sverige, med många länder 

inblandade (Ibid). När Irland t.ex. införde striktare amorteringsregler på bostadslån 

påverkades bostadspriserna kraftigt. Det skedde under perioden 2007-2012. En irländsk 

bostadsköpare behövde betala 3,85 % i amortering på hela lånet per år (Johansson et al., 

2014) Inkomsterna minskade och räntorna sjönk. Bostadspriserna föll med 49 % samma 

period. Det var mer än vad beräkningarna angav (Kennedy & McQuinn (2012). Anledningen 

till att amorteringsfria lån på Irland upphörde berodde inte på en ny reglering. Det var istället 

bankerna själva som beslutade om en åtstramning av deras utlåningsvillkor efter att en 

ekonomisk kris uppstått (Ibid). I Nederländerna hade bostadspriserna redan börjat falla när ett 

lagstadgat amorteringskrav 2011 infördes. Under prognostiden 2007-2012 sjönk huspriserna 

med 30 % i Nederländerna (De Vries, van Dalen & Oevering, 2013). En bostadsköpare i  
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Nederländerna behövde amortera 3,33 % på halva bolånet per år (Johansson et al., 2014).  Ett 

problem som präglat bostadsmarknaden i Nederländerna är oförmågan att i tid införa 

restriktioner som kunde dämpat hushållens belåning. När väl restriktionerna kom bidrog de 

till att förstärka nedgången på bostadsmarknaden (Ibid). 

                                                                                                                 
Eftersom effekterna av ett amorteringskrav inte tidigare studerats i Sverige finns ett empiriskt 

problem. Tidigare erfarenheter från Irland och Nederländerna visar på negativa effekter på 

bostadsmarknaden efter införandet av ett amorteringskrav. Prisfallet på bostäder innebar att 

bankerna stod med överbelånade bostadskrediter på grund av att deras värderingar hade 

minskat i värde. Amorteringskravet sattes in för sent i konjunkturcykeln för att uppnå 

önskvärt resultat. I Irland och Nederländerna har hushållens utgifter för bolån efter 2007 ökat 

till följd av nya amorteringskrav. Lånemöjligheterna minskade för många bostadsköpare 

vilket anses ha bidragit till att bostadspriserna föll mellan 2007 och 2012 (Johansson et al., 

2014).  

 

I Sverige har den stora nedgången av fastighetspriserna efter många års uppgång ännu inte 

inträffat (Valueguard, 2016). Sverige införde 2016 amorteringskrav på bolån men gör det på 

ett lite annat sätt. Amorteringskravet infördes betydligt tidigare i en konjunkturcykel, d.v.s. 

innan bostadspriserna hade börjat vända nedåt och lågkonjunktur var på gång. Förändringen 

är också försiktigare i Sverige för att så smidigt som möjligt kunna införas utan att för stora 

effekter åstadkoms på marknadsvärden och hushållens ekonomier (Johansson et al., 2014). 

Även att kommunicera ut förändringen i god tid till bostadsmarknadens aktörer har varit 

annorlunda i Sverige jämfört med tidigare forskning (Ibid). Forskning saknas på utfall av 

reglering på detta sätt. I den här studien vill jag bidra till att fylla forskningsgapet genom att 

undersöka om det striktare amorteringskravet i Sverige är balanserat så att det undviker 

prisfall på bostäder men också att det hejdar hushållens högre skuldsättning till följd av köp 

av privatbostad.   

 

           

1.3 Problemformulering   
 

Införandet av striktare amorteringskrav har gjorts för att minska hushållens skuldsättning. 

Erfarenheter från andra länder visar dock att striktare amorteringsregler har förstärkt ett 

prisfall på privatbostäder, vilket inte är en önskvärd effekt.  Det är därmed högst relevant att 

undersöka hur kreditgivningen i svenska banker har påverkats efter den här förändringen.  

 

1.4 Syftet    

 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera effekter av införandet av striktare 

amorteringskrav från bankerna vid förvärv av privatbostad samt att ta reda på acceptansen för 

denna produktförändring. 
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1.5 Disposition 
 

Inledning → Teori → Metod → Empiri → Analys → Slutsats 
 

Figur 3. Studiens uppbyggnad.   

 

I inledningen beskrivs de bakomliggande orsakerna till amorteringskravet. Teoridelen tar upp 

de faktorer som påverkar kreditbedömningen, betydelsen av striktare amorteringsregler, samt 

implementering av produktförändring. Metoddelen ligger till grund för hur det empiriska 

materialet samlats in. Ur analysen dras slutsatser vad amorteringskravet väntas få för effekter.   
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2. Teori  
___________________________________________________________________________ 

 

I teorikapitlet presenteras regler för kreditgivning och det nya lagstadgade amorteringskravet. 

Vidare behandlas betydelsen av striktare amorteringsregler. Därefter utvecklas begrepp om 

produktförändringen och betydelsen av att amortera.  

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Kreditbedömning 

2.1.1 Kreditgivning 

Kredit innebär att fullgöra ett krav om betalningsskyldighet i likvida medel av en gäldenär till 

en borgenär eller till den borgenären överlåtit sin fordran till. Vid alla typer av kreditavtal 

finns risk att kredittagaren inte kan betala tillbaka helt eller delvis till kreditgivaren som då 

råkar ut för en kreditförlust. Vid kreditbedömning är ett av målen att undvika kreditförluster. I 

Finansinspektionens publikation allmänna råd om krediter i konsumentförhållande lämnas 

allmänna råd till banker hur de skall förhålla sig till marknaden.  Kreditbedömningen skall 

också följa de ramar som finns utarbetade i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Vidare  

skall kreditgivningen vara ansvarsfull. Med det menas att innan en kredit lämnas skall 

kreditgivaren kontrollera att kredittagaren med största sannolikhet kommer att kunna fullgöra 

sina skyldigheter enligt kreditavtalet. För at ta reda på om kredittagaren har möjlighet att 

betala tillbaka krediten skall banken göra en kreditprövning (Sigbladh & Wilow, 2008).  

 

Det är viktigt att förståelse finns hur beslut tas. Beslutsprocesser inom bank och även andra 

områden måste få ta den tid de behöver (DeBondt, Forbes, Hamalainen & Muradoglu, 2010).  

En kreditgivare bör säkerställa att kredittagaren förstår de ekonomiska konsekvenserna av 

kreditavtalet (Lennander, 2006). Vid kreditgivning är det vanligt att 5 C modellen används. 

Fem C modellen står för character (kredittagarens karaktär), capital (kapital), capacity 

(återbetalningsförmåga), conditions (marknadsvillkor) och collateral (säkerhet) (Beaulieu, 

1994).  Användandet av 5C-modellen fyller tre funktioner. För det första säkerställer det att 

banken kan skaffa information inom dessa kategorier och kritiskt kan granska att framgång 

kan nås med investeringen. För det andra hjälper det kreditgivaren att upprätta egna ställ-

ningstaganden för kundinformation inom dessa kategorier och för det tredje tvingar det kredit- 

givare att jämföra egna referenser med lämnade uppgifter hur trovärdiga de är (Ibid).  

 

Vid kreditgivning kommer långivaren och låntagaren överens om ett kreditbelopp, 

återbetalningstid och vilken ränta som skall gälla för lånet. Avsikten därefter är att låntagaren 

ska amortera av lånet, d.v.s. betala tillbaka lånet, med dess kostnader (Dohling, Horsewood & 

Neuteboom, 2007). Vid kreditgivning i bank upprättas ett kreditavtal. Kreditavtalet är 

juridiskt bindande. Om det ändå skulle innebära att kredittagaren inte betalar sin kredit enligt 

kreditavtalet kan det bero på bristande betalningsförmåga eller bristande betalningsvilja. 

Bristande betalningsförmåga innebär att kredittagaren inte längre har ekonomiska 

förutsättningar att klara av betalningen. Bristande betalningsvilja innebär att kredittagaren 

medvetet betalar för sent eller slarvar med att betala i tid (Sigbladh & Wilow, 2008). I Sverige 

äger nästan 70 procent av hushållen sin bostad och av dessa har 90 procent ett bostadslån 

(Svenska Bankföreningen, 2017).  
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Finns det fastighetskrediter minskar risken för varje gång krediten amorteras förutsatt att 

värdet är samma eller högre. Vid högre amorteringstakt minskar hushållens skulder snabbare 

men även bankernas kreditrisker (Sigbladh & Wilow, 2008). För att låntagaren ska få ett 

bolån av banken krävs dessutom betryggande säkerhet (Funered, 1994). Vid panträtt, som är en 

realsäkerhet, har pantinnehavaren rätt att sälja säkerheten för att täcka sin fordran om inte krediten 

betalas enligt kreditavtalet. Gäller även om säkerheten inte längre anses betryggande samt om 

skälig anledning finns att låntagaren inte kommer att kunna återbetala enligt kreditavtalet 

(Lennander, 2006). 2010-10-01 införde Finansinspektionen ett bolånetak på 85 % av 

marknadsvärdet för att begränsa belåningsgraden. Syftet var att upprätthålla ett högre 

konsumentskydd och en sundare utveckling på bolånemarknaden. Meningen med denna regel 

är att det ska leda till att de svenska hushållen ska hålla en lagom skuldsättningsnivå samt att 

de klarar eventuella svängningar på räntemarknaden bättre jämfört med högre belåning. Är 

hushållen för högt skuldsatta blir de mer sårbara för de svängningarna som marknaden kan 

åstadkomma. I vissa fall kan problemen bli så stora att deras ekonomi inte klarar det. När 

hushållen vill låna pengar i banken tar banken alltid en risk (Finansinspektionen, 2010).                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2.1.2 Bolånets ränta 

 

Riksbanken (2016:b) kan med hjälp av reporäntan styra boräntan i Sverige. Reporäntan är den 

räntan som ligger till grund för när bankerna lånar eller placerar kapital i Riksbanken. En 

vecka framåt kan reporäntan ses som en indikation på var dagslåneräntorna kommer att ligga. 

Finns det ett lånebehov för bankerna genomför Riksbanken en repotransaktion och köper 

värdepapper. Behöver bankerna istället placera, ger Riksbanken ut något som kallas 

riksbankscertifikat. Utlåningsräntan som en bank får betala ligger 0,75 % över reporäntan 

medan inlåningsräntan ligger 0,75 % under. Dessa marginaler i förhållande till reporäntan är 

konstanter som inte får ändras (Riksbanken, 2016:b). I mitten av februari 2016 sänkte 

Riksbanken (2016:b) reporäntan till minus 0,5 %. Detta gjordes för att främja den ekonomiska 

tillväxten så att inflation på 2 % kunde uppnås 2017. Vad bankerna kan låna till hos 

Riksbanken ligger till grund för bankernas officiella boräntor. För hushåll med bolån med 

rörlig ränta blir därför en sänkning av reporäntan en positiv påverkan. Att ha ett så lågt 

ränteläge innebär också risker. Bl. a. leder ett lågt ränteläge till ökad efterfrågan på bostäder 

och på kort sikt stiger priserna (Ibid). En värderingsman måste ta hänsyn till effekterna av 

förändringar i ränteläget eller förändringar på marknaden när värderingar på bostäder görs 

(Funered, 1994). 

 
 

2.1.3 Amortering  

 

Tidigare kunde hushållen i Sverige välja på två olika sorters amorteringsmodeller vid bolån. 

Den första är rak amortering där återbetalningsbeloppet betalas tillbaka med lika stora delar 

vid varje förfallodag. Den andra är trappstegsamortering som innebär att återbetalnings-

beloppet successivt ökar under lånets löptid. Traditionellt har amorteringen ökat vart femte år 

(Nordea, 2016a). Vid bostadsköp är återbetalningen av bostadslånet är en viktig faktor.  

Hushållet måste även ta hänsyn till lånets löptid, återbetalningsstruktur, prognoser om 

ränteutveckling, inflation och inkomstutveckling (Chambers, Garriga & Schlagenhauf, 2009). 

Lån som har en förutbestämd fast återbetalningsmodell är vanliga (Ibid).  

 

             9 



Före 2000-talet var det vanligt att hushållen amorterade på sina bolån, men därefter har 

hushållen valt amorteringsfria lån i större utsträckning (Boverket, 2012). I internationell och 

historisk jämförelse ligger de svenska hushållens skuldsättning på en hög nivå. En av 

orsakerna till den högre aggregerade skuldsättningen är strukturella förklaringar. Fler hushåll 

än tidigare äger sin bostad nu istället för att hyra den och den ökande belåningsgraden utgör 

en risk för den svenska samhällsekonomin (Finansinspektionen, 2015).  

             

En teori för att minska hushållens skuldsättning är ett höjt amorteringskrav på bolån. För den 

enskilde låntagaren innebär en högre amorteringstakt att de totala skuldbetalningarna, som 

innefattar både räntebetalningar och amorteringar, ökar initialt men på sikt att högre 

amorteringar minskar räntekostnaderna och skuldbetalningarna. Högre boendeutgifter gör det 

inte lika intressant att skuldsätta sig högt, eftersom det finns mindre över till konsumtion eller 

annat sparande. Ett skärpt amorteringskrav förväntas ha en dämpande effekt på efterfrågan på 

bostäder och bostadskrediter. I spåren avtar följaktligen prisökningarna på bostäder och 

skuldsättningen sjunker. Vid en given inkomst gör ökade bostadspriser att en låntagare tillåts 

låna mindre än tidigare.  Ett skärpt amorteringskrav kan således även ha en åtstramande effekt 

på kreditutbudet (Finansinspektionen, 2016:a). Under uppsatsen arbete blev Finansinspektions 

förslag till nya amorteringsregler för bolån lagstadgade. Från och med 2016-06-01 gäller 

Finansinspektions nya regler för amortering av bolån. Dessa nya regler innebär att lån med 

belåningsgrad över 70 % av bostadens värde måste amorteras med minst 2 % av den totala 

skulden per år. Är lånen mellan 50-70 % av bostaden värde är kravet på amortering minst 1 % 

av den totala skulden per år. Under 50 % finns inget krav på amortering. Amorteringskravet 

gäller endast nya bolån. De nya amorteringsreglerna gäller för samtliga bolån i bostaden om 

nya bolån tas. Sker ingen nyutlåning ligger gamla bolån kvar med befintlig amorteringsplan. 

Alternativt kan de gamla bolånen förbli oförändrade om det nya bolånet som tas amorteras på 

10 år som längst (Finansinspektionen, 2016:b).  

 

Med striktare policy skulle hushållen i stället behöva amortera av lånen på kortare tid (Hull, 

2017). Om en orealistisk kalibrering används med dessa villkor är det osannolikt att de ger 

tillräcklig effekt för att ta itu med ökningen av skuldsättningen som har pågått sedan mitten av 

1990-talet. En tredje möjlighet är att modellen saknar en kritisk ingrediens, såsom icke-

optimera hushåll. En stor massa av gruppen ”amorterare” placeras enkelt på den nya avsedda 

amorteringslinjen men skulle kunna generera en större amorteringseffekt. Det är dock oklart 

hur stor en sådan grupp är som följer just den tumregel men att det kan resultera i högre 

skulder snarare än lägre (Ibid). Amortering skall inte bara ses som en kostnad. Amortering är 

också ett sätt att spara (Carter, 2002).     

                                                                     

 

2.1.4 Boendekalkyl 

 

KALP står för ”Kvar att leva på”. Det är det beloppet som hushåll ska ha kvar att leva på efter 

att räntekostnader, boendekostnader och övriga levnadskostnader är betalda. Innan ett lån 

beviljas görs alltid en ”KALP-kalkyl” för att se om låntagaren har råd att betala tillbaka lånet 

(Swedbank, 2016:a). 
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2.1.5 Skuldkvot 

Skuldkvot är ett mått på skuldsättningsgrad. Den visar hur höga skulder hushållet har i 

förhållande till dess disponibla inkomst.  Det finns ett tydligt samband mellan inkomstnivåer 

och bostadspriser. Tendenser finns att hushåll med höga inkomster uppvisar högre 

skuldkvotsnivåer (Debelle, 2004). Tydliga tendenser finns också att skuldkvoten är som högst 

när hushållet köper sin första bostad för att senare i livet efter avbetalade lån visa lägre 

skuldkvoter (Ibid). 

2.1.6 Säkerheter 

 

Säkerheten i en fastighet består av en panträtt medan säkerheten i en bostadsrätt består av en 

denuntiation. Vid pantsättning av en fastighet tas från Lantmäteriet pantbrev ut som 

överlämnas till kreditgivaren. En pantsättningsförklaring skall samtidigt avges för vilken 

kredit pantbreven är pantsatta för (Sigbladh & Wilow, 2008). Vid pantsättning av bostadsrätt 

pantförskrivs ” meddelande om pantförskrivning av bostadsrätt” för vilken kredit lägenheten 

är pantsatt för. Detta meddelande skall godkännas av bostadsrättsföreningen innan 

kreditgivarens säkerhet är formellt fastställd (Ibid).  

 

 

2.1.7 Grundläggande teori 

 

Detta avsnitt handlar om den teoretiska benämningen om värde på en bostad. För att få fram 

ett värde på en bostad är det flera faktorer som påverkar, såsom värdeteori, värderingsteori 

och värderingsmetoder. Alla fastigheter har olika egenskaper som särskiljer dem från andra 

fastigheter och andra varor. Det finns inte två exakt likadana fastigheter då de har två olika 

lägen (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
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För att lättare förstå fastighetsvärdering har det utvecklats en begreppsapparat med tre 

kategorier: 

   

Värdeteori – Filosofi. 

Värderingsteori –   En konkretisering av värdeteorin och utformning av en begreppsapparat. 

Värderingsmetoder –  ”Verktygslåda” med hjälpmedel för att bedöma värdet objektet.                                                                                 

                

                                                                                           

                                                                          

 

 

Figur 4. Sambanden mellan värdeteori, värderingsteori och värderingsmetoder 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010). 
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2.1.8 Värdeteori  

Värdeteorin försöker förklara varför värden uppstår. Bostäder betraktas i första hand som 

vilken tillgång som helst med ett ekonomiskt värde. Värdet består av flera olika 

komponenter som mer eller mindre påverkar den process där värden på bostäder uppstår. 

Följande grundläggande förutsättningar krävs i makroekonomiska sammanhang för att ett 

värde skall uppstå (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  

 

behov 

  nytta 

  disposition 

  överlåtbar  

  begränsning i omfattning 

  

 

Behov existerar om användning av bostaden medför att användare tillfredsställs. Nytta är 

när en fastighet ger avkastning eller ger ägaren en plats att bo på. Fullständig 

dispositionsrätt måste medfölja bostaden och den skall vara möjlig att överlåta. Objektet får 

inte heller finnas i obegränsad omfattning för att ett värde skall uppstå och det är dess unika 

egenskaper som gör att intresserade är beredda att betala ett visst pris för det. På detta sätt 

skapas marknader. Tillsammans bildar de värdeteorins kärna (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). 

 

 

2.1.9 Värderingsteori 

 

För att konkretisera värdeteorins mera filosofiska resonemang används värderingsteorin 

som en länk mellan värdeteorin och värderingsmetoderna. Att hitta en enkel definition av 

begreppet värde är svårt (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Ett värde på en fastighet 

uppstår när det ger en nytta som tillfredsställer vårt behov av att bo och som vi kan byta ut 

mot pengar. När någon värderar en fastighet omvandlar han eller hon fastigheten till ett 

visst penningvärde. I överlåtelsesituationen fokuseras värdet på den summa pengar som 

utväxlas mellan säljare och köpare om bostaden byter ägare. Den individ som vill ge 

bostaden det högsta värdet förväntas bli den som får förvärva bostaden. Dock finns i 

speciella fall andra än ekonomiska värden (Ibid). Det finns flera olika definitioner av vad 

ett marknadsvärde är men det som skall ingå är, mest sannolika priset, på en öppen och fri 

marknad, med tillräcklig marknadsföringstid och utan partsrelation och tvång (Brunes, 

2015). De olika definitionerna av marknadsvärde visar på att begreppen marknadsvärde 

och pris har en nära relation till varandra men de betyder inte samma sak. Marknadsvärdet 

är en framtidsprognos över det mest sannolika priset vid en försäljning. Ett pris är resultatet 

av denna händelse som har skett (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Vid 

överlåtelsesituationer är det naturligt att tala om marknadsvärdet. Marknadsvärdet är 

kopplat till en tänkt överlåtelsesituation. Om försäljningen hypotetiskt upprepas ett antal 

gånger vid samma tidpunkt av samma bostad skulle en variation uppstå i prisnoteringarna 

beroende på köpare och säljare har olika information, varierande erfarenhet av affärer, 

skilda preferenser m.m.  
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Trots avvikelser uppstår en viss regelbundenhet i ett centralt prisintervall. De noterade 

priserna skulle uppvisa en frekvensfunktion för en normalfördelning. Det mest sannolika 

pris är det pris som noteras flest gånger och anses vara marknadsvärdet. Om alla som vill 

köpa fastigheten också har haft möjlighet till det, fått information om att fastigheten är till 

salu, inte att någon har fått köpa till rabatt anses förutsättningarna på en öppen och fri 

marknad, med tillräcklig marknadsföringstid respektive utan partsrelation och tvång 

uppfyllda (Brunes, 2015).   

          
 

    


                    

                

  

 

Figur 5. Frekvensfunktion för priser på fastighetsmarknaden (Lantmäteriet & Mäklarsam-

fundet, 2010).  

 
 

2.1.10 Värderingsmetoder 

 

För att få fram ett marknadsvärde på fastigheter kan den person som skall värdera använda sig 

av olika metoder för att få ett så sannolikt värde som möjligt. De metoder som finns att välja  

mellan är ortsprismetoden, avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. Värde-

ringar som görs manuellt görs framförallt av fastighetsmäklare. Den vanligaste 

värderingsmetoden de använder sig av är ortsprismetoden. Ortsprismetoden tar hjälp av 

tidigare betalda priser för likartade fastigheter för att bedöma värdet (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). Att utgå från avslutspriser på identiska jämförelseobjekt är 

idealsituationen för ortsprismetoden. Det är därför viktigt att hänsyn tas till olika egenskaper 

mellan värderingsobjekt och jämförelseobjekt samt att tidsfaktorn får betydelse för 

beräkningen (Ibid).  Avkastningsmetoden används när koppling till innehavssituationen görs 

eftersom intresset ligger i framtida avkastningar. Avkastningsvärdet definieras som nuvärdet 

av förväntade framtida nettoöverskott. Kostnaderna för drift och underhåll räknas bort från 

intäkterna.  
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Produktionskostnadsmetoden är en metod som beräknar nedlagda kostnader för byggnaden 

minus avdrag för värdeminskning samt markkostnader (Brunes, 2015). När värderingen är 

gjord kommer säljaren tillsammans med mäklaren fram till ett accepterat pris på fastigheten 

oberoende vilken värderingsmetod som använts. Ett accepterat pris på en fastighet innebär ett 

utgångspris på fastigheten som säljaren kan godkänna som slutpris vid försäljning. Säljaren är 

emellertid inte skyldig att sälja till det accepterade priset utan bestämmer själv vem som skall 

få köpa fastigheten, samt vilket pris de ska betala (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  

           

För bostadsrätter är de avgörande faktorerna som används vid bedömning på lägenhetens 

värde, dess läge, standard, skick, planlösning m.m. Dessa faktorer jämförs sedan mot den 

årsavgift och andelstal i bostadsrättsföreningen som bostadsrätten har för att få fram ett 

marknadsvärde. Ett mått som används ofta vid jämförelse bostadsrätter med varandra är pris 

per kvadratmeter. För liknande bostadsrätter i närområdet förväntas ungefär samma 

kvadratmeterpris. Ortsprismetoden används därför för att värdera bostadsrätter till största 

delen (Isacson, 2006).  En annan metod att räkna ut bostadsrättens marknadsvärde är att sätta 

det i relation till föreningens ekonomi. Denna metod används alltmer sällan (Ibid). 

       

 

2.1.11  Värdepåverkande faktorer 

 

Funktion av framtida nyttor anses vara ett värde. Denna definition är inte tillräcklig för det 

praktiska värderingsarbetet. Ytterligare faktorer måste värderingsmannen ta hänsyn till, dessa 

kallas värdepåverkande faktorer. Förutom specifik information om objektet handlar en 

värdering om framtidsbedömningar av samhällsekonomin, orten och marknaden. De 

värdepåverkande faktorerna kan delas upp i tre kategorier vilka är, omvärldsanknutna faktorer 

av samhällsekonomisk art, marknadsanknutna och direkt fastighetsanknutna faktorer av 

teknisk, juridisk och ekonomisk art (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Nedan följer en 

förklaring av de tre faktorerna. De omvärldsanknutna faktorerna kan enskilda privatpersoner 

inte direkt påverka. Exempel på dessa är konjunkturutvecklingen, inflationen, räntenivåer, 

arbetsmarknaden, bankernas kreditvillkor och beskattningsregler. Utbudet och efterfrågan hör 

till de marknadsanknutna faktorerna på hyres- och fastighetsmarknaden. Direkt 

fastighetsanknutna faktorer som påverkar värdet på en fastighet är läget, tomten, omgivningen, 

planbestämmelser, belastningar och rättigheter (servitut), byggnadens storlek, standard och 

skick (Brunes, 2015). Verkligt värde för ett visst hus som bjudits ut till försäljning är det mest 

sannolika pris som kan erhållas på öppna marknaden mellan två oberoende parter (Ibid). 

 

Vid belåning till bostäder tas förutom ränte- och amorteringskostnad även hänsyn till drifts- 

och underhållskostnader. Till driftskostnader räknas uppvärmning av bostaden, el, vatten, 

sophämtning och försäkring. Alla dessa kostnader är nödvändiga för att god miljö skall finns i 

bostaden. Utöver dessa kostnader bör fastighetsägaren räkna in underhållskostnader för att 

bevara fastighetens värde, funktion och skick. Detta är av intresse inför en eventuell 

försäljning då fastighetsägaren är den person som ska se till hans eller hennes fastighet inte 

sjunker i värde (Nordlund, 2011).  Underhåll som normalt kommer mellan år 0-30 är utbyten 

av ytskikt och vitvaror. Mellan år 30-50, fortfarande ytskikt och vitvaror. Dessutom 

tillkommer utbyten av VA- och elsystem, köksinredning, badrumsinredning, fasader, fönster, 

värmesystem, tak, balkonger och fuktskydd grund (Ibid.).  
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2.2  Betydelsen av striktare amortering 

2.2.1 Avregleringen av kreditmarknaden 

 

När Sverige hade en finanskris, på 1990-talet, hade den föregåtts av en avreglerad 

kreditmarknad från 1980-talet samt en skatteomläggning (Ekeblom, 2014). Utlåning gjordes 

mer lättillgänglig. Den friare utlåningen från bankerna till privatpersoner och företag ledde till 

att deras skuldnivåer steg markant. De lånade medlen investerades oftast i fastigheter och 

aktier. Denna ökade investeringsmöjlighet pressade upp fastighetspriser, aktiekurser och 

räntor ända tills prisbubblan sprack och bostadspriserna åter sjönk kraftigt (Larsson & 

Lönnborg, 2014). Sedan denna kris upphörde har priserna på den svenska bostadsmarknaden 

återigen haft en uppåtgående trend. Successivt lägre räntor, högt bolånetak, d.v.s. 

belåningsgrad i förhållande till marknadsvärde och bostadsbrist har lett till en hög efterfrågan 

på bostäder i Sverige. Kombinationen av stegrade bostadspriser och att många hushåll har 

avstått från att betala av på sina bolån har lett till att skuldsättningen åter ökat extra snabbt. De 

högre priserna resulterade i att högre lån fordrades för att kunna finansiera ett köp av en ny 

bostad men ökningen av bolån skedde även på befintliga låntagare som utökade sina bolån till 

t.ex. reparationer.  

 

Under perioden 2006 till 2015 ökade bostadslånen från 1 200 mdr till 2 696 mdr eller med 

125 %. Det gör Sverige till ett av de högst belånade länderna i världen i förhållande till BNP. 

Bara Japan är mer belånat (Cervenka, 2017). Nya pengar skapas av bankerna i samma 

ögonblick som ett nytt bolån beviljas. En stor del av de utlånade pengarna sätts in på nytt i en 

bank som kan låna ut dem ännu en gång. Den här processen kallas för kreditmultiplikatorn. 

Dock att bankerna måste hålla viss procent i reserv på det nya utlånade beloppet i form av 

kapitaltäckning (Fregert & Jonung, 2014). Större delen av lånen används till att köpa redan 

existerande tillgångar som t.ex. fastigheter istället för att investera i olika typer av produktion. 

Även omfattande statlig subvention i form av räntebidrag har bidragit till ökade bostadslån. 

Det är emellertid inte alltid som en ökad skuldsättning av hushållens skulder motsvaras av 

likvärdig insättning i banksystemet. När så inte sker kan en ökning av efterfrågan på 

konsumtionsvaror istället inträda. En ny köpkraft har uppstått (Ibid).  

                                                                                      

2.2.2 Riskbegreppet  

 

I beslutsteorin beskrivs begreppet risk. Vid all kreditgivning finns viss form av risk. Beslut 

sker utifrån kända omständigheter vid kredittillfället om sannolikheten att kredittagaren kan 

betala tillbaka sin skuld. Vid detta tillfälle är risken för fallissemang okänt, d.v.s. att 

kredittagarens ekonomiska situation försämras så möjlighet inte finns längre att betala tillbaka 

lånet (Tegin, 1997). Kunskapen om framtida sannolikheter har emellertid förbättrats. För att 

minska risken för framtida kreditförluster har ny teknik tillkommit för att bestämma 

sannolikheten för visst framtida utfall. Genom scoringtekniken sker inhämtning av 

information och analys som ger bra överblick över framtida utfall (Sigblad & Wilow, 2008). 

Till scoringtekniken måste egen bedömning kompletteras från kreditgivande företaget. 

Skillnader i ställningstagandet till kreditbeslutet kan skilja sig åt mellan olika kreditgivare. 

Detta kan bero på skillnader i synsättet på riskbenägenheten (Ibid).  
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När bankerna gör riskhantering kan olika åtgärder användas för att begränsa risk. Normer kan 

utarbetas för vilken typ av affärer som får ingås avseende acceptabla avtalspartners, 

beloppsgränser samt säkerheter Tegin (1997) Det görs för att erhålla en viss spriding av risken. 

Riskreducering kan även omfatta krav på mer säkerheter från kredittagaren i form av t.ex. en 

borgensman (Ibid). De risker som är vanligast i banksektorn är marknadsrisker, kreditrisker 

och lågkonjunktur (Larsson & Lönnborg, 2014).                                                                                                                                                                                 

                                                                            

   

2.2.3 Marknadsrisk 

 

Marknadsrisk beror på händelser i omvärlden. Ränterisk, valutarisk och inflationsrisk ingår i 

marknadsrisk. Ränteändringar, tillgången på kapital och konjunktursvängningar är faktorer 

som kan förändra förutsättningarna. Dessa faktorer kan påverka utbud och efterfrågan på ett 

negativt sätt. Priserna på marknaden rör sig på ett ofördelaktigt sätt. Värdet på bostäder kan 

påverkas av dessa faktorer. Bankerna kan riskera att panterna på deras bolån minskar i värde 

medan skulderna kvarstår. Det är därför viktigt av varje bank har ett väl fungerande system 

för att hantera dessa marknadsrisker (Larsson & Lönnborg, 2014). 

 
 

2.2.4 Kreditrisk 

 

Förutsättningarna för en låntagare kan förändras under lånets löptid. Oförmåga att betala 

tillbaka ett lån eller uppfylla ett avtals villkor kan inträda av olika orsaker. Kreditrisk 

uppkommer när bedömning görs av låntagarens framtida kassaflöden för att kunna betala av 

lånet. Risken varierar från låntagare till låntagare men kan också variera under lånets löptid. 

En bedömning görs utifrån låntagarens fullständiga ekonomiska situation om att kunna betala 

tillbaka lånet. I bedömningen ingår bland annat uppgifter om inkomsten och totala skulder 

(Larsson & Lönnborg, 2014). Kreditrisk och säkerhet är viktiga parametrar vid utlåning till 

bostäder. Långivaren och kredittagaren kan ha olika syn på risk och kreditförsörjning. 

Amorteringsfria lån kan kredittagen uppleva som lägre risk. Långivaren ser det istället som 

högre risk. Högre kostnader inklusive återbetalning av lånet kan kredittagaren se som högre 

risk medan kreditgivaren upplever att risken blir mindre och ökar kreditutbudet (Carter, 2002).  

Om en part skyddas mot förluster främjar det ett större risktagande. En person som inte 

behöver stå för risken fullt ut beter sig annorlunda än en som måste stå för risken själv 

(Anderson & Lind, 2011; Dowd, 2008).  Försäljning av hypotekslån till annan som jag har 

vetskap om att det inte ligger i dennes intresse kan vara en moralisk risk. Dessa faror är 

oundvikliga i bankerna och ekonomin i allmänhet men det gäller att hålla dem under kontroll 

(Dowd, 2008).  

 
 

2.2.5 Lågkonjunktur 

 

Om amortering inte har skett eller i liten omfattning när en lågkonjunktur inträffar kan risk 

om utebliven återbetalning uppstå. Efterfrågan på varor och tjänster är nu betydligt mindre än 

vad som produceras. Detta kan i sin tur komma att leda till att arbetsgivaren tvingas att dra ner 

produktionen och därmed säga upp personal. Arbetslösheten ökar och konsumtionen minskar 

ännu mer än tidigare. Nyinvesteringar blir allt mer ovanliga. De makroekonomiska faktorerna  
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vilka bl. a. är räntan, löner, skatter, kronkursen, boendet, arbetslösheten, sysselsättningen, 

konjunkturprognoser, börskurser, ekonomiska tillväxten, lån och levnadsstandarden är nära 

knutet till varandra (Fregert & Jonung, 2014).  När inflationen går upp sjunker arbetslösheten, 

räntorna stiger och färre väljer att ta nya lån. Vid en sådan situation kommer efterfrågan på 

bostäder att vara mindre än tidigare. När inflationen går ner ökar arbetslösheten och räntorna 

sjunker, vilket leder till att fler är intresserade av att ta nya lån. Efterfrågan på bostäder 

kommer åter att öka (Svanberg, 2013). Situationen i Sverige idag har flera likheter med 

förhållandena i USA före krisen 2007. I USA rådde då mycket låga räntor, en enorm tillgång 

till likviditet samt låg inflation. Dessa incitament lade grunden till en omfattande 

spekulationsvåg tills bostadsbubblan sprack (Bergkvist, 2009).  

            

Finansinspektionen (2016:a) som ansvarar för makrotillsynen i Sverige ansåg redan 2015 att 

det fanns ett behov av amorteringskrav på bolån för att inte hamna i samma situation som på 

1990-talet i Sverige och i USA 2007.  Hushållen skuldsättning måste sjunka snabbare anser de.  

 

Nedanstående tabell visar sambanden inom makroekonomin. 
       

   

                                                                          

                

      

                            
 

 

 

 

Figur 6.  Makroekonomiskt samband (Riksbanken, 2011). 
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2.2.6 Utbud och efterfrågan 

 
När efterfrågekurvan lutar neråt i ett jämviktsdiagram betyder det ett lägre pris och mer varor 

kommer att efterfrågas. Ju billigare en vara är desto fler varor kommer att säljas. Denna 

situation kan delas in i substitutionseffekten och inkomsteffekten. När varan kan köpas utan 

att avstå från lika många andra saker blir den mer attraktiv. Detta kallas för 

substitutionseffekten. Inkomsteffekten innebär att den reala lönen ökar när varan sjunker i pris. 

Det går att handla mer för samma lön. När utbudskurvan stiger medför det ett högre pris som 

innebär att fler varor kommer tillverkas och bjudas ut till försäljning. Jämvikt uppstår när 

utbuds- och efterfrågekurvorna skär varandra. (Svanberg, 2013). 

 

Nedanstående diagram visar utbuds- och efterfrågelinjer med en skärningspunkt då det råder 

jämvikt. 

                       

                                                                       

P = Pris, S = Utbud, q = Kvantitet, D = Efterfrågan                                                                                                              

         

                                                                         
  
Figur 7. Jämviktsdiagram (Svanberg, 2013). 

 
 
Om det inte längre finns tillräckligt många som är villiga att sälja för att skapa jämvikt på 

marknaden blir priset lägre än P1 i diagrammet ovan. Om motsatta förhållandet råder att priset 

är högre än jämviktspunkten råder ett utbudsöverskott, d.v.s. utbudet är större än efterfrågan. 

Detta får som följd att priset successivt pressas ner tills vi får jämvikt mellan pris och 

kvantitet. Om priset skulle vara lägre än jämviktspriset sker en motsatt utveckling. Ett 

efterfrågeöverskott utbreder sig, vilket betyder att priserna pressas upp tills marknadens 

jämviktspris nås. En marknad strävar alltid mot jämviktspunkten P1 q1 (Svanberg, 2013).  
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Överfört till bostadsmarknaden är situationen den just nu att ett efterfrågeöverskott existerar 

på många orter och att bristen på bostäder till alla är betydande. Detta leder till stigande priser 

på platser där efterfrågeöverskott råder (Boverket, 2016).  

 

 

2.2.7 Prisbubbla 

 

Claussen, Jonsson & Lagerwall (2011), utredare på Riksbanken har studerat den svenska 

bostadsmarknaden. I deras utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden kapital II 

presenterar de tre faktorer som kan indikera en bostadsbubbla. Det är en makroekonomisk 

analys av bostadspriserna i Sverige  

       

– Om bostadspriserna ligger över sin långsiktiga trend  

– Om bostadspriserna inte kan förklaras med fundamentala faktorer  

– Om prognoser från modellskattningar indikerar sjunkande bostadspriser  

 

I Marknadsrapporten ”Drivs huspriserna av bostadsbrist” från Boverket (2013) redogörs för 

vilka parametrar som driver på prisutvecklingen på privatbostäder; 

– Inkomst- och förmögenhetsökningar 

– Antal invånare och åldersstruktur 

– Utbud och efterfrågan av bostäder 

– Brukarkostnad (bolåneränta, räntekostnadsavdrag, effektiv fastighetsskatt, drifts-  och 

   underhållskostnad, riskpremie och inflationsförväntningar). 

 

- Spekulation 

 

De fundamentala faktorerna förklarar ca 2/3 av prisuppgången. Den resterande 1/3 kan 

tillföras icke fundamentala faktorer (Boverket, 2013).  

                                                          

2.2.8 Finansiell kris 

Det är inte bara efterfrågan som driver priserna utan en förklaring är också inkomstökningar-

na. När hushållen får mer pengar över så ökar efterfrågan på större och dyrare boenden 

(Boverket, 2013). Prisuppgången har varit så stark på sistone så tecken finns för en finansiell 

kris. I en finansiell kris samverkar ofta olika typer av kriser och problem såsom bankkris, 

skuldkris, valutakris och bytesbalanskris (Larsson & Lönnborg, 2014). Spekulationen riktas 

även mot nybyggda bostadsrätter. Nybyggda bostadsrätter säljs t.o.m. innan någon ens har 

hunnit flytta in i dem. Istället kommer bostadsrätten ut till försäljning när den är färdigbyggd 

med goda chanser att säljas till ett högre pris än upplåtelsepriset. Hur omfattande denna 

spekulation är går inte att få svar på men att den förekommer och driver upp priserna är 

uppenbart (Lundström, 2015:b).                                           
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Modell för finansiella krisers uppkomst, utveckling och avveckling.                                     

 

 
 

 

Figur 8.  Utvecklingen av en finansiell kris (Larsson & Lönnborg, 2014).                                          

   
             21 



En finansiell kris börjar med rubbningar i den ekonomiska balansen, omregleringar av det 

finansiella systemet eller krigshandlingar. En exogen chock uppstår som sedan förs över till 

det finansiella systemet genom spekulation. Utvecklingen därefter kan antingen betecknas 

som kris eller inte. Det behöver inte betyda kris för att en ekonomi innehåller korta speku-

lationsperioder. För att det skall betecknas som kris krävs att utlåningen i samhället ökar rejält 

med överhettning och eufori som följd, framförallt inom banksystemet. Rör det sig om 

enstaka objekt får det inte så stor effekt på ekonomin men när spekulationen berör hela 

ekonomin eller någon kapitalkrävande del av ekonomin kan en vändpunkt för prisuppgångar 

inträffa och prisfall på fastigheter starta (Larsson & Lönnborg, 2014). Skulle det inträffa att 

värdet på fastigheter börjar falla tvingas bankerna stoppa utlåningen för att uppfylla 

lagstiftningens krav på ekonomisk stabilitet. I första hand stoppas utlåningen till de aktuella 

spekulationsobjekten men oftast påverkas all kreditgivning. Förstärks krisen kan bankerna 

även tvingas dra in lån som redan har beviljats och det påskyndar prisnedgången. Därefter kan 

panik och utförsäljningar uppstå för att reglera förfallna betalningar. I detta läge är det inte 

ovanligt med konkurser och bankproblem. För att häva krisen krävs nu stöd från marknadens 

aktörer eller en garant en så kallad lender of last resort, vanligtvis den nationella 

centralbanken eller någon annan statlig organisation som särskilt har skapats för detta 

ändamål. När krisen väl har hävts följer ofta tider med strukturförändringar på finans-

marknaden (Ibid).  

 

Liknande utveckling hade USA på bostadsmarknaden fram till 2008. Då sprack 

bostadsbubblan och en omfattande finanskris bröt ut (Bergkvist, 2009). Luften började gå ur 

bostadsmarknaden i USA 2005 då det samtidigt rådde högkonjunktur. För många amerikaner 

blev bostadsköpet ouppnåeligt. Trots köp utan handpenning och låga räntor började priserna 

sjunka. Prisfallet på bostäder tilltog 2006 och i detta läge uppenbarades att många låntagare 

inte kunde betala sina lån. Låntagare som tidigare hade problem att betala sina lån kunde sälja 

sina hus och bli av med skulderna. Nu fanns inte längre denna möjlighet att bli skuldfri då 

lånen översteg marknadsvärdet (Krugman, 2009). Finansinspektionen (2016:b) menar att 

hushållen står bättre rustade med större amorteringar bakom sig om en lågkonjunktur på nytt 

skulle inträffa. Förväntningarna från myndigheten på de nya amorteringsreglerna på bolån är 

att hushållens skuldsättning skall minska tillräckligt mycket innan nästa finanskris. Det gör att 

hushållen inte behöver dra ner lika mycket på sin övriga konsumtion i en lågkonjunktur vilket 

gynnar samhället i stort. 

 

 

2.3 Implementering av produktförändring 

2.3.1 Fokus på förändring 

 

Problemet med snabbt stigande bostadspriser har lett till extra stora ökningar av hushållens 

skuldnivåer. Problemet har identifierats av Finansinspektionen (2016:b). Nästa steg är att hitta 

en lösning på problemet. Lösningen har blivit striktare amorteringsregler på bolån. 

Amorteringskrav är ett nytt begrepp i Sverige då det inte funnits tidigare (Ibid).  
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2.3.2 Planerad förändringsprocess 

 

Då vissa produkter kräver en förändring i syfte att uppnå en lösning på ett problem förändras 

marknaden, vilket kallas för planerad förändring. I detta fall nya regler för amortering på 

bolån. Vissa förutsättningar måste föreligga för att ett förändringsbehov skall existera. Den 

viktigaste förändringen kallas intentionell. Om intentionell förändring föreligger finns 

särskilda syften, intentioner eller mål bakom för de förändringar som ska genomföras. 

Situationen har analyserats av personer eller grupper som har kommit fram till att situationen 

inte är bra och behöver förändras. Därpå har de konstaterat att möjligheter till förändring finns 

och utarbetat lösningar. Efter att lösningar utarbetats för att möta problemet har åtgärder 

vidtagits för att lösa det. Slutligen görs en bedömning om verkställda åtgärder motsvarar 

förväntningarna (Jacobsen, 2013). 

 

           

Nedanstående modell visar de olika faserna. 

 

 

 
 

Figur 9. Centrala begrepp i planerad förändringsprocess (Jacobsen, 2013). 

 

 

I första fasen fastställs det att det finns ett förändringsbehov och att en förändring krävs för att 

vissa målgrupper ska förändra sitt beteende. En analys genomförs för att ta reda på problemet 

och varför det har uppstått. Exempel på åtgärder för att ta reda på problemet är intervjuer, 

frågeformulär till utvalda fokusgrupper eller anlita konsulter och forskare. Det är även vanligt 

att en strategisk analys görs av nuvarande möjligheter, hot, styrkor och svagheter, en s.k. 

SWOT-analys. I fas 2 utvecklas mål och lösningar. Målsättningar formuleras om vad som 

skall göras åt problemen och vidare formuleras även konkreta lösningar på hur förändringarna 

skall genomföras. Hänsyn tas till hot och möjligheter samt styrka och svaghet. I denna fas kan 

olika lösningsförslag diskuteras innan ett val bestäms. I tredje fasen börjar en plan ta form för 

hur förändringen ska genomföras. I planen fastställs en tidsplan, vilka aktiviteter som ska 

genomföras och vilka instanser som ansvarar för detta. Arbetsgrupper och specialister ansluter 

därefter för att ge råd och utbildning till genomförandet av aktiviteterna.  I den sista fasen 

genomgår förändringen en evaluering. Utvärdering görs om förändringen som vidtagits har 

löst problemen. Om förändringen visar sig vara lyckosam gäller det att stabilisera det nya 

tillståndet (Jacobsen, 2013). En viktig faktor vid förändringar är tid. För en lyckosam 

förändring måste tidsfaktorn föras in i förändringsprocessen. Vissa förändringar tar tid innan 

resultat kan utläsas (Ibid). 
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2.3.3 SWOT-analys 

 

En SWOT-analys kan appliceras på begreppet om striktare amorteringsregler. 

 

 Figur 10. Diagram för SWOT-analys (Wikipedia, 2016). 

 

SWOT kommer från initialerna i strenghts, weaknesses, opportunities och threats. De två 

förstnämnda utgör de inre faktorer medan de två sistnämnda utgör de yttre faktorerna 

(Jacobsen, 2013). En SWOT-analys kan utföras för företag, produkt, plats, industri eller 

person. Det handlar om att specificera målet. I det här fallet är det teorin om striktare 

amorteringsregler som en lösning på hushållens ökade skuldnivå. Det är viktigt är att ha 

identifierat de interna och externa faktorer som är gynnsamma och ogynnsamma för att uppnå 

detta mål.  Identifiering av SWOT är viktigt eftersom de kan informera senare steg i 

planeringen för att uppnå målet.  För det första bör beslutsfattare överväga huruvida målet kan 

uppnås med tanke på SWOT.  Om målet inte uppnås måste de välja ett annat mål och upprepa 

processen. Användare av SWOT-analys måste fråga och svara på frågor som genererar 

meningsfull information för varje kategori (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) för att 

göra analysen användbar och hitta en väg att nå målet. Planerade organisationsförändringar 

syftar i de flesta fall till att göra ett bättre resultat. Ett sätt att göra detta på är att skapa en ny 

produkt som erbjuds. Sådana förändringar är oftast strategiska. Det går även att göra 

justeringar av befintliga produkter, tjänster och marknader för att undvika dramatiska 

förändringar. Förändringar kan vara nödvändiga ibland för att påverka konsumenters 

beteenden. För att få ett bra resultat måste beteendet hos de som arbetar med produkten ha 

accepterat förändringen. Om dessa arbetar för organisationens mål ger det kunder det de 

förväntar sig och implementeringen av produkten går smidigare (Ibid). 
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Genomförs en produkt- eller tjänsteinnovation sker förändringar. Med andra ord innebär det 

att organisationen kommer fram med en ny produkt eller tjänst att erbjuda. Det finns olika 

typer av förändringar. En annan förändring kan vara att en känd produkt introduceras på en ny 

marknad. Dessa förändringar kallas för strategiska förändringar. Ändringar på produkt- och 

marknadssidan visas i nedanstående figur. 

 

Nedanstående tabell visar en produkts olika situationer på en marknad. 

 

 

 

    

Figur 11. Produkt- och marknadsmatris (Jacobsen, 2013). 

 

 

Ju större förändringen är desto mera förflyttar sig organisationen åt höger. Vid förändringar 

ställs ofta stora krav på organisationen när det gäller teknologin, kunskap och i vissa fall 

bemanning. Det är en process som ständigt pågår och det är viktigt att förbättra och utveckla 

det som redan finns (Jacobsen, 2013). Ett av syftena med denna studie är att beskriva och 

analysera effekter av införandet striktare amorteringsregler vid kreditgivning till förvärv av 

privatbostad.  Denna förändring placerar jag in på introduktion av ny produkt på existerande 

marknad i matrisen. Marknaden är samma som tidigare men bolåneprodukten har förändrats.  

 

 

2.3.4 Lewins förändringsteori 

 

En annan modell att leda en förändringsprocess är Kurt Lewins trestegsmodell. Den har fått 

stor betydelse för hur förändringar skall genomföras. Hans modell bygger på tre steg 

bestående av upptining, genomförande och nedfrysning. Modellen kräver att tidigare 

inlärningar förkastas och byts mot nya. Hans åsikt är att det finns en stark tendens att söka sig 

mot stabilitet. Han menar vidare att i alla system finns drivkrafter både för förändring och mot 

förändring. För att åstadkomma förändring kan man antigen uppmuntra de krafter som drar i 

riktning för förändring eller dämpa de krafter som är emot (Jacobsen, 2013).  

 

 

             25 



De olika stadierna är enligt följande; 

                                                                                                

Steg 1. I detta stadie startar förändringsprocessen om att övertyga och tina upp andra. 

Beteendet hos dem som skall övertygas baseras fortfarande på tidigare lärdomar eller kulturell 

påverkan. En förändring kräver att nya resurser tillförs eller att någon av de redan befintliga 

faktorerna tas bort. Acceptans måste erhållas för att få det tidigare tankesättet att ses som 

felaktigt och att förändring måste till. De är inte ovanligt att motstånd kan uppstå då 

uppfattningen med vad som tidigare var accepterat nu skall ses på ett annorlunda sätt. 

                                                                                                             

Steg 2. Så snart tillräcklig missnöjdhet uppstår med nuvarande situation genomförs 

förändringen. Samtidigt som positionsförflyttningen sker är det nödvändigt att specificera vad 

det är som kräver en förändring och en översiktlig syn på det nya läget. För att det nya läget 

skall få acceptans krävs för att gapet mellan det befintliga läget och det nya föreslagna läget 

framgår. 

 

Steg 3. Frysning av förändringen så den blir permanent. De nya beteendena blir allt vanligare 

och innebär att utveckla en ny bild av situationen. Bekräftelsen är det slutliga steget på 

förändringen när nya beteenden blir vanliga och vardagliga. 

 

 
2.3.5 Livscykelteori 

 
Den ekonomiska livscykeln visar hur konsumtionen skiftar i livets olika faser (Lee, Lee & 

Mason, 2008). Beroende på var i livet en person befinner sig är förmågan större eller mindre 

att bära striktare amorteringsregler. När det gäller investeringar finns det olika mål som 

individen har. Hushållen kan välja olika risknivå och tidsperspektiv på sina tillgångar. Att bo 

någonstans är en nödvändighet. Detta mål har stor betydelse och risknivån är oftast låg. Under 

en livscykel går en person igenom olika stadier beträffande inkomster och konsumtion. 

Franco Modigliani utarbetade 1950 en teori om hur en individs livscykel ser ut. Individen 

försöker att uppnå en jämn konsumtion genom livet för att i slutskedet inte ha några skulder 

eller tillgångar kvar (Deaton, 2005). De olika stadierna i livscykelteorin är ackumulerings-

fasen, konsolideringsfasen samt spenderings- och gåvofasen. Ackumuleringsfasen är den 

första fasen och börjar när individen har fått sitt första jobb och en bit in i yrkeskarriären. I 

denna fas inträffar ofta första bostadsköpet och individen blir högt belånad. Inkomsten ska 

täcka såväl räntebetalning som amortering och konsumtion. Nästa fas är konsolideringsfasen. 

Den uppträder i mitten av personens yrkeskarriär. Oftast är inkomsten högre än konsumtionen 

nu och större möjligheter finns till amorteringar och extra avbetalningar på lån. Sista fasen av 

en persons livscykel är spenderings- och gåvofasen. Det är nu som tillgångar konsumeras eller 

ges bort (Ibid).   
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2.4 Teoretisk referensram 
 



reditprocessen – Klara lånekostnaden, de fastighetsanknutna faktorerna som 

   drift och underhåll samt hushållsomkostnader (Nordea, 2016).  

Amorteringskrav – Avsikten med striktare amorteringsregler på bolån (Finansinspektionen,  

    2016:a) 

Ortsprismetoden – Den vanligaste metoden där objektet jämförs med tidigare sålda  

   bostäders slutpriser i närområdet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Värdepåverkande faktorer - De flesta är eniga om att flera faktorer påverkar en värdering 

   men att det är läget som är den viktigaste faktorn (Brunes, 2015).  

Utbud och efterfrågan – Beskrivning av frekvensfunktion för sannolikhetspriser på 

   fastighetsmarknaden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010) samt marknadsjämvikt  

   (Svanberg, 2013).   

Behov av striktare amorteringsregler – Minskning av hushållens skulder snabbare. 

Prisbubbla - Olika teorier för en bostadsbubbla (Stiglitz, 1990), (Lind, 2008) och Claussen    

   et al, 2011).  

Olika begrepp om striktare amorteringsregler – Produktförändring (Jacobsen, 2013), 

    högre utgift (Finansinspektionen, 2016a; Riksbanken, 2016a), olik syn beroende på var i  

    livet man befinner sig (Deaton, 2005).  
 
 
ökade amorteringar enligt 
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 

 
I metodavsnittet beskrivs hur empirin har erhållits. Undersökningen har med utgångspunkt 

från intervjuer med respondenterna från de utvalda bankerna tagit reda på om 

kreditprocessen förändrats med anledning av striktare amorteringsvillkor. Avslutningsvis 

diskuteras trovärdighet och tillförlitlighet.  

_____________________________________________________________________________ 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 
 

3.1.1 Synsätt  

Det finns olika synsätt att uppfatta människan, världen, filosofin och vad som betraktas som 

kunskap. Beroende på vilket verksamhetsområde forskningen bedrivs inom kan synsättet 

skifta. Jag har valt en hermeneutisk verklighetssyn för studien.  När forskaren använder det 

hermeneutiska synsättet ställs helheten i relation till delarna (Patel & Davidsson, 2011). 

Alvesson & Sköldberg (2008) uttrycker det som att “delen kan endast förstås ur helheten och 

helheten endast ur delarna”. Hermeneutiken växlar mellan både en enskild del och helheten 

för att få en djupare förståelse för båda (Ibid). Effekterna av bankernas kreditgivning efter ett 

nytt amorteringskrav på bolån är ett outforskat område i Sverige. Med utgångspunkt från 

problemformuleringen kommer jag att studera den insamlade empirin för kreditgivning och 

relatera mot teorin. Amorteringskravet är en del i sammanhanget. Hushållens skuldsättning är 

en annan del. Kreditgivningen är en tredje del. Helheten kan sägas vara hushållens samlade 

skulder. Detta synsätt väljer jag för att kunna börja med en del och sedan sätta den i ett större 

sammanhang men även därefter kunna gå tillbaka till den studerade delen på nytt. Med ett 

hermeneutiskt synsätt har jag satt mig in i någon annans situation och försökt förstå 

innebörden av situationen. Kännetecknande för detta arbetssätt är subjektiv, beskrivande, 

öppen och tolkande inriktning (Denscombe, 2009).  

 

3.1.2 Forskningsansats 

Forskningsansatsen jag har valt för studien är en abduktiv ansats. En abduktiv ansats är en 

kombination av en induktiv och deduktiv ansats. Med induktiv ansats kan sägas att en teori 

formuleras från enskilda fall. Induktiv ansats följer inte tidigare vedertagen teori. Med detta 

angreppssätt följer forskaren upptäckandets väg, analyserar informationen och drar egna 

slutsatser. Ny teori som oundvikligen bär ett stort mått subjektivitet från forskaren skapas 

utifrån den insamlade informationen. En deduktiv ansats utformas genom att från teori dras 

slutsatser om enskilda fall. Deduktiv ansats utgår från befintlig teori och tillämpar den i en 

empirisk undersökning. Tidigare ställningstaganden prövas mot ny information (Patel & 

Davidsson, 2011). De empiriska fakta om kreditgivningen som liknar induktionen erhålls 

genom intervjuer och skapar underlag till en teoretisk djupstruktur. Samtidigt skall de striktare 

amorteringsreglerna testas i nya situationer.  Jag har valt den abduktiva ansatsen för att ha 

möjlighet att växla mellan den teoretiska och den empiriska delen. En abduktiv ansats 

förutsätter att forskaren har en del förkunskaper och teorier om ämnet.  Om oförutsedd fakta 

framkommit ifrån intervjuer med mera kan forskaren fortsätta leta teorier efter 

empiriinsamlingen (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
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3.1.3 Forskningsmetod  

 

Jag har valt att bearbeta och analysera insamlad information med en kvalitativ forsknings-

metod. Metoden är ett tillvägagångssätt för att lösa ett problem och därmed skaffa ny kunskap. 

Metoden förklarar hur man väljer och analyserar forskningsmaterial (Holme & Solvang, 

1997). Kännetecknande för en kvalitativ metod är förståelse- och tolkningssystem samt en 

subjektiv forskarroll (Patel & Davidsson, 2011). Avsikten med studien har varit att beskriva 

och analysera effekter av införandet av striktare amorteringskrav från bankerna vid förvärv av 

privatbostad samt att ta reda på acceptansen för denna produktförändring vilket gör ett 

kvalitativt angreppssätt passande. Resultatet från intervjuerna skall skapa djupare förståelse 

om hur kreditgivningen fungerar i praktiken. Den kvalitativa metoden är mer öppen och en 

respondents svar kan vara mer tillförlitliga och av bättre kvalité då respondenten inte är styrd 

av på förhand fastställda svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Kvalitativ forskning fokuserar på 

ord snarare än på siffror vid insamling av material samt analys av densamma (Bryman & Bell, 

2013).              

Varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin speciella variant av metod för att nå ett bra 

resultat. En kvalitativ analys ger beskrivningar och teorier som är förankrade i verkligheten. 

Risk finns emellertid att viss inställning ligger i nära förbindelse med forskarens subjektiva 

uppfattning (Denscombe, 2009). Den variant av intervju som har valts i den här studien är den 

strukturerade. Med det menas att frågorna är noggrant nedskrivna i förväg. Intervjuaren har en 

lista på olika teman som ska beröras under intervjun. Anledningen till det här valet är att 

denna modell passar bra när det finns tydligt fokus som ska undersökas. Den ger intervjuaren 

bra möjlighet förbereda sig liksom den intervjuade att svara (Bryman & Bell, 2013).  

Nackdelen med fokuspräglade intervjuer är att specifika frågor kan leda till att 

respondenternas möjligheter till alternativa idéer och synsätt begränsas. När det här valet görs 

finns möjlighet till en mer djupgående dialog inom området samt att motfrågor kan ställas. 

Kompletteringar kan göras i efterhand (Ibid). Tidigare forskningar från Irland och 

Nederländerna har studerats med kvantitativa metoder. På Irland och i Nederländerna har 

statistiska beräkningar gjorts om utveckling av bostadspriserna. Dessa har senare stämts av 

och avlästs mot bostadsindex (Kennedy & McQuinn, 2012; De Vries et al., 2013).  Jag har 

valt en kvalitativ metod för studien för jag ville ta reda på totalsituationen med de nya 

amorteringsreglerna. Orsaken överensstämmer med Holme & Solvangs (1997) beskrivning av 

kvalitativa metoder. Styrkan i en sådan undersökning finns i att de visar på totalsituationen på 

undersökningsobjektet. Dock finns också en svaghet och det är att urvalet är begränsat till ett 

fåtal objekt på grund av att arbetet är resurskrävande (Holme & Solvang, 1997).                                                                
  och Nländerna22 

3.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.2.1 Urval av företag                                                                                                                                                    

Urvalet i studien har gjorts till fem stycken banker i Sverige. Anledningen till att jag har valt 

dessa fem banker är att de täcker större delen av privatbostadsutlåningen. Tillsammans står de 

för 87 % av bolånemarknaden (Svenska Bankföreningen, 2017). De banker som ingår i 

studien är Nordea, SEB,  Handelsbanken,  Swedbank och SBAB.                                                                                             
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Nedanstående diagram visar de banker som har störst andelar av den svenska 

bolånemarknaden.                                                                                                             

                                                                                                                                     

 
 

Figur 12. Bolånemarknaden i Sverige (Svenska Bankföreningen, 2017).   

Fördelen att välja dessa banker är att det är representativt för merparten av alla bolåntagare. 

Nackdelen med detta urval är att studien inte fångar upp villkor för kreditgivning i gruppen 

övriga kreditgivare.  Urvalet av respondenter till studien är baserat på vilka aktörer som kan 

tillhandahålla relevant information. Sammansättningen av urvalet bör följa tidigare definierad 

problemställning (Jacobsen, 2002). Sökningen började på de medverkande bankernas 

hemsidor på internet efter personer som var representativa att uttala sig i hela banken namn. 

Nästa steg blev att hitta dessa personer i bankerna. Sökningen ledde till bankernas 

pressavdelningar i de flesta fall. För en bank, Handelsbanken, hänvisades till företrädare för 

det lokala bankkontoret för information då banken har en stark decentraliserad organisation.  

 

Nedan visas respondenterna i matrisform. 

 

Bank Respondent Befattning 

Nordea Michael Skytt Bolånechef 

Nordea Annika Persson Produktansvarig för bolån 

SEB Laurence Westerlund Corporate Communication 

Handelsbanken Katarina Ring Ställföreträdande kontorschef,  Halmstad 

Swedbank Arturo Argues Privatekonom 

Swedbank Lars Kennmar Produktspecialist för privatlån 

SBAB Karin Hellgren Informationschef 
 

Figur 13. Respondentförteckning. Egenutformad. 
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3.2.2 Datainsamling 
 

Det finns två typer av empiri som samlas in, primärdata och sekundärdata. Primärdata är 

information som en forskare samlar in för första gången direkt från t.ex. intervjupersoner. 

Sekundärdata är information från annat håll än primärdata, t.ex. facklitteratur, statistik och 

olika typer av rapporter (Jacobsen, 2002). Jag har valt att bygga min studie på båda dessa båda 

typer. Undersökningen inleddes med att söka efter sekundärdata information på olika hemsidor på 

internet om prisutvecklingen på bostäder i Sverige och skuldsättningsgraden för svenska hushåll 

för att där få ökad kunskap om området kompletterat med facklitteratur och vetenskapliga artiklar. 

Sekundärdatakällorna har varit av stor betydelse dels för att få fram den teoretiska bakgrunden 

och dels till primärdatan för att kunna ställa frågor som jag ansåg relevant för min undersökning. 

En central del i prisutvecklingen på bostäder är beviljningen av alla nya bolån för köp av nya 

bostäder. Detta ledde till frågeställningen, hur införandet av striktare amorteringsregler har 

påverkat bankernas kreditgivning till förvärv av privatbostad. De rapporter som är dominerande 

för ämnet kommer från Riksbanken, Boverket och Finansinspektionen. Samtliga skildrar riskerna                                                                                                                                             

riskerna i det finansiella systemet. Viss information har erhållits från Halmstad Högskolas 

sökmotor OneSearch. I sökningarna användes sökord såsom kreditgivning, bostadsbubbla, 

amorteringskrav och produktförändring. Primärdata som införskaffats är från de intervjuer som 

genomförts med talesmän på de olika bankerna. Intervjuer med talesmännen har gjorts både 

före och efter de striktare amorteringsreglernas ikraftträdande 2016-06-01. Detta för att kunna 

utvärdera effekterna efter en tid med de nya reglerna jämfört med före ändringen.  

  

 

3.2.3 Utformning av intervjuformulär 

 

Då intervjupersonerna alla är talespersoner för respektive bank har jag utformat frågorna så att 

de belyser de områden/teman i teoriavsnittet som är bankspecifika. Jag har valt intervjuer som 

benämns strukturerade i detta sammanhang. Med det menas att forskaren upprättar en lista 

över de områden som skall diskuteras och att intervjupersonen har viss begränsning i sin 

handlingsfrihet att formulera svaren (Bryman & Bell, 2013). I denna kvalitativa intervju 

ställdes frågorna i en bestämd ordning på teman kreditgivning, behov av striktare 

amorteringsregler och begrepp om striktare amorteringsregler. Vid genomförande av 

kvalitativ intervju är det en fördel om forskaren har förkunskaper och är förberedd inom 

ämnet som skall studeras (Patel & Davidsson, 2011).  Frågorna som ställdes är de enligt 

bilagor 1 och 2.  Utfallet finns redovisat i empiriavsnittet. 

 

 

3.2.4  Genomförande av intervjuer 

 

Samtliga kontakter har börjat med en telefonkontakt och med en presentation av ämnet. Då 

respondenternas medverkan byggde på både fakta om bankens villkor och egna uppfattningar 

om de striktare amorteringsvillkoren ville de ha intervjufrågorna översända med e-post. Detta 

för att få mer egen tid till att kunna lämna uttömmande svar. Efter att respondenterna tagit del 

av frågorna erhölls svar i retur via e-post. För Arturo Arques och Katarina Ring har 

intervjuerna kompletterats med telefonsamtal. De data som erhållits från e-post intervjuerna 

har lästs och tolkats. Vid kontakterna med respondenterna användes hög grad av 

standardisering och hög grad av strukturering av frågorna.  
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En enkät t.ex. med en färdig lista med frågor är exempel på en sådan. Med detta menas att det 

är lättare att kunna jämföra och generalisera. Vid hög grad av strukturering har respondenten 

mycket litet utrymme att svara inom (Denscombe, 2009). Motsatsen är låg grad av 

standardisering och låg grad av strukturering. Här får den intervjuade tala mer utförligt om de 

ämnen som tas upp (Ibid). 

         

3.2.5 Operationalisering 

Första delen av intervjufrågorna handlar om vad banken kräver för att låna ut till förvärv av 

privatbostad och om kreditgivningen har förändrats jämfört med innan amorteringskravet. 

Därefter fortsätter intervjun med frågor om behovet av striktare amorteringsregler och 

slutligen synen på att amortera på sina bolån. Med frågor ur dessa teman ska det centrala i den 

här studien försöka fångas in. Den teoretiska delen har styrt utformningen av frågorna. 

Intervjuer med företrädare för bankerna har gjorts både före amorteringskravets ikraftträdande 

men också efter införandet. På så sätt kan jämförelse göras hur striktare amorteringsregler 

påverkat kreditgivningen.    

                                                                                      

Teorin har hela tiden varit utgångspunkten i arbetet med frågeformulären. Teorin tar upp flera 

olika områden som alla är relevanta i bankerna i samband med privatbostadsutlåning. Det 

teoretiska begreppet som översätts till en enkät- eller intervjufråga som är mätbar kallas för 

operationalisering. Denna studie utifrån min frågeställning är en fallstudie. En individ, en 

grupp individer, en organisation eller en situation kan vara ett fall (Patel & Davidsson, 2011). 

Enligt Jacobsen (2002) handlar operationalisering om att göra ett abstrakt begrepp till ett 

mätbart begrepp och ofta som en konkret fråga. Beroende på hur frågeställningen är 

formulerad kan vi ha en föreställning om hur resultat kommer att se ut. Resultatet kommer 

emellertid inte förpackat och klart utan verkligheten måste översättas till numerisk eller verbal 

symbolform (Ibid). I arbetet med operationalisering fokuserar jag på att bryta ner 

utlåningsstrategin i olika områden och ställa frågorna kring olika teman. Frågeformuläret har 

varit detsamma till samtliga intervjuade. Svaren som har erhållits från de intervjuade har 

därefter bearbetas och förts samman i olika kategorier. 

  

 

3.2.6 Analysmetod 

 

Bearbetning av insamlad information har jag baserat på Jacobsens (2002) analysprocess. 

Processen delar in informationen i tre faser. Beskrivning av informationen, systematisering 

och kategorisering samt kombination vilket innebär att hitta samband i insamlat material. I 

analyskapitlet struktureras svaren upp i tre olika underrubriker. Att lägga märke till, mönster, 

teman, se rimligheten och ställa samman underlättar (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna 

till respondenterna var bestämda och definierade i förväg. När svaren erhölls systematiserades 

och kategoriserades dessa för att kunna placeras där jag ansåg var mest lämpligt.  Genom att 

tolka svaren har samband, likheter och olikheter kunnat uppmärksammas. Jag valde att 

analysera empirin från bankerna var och en för sig just för att få fram likheter och olikheter. 

Därefter gjordes jämförelser av respondenternas uttalanden mot befintlig teori. Likheter med 

Kvales & Brinkmanns (2009 s. 252) sätt att tolka svaren har eftersträvats. De uttrycker 

det ”att skapa kontraster, att göra jämförelser är genomgripande metod som skärper 

förståelsen. Ibland krävs även differentiering, som vid skiljande variabler”. 

 

             32 



3.3 Trovärdighet 
  

3.3.1 Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten ska vara giltig och relevant. Med det menas att den insamlade empirin mäter det 

den ska mäta. Validiteten kan indelas i två olika kategorier, intern validitet och extern 

validitet. Vid intern validitet ska undersökningen mäta det som är syftet med undersökningen 

och uppnå så hög grad som möjligt. Med utformade intervjufrågor som inte kan vinklas eller 

misstolkas kan hög nivå av intern validitet uppnås (Jacobsen, 2002). Från teorin har utförlig 

information inhämtats om varför ett behov av striktare amorteringskrav finns. Detta problem 

ligger till grund för empiriinsamlingen. Med intern validitet ska det finnas ett samband mellan 

forskarens observationer och de teorier som utvecklas (Bryman & Bell, 2013). Den interna 

validiteten är giltigheten på de svar urvalet lämnat, d.v.s. de intervjuade personer som ingår i 

studien, medan den externa validiteten är giltigheten på de kompletterande undersökningarna 

om svenska hushåll. Hög intern validitet anser jag föreligger då respondenterna var tämligen 

överens om effekterna på striktare amorteringsregler vilket framgår i empirikapitlet (Patel & 

Davidsson, 2011). Vid extern validitet erhålls svar som visar hur hög grad generaliseringar 

kan göras från undersökningen (Ibid).    

                                                                                                                                   

Reliabilitet är tillförlitlighet och trovärdighet hos en mätning. Reliabiliteten hos en under-

sökning är beroende av de mätinstrument som använts i undersökningen. En hög reliabilitet 

anses föreligga om upprepade mätningar med samma instrument ger överensstämmande 

resultat. Vid god reliabilitet litar vi på den informationen som insamlats (Jacobsen, 2002).  

Även Patel & Davidsson (2011) hävdar att hur noggranna och pålitliga de olika tillvägagångs-

sätten är har betydelse för reliabiliteten när data samlas in. Det är viktigt att intervjufrågor 

ställs likadant till samtliga respondenter för att på så sätt uppnå viss nivå av reliabilitet. För 

intervjuare är det också viktigt att inte styra respondenten att svara i viss riktning utan låta 

denne svara fritt på frågorna. Dock vid insamling av empiri via intervjuer finns problem att 

skapa frågor som ger identiska svar var gång (Jacobsen, 2002).  En hög reliabilitet föreligger 

om undersökningen ger samma resultat gång efter gång vid ny mätning av samma 

oförändrade enhet (Denscombe, 2009). Reliabiliteten i denna studie klassar jag som god och 

att lita på, då den insamlade empirin inte utgör någon egen tolkning eller klassificering av det 

insamlade materialet utan egna svar som respondenterna lämnat. Därmed inte sagt att samma 

resultat erhålls vid ny undersökning i framtiden då svaren är grundade på nuvarande 

förhållanden.                                                                                                                                                                                                          

       

 

3.3.2 Källkritik 

 

Respondenterna är sakkunniga eller i ledande ställning inom respektive banks 

bolåneverksamhet. Jag uppfattade det som att respondenterna var mycket kunniga och 

skickliga. Intervjusvaren får därför anses ha hög grad av tillförlitlighet. Respondenterna 

svarade uppriktigt och ärligt på frågorna samt delgav relevant information till uppsatsen. 

Många av frågorna gav likartade svar från respondenterna vilket kan tolkas som att från råder 

en samsyn om effekterna av de striktare amorteringsreglerna. 

 

             33 



Insamling av sekundärdata bygger till stor del på rapporter från myndigheter och institutioner, 

vetenskapliga artiklar samt facklitteratur. Informationen är hämtad från flera olika källor för 

att minska risken för felaktigheter. Kritik kan riktas mot att primärdatan bara kommer från 

fem st. banker, dock att de representerar det stora flertalet av nya bolån.   
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4. Empiri   

___________________________________________________________________________ 

Empirikapitlet börjar med att presentera bankerna och deras respondenter. Därpå följer 

intervjuerna med respondenterna dels före införandet av det nya amorteringskravet och dels 

efter. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Nordea 
 

Nordea, som är den största finanskoncernen i norra Europa, har cirka 600 kontor, kundcenter i 

alla nordiska länder samt det största distributionsnätet i Norden och Östersjöregionen. Nordea 

har den största kundbasen av alla finansiella tjänstegrupper i Norden med cirka 10 miljoner 

privatkunder och c:a 600.000  företagskunder. VD Casper von Koskulls vision för framtidens 

Nordea är ”en bank individuellt anpassad och relevant för varje kund” (Nordea, 2016). 

 

4.1.1  Intervju med Michael Skytt, bolånechef  

Nordea, Stockholm 

2016-05-03 

På Nordea tog Michael Skytt som är talesperson för bolånefrågor hand om intervjun. Nedan 

följer intervjun med Michael Skytt som också bolånechef på Nordea Hypotek i Stockholm. 

Nordea Hypotek är Nordeas dotterbolag för bolånekrediter (Nordea, 2016).  

Michael Skytt berättade att Nordea jobbar till stor del med s.k. statistiska värderingar genom 

en extern leverantör, Värderingsdata. Objektet jämförs med liknande objekt i närområdet.  

Avvikelser mellan köpeskilling och värdering måste motiveras. Det kan vara standardhöjning 

som inte har kommit med i fastighetstaxeringen. I vissa fall anlitas en extern part, t.ex. en 

fastighetsmäklare, för värdering. Belåningsunderlaget hos Nordea för lån till privatbostäder 

(fastigheter och bostadsrätter) är 85 % som högst vilket är ett lagkrav. I bankens kravkalkyl 

inför kreditbedömningen skall kredittagaren ha en betalningsförmåga att klara av den bundna 

femårsräntan + tre procentenheter lägst 8 % samt 50 års amortering på hela beloppet. Under 

50 % finns inget krav på amortering.                                                  

Beträffande amorteringen så fortsätter Michael Skytt med att säga att Nordea följer 

Finansinspektionens direktiv men har redan idag egna amorteringsregler som liknar 

Finansinspektionens amorteringsförslag. C:a 75 % av kunderna med en belåning mellan 50 

och 70 % i mars 2016 amorterade. Enligt de nuvarande amorteringsreglerna kan lån upptill  

75 % av en värdering vara amorteringsfria. För drifts- och underhållskostnader använder 

Nordea standardkostnader utifrån boarean på fastigheter eller bostadsrätten. 

Konsumentverkets schablonvärden används för hushållsomkostnader. När alla intäkter, 

boendekostnader och hushållskostnader är inlagda skall kreditkalkylen gå plus. Intäkter och 

kostnader för barn som bor hemma skall räknas med. Några nya regler avseende utlåning till 

privatbostäder är inte på gång just nu.  
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4.1.2 Uppföljning ny intervju med Annika Persson. Produktansvarig för bolån.              

Nordea, Stockholm                                                                                                               

2017-10-06  

I kreditansökan för bolån kräver Nordea in uppgifter såsom inkomst, personuppgifter, 

civilstånd, antal barn, om bil finns, boende idag, uppgifter om bostaden, bolån, lån utan 

säkerhet och studielån. Även om det finns uppskov på tidigare försäljning av bostad. 

Kreditprocessen börjar med att kunden fyller i ansökan på bankens hemsida www.nordea.se. 

Om kunden besöker Nordea på ett kontor eller kontakt via telefon, ett s.k. onlinemöte, tas 

samma uppgifter in. En upplysning via Upplysningscentralen, UC AB, på kunden/kunderna 

tas för att verifiera inkomst, skulder och om det finns några betalningsanmärkningar. Även en 

intern kontroll görs av betalningspåminnelser. En boendekalkyl görs för att se att kunden 

klarar av de nya lånen. Objektet som kunden vill belåna studeras och en bedömning av värdet 

görs. För att minimera riskerna på nya bolån finns riktlinjer som kunden skall klara av i 

kreditkalkylen. I den finns marginaler för de risker som eventuellt kan uppkomma genom en 

högre kalkylränta än dagens ränta och att kunden ska klara av att amortera lånen enligt 

bankens krav. Dessutom ges rådgivning om ränterisker/räntebindning, vikten av att amortera 

samt olika försäkringar vid t.ex. sjukdom, dödsfall och arbetslöshet.  

Amorteringskravet har inte påverkat kreditbedömningen i Nordea. Banken räknade redan 

tidigare med att kunden skulle klara av att betala sina lån på 50 år, d.v.s. med 2 % amortering 

per år. Det högsta amorteringsbeloppet enligt de nya amorteringsreglerna. Något maxtak för 

krediter i förhållande till inkomst finns inte i Nordea liknande ett skuldkvotstak. Det är 

kreditkalkylen som indirekt styr vad som kan lånas ut då dess resultat ligger i linje med 

aktuell diskussion om skuldkvotstak. I kvar att leva på kalkylen räknar Nordea med en 

kalkylränta som utgår från bunden 5-årsränta + 3 procentenheter, lägst 8 % samt amortering 

av bolånen på 50 år d.v.s. 2 % per år. Vid belåning under 50 % räknar banken inte med något 

amorteringsbelopp. Blancolån, d.v.s. lån utan säkerhet, ska amorteras på 10 år och med 

aktuell räntesats för lånet. Är räntesatsen oklar på dessa lån används schablonmässigt en 

räntesats på 10 %.  Månadsbudgeten i kalkylen som kunden skall klara baseras på siffror och 

riktvärden hämtade från Konsumentverket.  

Marknadsvärdet utgår från köpeskillingen vid ett köp men banken stämmer av värdet mot ett 

statistisk kalkylerat värde som bedöms vara marknadsvärdet. Vid framtagandet av det 

statistiska värdet görs jämförelser med aktuella försäljningar i området och lokal 

marknadskännedom. Banken anlitar en leverantör som gör statistiska värderingar. Annica 

Persson berättar att det är en komplicerad process där hänsyn tas till aktuella försäljningar av 

jämförbara objekt, taxeringsvärden, standard, adress, område, storlek m.m. men de mest 

värdepåverkande faktorerna är läget, standard och kommunikationer. Någon gräns uppåt för 

en marknadsvärdering existerar inte utan det är mycket beroende på lokal marknadskännedom 

och marknadssituationen i allmänhet. Däremot är banken uppmärksam om det bara är två 

budgivare som budar och priset rusar iväg för mycket.  
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Den statistiska värderingen blir då ett slags referensvärde. I och med de nya 

amorteringsreglerna har olika risker minskat. I intervjun framkom att risken är något lägre 

numera då kunderna idag amorterar i större utsträckning. Det är heller inte tillåtet att 

omvärdera bostaden inom 5 år, d.v.s. prisjusterade värderingar, vilket också påverkar banken 

positivt då amorteringsbeloppet ligger fast. För att minska olika risker kontrollerar banken att 

kunden klarar kreditkalkylen, att kunden amorterar, diskuterar försäkringar med kunden och 

eventuellt binder räntan beroende på vilket utrymme kunden har i sin kalkyl. Någon officiell 

statistik har inte banken på hur stor andel som tar lån på maxbelopp av köpeskillingen vid köp 

men kräver alltid minst 10 % i kontantinsats och då skall kunden klara av 5 % i blancolån 

med högre ränta och kortare amorteringstid.  Om amorteringskravet fört med sig några för- 

eller nackdelar tycker Nordea inte det är någon skillnad då banken även tidigare hade 

rekommendationer för amortering som i stort sett var lika som nuvarande amorteringskrav 

och även krävde betalningsförmåga liknande nya amorteringskravet. 

Amorteringskravet har fått avsedd effekt för idag amorterar alla kunder på nya lån om 

belåningen är över 50 %. Nordea har idag samma inställning till att amortera som tidigare 

men är tydligare med att diskutera olika alternativ med kunderna så de blir medvetna om 

fördelarna med att amortera och kunskapsnivån ökar. Viss nackdel för kunderna kan uppstå 

då amorteringskravet regler är väldigt komplexa vilket gör det svårt för kunderna att förstå 

hur deras befintliga lån kan komma att påverkas av att de tar ett nytt lån. Ifall en kund behöver 

renovera och vill att deras lägenhet/hus ska omvärderas så är det mycket svårare att få en 

omvärdering godkänd om det inte är avsevärt värdehöjande renovering eller ombyggnad som 

har gjorts. Amorteringskravet har dämpat prisutvecklingen på bostäder. Om det inte hade 

införts hade det säkert blivit dyrare att ta lån. Om det är tillräckligt beror en del på efterfrågan 

och utbud på privatbostäder. Skulle räntan stiga får det troligen en negativ effekt på 

bostadspriserna. Nordea tror emellertid inte att ränteutvecklingen kommer att ändras nämnvärt 

den närmaste tiden. Räntorna kommer förmodligen att ligga kvar på den här nivån något år till.  

Beträffande vanan att amortera framhåller Annica Persson att banken inte har någon strategi 

utan att det är hennes personliga åsikt. Hon tycker det är bra att amortera och betala av 

skulder. Det ger en bättre grund inför kommande prisnedgångar eller inkomstsänkningar. Det 

ger även en bättre framförhållning om man i ett senare skede vill låna mer för att renovera 

eller underhålla bostaden tidigare.  Ännu har för kort tid gått för att kunna se om de nya 

amorteringsreglerna som trädde i kraft under 2016 har förändrat synen på högre amortering än 

lagkravet. Någon statistik finns heller inte på detta. Om att amortera mindre och investera i 

t.ex. fonder för att senare göra extra amortering beror på den enskilda kundens ekonomi. 

Kunden måste först amortera enligt kraven. Därefter kan kunden välja att amortera mer eller 

spara i t.ex. fonder. Om kunden förstår riskerna med att placera i fonder så kan det vara ett bra 

alternativ. Många andra kunder tycker det är bättre att amortera direkt. Ett buffertsparande bör 

alla ha för oförutsedda utgifter menar Annica Persson. Tidigare hade bankerna egna 

rekommendationer men som i stora delar överensstämde med de nuvarande kraven. Nu är det 

ett krav från Finansinspektionen. Det är den stora skillnaden mot tidigare.  
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Vissa grupper i samhället har fått det svårare att låna. Ungdomar fick redan genom 

bolånetaket på 85 % besvärligare att låna då de sällan hade lyckats spara ihop till 

kontantinsatsen. Många ungdomar får hjälp av sina föräldrar till sitt första boende genom att 

de är med på lånen eller lånar ut sin egen bostad som säkerhet. För pensionärer görs idag, 

liksom tidigare en bedömning av återbetalningsförmågan och värdet på bostaden. Dessutom 

hur boendet planeras framöver.  

 

4.2 SEB 

SEB skriver på sin hemsida. ”Banken tar aktiv del i utvecklingen av de samhällen där banken 

är verksam. I Sverige och Baltikum erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av 

finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten starkt fokus 

på fullserviceerbjudanden till företagskunder och institutioner. Kunderna kommer alltid 

främst”. SEB vill skapa värde för sina kunder genom att bygga vidare på deras arv av 

entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv. Med 15 500 st. djupt 

engagerade medarbetare arbetar SEB tillsammans som ett team för att betjäna kunderna (SEB, 

2016).  

 

 

4.2.1 Intervju med Laurence Westerlund, Corporate Communication                          

SEB, Stockholm                                                                                                                     

2016-05-02 

På SEB tog Laurence Westerlund som är ansvarig för företagskommunikation hand om 

intervjun. Nedan följer intervjun med Laurence Westerlund som är även är pressansvarig på 

SEB, Stockholm.                                                           

SEB har ett datasystem för marknadsvärdering som kontinuerligt uppdaterar värdet på 

belånade fastigheter enligt Laurence Westerlund. Systemet kallas för Vespermetoden och 

avser endast småhus. Vid ett köp ska en värdering av fastigheten/bostadsrätten genomföras för 

att få fram ett marknadsvärde. Objektet jämförs med liknande objekt i närområdet. För 

bostadsrätter krävs en värdering av extern part likaså om småhuset ligger utanför de områden 

som Vespermetoden täcker. Belåningsunderlaget hos SEB för lån till privatbostäder 

(fastigheter och bostadsrätter), är 85 % vilket är ett lagkrav. I bankens kvar att leva på kalkyl 

inför kreditbedömningen skall kredittagaren ha en betalningsförmåga att klara av 7 %. 

Dessutom använder SEB ett skuldkvotstak. Hushållets totala lån ska understiga fem gånger 

hushållets bruttoinkomst. SEB tillämpar redan Finansinspektionen förslag på nya 

amorteringsregler. Tidigare kunde lån upptill 75 % vara amorteringsfria. Vid belåning av 

privatbostad ger de ändå alltid kunden en rekommenderad individuell amorteringsplan.  
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För drifts- och underhållskostnader används Capitex boendekalkyl. Enligt Laurence 

Westerlund skall låntagaren också klara av SEB:s kvar att leva på kalkyl. Hushållets 

kostnader varierar beroende på hushållets specifika situation. Kvar att leva på kalkylens 

belopp förändras över tiden med prisförändringar i samhället. Några nya regler som skall 

införas beträffande utlåning till privatbostäder har inte SEB på gång förutom skuldkvotstaket.  

 

4.2.2 Uppföljning ny intervju med Laurence Westerlund                                                

SEB, Stockholm                                                                                                                                       

2017-10-02 

Innan beviljning av bolån för köp av privatbostad kräver SEB liksom tidigare in uppgifter om 

civilstånd, lånebelopp, kontantinsats, sökandes personnummer, eventuellt medsökandes 

personnummer, antal medlemmar i hushållet, eventuellt underhåll som betalas till barn, om 

sysselsättningen är heltid eller deltid, fast anställning/annat, inkomst för sökande och 

medsökande, inkomst i annan valuta än svenska kronor, tillgångar både på konton och i 

värdepapper, ägd bostad som ska behållas, studielån, andra skulder, om sökande och 

medsökande har kreditkort, fastighetsbeteckning, värdering på bostaden och om bostadsrätt 

även en årsredovisning. Efter insamling av ovanstående uppgifter prövas ansökan mot de 

kriterier banken har för utlåning i vilken även en kreditupplysning ingår.  

Då banken redan infört amorteringskrav innan lagen tillkom har det inte blivit någon skillnad 

i kreditbedömningsprocessen. Bankens krav på amortering är i enlighet med de nya 

amorteringsreglerna. Lån utan säkerhet bör generellt betalas på tio år.  Bankens riktlinjer för 

att begränsa riskerna är att hushållet generellt inte ska låna mer än 5 gånger bruttoinkomsten 

och klara en ränta på 7 % vilket också är samma som tidigare. En individuell bedömning av 

varje kreditansökan görs alltid och härigenom säkerställs att kunden har tillräcklig buffert 

oförutsedda händelser. För yngre personer gäller 6 gånger bruttoinkomsten och för personer 

som närmar sig pensionsåldern är gränsen 4 gånger bruttoinkomsten. Varje bolåneansökan 

kompletteras med en kvar att leva på kalkyl som innehåller minibelopp för kostnader samt en 

värdering som inte får vara äldre än 6 månader.                

För att få fram ett marknadsvärde används dataverktyget Hypotek 2000 samt värderingar av 

företag som har som verksamhet att värdera fastigheter och bostadsrätter. Om ett 

försäljningspris avviker signifikant från aktuell värdering bör orsaken till detta fastställas. 

Amorteringskravet har fört med sig en vidare förståelse för att amortera på sina lån bland 

kunderna. Då SEB under många år och långt före inrättandet av amorteringskravet har fört 

fram amortering som något bra och viktigt ses inga påtagliga nackdelar. Amortering ökar i 

allmänhet hushållets motståndskraft i ett ansträngt ekonomiskt läge. Risken för att bli sittande 

med kvarstående lån efter en fastighetsförsäljning om priserna faller minskar för kredittagaren 

och därmed minskar risken för långivaren också.  
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Räntenivån är historisk låg just nu. Får vi högre räntor är möjligheterna större att klara av 

betalningarna om amorteringar redan gjorts. Mindre lån ger då även ökad möjlighet att klara 

en period av arbetslöshet i en lågkonjunktur. För att minska riskerna på nya bolån lämnas 

hjälp till kunderna att skapa en situation som är balanserad och därmed hindrar överbelåning. 

SEB upplever att amorteringskravet har gett en avkylande effekt på marknaden. En 

räntehöjning kommer att ge ytterligare en avkylande effekt på boprisutvecklingen. Dock så 

länge den totala boendekostnaden är på denna låga nivå och det fortsatt finns ett visst 

underskott på bostäder kommer priserna att öka. En reform av bostadspolitiken behövs för att 

komma till rätta med problemen. I denna översyn bör ränteavdrag, hyresreglering och 

bostadsbyggnadsregler ingå. Utan amorteringskravet hade sannolikt ökningstakten på 

bostadspriserna varit högre.  

Det är viktigt med vanan att amortera för det skapar en buffert i hushållens ekonomi, vilket 

ger högre motståndskraft i ekonomiskt utsatta situationer. Acceptansen för att amortera har 

ökat efter införandet av striktare amorteringsregler på bolån.  Lån ska också per definition 

betalas tillbaka. Jämfört med tidigare är amorteringsreglerna hårdare nu. Generellt har det 

blivit svårare för ungdomar och pensionärer att erhålla bolån. Synsättet att amortera mindre 

och investera i t.ex. fonder måste avgöras vad som blir bäst för hushållet i varje individuell 

situation. Generellt sett är det bättre att amortera då en fondinvestering kan variera i värde 

över tid.   

 

4.3 Handelsbanken 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett 

rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Neder-

länderna. Handelsbanken ser dessa länder som sina hemmamarknader. Handelsbanken som 

grundades 1871 har verksamhet i 25 länder med 12 000 medarbetare och 844 kontor.  

Handelsbanken är en decentraliserad bank med stark lokal förankring genom landsomfattande 

kontorsnät och långsiktighet i kundrelationerna och deras uppfattning är att besluten ska fattas 

lokalt av den som känner kunden (Handelsbanken, 2016). 

 

                     
 4.3.1 Intervju med Katarina Ring, ställföreträdande kontorschef                                           

Handelsbanken, Halmstad                                                                                                     

2016-05-09 

Vid kontakt med Handelsbanken hänvisades till det lokala bankkontoret och där tog Katarina 

Ring som arbetar som ställföreträdande kontorschef i Halmstad hand om intervjun. Nedan 

följer intervjun med Katarina Ring.  

Vid överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter är det nästan alltid försäljningspriset som 

Handelsbanken använder som marknadsvärde och belåningsunderlag om bostadens 

försäljningspris prövats på öppna marknaden.  
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Handelsbanken har även ett datasystem till hjälp för att få fram ett marknadsvärde som heter 

Statistisk värdeindikator. I slutändan är det dock alltid det enskilda kontoret som avgör vilket 

marknadsvärde som skall användas. Det kan vara fastighetsuppgifter som inte har hunnit 

komma in i senaste fastighetstaxeringen. 85 % av marknadsvärdet lånas ut till privatbostäder 

(fastighet eller bostadsrätt) och 7,5 % i ränta skall kredittagaren kunna klara av att betala. 

Kraven för amortering är att om bolånet har en belåningsgrad som överstiger 70 % av 

bostadens marknadsvärde skall den överstigande delen av lånet amorteras på 15 år som längst. 

Under 70 % kan lånet vara amorteringsfritt. Handelsbankens rekommendation är att det 

naturligtvis är bra att fortsätta amortera på bostaden oavsett belåningsgrad. Det är ett sätt att 

spara. På sikt blir boendekostnaden lägre och i takt med att skulden minskar uppstår ett 

belåningsbart utrymme i bostaden. Detta utrymme kan t.ex. användas till reparationer av 

bostaden i framtiden för att bevara standarden.  

Konsumentverket riktvärden används för hushållsomkostnader i kvar att leva på kalkylen. 

Kravet på överskott i boendekalkylen är t.ex. för två vuxna personer 12 000 i överskott när 

boendekostnaderna är avräknade från intäkterna. Finns barn skall ytterligare 3 000 i överskott  

per barn finnas. Skuldkvotstak används som hjälpmedel men är inget krav vid bedömning av 

krediter. En vägledning är att lånen helst skall vara mindre än sex gånger hushållet disponibla 

inkomster Inga nya regler beträffande utlåning till privatbostäder diskuteras i Handelsbanken 

jämfört med tidigare.                                                                                                                                                                         

 

4.3.2 Uppföljning ny intervju med Katarina Ring, ställföreträdande kontorschef                      
Handelsbanken, Halmstad                                                                                                    

2017-10-27 

Ansökan om bolån sker i de flesta fall digitalt i Handelsbanken. På www.handelsbanken.se. 

fyller kredittagaren förutom sina personuppgifter i inkomst, egen insats, arbetsgivare och 

skulder på annat håll. Därefter vidarebefordras ansökan till det lokala bankkontoret som 

kompletterar ansökan med kreditupplysning, boendekalkyl och värdering innan beslut tas. I 

kreditupplysningen jämförs inkomst och skulder med lämnade uppgifter. Om differenser finns 

kan ansökan behöva kompletteras med arbetsgivarintyg eller senaste låneavi. Några inbyggda 

marginaler i kalkylprogrammet efter det nya amorteringskravet infördes finns inte utan 

kreditprocessen är densamma som före införandet.    

                   

Kreditbeslutet tas sedan av det lokala handelsbankskontoret. Möjlighet finns digitalt att välja 

annat kontor än det lokala. Handelsbankens amorteringskrav i kreditkalkylen är minst det som 

lagen kräver d.v.s. 2 % vid belåningsgrad mellan 70 % - 85 % och 1 % vid belåningsgrad 

50 % - 70 %. Kreditbeslutet kan omfatta högre krav men detta bedöms individuellt. Något 

maxtak finns inte i förhållande till inkomsten utan kvar att låna kalkylen räknar ut överskottet. 

Här är skuldkvoten en viktig parameter och bedömningen av skuldkvotens framtida 

utveckling.  
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Om blancolån finns är huvudregeln hos Handelsbanken att de skall amorteras på 5 år men 

avvikelser kan förekomma, främst utifrån kreditens ändamål. Räntan är individuell, dock klart 

högre än bolåneräntor. Kvar att leva på kalkyl som baseras på Konsumentverkets riktlinjer 

används för hushållsomkostnader. Efter samtal med kunden görs i vissa fall justeringar så 

budgeten speglar verkligheten på bästa sätt.  För marknadsvärderingar av fastigheter och 

bostadsrätt utgår Handelsbanken i de flesta fall från värderingar utförda av, av dem, godkända 

värderingsmän. De flesta etablerade mäklare på orten, De mest värdepåverkande faktorerna på 

bostaden är enligt Katarina Ring läge, efterfrågan och skick. Handelsbanken lämnar 

information om räntekänslighet vid 1 procents räntehöjning och 2 procents räntehöjning. 

Detta för att kredittagaren skall vara mer informerad om räntan stiger. För skydd mot 

långvarig sjukdom och dödsfall finns liv- och sjukförsäkring att tecknas i Handelsbanken. 

Någon försäkring mot arbetslöshet finns däremot inte. Dessa risker, marknadsrisker och 

kreditrisker, har emellertid inte förändrats med anledning av de nya amorteringsreglerna.  

Är överskottet litet i kvar att leva på kalkylen lämnas råd om att binda ränta på viss del av 

lånet eller hela lånet. Det är inget krav utan kunden väljer. Handelsbanken har alltid 

förespråkat en god amorteringstakt. De tycker det är sunt att amortera. Lagen har gjort den 

diskussionen enklare gentemot kund. Efterfrågan på bostäder kommer antagligen att minska 

när räntorna börjar stiga. Dock räknar banken med att deras kunder klarar de räntenivåer som 

prognosmakarna indikerar. Bedömningen är att räntorna börjar röra sig svagt uppåt under 

2018. Prisutvecklingen på bostäder beror främst på drivet av brist på bostäder och det kan inte 

amorteringskravet rätta till. För att dämpa prisutvecklingen behövs det byggas fler bostäder 

anser Katarina Ring. Kanske hade priserna stigit ytterligare utan det nya amorteringskravet. 

Viss amorteringsökning har gjort att hushållens skuldsättning sjunkit snabbare. Å andra sidan 

har priserna på bostäder fortsatt att stiga vilket ökat skuldsättningen. Om problem uppstår 

med återbetalning av bolån finns oftast många andra konsumtionskrediter också. För dessa 

finns inget amorteringskrav. För att kunna se om amorteringskravet har fått den effekten att 

hushållens skuldsättning har minskat behöver det gå längre tid än dryga året.     

Att amortera är viktigt. Genom amortering skapas ett utrymme för eventuella framtida behov 

av lån på grund av renoveringar eller dylikt. Vid låga räntor ska man också passa på att 

amortera lite extra, så klaras högre räntor bättre, när räntorna vänder uppåt. Synen på att 

amortera enligt de nya reglerna skiftar mellan förstagångsköpare och befintliga lånekunder 

som vill låna mera. För de kunder som köper sin bostad för första gången förhåller det sig 

naturligt att amortera enligt de nya reglerna. Om jämförelse görs med en befintlig lånekund 

som vill låna mera kan det behövas längre diskussion om amorteringsbeloppet.                                  

Om denna kund kommer över 70 % belåningsgrad omfattas alla gamla bolån och de nya 

bolånen av de nya högre amorteringsreglerna.  
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Ungdomar som skall köpa sin första bostad och pensionär har fått det svårare att komma in på 

bostadsmarknaden. Ett alternativ för ungdomar att lösa det är om det finns föräldrar som kan 

stötta i form av kontantinsats och helst mer än 15 %.  Med större kontantinsats blir 

lånesumman mindre och amorteringsbeloppet mindre. De pensionärer som har en rejäl 

värdestegring i en fastighet har möjlighet att byta boende. Via kapitalinsatsen från försäljning 

av den gamla fastigheten kan de få ner belåningsgraden på den nya bostaden. 

Hushållsekonomin bör också innehålla ett buffertsparande. Handelsbanken rekommenderar 

regelbundet sparande till ett buffertkonto. Ett konto med tillgängliga medel för oförutsedda 

utgifter. För långsiktigt sparande rekommenderas fondsparande.       

 

4.4  Swedbank 

Swedbank har sina rötter tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskasse- 

traditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank har med               

8 miljoner privatkunder och 600.000 företagskunder en ledande ställning på sina hemma-

marknader som är Sverige, Estland, Lettland och Litauen. För att stödja kundernas affärer 

finns Swedbank även i Norge, Finland, Danmark, USA, Kina, Luxemburg och Sydafrika  

(Swedbank, 2016:b).      

 

4.4.1  Intervju med Arturo Arques, privatekonom                                                              

Swedbank, Stockholm                                                                                                          

2016-05-04  

På Swedbank tog Arturo Arques hand om intervjun. Nedan följer en intervju med Arturo 

Arques som jobbar som privatekonom inom avdelningen presskontakter på Swedbanks 

huvudkontor i Stockholm.              

Arturo Arques berättade att Swedbank har ett datasystem för värdering av fastigheter. 

Jämförelse görs med liknande objekt i närområdet. Gäller inte för bostadsrätter. Bedömning 

av bostadens värde vid överlåtelser eller utökning av lån i befintlig bostad görs av det lokala 

bankkontoret. Hänsyn tas då till nedlagda värdehöjande åtgärder. Även Swedbanks egen 

fastighetsbyrå används för värderingar.  85 % av köpeskillingen/marknadsvärdet på bostaden 

kan belånas och kredittagaren skall klara av att betala 7 % i ränta för att få lån beviljat. 

Swedbank tillämpar redan de nya amorteringsreglerna enligt det nya amorteringsförslaget. 

Dessa regler innebär att alla nya bolån över 50 % i belåningsgrad, det vill säga lån i 

förhållande till bostadens värde, ska amorteras. Tidigare var denna gräns 75 %. Arques 

meddelade vidare att vid belåningsgrader mellan 50 % - 70 % kan kunden tillsammans med 

banken komma överens om en annan amortering, dock lägst 1 % så länge belåningsgraden 

inte understiger 50 %.  Annan amortering gäller även över 70 % i belåning. dock lägst 2 %. 

Swedbank rekommenderar att löpande amortera av bolånet. 
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Att amortera är att spara långsiktigt. Det sänker dessutom räntekostnaderna. ”Kvar att leva på 

kalkyl” används. Den utgår från Konsumentverkets riktvärden för hushållsomkostnader. Även 

standarder ingår för drift- och underhållskostnader i förhållande till bostadens boyta. 

Hemmavarande barn räknas med upptill 21 år. Inga nya regler beträffande utlåning till 

privatbostäder diskuteras i Swedbank jämfört med tidigare. 

 

4.4.2 Uppföljning ny intervju med Lars Kennmar, produktspecialist för privatlån                 
Swedbank, Stockholm                                                                                                          

2017-10-09 

Swedbanks kreditprocess är både manuell (kundmötet) och automatiserad. Banktjänste-

mannen lägger in uppgifter som personnummer, inkomst, boendeförhållanden, tidigare 

krediter, fast anställning, arbetsgivare och familjeförhållanden i ett kredituppläggningssystem. 

De inlagda uppgifterna kontrolleras mot både interna och externa system. Exempel på externa 

system är Upplysningscentralen och Lantmäteriet. Även beslutsprocessen är en kombination 

av manuellt och ett systemsatt beslut. I kalkylen använder banken sig av kundens inkomster, 

inklusive barnbidrag och underhållsbidrag samt schablonkostnader utifrån familjeförhållanden 

och boende. I kalkylen används en rikt ränta + ett räntepåslag samt en amortering som 

motsvarar dagens amorteringskrav. Kunden/familjen måste sedan utifrån sina förutsättningar 

klara ett schablonmässigt satt ”kvar att leva på” belopp. En helt automatiserad kreditprocess 

finns också vid ansökan av krediter utan säkerhet. För värdering av fastigheter finns ett 

automatiserat system för värdering av fastigheter. Tjänstemannen använder det automatiskt 

framtagna värdet i kombination med avstämning mot utvalda mäklare och den egna 

kunskapen om priserna i området/regionen för att fastställa värdet på ett objekt. För 

bostadsrätter utgår man istället ifrån priser vid försäljningar av liknande objekt i området eller 

i en region. 

Swedbank har sedan flera år ansett att amortering är både viktigt och sunt för kunden, främst 

för att vara förberedd på ett eventuellt högre ränteläge. Swedbank har i sin kreditgivning 

använt sig av amorteringskrav motsvarande dagens reglerade amorteringskrav under flera år. 

Därför har dagens reglerade amorteringskrav inte påverkat bankens kreditgivning nämnvärt, 

inte heller ur ett riskperspektiv. Banken har även under flera år betonat vikten av en egen 

kontantinsats i sin kreditgivning. Banken har förordat en belåning upptill max 85 % och har 

tillämpat krav på en högre amorteringstakt ju högre belåning en kund har. Swedbank har 

under flera år använt sig av denna kreditprocess, kalkyl och värderingsmodell och syn på 

kreditgivning. Därför kommer inte de nya amorteringskraven att påverka bankens 

kreditbedömning alternativt kreditrisk i någon större utsträckning.     

Dagens hårdare amorteringskrav har givetvis påverkat ungdomar att komma in på 

bostadsmarknaden. Främst har det påverkat de ungdomar som inte har föräldrar som har 

kunnat hjälpa till. Ett ökat antal kunder sparar idag mer målinriktat mot ett framtida 

bostadsköp. Även många föräldrar sparar till sina barn mer målinriktat. framhåller Lars 

Kennmar.      
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Att mäta effekten av amorteringskravet på ett pris utveckling är givetvis svårt. I 

storstadsregioner med hög inflyttning finns det alltid köpare med tillräckliga resurser att köpa 

en bostad, särskilt till objekt i innerstad och närförort som är särskilt attraktiva. Att mäta vad i 

prisets utveckling som beror på amorteringskravet eller andra omständigheter som 

arbetsmarknad, standard, kommunikationer, köp vid rätt årstid, läge samhällsutveckling m.m. 

är svårt att veta och kräver en betydligt djupare analys avslutar Lars Kennmar.                   

 

4.5 SBAB 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till 

privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. SBAB bankkoncernen omfattar 

moderbolaget SBAB Bank AB (publ) och dotterbolagen AB Sveriges Säkerställda 

Obligationer (publ) ("SCBC") och Booli Search Technologies AB (”Booli”), inklusive dess 

dotterbolag Hittamäklare AB och Booli Development AB. SCBC emitterar säkerställda 

obligationer och konsolideras i SBAB-koncernen. Booli utvecklar produkter och tjänster med 

utgångspunkt i bostadsmarknaden. Bland tjänsterna återfinns bland annat booli.se, Sveriges 

största oberoende söktjänst för bostäder och hittamäklare.se, en jämförelsetjänst för 

privatpersoner som ska sälja sin bostad (SBAB, 2016).          

 

4.5.1  Intervju med Karin Hellgren, informationschef                                                               
SBAB, Stockholm 

2016-05-06 

 

På SBAB tog Karin Hellgren hand om intervjun. Nedan följer intervjun med Karin Hellgren 

som jobbar som informationschef på avdelningen presskontakter på SBAB:s kontor i 

Stockholm.            

Karin Hellgren informerade att SBAB köper in statistiska värderingar, (datavärderingar), från 

en extern leverantör och använder uppgifterna som input. För kunder finns Värdeguiden som 

ger en kostnadsfri värdeindikation på hus och lägenheter i Sverige. Värdeguiden är förenklad 

värderingsmetod baserad på historisk försäljningsdata och ersätter inte en professionell 

värdering. Sedan början av året finns även möjlighet för kunder att gå in på booli.se och se 

slutpriser för närmare en miljon bostäder. Med Boolis värderingstjänst kan bostaden värderas 

kostnadsfritt direkt på skärmen. Booli är numera ett dotterbolag till SBAB. Belåningsvärdet 

påverkas dock alltid i slutändan även av interna kreditregler. Enligt bolånetaket lånas som 

mest 85 % ut av en aktuell värdering på fastigheten eller bostadsrätten och att kredittagaren 

för närvarande skall klara en kalkylränta på 7 %. SBAB erbjuder idag möjligheten att välja 

amorteringsfritt på lån så länge inte lånet överstiger 75 % av bostadens marknadsvärde. Lån 

över 75 % skall amorteras ned till 75 % på som längst 7,5 år. Därefter rekommenderar vi 

amortering ned till 50 % av marknadsvärdet. Beträffande drifts- och underhållskostnader 

beror det på storleken på fastigheten och räknas fram genom SBAB:s kreditberedningssystem 

i första hand. För bostadsrätter är motsvarande månadskostnad plus driftskostnader.
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När SBAB tar fram KALP:en (kvar att leva på kalkyl) tittar de på kundens utgifter i form av 

befintliga lån och räknar fram levnadskostnader med hjälp av Konsumentverket schablon-

värden. Efter att utgifterna är betalda måste det finnas ett överskott kvar för att låntagaren ska 

kunna leva också. För närvarande ska överskottet vara 21 400 kronor för två vuxna och två 

barn när alla fasta utgifter är betalda. SBAB har sedan november 2015 infört en skuldkvot på 

max 6 gånger bruttoinkomsten. Skuldkvot är hushållets totala lån (blanco och bolån) i 

förhållande till hushållets totala årsinkomst före skatt. Studielån omfattas inte. Det är inte 

omöjligt att den sänks ytterligare framöver enligt Karin Hellgren. 

   

4.5.2. Ny intervju med Karin Hellgren, informationschef                                                        
SBAB, Stockholm                                                                                                                 

2017-10-23 

Kreditprocessen sker till stora delar online hos SBAB. SBAB är en distansaktör vilket innebär 

att kunden själv knappar in sina personuppgifter, inkomst av tjänst, stadigvarande inkomst 

samt lån på annat håll. Kreditansökan kompletteras med en kreditupplysning. Först via ett 

lånelöfte som anger hur mycket kunden kan låna i förhållande till inkomst. Lånelöftet övergår 

sedan till en låneansökan vid ett specifikt objekt då lånelöftet prövas igen. För att minska 

riskerna på nya bolån tittar banken på bl.a. på stadigvarande inkomst och stresstest av 

bostadsrättsförening vid köp av bostadsrätt. Stresstest av bostadsrättsförening innebär bl.a. 

bedömning av räntekostnader i förhållande till omsättning och hur stor risken för höjning av 

månadsavgiften är. Kreditbedömningen har inte påverkats mycket av amorteringskravet. 

Banken hade redan före amorteringskravet egna riktlinjer för amortering som i stor grad 

överensstämmer med dagens. Max gräns för krediter i förhållande till inkomst används via en 

skuldkvotsregel på 5,5 ggr bruttoinkomsten. Vidare skall kunden klara en kalkylränta på 7 % 

på lånen och amortering som är lika med amorteringskravet. Finns blancolån medräknas de 

till ordinarie villkor. Konsumentverkets riktlinjer används till kreditkalkylen. För värdering av 

objektet används följande rutiner; försäljningspriset alternativt en mäklarvärdering, egna 

värderingsmän samt ett datahjälpmedel benämnt Svefa. De mest värdehöjande faktorerna på 

marknadsvärdet är läge, placering i huset för bostadsrätt och närhet till kommunikationer. 

Någon gräns uppåt för en marknadsvärdering finns inte i förhållande till utgångspriset men 

vid lån över 8 miljoner finns speciella rutiner. 

Bankens risk har förändrats i och med de nya amorteringsreglerna. I takt med att bolåntagarna 

amorterar och minskar sin risk minskar bankens risk också. Att ha en lägre belåningsgrad i 

stocken är bra för kunden och för banken. I en lågkonjunktur med eventuellt sjunkande 

marknadspriser blir det allt viktigare. Införande av skuldkvot, tydliga amorteringskrav samt 

överskott i kvar att leva på kalkylen är exempel på vad banken gör för att minska riskerna. 

Någon uppgift på hur stor andel av nya låntagare som tar bolån på 85 % av marknadsvärdet 

har inte Karin Hellgren men tror att det är många.  En uppfattning hon bygger på att priserna 

har gått upp kraftigt och att det krävs en allt större kontantinsats för att köpa en bostad. Med 

det nya amorteringskravet följer både för- och nackdelar.  
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Fördelarna är att bolåntagarna verkligen amorterar. Det är bra för kundernas boendeekonomi. 

Nackdelen är att det har minskat rörligheten. Många banker gör det svårt för kunderna som 

vill flytta sina bolån när det gäller att få med sig gällande amorteringsregler. Om vi får en 

ändring i ränteutvecklingen kommer det antagligen att påverka bopriserna. Stigande räntor 

kommer troligen att dämpa priserna.  Banken tror att räntan kommer att stiga, men först mot 

slutet av 2018. Om amorteringskravet fått avsedd effekt att minska hushållens skuldsättning är 

för tidigt att säga.  Drygt ett år sedan det infördes är för kort tid att bedöma. Att se över andra 

parametrar är viktigt för att dämpa skuldsättningen. T.ex. med skuldkvot som banken tycker 

är ett bra sätt. Påverkan på prisutvecklingen genom tvingande regler är sällan bra. Bankerna 

hade i princip visst amorteringskrav redan innan införandet.  

SBAB tycker det är viktigt med vanan att amortera. Det sänker belåningsgraden och bra för 

att försäkra sig mot kommande ränteförändringar. Skillnaden på amorteringsreglerna nu och 

tidigare är att de nu är tvingande oavsett situation. Eftersom de flesta bankerna redan hade 

krav på amortering tidigare blir inte skillnaden så stor. Vissa grupper har fått det svårare att 

komma in på bostadsmarknaden. Absolut svårast är det för unga att komma in som inte har 

föräldrar eller andra som kan hjälpa till som medlåntagare eller stötta på annat sätt. Även för 

pensionärer som inte äger sitt eget boende utan ska köpa med pension som enda inkomst är 

det naturligtvis svårt.  

För pensionärer som äger sitt boende och skall köpa nytt gäller det att kunna balansera 

eventuell vinst till det nya boendet. De striktare amorteringsreglerna har påverkat bankens 

kreditgivning på summan man kan låna på så sätt att det alltid räknas in amortering i kalkylen 

oavsett belåningsgrad ned till 50 % . Hos låntagarna finns nu en större förståelse för vikten av 

att amortera. Många sparar också till en buffert för skillnaden mellan ränteläget nu och för ett 

högre ränteläge. Beträffande bankens syn på amortering och sparande gäller. Att förutom att 

amortera enligt lagkravet ned till 50 % belåningsgrad spara för att säkerställa en buffert för 

oförutsedda kostnader. Denna buffert bör uppgå till minst tre månadslöner. Därefter är ett 

fondsparande ett bra alternativ. 
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5. Analys 

________________________________________________________________ 
 
Analyskapitlet börjar med analysmodellen. Innehållet fortsätter med att redovisa 

kreditprocessen i samband med ansökan om lån till privatbostad.  Därefter följer betydelsen 

av striktare amorteringsregler och dess effekter innan det avslutas med hur implementeringen 

har fungerat. 

___________________________________________________________________________  
 

 

5.1  Utvärdering intervjusvar 
 

Det empiriska materialet som införskaffats har jämförts med innehållet i den teoretiska 

referensramen. Utifrån den kunskapen som tillkommit under intervjuerna med respondenterna 

söker jag tolka bankernas förhållningssätt till de striktare amorteringsreglerna.  

 

 

5.2 Analysmodell 
 
Vid en planerad förändringsprocess sätts nya mål för verksamheten. Det innebär att om en 

marknad kräver en förändring i syfte att uppnå ett nytt mål måste villkor förändras därefter. 

Det centrala i denna studie var att undersöka hur kreditgivningen till privatpersoner avseende 

förvärv av privatbostad har påverkats. Anledningen till att införa amorteringskraven var att få 

ner de svenska hushållens skuldsättning genom amortering. Detta för att de skulle kunna tåla 

större ekonomiska svängningar. Den högre skuldsättningen krävde en förändring. Striktare 

amorteringsregler på bolån blev lösningen (Finansinspektionen, 2016:b). Utifrån studiens 

frågeställning och syfte har en analysmodell valts att användas som utgångspunkt för 

sammanställningen av empirin. En grundförståelse har utgått från den teoretiska 

referensramen. Genom att tolka det empiriska materialet erhålls ny kunskap som kan 

användas till svar på problemformuleringen och syftet. Analysmodellens utgångspunkt är 

implementeringen av de striktare amorteringsreglerna. Dessa utvecklas med hjälp av 

respondenternas uppfattningar och svar. Analysmodellen ställer därefter det insamlade 

materialet från empirin mot det teoretiska materialet. Via ny fakta som har erhållits vill 

studien ta reda på vilken påverkan de striktare amorteringsreglerna har haft på bankernas 

villkor för bolån, hushållens skuldsättning samt synsätt på produktförändringen.  

 

Från analysen kommer effekterna av implementeringen av de striktare amorteringsreglerna att 

kunna beskrivas och analyseras samt acceptansen för dessa att kunna presenteras. Slutsatsen 

för studien kommer därefter att dras ur analysen.                                                                                                                                      
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Analysmodellen beskriver hur det teoretiska och empiriska underlaget har bearbetats.  

                                                                                          

                                                                                     

                                                                                     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 14. Analysmodell. Egenutformad. 
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5.3 Kreditbedömningsprocessen 
 

Kreditgivning i bankerna till förvärv av privatbostad börjar med en ansökan i vilken 

personuppgifter och andra uppgifter såsom lånebelopp, inkomst, arbetsgivare, egen insats, 

bostadsobjektet samt skulder på annat håll ifylles. När ansökan kommer till banken görs en 

kreditupplysning. En kreditupplysning tas för att verifiera uppgiven inkomst, att inga 

betalningsanmärkningar finns samt att säkerställa om det finns skulder på annat håll eller inte 

Insamlingen av dessa uppgifter var mycket lika i Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank 

och SBAB. Ansökan om bolån sker i de flesta fall digitalt hos Nordea och Handelsbanken. 

SBAB meddelar att kreditansökan till stora delar sker online hos dem. Detta för att SBAB är 

en distansaktör. Kennmar berättar att i Swedbank är beslutsprocessen en kombination av 

manuellt och ett systemsatt beslut. 
 

Det är viktigt med ansvarsfull kreditgivning. Kreditgivningen utgår från vad som beskrivits i 

teorikapitlet och får endast ske om kredittagaren med största sannolikhet kan betala tillbaka 

lånet (Sigbladh & Wilow, 2008).  För att minska riskerna på nya bolån kompletteras 

kreditansökan med en extern kreditupplysning, en intern kontroll av betalningspåminnelser, 

en kvar att leva på kalkyl samt en värdering. En kreditupplysning tas för att verifiera uppgiven 

inkomst, att inga betalningsanmärkningar finns samt att säkerställa om det finns skulder på 

annat håll eller inte. Detta kan ske genom scoringtekniken. En teknik som hämtar information 

om kredittagaren och gör analys över framtida utfall. Till scoringtekniken måste egen 

bedömning kompletteras från kreditgivande företag (Sigblad & Wilow, 2008). Varje gång 

banken lånar ut pengar finns risk att kredittagaren inte kan betala tillbaka skulden helt eller 

delvis (Finansinspektionen, 2010). 

 

Vid bostadslån är det vanligt att säkerheten består av en fastighet eller en bostadsrätt 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2010; Isacsson, 2006). Efter kreditansökan inkommit 

kompletteras den med en marknadsvärdering. Det är ett åsatt värde för objektet som bankerna 

behöver för att kunna räkna ut bolånetaket (Finansinspektionen, 2010).  Nordea uppger att 

man anlitar en extern leverantör som heter Värderingsdata som gör statistiska värderingarna. 

Avvikelser mellan köpeskilling och värdering måste motiveras påpekar Skytt på Nordea. SEB 

har dels ett system som kallas Vespermetoden, det används bara för småhus och dels det egna 

dataverktyget Hypotek 2000. Om ett försäljningspris avviker signifikant från aktuell värdering 

måste avvikelsen fastställas. Ett sätt kan då vara att anlita en extern part för värdering.  Oftast 

är det en av banken godkänd fastighetsmäklare på orten säger Westerlund. I Handelsbanken 

används det egna datasystemet Statistisk värdeindikator uppger Ring. Swedbank har ett eget 

automatiserat datasystem för värderingar av fastigheter. Systemet används i kombination med 

avstämning av värdet mot utvalda mäklare på orten och den egna kunskapen om priserna i 

området berättar Arques och Kennmar. SBAB använder ett datahjälpmedel benämnt Svefa för 

värderingar men har även egna värderingsmän meddelar Hellgren. Faktorer som har störst 

påverkan på värdet är läge, efterfrågan och skick enligt Ring på Handelsbanken.                               
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Hellgren på SBAB betonar att läget, placering i huset för bostadsrätter och närhet till 

kommunikationer betyder mest för värdet.  Kennmar på Swedbank menar att det är svårt att 

uttrycka sig vad som betyder mest för prisets utveckling då många faktorer påverkar såsom 

arbetsmarknad, standard, kommunikationer, köp vid rätt årstid, läge, samhällsutveckling m.m.  

 

För amorteringskravet finns skillnader mellan bankerna i deras kalkyler. Nordea kräver 

betalningsförmåga på 2 % över 50 %. Om en lånekund vill amortera sitt bolån enligt de nya 

amorteringsreglerna går det självklart bra säger Persson på Nordea.  De andra bankerna i 

studien har amorteringskrav i sina kalkyler enligt de nya amorteringsreglerna. Enligt tidigare 

forskning är synen olika på amortering. Carter (2002) menar att amortering inte skall ses som 

en kostnad utan betalning till sig själv. Forlati & Lambertini (2014) hävdar att låntagare har 

ett intresse av att välja lägsta möjliga återbetalning för att ha mer över till sin egen välfärd. 

Dohling et al. (2007) konstaterar att avsikten är att ett lån skall betalas tillbaka.  

 

En kvar att leva på kalkyl görs av samtliga banker i studien för att se att hushållets inkomster 

klarar av räntekostnaderna, boendekostnaderna och levnadsomkostnaderna. Samtliga 

medverkande banker i studien använder konsumentverkets riktvärden för levnadsomkostnader. 

Före amorteringskravet som trädde ikraft 2016-06-01 fanns olika krav på betalningsförmåga 

beträffande amorteringen i bankerna. Med betalningsförmåga menar jag att det är det belopp 

som bankerna använder sig av i sin kvar att leva på kalkyl. Syftet med en kvar att leva på 

kalkyl är att den skall ge ett visst överskott när intäkter och kostnader summerats.  

 

Nedanstående tabell visar bankernas krav på betalningsförmåga på totala kreditbelopp före 

och efter amorteringskravet. Procentsatserna anger belåningsgraden på bostaden. 

 

 

 

 Nordea SEB Handelsbanken Swedbank SBAB 

Före 0% < 50% 

2%  >50% 

 0%   < 50% 

 1% 50-70% 

 2%    > 70% 

  0%    < 70% 

  15 år  >70% 

   + överskott 

    6.000/vuxen 

    3.000/barn   

0%     <50% 

1%  50-70% 

2%     >70% 

0%     <50% 

1%  50-70% 

2%     > 70% 

 Efter  0% < 50% 

 2%  >50%    

 

 0%   < 50% 

 1% 50-70% 

 2%   > 70% 

   0%     <50% 

   1%  50-70%  

   2%     >70%   

0%     <50% 

1%  50-70% 

2%     >70% 

0%     <50% 

1%  50-70% 

2%     <70% 

 

Figur 15. Amorteringsbelopp i procent av kreditbeloppet. Egenutformad.  

 

 

 

SEB, Handelsbanken, Swedbank och SBAB räknar alla med amortering överensstämmande 

med nya amorteringsreglerna från Riksbanken (2016:a). Nordea har högre marginal och 

räknar med 2 % betalningsförmåga på hela krediten över 50 %. 
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För att minska riskerna med kreditgivningen använder bankerna en högre räntesats i kvar att 

leva på kalkylen än den ränta som är i verkligheten.  Dock finns skillnader mellan bankerna i 

studien om vilka krav de har på räntesats. I bankernas kvar att leva på kalkyler räknas med 

kalkylräntor på 7 % upptill 8 % för närvarande. 

 

 Nordea SEB Handelsbanken Swedbank SBAB 

Kalkylränta Bunden 5års 

ränta + 3% 

lägst 8% 

7% 7,5% 7% 7% 

 

Figur 16.  Kalkylräntor. Egenutformad.                                                                            

 

 

Kraven är de samma avseende kalkylräntorna och amorteringarna som innan 

Finansinspektionens nya regler trädde ikraft enligt uppgift från samtliga respondenter. 

Bankerna i studien har även meddelat att de hade amorteringskrav liknande 

Finansinspektionens (2016:b) redan innan det blev ett lagkrav. Däremot finns en tydlig 

skillnad mot tidigare avseende amorteringsfria bolån. Nu måste belåningsgraden understiga 

50 % (Ibid).  Tidigare fanns amorteringsfria bolån upptill 75 % av marknadsvärdet (Skytt, 

Westerlund,  Arques, Hellgren). 

            
Även skuldkvot används hos SEB, Handelsbanken och SBAB.  Beroende på bank och kund 

kan skuldkvoten variera från 4 gånger bruttoinkomsten upptill 6 gånger bruttoinkomsten. Hos 

SEB skall hushållets totala lån understiga 5 gånger hushållets bruttoinkomst. För yngre 

personer gäller 6 gånger bruttoinkomsten och för personer som närmar sig pensionsåldern är 

gränsen 4 gånger bruttoinkomsten uppger Westerlund.  Ring poängterar att skuldkvotstaket 

används som hjälpmedel i Handelsbanken men är inget krav vid bedömning av krediter. Det 

skall helst vara 6 gånger mindre än hushållets disponibla inkomster. Skuldkvot har använts i 

SBAB sedan november 2015 enligt Hellgren. Först var reglerna 6 gånger bruttoinkomsten. 

Det har nu sänkts till 5,5 gånger bruttoinkomsten.  

 

Skuldkvot har blivit en viktig parameter i bankernas kreditbedömning.  Detta nyckeltal 

används i större utsträckning numera. Skuldkvot är ett nyckeltal som visar relationen mellan 

hushållets totala skuld och den totala disponibla inkomsten (Debelle, 2004). Sambandet 

mellan totala lån och disponibel inkomst har stor betydelse för skuldsättningen visar tidigare 

forskning (Ibid).    

                                                    
Varje gång banken lånar ut pengar finns risk att kredittagaren inte kan betala tillbaka skulden 

helt eller delvis (Finansinspektionen, 2010). Det är viktigt med ansvarsfull kreditgivning. 

Kreditgivningen får endast ske om kredittagaren med största sannolikhet kan betala tillbaka 

lånet (Sigbladh & Wilow, 2008). 

 

Ingen bank har uppgivit att det finns en övre gräns för bostadspriser att utgöra 

belåningsunderlag för utan det är mycket beroende på lokal marknadssituation och 

marknadssituationen i allmänhet som är avgörande. Ingen av de medverkande bankerna i 

studien framförde att de hade någon gräns uppåt vad en marknadsvärdering kunde stiga. 
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Persson påpekade att Nordea är uppmärksam om det bara är två budgivare som budar och 

priset rusar iväg mycket. Istället utgår bankerna i studien från överskott i kvar att leva på 

kalkylen. Skulle försäljningen upprepas ett antal gånger uppstår en viss regelbundenhet. De 

noterade priserna skulle uppvisa en frekvensfunktion för en normalfördelning (Brunes, 2015). 

Automatiska datavärderingar som ovanstående banker använder i flesta fall utgår från 

ortsprismetoden. Metoden överensstämmer med beskrivningen av ortsprismetoden i 

teorikapitlet. Vid köp stäms köpeskillingen av mot detta statistiska värde. Detta statistiska 

värde bygger på jämförelser med nyligen gjorda försäljningar av liknande objekt i närområdet 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010; Isacson, 2006). 

 

Arbetssättet i ovannämnda banker inför kreditbedömningen följer 5 C modellen som står 

för character,  capital, capacity,  conditions och collateral (Beaulieu, 1994).  

 

 

5.4 Betydelsen och effekter av striktare amorteringskrav   
                                                                                                          
Med högre amortering minskar riskerna snabbare vid oförändrade marknadsvillkor både för 

långivare och för låntagare om en lågkonjunktur inträffar säger Persson och tillägger att i 

nuläget finns inte någon större risk för räntehöjning. Räntenivån är historisk låg idag. 

Westerlund påpekar att vi just nu har historisk låg räntenivå. Med de nya amorteringsreglerna 

är möjligheterna större att klara högre räntor i framtiden om amorteringar redan har gjorts. 

Med mindre lån är förutsättningarna större att klara en period av arbetslöshet i en 

lågkonjunktur tillägger han. Hellgren tycker att bankens risk har förändrats i och med de nya 

amorteringsreglerna. I takt med att bolåntagarna amorterar och minskar sin risk minskar 

bankens risk också. Att ha en lägre belåningsgrad är bra för banken och kunden. I en 

lågkonjunktur med eventuellt sjunkande marknadspriser blir det allt viktigare enligt Hellgren. 
 

Persson berättar att i Nordea kan försäkring mot arbetslöshet och sjukdom också tecknas 

förutom livförsäkring. Även att binda räntan är ett sätt att minska riskerna tillägger hon. 

Bunden ränta på hela eller delar av bolånet kan minska riskerna då månadsutgiften kan vara 

stabil längre tid samtycker Ring. För att minska riskerna för banken men även för låntagaren 

kan bolån kompletteras med olika försäkringar. För skydd mot dödsfall eller långvarig 

sjukdom med sämre återbetalningsförmåga som följd finns liv- och sjukförsäkring att tecknas 

i Handelsbanken meddelar Ring. Införande av skuldkvot, tydliga amorteringskrav samt 

överskott i kvar att leva på kalkylen är exempel på vad SBAB gör för att minska riskerna 

enligt Hellgren. Ingen av de medverkande bankerna i studien hade någon statistik på hur stor 

andel som tar bolån på maxbelopp av köpeskillingen vid köp. 

 

Finansinspektionen (2016:a) som ansvarar för makrotillsynen i vilken parametrarna räntor och 

amortering ingår ansåg redan 2015 att det fanns ett behov av amorteringskrav och att 

hushållen skuldsättning måste sjunka snabbare. Med högre nyutlåning ökar riskerna, inom 

banksystemet. Nya lån över 50 % i belåningsgrad sjunker nu snabbare i bankerna. Skillnaden         
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märks tydligt mot amorteringsfria bolån upptill 75 % av marknadsvärdet som fanns i bankerna 

tidigare. När hushållens skuldsättning minskar förbättras deras motståndskraft mot störningar 

i Sveriges ekonomi. Amorteringskravet är en åtgärd för att förhindra att hushållen fastnar på 

en hög skuldnivå (Ibid.).     

Persson tycker inte att de striktare amorteringsreglerna inneburit några fördelar eller nackdelar 

då Nordea redan tidigare krävde betalningsförmågan liknande nya amorteringskravet. 

Möjligen som nackdel kan lyftas fram att de striktare amorteringsreglerna är mycket 

komplexa vilket gör det svårt för kunderna att förstå hur deras befintliga lån kan komma att 

påverkas om de tar ett nytt lån. SEB ser heller inga påtagliga nackdelar då banken under 

många år och långt före inrättandet av amorteringskravet har fört fram amortering som något 

viktigt och bra enligt Westerlund. Ring menar att lagen har gjort diskussionen om amortering 

enklare mot kund. Hon tillägger att viss amorteringsökning har gjort att hushållens 

skuldsättning sjunkit snabbare. Å andra sidan har priserna på bostäder fortsatt att uppåt vilket 

ökat skuldsättningen. Kennmar uppger att Swedbank i sin kreditgivning har använt sig av 

amorteringskrav motsvarande de nya striktare amorteringsreglerna. Av den anledningen 

kommer inte de nya amorteringskraven att påverka bankens kreditbedömning eller kreditrisk i 

någon större utsträckning. Hellgren framhåller att fördelen är att bankens risk minskar 

snabbare då bolåntagarna verkligen amorterar. Nackdelen är att det har minskat rörligheten. 

Hon tillägger att många banker gör det svårt för kunderna som vill flytta sina bolån när det 

gäller att få med sig gällande amorteringsregler.  

Bedömningen är att räntorna åter börjar röra sig svagt uppåt under 2018 men det ska inte 

innebära någon större risk för banken då marginaler i kreditbedömningen via kvar att leva på 

kalkylen har tagit hänsyn till detta säger Persson. Skulle räntorna börja stiga får det troligen 

en negativ effekt på bostadspriserna fortsätter hon.  Westerlund tror att en räntehöjning 

kommer att ge ytterligare en avkylande effekt förutom amorteringskravet. Skulle räntorna 

börja stiga är riskerna emellertid små för banken då hjälp redan har lämnats till kunderna när 

lånet togs för att skapa en situation som är balanserad och hindrar överbelåning. 

Handelsbanken gör bedömningen att räntorna börjar röra sig svagt uppåt under 2018 enligt 

Ring. Hellgren upplyser att SBAB tror att räntan kommer att stiga mot slutet av 2018 och det 

kommer troligen att påverka bopriserna.   

De striktare amorteringsreglerna har fått avsedd effekt beträffande att minska hushållens 

skuldsättning tycker Persson. Hon fortsätter med att idag amorterar alla kunder på nya lån 

med belåningsgrad över 50 %. Westerlund menar att striktare amorteringar har haft en viss 

avkylande effekt på bostadsmarknaden i Sverige. Uppfattningen stöds av utvecklingen från de 

två länder som tidigare har provat striktare amorteringsregler som ett sätt att minska 

hushållens skuldnivå snabbare.  Det är Nederländerna och Irland.  I Nederländerna var 

huspriserna på väg ner redan innan striktare amorteringsregler infördes. För att korrigera 

huspriserna infördes ett amorteringskrav och sänkt belåningsgräns. 
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Restriktionerna bidrog till att förstärka nedgången på bostadsmarknaden ytterligare (De Vries 

et al., 2013). Även på Irland hade bostadspriserna börja falla när bankerna ändrade sina 

utlåningsvillkor och upphörde med att lämna amorteringsfria lån. Följden blev ännu kraftigare 

prisfall. Förändringen kom utan någon längre tids förvarning (Kennedy & McQuinn, 2012).   

 

Kennmar menar att det är svårt att säga att prisutvecklingen påverkas av striktare 

amorteringsregler eller om det beror på andra omständigheter. För det krävs en betydligt 

djupare analys. Hellgren anser att det har gått för kort tid för att kunna göra en bedömning. 

 

Hull (2017) menar emellertid att amorteringstiderna skulle varit ännu kortare för att få avsedd 

effekt på hushållens skuldsättning. I forskningen Amortization Requirements and Household 

Indebtedness: An Application to Swedish-Style Mortgages beskriver han att nya låntagare 

slentrianmässigt lånar 85 % vid köp av ny bostad. Fokus har blivit för mycket på att nya 

bostadsköpare tar lån på 85 % av marknadsvärdet. Även många kapitalstarka bostadsköpare 

tar lån på 85 % av marknadsvärdet och amorterar enligt det lagstadgade kravet men skulle 

kunnat låna mindre eller amorterat mera. Detta kan snarare öka skuldsättningen än minska 

den. Något svar på att det förhåller sig så gick inte att få svar på i undersökningen. Ingen av 

de medverkande bankerna i studien hade statistik om detta. 

 

De nya amorteringsreglerna har påverkat prisutvecklingen på bostäder enligt Persson. Utan 

de nya reglerna hade det säkert blivit dyrare att ta lån tillägger hon, men att det fortsatt finns 

ett underskott på bostäder och priserna åter kommer att öka. En räntehöjning skulle ge 

ytterligare en avkylande effekt på boprisutvecklingen anser Westerlund. Ring är av samma 

åsikt och framhåller att prisutvecklingen på bostäder beror främst på bristen på bostäder och 

det kan inte de striktare amorteringsreglerna rätta till. Westerlund menar att ökningstakten på 

bostäder hade sannolikt varit ännu högre om ingen amorteringsförändring gjorts. Ring 

framför att kanske hade bostadspriserna stigit ytterligare utan det nya amorteringskravet men 

tror mest på att prisutvecklingen beror på brist på bostäder och det kan inte de nya striktare 

amorteringsreglerna rätta till. Uppstår problem med återbetalningen av bolån finns oftast 

många andra konsumtionskrediter också tillägger hon. Stöd för uppfattningen kan hämtas i 

forskningen Amortization Requirements and Household Indebtedness: An Application to 

Swedish-Style Mortgages (Hull, 2017). Även med högre utgifter för amorteringar behöver 

inte standarden dramatiskt avvika från nuvarande för hushållet. Det finns olika sätt att 

refinansiera sig för att uppnå en liknande standard som före lagändringen (Ibid). Hellgren tror 

inte att det nya amorteringskravet påverkat prisutvecklingen nämnvärt. Bankerna hade i 

princip amorteringsregler liknande det nya amorteringskravet redan innan införandet. Hon 

tillägger att påverkan på prisutvecklingen genom tvingande regler sällan är bra.                                                                           

                                                                                                                                                                                                                       

Med högre nyutlåning ökar risken för överhettning och eufori som följd, framförallt inom 

banksystemet. Nya lån över 50 % i belåningsgrad sjunker nu snabbare i bankerna än tidigare 

då vissa lån hade amorteringsfrihet upptill 75 % av belåningsunderlaget. 
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Bankens risk minskar snabbare och hushållens lägre skuldnivå klarar en lågkonjunktur bättre. 

Om hushållens skuldsättning minskar snabbare ökar hushållens motståndskraft mot störningar 

i Sveriges ekonomi. Amorteringskravet är en åtgärd för att förhindra att en finansiell kris 

utvecklas som beskrivs i kapitel 2.2.8 (Riksbanken, 2011).     

 

Den starka prisuppgången har likheter med en bostadsbubbla (Lind, 2009). Går det så långt 

som att bubblan spricker inträffar lågkonjunktur med arbetslöshet, skuldkris och bankkris 

(Larsson & Lönnborg, 2014). Jämvikt råder för tillfället inte på bostadsmarknaden. 

Efterfrågan är större än utbudet. I jämviktsdiagrammet under kapitel 2.2.6 innebär det att 

efterfrågelinjen D har förskjutits åt höger (Svanberg, 2013).  Om det föreligger en prisbubbla 

på bostadsmarknaden stämmer för tillfället den amerikanske nationalekonomen Joseph 

Stiglitz (1990) version av en prisbubbla bättre än Hans Linds (2009), professor vid KTH i 

Stockholm, framförallt vad gäller utvecklingen efter 2012 (Valueguard, 2016).  Stiglitz 

version är, om anledningen till att försäljningspriset är högt på en tillgång idag bara för att 

investerare förväntar sig att det kommer att vara högre i framtiden, när fundamentala faktorer 

inte verkar motivera ett sådant pris, föreligger en prisbubbla. Linds version av en 

bostadsbubbla att det är först om de reella bostadspriserna ökar dramatiskt och sedan faller 

tillbaka lika drastiskt existerar för närvarande inte. Inte heller passar definitionen av en 

prisbubbla från Claussen et al (2011) att användas i det här sammanhanget. I deras 

beskrivning ingår bl.a. prognoser från modellskattningar som indikerar sjunkande 

bostadspriser. Svaren från respondenterna överensstämmer inte med detta. 

 

Svaren från tre av respondenterna indikerar en förståelse för de nya amorteringskraven som 

ett sätt att minska hushållens skulder.  Persson framhåller att utan de nya reglerna hade det 

säkert blivit ännu dyrare att ta lån till bostadsköp. Hon tillägger att det fortsatt finns ett 

underskott på bostäder och priserna åter kommer att öka. Westerlund uppger att 

amorteringskravet minskar skuldsättningen. En räntehöjning skulle ge ytterligare en 

avkylande effekt på boprisutvecklingen. Ring är av samma åsikt och framhåller att 

prisutvecklingen på bostäder beror främst på bristen på bostäder och det kan inte de striktare 

amorteringsreglerna rätta till. Enligt Kennmar hade Swedbank redan innan lagkravet 

amorteringskrav enligt de striktare amorteringsreglerna. Hellgren tror inte att det nya 

amorteringskravet påverkat prisutvecklingen och därmed skuldsättningen nämnvärt. Bankerna 

hade i princip amorteringsregler liknande det nya amorteringskravet redan innan införandet 

tillägger hon. 

 

För höga skulder för hushållen i ingången till en lågkonjunktur kan medföra stora negativa 

konsekvenser med förluster och konkurser som följd för bankerna och hela landet (Larsson & 

Lönnborg, 2014). Persson, Westerlund och Ring tror att amorteringskravet endast dämpat 

ökningstakten av prisutvecklingen på bostäder. Inget svar lämnat från Kennmar om 

prisutvecklingen medan Hellgren inte tror att det nya amorteringskravet påverkat 

prisutvecklingen. Detta för att bankerna i princip hade amorteringsregler liknande det nya 

amorteringskravet redan innan införandet. Om prisstegringen forstsätter kommer hushållens 

skuldsättning fortsätta att öka. Ingen av respondenterna tror på fallande bostadsindex. 
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Persson, Westerlund, Ring och Hellgren får stöd för sin uppfattning i forskningen 

Amortization Requirements and Household Indebtedness: An Application to Swedish-Style 

Mortgage hos (Hull, 2017).  Det lagstadgade amorteringskravet är inte tillräckligt strängt för 

att ha en inverkan på bostadspriserna med lägre skuldsättning som följd för hushållen. Med 

striktare policy skulle hushållen i stället behöva amortera av lånen på kortare tid (Ibid). 

 

 

5.5 Implementeringen av produktförändringen 

 Det finns en bred samsyn bland de intervjuade att det är både bra och viktigt med vanan att 

amortera på sina bolån. Persson framhåller att amortering är bra för det ger en bättre grund 

inför eventuella prisnedgångar eller inkomstsänkningar. Det skapar också ett större utrymme 

för att ta nya lån till renoveringar i framtiden. Westerlund nämner att hushållets 

motståndskraft ökar i ett ansträngt ekonomiskt läge samt att det minskar risken att ha lån kvar 

efter en ofördelaktig fastighetsförsäljning. Handelsbanken har alltid förespråkat en god 

amorteringstakt betonar Ring. Det är både sunt att amortera och ett sätt att spara. I tider då 

räntan är låg bör låntagare passa på att amortera lite extra för att klara högre räntor lättare i 

framtiden. Swedbank rekommenderar att löpande amortera av bolånet. Att amortera är att 

spara till sig själv långsiktigt säger Arques. SBAB anser att det är viktigt med vanan att 

amortera. Det sänker belåningsgraden och är bra för att försäkra sig mot kommande 

räntehöjningar enligt Hellgren. Vid jämförelse med Lewins förändringsteori i kapitel 2.3.4 har 

steg 3 uppnåtts, implementeringen av de nya amorteringsreglerna som innebär frysning av 

förändringen så den blir permanent. De nya beteende blir allt vanligare och innebär utveckling 

av nya bilder av situationen (Jacobsen, 2013). Tidigare hade bankerna rekommendation att 

amortera i likhet med Finansinspektions krav. Skillnaden är att det är lagstadgat nu mot 

frivilligt tidigare vid lån upp till 75 % av belåningsvärdet säger Persson och tillägger att för 

kort tid har gått sedan införandet för att kunna se om synen har förändrats hos hushållen på 

högre amortering än lagkravet.  Westerlund framhåller att acceptansen för att amortera har 

ökat efter det nya amorteringskravet på bolån. Ring berättar att synen på att amortera enligt de 

nya reglerna skiftar mellan förstagångsköpare av bostad och befintliga lånekunder som vill 

låna mera. För förstagångsköpare är det naturligt att amortera av bolånet direkt medan för en 

befintlig lånekund med amorteringsfria lån kan det behövas längre diskussion för att skapa 

förståelse för striktare amorteringsregler. Hos Swedbank innebär förändringen ingen större 

skillnad då banken redan tidigare använt sig av amorteringskrav motsvarande det nya 

lagkravet betonar Kennmar. Skillnaden blir inte så stor i verkligheten då de flesta bankerna 

redan hade amorteringskrav i sin kreditbeviljning tidigare. Den största skillnaden nu mot 

tidigare är att de är tvingande nu oavsett situation mot rekommendation tidigare upplyser 

Hellgren. Stegen i Jacobsens (2013) modell i kapitel 2.3.2 kan användas på denna planerade 

produktförändring. 
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Fas 3 som infördes 2016-06-01 handlar om genomförande av planerade åtgärder - 

intervention i organisationen har avklarats. Fas 4 som avser evaluering/utvärdering av om 

åtgärderna verkat som planerat samt stabilisering av det nya tillståndet är inte avslutad ännu. 

För kort tid har gått för att kunna avgöra om amorteringskravet minskar hushållens 

skuldsättning anser Ring och Hellgren. Om produktförändringen som består av striktare 

amorteringsregler på bolån studeras med en SWOT analys  kan följande konstateras; 

Strenghts som står för styrkan hos produkten är att hushållens skuldsättning sjunker snabbare 

då amorteringar sker på alla nya bolån över 50 % i belåningsgrad (Finansinspektionen, 

2016:b). Weaknesses som betyder svagheter hos produkten är att kapitalstarka hushåll som 

inte vill avstå amorteringsdelen ökar skuldsättningsgraden då de kan refinansiera sig med 

högre lånekostnad via blancolån hos annat kreditinstitut (Hull, 2017). Opportunities innebär 

de möjligheter i miljön som produkten kan utnyttja till sin fördel. Synsättet med att amortera 

har förändrats.  Acceptansen har ökat för att amortera på bolån. För nya låntagare är det 

naturligt att amortera säger Westerlund. Threats betyder hot i miljön som kan orsaka problem 

för produkten. Komplicerade regler vid utökning av bolån samt flytt av bolån mellan olika 

banker beträffande amorteringsunderlaget bidrar till detta enligt Hellgren.                                                                 

Jacobsen (2013) har en produkt och marknadsmatris där han skiljer på förändringen mellan 

existerande produkt och ny samt existerande marknad och ny. Eftersom detta amorteringskrav 

inte tidigare har existerat i Sverige anser jag att en ny produkt har införts. Marknaden som 

amorteringskravet verkar på är Sverige och det är samma som tidigare. Placeringen i 

produktmatrisen blir då ny produkt på existerande marknad. Svårast att komma in på 

bostadsmarknaden nu är det för unga som inte har föräldrar som kan gå in och hjälpa till 

hävdar Kennmar och Hellgren. Redan när bolånetaket på 85 % av marknadsvärdet infördes 

2010-10-01 fick många ungdomar och pensionärer svårare att låna. Med de nya 

amorteringsreglerna har det blivit ännu svårare för dessa grupper. Många ungdomar får hjälp 

av sina föräldrar till sitt första boende genom att föräldrarna är med som kredittagare på lånet 

samt hjälper till med kontantinsatsen säger Persson och Ring. Pensionärer som har fått en rejäl 

värdestegring i en såld fastighet har en möjlighet att byta boende. Via kapitalinsatsen från 

försäljning av den gamla bostaden kan de få ner belåningsgraden på den nya bostaden 

tillägger Ring.  För pensionärer görs en bedömning av återbetalningsförmågan och värdet på 

bostaden liksom tidigare enligt Persson. 

Att amortera är samtidigt ett sätt att spara till sig själv då skulden sjunker snabbare och vid 

försäljning längre fram blir överskottet större. Förutom amortering enligt det lagstadgade 

kravet bör alla ha ett buffertsparande till konto för oförutsedda utgifter anser Persson och 

Ring. Hos SBAB finns ett riktvärde för buffertsparande som låntagaren bör ha och är på tre 

månadslöner enligt Hellgren. Sparande utöver det lagstadgade amorteringskravet i fonder t.ex. 

istället för att amortera mera beror helt på vad som blir bäst för hushållet i varje individuell 

situation enligt Westerlund. Kennmar framhåller att föräldrar även sparar mer målinriktat till 

sina barn mot ett framtida bostadsköp.                                                           
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Synen på amortering och sparande har genomgått en förändringsprocess enligt svaren från 

respondenterna på grund av de nya amorteringsreglerna. Annat som påverkar synen är var i 

livet låntagaren befinner sig. Om personen nyligen har kommit ut i yrkeslivet, om personen är 

medelålders eller är pensionär. Behoven och acceptansen hos kunderna är olika säger Ring. 

Franco Modiglianis livscykelteori kan tillämpas. Personer som befinner sig i 

konsolideringsfasen har oftast som högst inkomst i livet.  Inkomsten är högre än 

konsumtionen och överskottet kan användas på olika sätt. Det finns större möjligheter till 

amorteringar eller att hjälpa sina barn som fortfarande befinner sig i ackumuleringsfasen 

(Deaton, 2016).                            
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6. Slutsatser, diskussion och implikationer 

 

Kapitlet börjar med svar på frågeställningen och syftet. Därpå följer en diskussion om 

styrkan i de nya amorteringsreglerna. Därefter presenteras tips och råd om detaljer 

beträffande utformning av amorteringsregler. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 

 

 

6.1  Slutsatser 
 

Syftet med studien var att analysera och beskriva effekterna av en regeländring av 

amorteringsreglerna samt ta reda på acceptansen av produktförändringen. Studien har också 

försökt ta reda på hur bankernas kreditgivning till privatpersoner har påverkats vid förvärv av 

privatbostäder.  För att kunna undersöka detta utgick jag från min problemställning; hur 

kreditgivningen i svenska banker har påverkats efter den här förändringen?  Nedan listas 

regeländringens betydelse och effekter i punkform. Därefter utvecklas de i löpande text. 

Slutsatserna som jag har kommit fram till är hämtade från kärnpunkterna i respondenternas 

intervjusvar.  

 

• De striktare amorteringsreglerna har inte påverkat kreditgivningen till privatpersoner i någon 

större utsträckning vid förvärv av privatbostad. Detta eftersom de striktare 

amorteringsreglerna redan tillämpades i bankerna innan lagkravet trädde ikraft eller att de 

hade liknande amorteringskrav.  

• Skuldkvot - Ny parameter i bankerna vid kreditgivning. 

• Effekter för bankerna är minskad risk och ökad säkerhet snabbare. 

• Utan de striktare amorteringsreglerna hade skuldsättningen antagligen varit ännu högre med 

större risk för finanskris. 

• Gör hushållen mindre sårbara vid lågkonjunktur om skulderna minskar snabbare. 

• Svårare för ungdomar och pensionärer att komma in på bostadsmarknaden. 

• Ökad acceptans för amortering.                                                                         

• Amortering är ingen kostnad utan ett sparande till sig själv.                                                         

   

SEB och Swedbank uppgav att de hade infört de nya amorteringsreglerna redan innan 2016-

06-01. Nordea, Handelsbanken och SBAB uppgav att de hade krav på betalningsförmåga som 

liknade det lagstadgade kravet. Mot den bakgrunden uppgavs från samtliga respondenter att 

förändringen inte hade påverkat kreditgivningen i någon större utsträckning med anledning av 

striktare amorteringsregler. Vissa av bankerna i uppsatsen hade på eget initiativ börjat 

tillämpa olika sorters skuldkvotstak. Skuldkvot som är relationen mellan totala bolån och 

disponibel inkomst används på frivillig basis oftare i bankerna nu än tidigare.  Dess nyckeltal 

används som en parameter vid kreditbedömningen. Effekterna av det nya amorteringskravet 

för bankerna är att skuldsättningsgraden sjunker snabbare med de nya amorteringsreglerna. 

Med snabbare amortering minskar bankens risk snabbare och hushållens motståndskraft ökar 

mot störningar i Sveriges ekonomi. Vid ett prisfall på bostäder minskar bankens risk snabbare 

och nedgången slår mot kundens egen insats i bostaden i större utsträckning.  
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Bankerna utgår från köpeskillingen vid en överlåtelse till allra största delen när värdering görs. 

Från intervjuerna med representanter från de fem bankerna i studien framkom även att 

jämförelser görs med liknande objekt i närområdet.  

 

Vidare att bostadsbristen är en av anledningarna bakom prisstegringarna och att nya låntagare 

behöver skuldsätta sig i större utsträckning. Värdering med ortsprismetoden leder oftast till ett 

högre marknadsvärde då den jämför med nyligen gjorda affärer i närområdet.  

 

Respondenterna tror också att de nya amorteringsreglerna är otillräckliga för att minska 

hushållens skuldsättning.  Ungdomar och pensionärer har fått svårare att komma in på 

bostadsmarknaden. Många ungdomar löser det med viss hjälp från föräldrarna. För 

pensionärer fordras många gånger en vinst från en fastighets- eller bostadsrättsförsäljning som 

de kan sätta in i nya bostaden.  

 

Bankerna i studien har rekommenderat amortering redan innan lagkravet. Därför att de tycker 

det är både viktigt och sunt. Efter lagkravet har acceptansen även hos låntagarna ökat för 

amortering. För förstagångsköpare har vanan med att amortera blivit något naturligt direkt. 

Däremot kan en befintlig lånekund med låg belåning eller amorteringsfrihet för närvarande ha 

mindre förståelse för krav på högre amortering vid utökning av lån. Amortering skall inte ses 

som en kostnad. Det är en utgift. En utgift i form av betalning till sig själv. Ett annat sätt att se 

det är som ett sparande.   

 

 

6.2 Diskussion 
 

Trots införandet av striktare amorteringsregler för att hejda prisutvecklingen på privatbostäder 

och därmed hushållens skuldsättning har prisutvecklingen på bostäder fortsatt uppåt. Svaren 

från respondenterna tyder på att styrkan ännu inte är tillräcklig i de striktare 

amorteringsreglerna mot prisökningarna på privatbostäder i Sverige. Samtidigt som 

återbetalningen har ökat på gamla lån tvingas nya bostadsköpare skuldsätta sig mera på grund 

av fortsatt prisökning. Nya högre marknadsvärden medför högre belåningsgrader och 

fastigheter som kan belånas mera. Risken för att prisbubblan skall spricka lever vidare och 

måste åtgärdas (Finansinspektionen, 2017). Sverige behöver strama åt regelverket lite till för 

att komma åt problemet med ökade krediter till hushållen vid förvärv av privatbostad. Dock 

inte för mycket så att ett stort prisfall utlöses liknande det på Irland och i Nederländerna. Här 

gäller det för makthavarna att hitta en balansgång som är bra för alla inblandade. 

 

Efter de senaste intervjuerna med respondenterna kom Finansinspektionen (2017) med 

ytterligare ett förslag om att få ner hushållens skuldsättning snabbare. Det nya förslaget 

innebär att om lånet är på mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten skall amorteringar göras med 

ytterligare 1 % utöver det tidigare lagkravet. Regeringen har godkänt förslaget och tagit beslut 

om att det förstärkta amorteringskravet skall börja gälla fr.o.m. 2018-03-01 (Bolund, 2017). 

Fördelen med det här förslaget är att amorteringsdelen skärps ytterligare eftersom det 

fortfarande finns ett behov om minskning av hushållens skuldsättning. Nackdelen är att de 

ekonomiskt svagare grupperna bland bostadsköpare får ännu svårare att låna medan de 

kapitalstarka i större utsträckning kan låna enligt de ursprungliga amorteringsvillkoren.   
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6.3 Implikationer 
 

Det som påverkar amorteringarnas effekter på bostadspriserna är ränta, belåningsgrad och 

amorteringsform (Johansson et al., 2014). Amorteringsformen har effekt på konsumtionen 

samt om den omfattar bara nya bolån eller hela bolånestocken (Ibid). 

 

Det som är intressant är att de striktare amorteringsreglerna har fått så olika utveckling i 

Nederländerna och på Irland jämfört med Sverige. Det som skiljer Sverige mot dessa länder är 

att det nya lagkravet infördes i en uppåtgående trend av bopriserna i Sverige medan det var en 

nedåtgående trend på Irland och i Nederländerna. Amorteringskravet var också mildare i 

Sverige än på Irland och i Nederländerna. Nulägessituationen i Sverige är att prisfall inte är 

att vänta med nuvarande amorteringskrav och med en efterfrågan som är större än utbudet. En 

skärpning av amorteringskravet finns det visst utrymme för och överensstämmer med 

Johanssons et al. (2014) syn om att inte ha för långa amorteringstider i en lågräntemiljö. Även 

med en skärpning av amorteringskravet är min bedömning att ett prisfall inte inträffar då stor 

brist på bostäder fortfarande existerar. Ekonomiskt starka hushåll kommer att befästa 

prisnivåerna. Ekonomiskt svaga hushåll får emellertid ännu svårare att komma in på 

bostadsmarknaden. 

 

 

6.4  Förslag till fortsatt forskning 
 

Skulle trenden med ökad skuldsättning för hushållen inte ha brutits behöver de striktare 

amorteringsreglerna kompletteras med ytterligare åtgärder. Ett sänkt bolånetak på 

marknadsvärden skull kunna utredas mera om det skulle kunna bidra till att hejda 

prisökningarna. Även denna reform begränsar hushållens skuldsättningsnivå. Det finns också 

olika typer av skattereformer att tillgripa som minskar hushållens vilja eller förmåga att 

skuldsätta sig. Att utreda minskat ränteavdrag och ökad skatt på realisationsvinster är andra 

förslag. Slutligen skulle en utredning kunna göras om hur vinster på den avyttrade bostaden 

får användas i köpet av en ersättningsbostad. Eftersom bostadsbristen är så stor i Sverige 

behövs antagligen en kombination av två eller flera av åtgärderna för att inte bostadspriserna 

skall fortsätta stiga oroväckande snabbt i framtiden.  
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Figurförteckning 

Figur 1. Utvecklingen för bostadsrätter och villor i Sverige 2005-01-01 – 2015-12-31 

(Valueguard, 2016). 

Figur 2. Fastighetsprisindex och konsumentprisindex. (SCB, 2016). 

 

Figur 3. Studiens uppbyggnad.   

 

Figur 4. Sambanden mellan värdeteori, värderingsteori och värderingsmetoder (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2010). 

 

Figur 5. Frekvensfunktion för priser på fastighetsmarknaden (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). 

Figur 6. Makroekonomiskt samband (Riksbanken, 2011). 

Figur 7. Jämviktsdiagram (Svanberg, 2013).  

Figur 8. Utvecklingen av en finansiell kris (Larsson & Lönnborg, 2014).                                          

Figur 9.  Centrala begrepp i en planerad förändringsprocess. (Jacobsen, 2013).  

Figur 10.  Diagram för SWOT-analys. https://sv.wikipedia.org/wiki/SWOT-analys. 

Figur 11. Produkt- och marknadsmatris. (Jacobsen, 2013). 

Figur 12. Bolånemarknaden i Sverige (Svenska Bankföreningen, 2015). 

Figur 13. Respondentförteckning. Egenutformad. 

Figur 14. Analysmodell egenutformad.   

Figur 15. Amorteringsbelopp i procent av kreditbeloppet. Egenutformad. 

Figur 16. Kalkylräntor. Egenutformad.                                                                                      
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Ordlista 
 

 

Amortering   Betala av på lån 

 

Belåningsgrad  Bolån i förhållande till marknadsvärde 

 

Bolånetak   Högsta belåningsgrad i förhållande till   

   marknadsvärde 

 

Borgenär   Långivare 

 

Gäldenär   Låntagare 

 

Kvar att leva på kalkyl  Kalkyl som hjälper ett hushåll att ta reda på om de 

   har råd med viss belåning 

    

Pantsättning                        Lämna säkerhet för kredit 

Scoring                                 Hämtad och analyserad information om framtida 

   utfall                                

Skuldkvot                               Totala bolån i förhållande till inkomst                                                        
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Bilaga 1 

 
FRÅGELISTA 

 

 

Hur kommer banken fram till ett marknadsvärde? 

 

Är det alltid försäljningspriset vid en försäljning av fastighet eller bostadsrätt som 

används?  

 

Har ni något datasystem för värderingar som kommer fram till ett marknadsvärde eller    

gör ni på något annat sätt? 

 

Hur många procent av marknadsvärdet lånas ut till privatbostäder (fastighet eller 

bostadsrätt)? 

 

Vilken räntesats skall kredittagaren klara av att betala? Räknar ni med en högre räntesats i 

kreditbedömningen än den som skall gälla för lånet? 

 

Vad har ni för krav på amortering? 

 

Vilka drifts- och underhållskostnader skall låntagaren klara för fastighet respektive    

bostadsrätt? 

 

Vad har ni för krav på överskott i boendekalkylen?  

 

Har ni några nya regler beträffande utlåning till privatbostäder som skall införas jämfört med 

tidigare? 
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Bilaga 2 

FRÅGELISTA  

 

Kreditgivning 

 

Vilka uppgifter kräver ni in vid kreditansökan? 

Beskriv hur kreditprocessen ser ut? 

Vilka riktlinjer har ni för att minimera riskerna på nya bolån? 

Hur har kreditbedömningen påverkats av amorteringskravet? 

Har ni något maxtak för krediter i förhållande till inkomst?   T ex skuldkvot?  

Vilken kalkylränta använder ni? 

Vad har ni för amorteringskrav i er kalkyl? 

Om kunden har blancolån vilka villkor räknar ni med på dem? T.ex. ränta och amort tid? 

Har ni någon månadsbudget som ni använder er av i kalkylen? Vad baseras den på?  

Hur kommer banken fram till ett marknadsvärde? 

Vilka datahjälpmedel använder ni er av vid värderingar? 

Vilka är de tre mest värdepåverkande faktorerna på bostaden enligt dig? 

Finns det en gräns uppåt för er marknadsvärdering som den kan öka i förhållande till 

utgångspriset? Marknadsvärdering som ni kan acceptera för finansiering? 

 

Behov av striktare amortering 

Hur har olika risker förändrats (marknadsrisk, kreditrisk och lågkonjunktur) med de nya 

amorteringsreglerna?  

Hur gör ni för att minska riskerna på nya bolån? 

Hur stor andel tar lån på maxbelopp av köpeskillingen vid köp? Vad tror ni det beror på? 

Vilka för- och nackdelar har amorteringskravet fört med sig hittills för banken?                                                                         

Vad anser banken om ränteutvecklingen? Hur kommer den att påverka bopriserna? 

Har amorteringskravet fått avsedd effekt? 
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Anser banken att amorteringskravet är tillräckligt för att dämpa prisutvecklingen på bostäder? 

Om Ja. Vilka fakta grundar ni det på? 

Om inte. Vad behöver göras mer? 

Vad hade hänt med priserna på bostäder om inte amorteringskravet på bolån hade införts? 

. 

Begrepp om amortering  

Varför är det viktigt med vanan att amortera 

Vad är det för skillnad på amorteringsreglerna nu jämfört med tidigare? 

Hur stor andel tar lån på maxbelopp av köpeskillingen vid köp? Vad tror ni det beror på? 

Hur har det påverkat ungdomar och pensionärer att kunna ta ett bolån? 

Hur påverkar införandet av striktare amorteringsregler bankernas kreditgivning till förvärv av 

privatbostad jämfört med innan amorteringskravet?  

Kan man se en förändring hos låntagare att spara och amortera mera för att stå bättre rustade 

om prisfall på bostäder inträffar? 

Vad anser banken om att amortera mindre och investera i t.ex. fonder? 
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