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Sammanfattning 

I denna uppsats ska vi undersöka hur en kraftig räntehöjning kan antas komma att påverka 

hushållens ekonomiska situation. Syftet är således att undersöka hur räntekänsliga de 

svenska hushållen är, i synnerhet de med minst marginaler, vilka i första hand kan antas 

riskera betalningsproblem. Vi räknar på en ränteökning med 2 procentenheter och studerar 

hur denna höjning påverkar hushållen. Vi är även intresserade av att se om en högre 

räntenivå medför risk kreditförluster och kreditåtstramning.  Våra resultat visar att de 

svenska hushållen genomsnittligt sett har en god räntebetalningsförmåga, samt att även de 

minst bemedlade klarar en tämligen kraftig ränteökning. Dock kan hushållens skulder inte 

långsiktigt öka dubbelt så snabbt som inkomsterna varför tillväxttakten i skuldsättningen 

måste dämpas avsevärt.  

 

 

Nyckelord: Ränta, räntekostnad, hushåll, belåning, elasticitet 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ..................................................................................................................... 1 

1. Inledning.............................................................................................................................. 3 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 3 

1.2 Syfte och avgränsningar ..................................................................................................... 4 

1.3 Metod, data och definitioner .............................................................................................. 4 

1.4 Disposition.......................................................................................................................... 5 

1.5 Hur skuldsatta är hushållen?............................................................................................... 6 

2.  Vilken ränta är intressant för vår uppsats?.................................................................. 11 

3. Analys av genomsnittshushållets räntekänslighet ......................................................... 14 

3.1 Hur påverkar disponibel inkomst och förmögenhet konsumtionen ................................. 14 

3.2 Hur påverkar en ränteförändring disponibel inkomst, förmögenhet och konsumtion...... 17 

4. Kan en ränteuppgång leda till en kreditåtstramning?.................................................. 21 

4.1 Finansmarknadens reglering............................................................................................. 21 

4.2 Banksektorn idag.............................................................................................................. 23 

5. Analys av de marginella hushållens räntekänslighet .................................................... 25 

6. Diskussion.......................................................................................................................... 29 

7. Avslutning ......................................................................................................................... 31 

Källförteckning..................................................................................................................... 32 

Appendix ............................................................................................................................... 36 

 

 

 

 



3 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har de svenska hushållens förmögenheter ökat i takt med värdet på 

fastigheter och värdepapper. De stigande förmögenheterna har till följd av stigande 

bostadspriser samtidigt medfört att hushållens belåning har ökat. Men de stigande 

fastighetspriserna har inte lett till en avkylning på bostadsmarknaden på grund av den låga 

räntenivån. Att räntorna legat på rekordlåga nivåer har för genomsnittshushållet också 

medfört historiskt låga reala lånekostnader. Det finns dock grupper i samhället vars 

ekonomiska marginal är liten eller t.o.m. negativ, vilket innebär att de är särskilt känsliga 

för räntehöjningar.1  

 

I samband med att hushållens skulder ökar uppkommer frågan om hushållssektorn håller på 

att bli överbelånad, och om denna eventuella överbelåning kommer att ge bankerna 

kreditförluster om makroekonomin utvecklas ofördelaktigt och huspriserna och 

aktiekurserna faller kraftigt. Den svenska hushållssektorns samlade skulder uppgår idag till 

närmare 143 procent av de disponibla inkomsterna, vilket är några procentenheter högre än 

precis före bankkrisen i början av 1990-talet, varför oron är befogad.2 

 

Sedan mitten av 2002 har reporäntan följt en nedåtgående trend, för att från mitten av 2005 

åter vända uppåt. En rad successiva räntehöjningar har lett till att Riksbankens reporänta 

idag (december 2007) uppgår till 4,00 procent. Riksbanken gör vidare bedömningen att det 

är sannolikt att ytterligare höjningar kan bli aktuella under det kommande året. Orsaken till 

räntehöjningarna är den kraftiga konjunkturuppgången med ökat kostnads- och 

inflationstryck som följd.  

 

Men vilka blir konsekvenserna om räntan fortsätter att stiga givet dagens höga 

belåningsgrad? Hur påverkas hushållens totala lånekostnad vid en ytterligare räntehöjning? 

Vilka effekter kommer det att ge på de disponibla inkomsterna? Vilka effekter får en 

räntehöjning på huspriser, förmögenhet och skuldkvot? Vilka effekter kommer det att få på 

konsumtion och konjunktur?   

                                                      

1 Riksbanken och fastighetsmarknaden (2006), Riksbanken. 

2  ibid. 
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1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en kraftig räntehöjning, säg med 2 

procentenheter, påverkar hushållens ekonomiska situation. Vi studerar hushållens 

räntekänslighet på aggregerad nivå men vi kommer även att inrikta oss på den 

inkomstgrupp som har minst tillgångar i förhållande till skulder och högst andel hushåll 

som lever nära marginalen.3 Det är sannolikt att dessa hushåll löper störst risk att hamna i 

betalningsproblem.4 

 

1.3  Metod, data och definitioner  

Vi ämnar undersöka data över ränteläge, disponibel inkomst och skuldkvot samt dessa 

variablers koppling till hushållens räntekvot. Detta för att bilda oss en uppfattning om 

följderna av en chockartad räntehöjning. Vår teoretiskt utgångspunkt är i livcykel-

hypotesen. 

 

I vår uppsats kommer vi att studera data där hushållen i Sverige är uppdelade i 5 

inkomstgrupper.5 Grupperna är numrerade från 1 till 5 där inkomstgrupp 1 innehåller den 

femtedel av hushållen med lägst disponibel inkomst och inkomstgrupp 5 den femtedelen 

med högst disponibel inkomst. Vi kommer att fokusera dels på genomsnittshushållet, dels 

på den inkomstgrupp med lägst disponibel inkomst eftersom dessa löper störst risk att få 

betalningsproblem vid en kraftig ränteuppgång.  

 

Dataunderlaget för uppsatsen utgörs främst av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) 

samt Riksbanken. Närmare bestämt från Finansmarknadsräkenskaperna (FMR) och från 

Riksbankens rapport ”Finansiell Stabilitet” som ges ut två gånger per år. Vi avser 

undersöka hushållens skulder, dels fördelat på olika underliggande säkerheter6, dels total 

                                                      

3 Marginalerna beskriver hur mycket hushållen har kvar efter skatt när räntekostnader och andra utgifter har betalats. Dvs. 

disponibel inkomst. 

4 Finansiell stabilitet 2007:1 s 37. 

5 Inkomstgrupp 1 består av decilgrupp 1 och 2. Inkomstgrupp 2 decilgrupp 3 och 4. Inkomstgrupp 3 består av  decilgrupp 

5 och 6. Inkomstgrupp 4 decilgrupp 7 och 8.  Inkomstgrupp 5 består av decilgrupp 9 och 10. 

6 Bankers utlåning fördelad på säkerhet, Finansmarknadsstatistik, oktober 2007”, SCB s.69. 
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skuld fördelad på inkomstgrupper.7 Vi studerar även hushållens skulder aggregerat, detta 

för att se dagens skuld- och räntekvot i ett historiskt perspektiv. Genom att kombinera detta 

med den data vi har över hur hushållens nya lån fördelas på olika bindningstider, tror vi oss 

kunna se hur stor del av lånen som påverkas av en kraftig förändring i räntan under kort tid, 

det vill säga de lån med kort bindningstid. 

 

Några viktiga definitioner i uppsatsen. Med förmögenhet avses värdet på ett hushålls 

tillgångar minus skulder. Med lånekostnader menar vi enbart kostnader som ränteutgifter, 

med andra ord avses inte amortering då detta är sparande. Reporäntan, dvs. Riksbankens 

styrränta, kommer i vissa fall att benämnas som ”räntan”. Om annan ränta än reporänta 

avses framgår det att texten. Då vi talar om disponibel inkomst används definitionen 

inkomst efter skatt, sjukpenning, barnbidrag och andra transfereringar, dvs. det som finns 

kvar för konsumtion och sparande.  Räntekvot definieras som räntekostnad dividerat med 

disponibel inkomst. Skuldkvot är total skuld dividerat med disponibel inkomst och med 

hushållens belåningsgrad åsyftas hushållens skuld som andel av tillgångarna. 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 1 avlutas med en problembeskrivning. I kapitel två beskriver vi hur räntorna 

bestäms samt vilken ränta som är intressant för vår uppsats. I kapitel tre genomför vi vår 

generella analys där vi studerar vilka effekter en ränteuppgång får för genomsnittshushållet. 

Hur disponibel inkomst och förmögenhet påverkar hushållens konsumtionsmöjligheter 

studeras med utgångspunkt i livscykelhypotesen. Kapitlet avslutas med några empiriska 

kalkyler. I kapitel fyra diskuteras frågan om en ränteuppgång kan skapa problem på 

finansmarknaden. Vi gör även en jämförelse med 1990-talskrisen för att belysa 

problematiken som föranledde denna kris. I kapitel fem analyseras det marginella 

hushållets räntekänslighet med empiriska kalkyler. Kapitel 6 består av en kort diskussion. 

Uppsatsen avslutas med kapitel 7. 

 

 

 

                                                      

7 Vi använder oss här av data från 2006 och antar att fördelningen av skuld över olika hushåll är samma på några års 

sikt, detta för att veta hur stor del av skulden som ligger hos hushåll nära marginalen. Finansiell Stabilitet 2007:1, s.35. 
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1.5 Hur skuldsatta är hushållen? 

I dag är genomsnittshushållet belånat med en summa som motsvarar 143 procent av den 

disponibla inkomsten8 och 40 procent av tillgångarna9. Hushållens skulder ökar i vad som 

historiskt sett kan ses som en tämligen hög takt. Ökningstakten på årsbasis har sedan mitten 

av 2005 legat över 12 procent.  

 

Bostadsinstituten står för största delen av dessa lån eftersom cirka 85 procent av lånen har 

fastigheter som säkerhet. Främsta orsaken till skuldökningen är att hushållen tecknat större 

lån för bostadsfinansiering. Fördelningen mellan korta och långa bindningstider på dessa 

lån har varit relativt konstant de senaste 4 åren. 50 procent har rörlig ränta, 30 procent är 

bundet på 3 mån till 5 år, resten, dvs. 20 procent, är bundet på mer än 5 år.10  När man 

utvärderar räntehöjningar och dess effekter på hushållens lånebörda är det viktigt att ta 

hänsyn till bindningstider då bundna lån medför att räntehöjningar inte får omedelbart 

genomslag. Utöver bolån och andra lån består hushållens skulder till en del av 

konsumtionskrediter, det vill säga lån utan säkerhet. Konsumtionskrediterna uppgår till 8 

procent av den totala lånestocken. Under de senaste åren har konsumtionskrediterna ökat. I 

september 2007 var ökningstakten drygt 13 procent på årsbasis.11 

 

 Första kvartalet 2007 var hushållens kapitalnetto12 negativt, viket innebar att 

ränteutgifterna översteg ränteintäkterna samt aktieutdelningen. Detta kan förklaras av den 

ökande skuldsättningen men till viss del också av stigande utlåningsräntor. Under det 

senaste året har bankerna utlåningsräntor stigit med ca 1 procentenhet samtidigt som 

hushållens lånestock fortsatt att öka i ungefär samma takt som tidigare.13 

Under de senaste åren har utlåningen till hushållen ökat i hög och jämn takt, runt 10 procent 

per år. Motsvarande utveckling återfinnas även i andra länder. Låga räntor i kombination 

med god inkomstutveckling och stigande bostadspriser har bidragit till stigande 

                                                      

8 Hushåll, finansiella tillgångar och skulder, SCB. 

9 Sparbarometern – tredje kvartalet 2007, Finansinspektionen. 

10 Finansiell stabilitet 2007:1 s 29. 

11 Bolåneaktörernas förändrade lånevillkor, Finansiell stabilitet 2007:1 s 37. 

12 Nettot mellan hushållens ränteintäkter och ränteutgifter samt hushållens andel av aktieutdelningen benämns 

kapitalnettot. 

13 Webbmagasinet Artikulerat, SCB. 
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skuldsättning. Detta innebär en risk då hushåll med stigande skuldsättning blir känsligare 

för ränteförändringar. Effekterna av hushållens ökade räntekänslighet har i sin tur 

konsekvenser för konsumtions- och sparbeslut.14  

 

Data visar, se diagram 1.1, att räntekvoten för hushållen ligger på historiskt låga nivåer trots 

en historiskt hög skuldkvot. Hushållens skuldkvot uppgick i slutet av 2006 till 143 procent, 

vilket kan jämföras med en nivå på 90 procent under 1993-1994. Trots att vi redan ligger 

över de historiskt höga nivåerna från 1988-99 så upplever hushållen på grund av det 

gynnsamma ränteläget inte samma lånekostnader. Ränteutgifterna som andel av den 

disponibla inkomsten är endast 3,6 procent vid utgången av 2006, att jämföra med ca 11 

procent under 1990. Men det finns också en risk med att ha en skuldbörda som är så stor. 

Om en kraftig ränteuppgång inträffar skulle många hushåll kunna drabbas av finansiella 

problem med risk för kreditförluster för långivarna som följd. 

Givet den historiskt låga räntekvoten är det intressant att ställa frågan hur hushållen i 

inkomstgrupp 1, det vill säga de som redan idag lever nära marginalen, skulle klara en 

återgång till en räntekvot på 6 procent. En räntekvot på ca 6 procent, vilket motsvarar en 

medelnivå sett över 25 år15 och är också den övre gräns som Riksbanken presenterar i sin 

prognos för räntekvoten år 2009. Prognosen av räntekvoten baseras på Riksbankens 

prognos för räntan tillsammans med förväntade förändringar i skuld och disponibel 

inkomst.  

Diagram 1.2 åskådliggör fördelningen av hushållens totala skuld. Diagrammet visar tydligt 

att hushållen med lägst disponibel inkomst också har den lägsta andelen av den totala 

skulden. Vi kommer i vår analys att utgå från att fördelningen mellan inkomstgrupperna är 

densamma år 2007 som år 2005. 

 
 
 
 
 
 

                                                      

14 Livscykelhypotesen (se kap 3.1). Osäkerhet rörande framtida utgifters storlek påverkar konsumtions och sparande 

idag. 

15 Det aritmetiska medelvärdet av räntekvoten för perioden 1981 – 2006 är 5,8 procent. 
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Diagram 1.1 Hushållens skulder (vänster axel) och ränteutgifter (höger axel) i 
förhållande till disponibel inkomst, %* 
 

 
Källa: SCB finansräkenskaper samt egna beräkningar. 

* Skuldkvoten räknas som hushållens skulder som procentuell andel av disponibla inkomsten och räntekvoten 

definieras som hushållens ränteutgifter som procentuell andel av den disponibla inkomsten.  

 
Diagram 1.2 Andelar av hushållens totala skuld fördelat på olika inkomstgrupper* 
 

 

Källa: Riksbanken, 2005. 

* Staplarna visar den procentuella andel av den totala bruttoskulden som hålls av hushåll i inkomstgruppen.  

Diagram 1.3 visar hur den disponibla inkomsten ökat i jämnt takt sedan 1995. Notera att de 

som har lägst inkomst (inkomstgrupp 1) också haft den lägsta procentuella ökningen, 

medan de som har den högsta inkomsten också haft den största procentuella ökningen.  

Disponibla inkomsten för inkomstgrupp 5 har ökat särskilt snabbt mellan 1998 och 2000.  
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Diagram 1.3 Disponibel inkomst inklusive kapitalvinster per k.e.16 i deciler 1991, 

1995-2005 samtliga individer. (Indexerat 1991=100)* 

 

Källa: Egna beräkningar baserat på data från SCB: s finansräkenskaper 2007:2. 

* I diagrammet presenteras data indelat i fem inkomstgrupper, två deciler per grupp, och är normerat till 1991 

års nivå. (inkomst år 1991 = 100).  

Man kan även studera hushållen på åldersfördelade data. Även här finns problem pga att de 

senaste siffrorna är från 2005. Dessa data kan dock ligga till grund för en kvalitativ 

diskussion rörande de yngsta hushållens ekonomiska situation.  

 

Tabell 1.1 visar hur den yngsta åldersgruppen har den minsta andelen tillgångar i 

förhållande till skulder. Tillgångarna uppgår till 167 procent av skulderna. Skuldkvoten och 

räntekvoten är dock högre för både åldergrupp 2 och 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

16 Konsumtionsenhet.
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Tabell 1.1 Inkomster, tillgångar och skulder hos skuldsatta hushåll (2005). 

Genomsnitt per åldersklass i tusentals kronor och procent 

 

Källa: Finansiell Stabilitet 2007:1, Riksbanken. 
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2. Vilken ränta är intressant för vår uppsats? 

Eftersom uppsatsen syftar till att förklara effekten av en räntehöjning på hushållens 

ekonomi är det viktigt att klara ut vilken ränta som är relevant för uppsatsen. Men först en 

redogörs för hur kort och lång ränta bestäms.  

 

Sedan 1993 har riksbanken i uppgift att ”underhålla ett fast penningvärde och främja ett 

effektivt och säkert betalningsväsende”.17 Sedan 1999 är detta även lagstadgat. Genom att 

kontrollera inflationstakten18 och hålla den på en stabil och låg nivå upprätthålls det fasta 

penningvärdet.19 Inflationstakten som mäts med konsumentprisindex (KPI) ska hållas på 2 

procent per år, med rätt att avvika från målet med plus/minus 1 procentenhet. 

Inflationstakten kontrolleras med Riksbankens viktigaste styrränta, reporäntan.20
 

 

Finner Riksbanken att det framtida inflationstrycket behöver dämpas höjer man reporäntan. 

Detta medför i sin tur att bankernas utlåningsräntor ökar då de styrs av reporäntan. Det 

troliga resultatet av en reporäntehöjning är att investeringsviljan minskar, konsumtionen 

likaså. Även börskursen kan väntas sjunka eftersom värderingen av bolagens framtida 

vinster minskar då en sjunkande konsumtion leder till en sjunkande produktion hos 

företagen. Detta minskar den totala efterfrågan i samhället och således även 

inflationstrycket. Genom att kyla av ekonomin i en högkonjunktur minskar risken för 

överhettning och på så vis kan högkonjunkturen förlängas.21 En höjning av räntan kommer 

således att leda till en minskad efterfrågan och produktion.22 Motsatt effekt gäller vid en 

reporäntesäkning.23  

Riksbankens beslut om höjningar respektive sänkningar av reporäntan bestäms av det 

förväntade framtida inflationstrycket då en räntejustering inte får omedelbar effekt på 

                                                      

17 Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank  1 kap 2 §. 

18 Riksbankens definition av inflationstakten är ”Allmänna prishöjningar som innebär att penningvärdet faller”. 

19 Fast penningvärde eller ’Prisstabilitet’, enligt Riksbanken innebär prisstabilitet att inflationen, mätt med 

konsumentprisindex, begränsas till 2 procent ± 1 procentenheter. 

20 Genom reporäntan kontrollerar Riksbanken kostnaden förknippad med att låna pengar och kan därigenom kontrollera 

aktiviteten i ekonomin för att uppnå prisstabilitet. 

21 Räntestyrningssystemet,  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=10956. 

22 Nilsson (2005). 

23 Räntestyrningssystemet,  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=10956. 
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ekonomin. Det kan ta upp till 12-24 månader innan förändringen har fått fullt genomslag, 

vilket medför att det som styr riksbankens beslut idag inte är dagens inflation utan den 

inflation som väntas råda om två år.24 

Mellan 1996 och 2002 varierade räntan på en relativt stabil och jämn nivå mellan 2,90 – 

4,25 procent. Sedan hösten 2002 har den sjunkit för att i december 2005 vända upp igen. 

Sedan december 2006 har räntan ökat stabilt, för att idag (december 2007) ligga på 4,00 

procent.25 Riksbankens har i sin senaste inflationsrapport uppskattat räntan med 

osäkerhetsintervall fram till 2010, vilket framgår av diagram 2.1 nedan.  

 
Diagram 2.1 Reporänta med osäkerhetsintervall, procent, kartalsmedelvärden 

 
Källa: riksbankens inflationsrapport 2007:3 

* Den streckade linjen visar Riksbankens prognos för reporäntan. De skuggade fälten runt prognoslinjen visar 

vilka osäkerhetsintervall riksbanken räknar med. Sannolikheten att utfallet visar sig ligga inom det innersta 

spannet bedöms vara 50 procent och det näst innersta 75 procent och sannolikheten att reporäntan blir inom 

det yttersta intervallet är 90 procent.  

 

Den långa räntan26 bestäms till skillnad från reporäntan på marknaden för räntepapper. Den 

långa räntan speglar marknadens förväntningar om den framtida inflationen och påverkas 

av den korta räntan via marknadens inflationsförväntningar. Om inflationen väntas stiga 

                                                      

24 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912. 

25 ibid. 

26 Ränta på lån med längre löptid än ett år.  
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leder det till att den långa nominella27 räntan drivs upp. Historiskt har denna ränta varit hög 

i Sverige, något som avspeglat marknadens låga förtroende för den svenska ekonomin. 

Sverige hade en fast växelkurs som tillsammans med den högra inflationen gjorde att det 

fanns en förväntan att Sverige skulle behöva devalvera kronan. För tio år sedan låg den 

långa marknadsräntan i Sverige väsentligt över både den europeiska och den amerikanska 

långa räntan. Skillnaden mellan den långa räntan i Sverige och räntorna i USA och EU har 

dock de senaste decennierna minskat så att Sverige numera kan anses ha marknadens 

förtroende och en förväntad inflation som inte skiljer sig markant från den i de andra 

ekonomierna.28 

 

Den korta penningmarknadsräntan har en direkt påverkan på de rörliga lånen medan 

effekten på de bundna lånen kommer med eftersläpning via den långa räntan. Vi är 

intresserade av de kortsiktiga effekterna varför penningmarknadsräntan är intressant för vår 

analys. I nästa kapitel analyseras genomsnittshushållet räntekänslighet på kort sikt, alltså 

den effekt en höjning av penningmarkandsräntan kan antas få på disponibel inkomst, 

förmögenhet och konsumtion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

27 Riksbankens definition av nominella räntan: ”Den nominella räntan består dels av den reala räntan och dels av en 

inflationskomponent. Räntan uttrycks i procent av det nominella beloppet”. 

28 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell_utveckling/Langa_rantan/. 
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3. Analys av genomsnittshushållets räntekänslighet 

Vårt problem är att undersöka hur en räntehöjning kan antas påverka hushållens skuldkvot 

och räntekvot. Detta har viktiga samhällsekonomiska implikationer då skuldkvot och 

räntekvot påverkar hushållens konsumtionsmöjligheter via förmögenhet och disponibel 

inkomst (livscykelhypotesen).  

 

Inledningsvis beskriver vi livscykelteorin, som förklarar hur konsumtionen påverkas av 

förändringar i disponibel inkomst och förmögenhet. I kapitlet görs även beräkningar av hur 

en räntehöjning på 2 procentenheter påverkar konsumtionen. Ränteförändringar kan antas 

påverka hushållens disponibla inkomst samt hushållen förmögenhet (skuldkvot), via 

fastighetsvärdena. 

 

3.1 Hur påverkar disponibel inkomst och förmögenhet konsumtionen? 

Den centrala idén i Livscykelhypotesen29 är att hushållen fördelar konsumtionen jämt över 

livscykeln. En individ som konsumerar enligt livscykelhypotesen kommer därför årligen att 

konsumera en annuitet30 av sin livsinkomst. Effekten av detta blir att individer under 

studietid, då de har låg lön, måste låna pengar för att konsumera. Under senare delen av 

arbetslivet har individen högre lön och kommer att spara i högre grad för att under de 

senare åren av sitt liv spendera den inkomst de sparat ihop under sin arbetsföra tid. 

Konsumtionsbesluten grundas således på den samlade förväntade livsinkomsten. 

  

Livscykelhypotesen förutsätter att konsumenterna är likvida31 dvs. att de kan låna 

obegränsat, vilket är ett ganska stelt antagande då kreditransonering förekommer på 

verklighetens kreditmarknad. 

 

Även individens förmögenhet beaktas i livscykelhypotesen men, då förmögenheten kan 

vara låst i diverse pensionssystem eller i fastigheter kan det uppstå svårigheter med att 

omvandla förmögenheten till likvida medel. En förmögenhetsökning kan påverka 

                                                      

29 Utvecklades av Franco Modgliani 1950-talet. 

30 Individen konsumerar lika stor del av den totala stocken. En annuitet. 

31 Det finns tillgångar som kan disponeras till betalningar. 
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konsumtionen idag trots att den inte realiseras32, genom att hushållen sparar mindre eller 

ökar sin skuldsättning då värdet på bundet kapital ökar.  

Livscykelhypotesen kan uttryckas enligt följande. Hushållets konsumtion idag är beroende 

av de totala tillgångarna.  

 

Där  är konsumtion, (totala tillgångar)t innehåller summan av finansiella33 tillgångar, 

reala34 tillgångar samt nuvärdet av den förväntade sammantagna livsinkomsten i tidpunkt t. 

Det finns uppenbara osäkerhetsfaktorer, som t ex beräkningsproblemet att uppskatta 

framtida inkomster och möjligheter att låna till konsumtion. Konsumtionen beror i 

verkligheten således inte enbart av livsinkomsten och de finansiella och reala tillgångarna, 

utan kanske i första hand av den nuvarande inkomsten.35 

Konsumtionsfunktionen enligt ovan kan skrivas om som en positiv funktion av inkomsten 

samt förmögenheten: 

               

           ( + ,       +  ) 

Där  är den förväntade framtida inkomsten vid tidpunkten t.  nettoförmögenheten i 

slutet av period  a och b uttrycker de marginella konsumtionsbenägenheterna, dvs. 

beskriver hur stor andel av inkomsten respektive förmögenheten som går till konsumtion.36 

 

Denna teori visar att variationer i konsumtion i förhållande till disponibel inkomst förklaras 

av förmögenhetsutvecklingen. En snabbare förmögenhetstillväxt skapar ett utrymme för 

hushållen att öka sin konsumtion givet inkomstutvecklingen.37 
                                                      

32 Med detta menas att det de facto skett en förmögenhetsökning men att den inte är i form av likvida medel. 

33  SCB: s definition ” Finansiell förmögenhet definieras som summan av utestående finansiella tillgångar minus 

summan av utestående skulder.” 

34 SCB räknar här in t.ex. småhus, bostadsrätter, fritidshus, jordbruksfastigheter och hyresfastigheter men också övriga 

fastigheter såsom tomtmark. 

35 Blanchard (2006) s.355 ff. 

36 Blanchard (2006) s. 336 ff. 
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Effekterna av variation i disponibel inkomst, finansiell förmögenhet och  real förmögenhet 

på konsumtionen har undersökts av Jie Chen. Hans resultat kommer att utnyttjas i våra 

kalkyler. Chen har estimerat konsumtion-i-data för Sverige perioden 1980 till 2004 och 

funnit följande elasticiteter, se tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Elasticitet för total konsumtion och disponibel inkomst vid förändringar i 

disponibel inkomst, real samt finansiell förmögenhet. Procentuell förändring vid 1 

procents förändring i variabeln.38 

Variabel Total konsumtion 

Disponibel inkomst 

(3kv fördröjning) 
0,246 

Real Förmögenhet 

(1kv fördröjning) 
0,064 

Finansiell Förmögenhet 

(3kv fördröjning) 
0,054 

 

Chens resultat visar att en sänkning av huspriserna med 1 procent sänker den totala 

konsumtionen med 0,064 procent efter tre kvartal.  

 

Elasticiteten förknippad med den finansiella förmögenheten är i nivå med den från den 

reala förmögenheten. Dvornak & Kohler däremot har visat att den marginella benägenheten 

att konsumera är högre i ökningar av den finansiella förmögenheten än med avseende på 

den reala förmögenheten.39 Detta kan enligt Chen bero på de olika sätt som förmögenhet 

kan omvandlas till konsumtion. Det gäller främst skillnader i likviditet men även skillnader 

i fördelningen av förmögenheten mellan rika och fattiga, och olikheter i hur hushållen ser 

på förmögenhetsökningen och hur permanent den är. Individer kan uppleva en 

förmögenhetsökning på aktiemarknaden som temporär i ljuset av tidigare börsnedgångar. 

 

 
                                                                                                                                                                

37 Blanchard (2006) s. 336 ff. 

38  Jie Chen (2006). 

39 Dvornak, Kohler (2003)
.
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3.2 Hur påverkar en ränteförändring disponibel inkomst, förmögenhet 

och konsumtion? 

En förändring av reporäntan har fått fullt genomslag på inflationen först efter två år. En 

direkt effekt av förändringar i reporäntan syns dock på de kortaste 

penningmarknadsräntorna. Hur stor effekten bli på övriga räntor har att göra med hur pass 

förväntad ränteförändringen är.  

 

Penningpolitiken får alltså effekt genom att reporäntan påverkar bankernas utlåningsräntor. 

Därmed påverkas det allmänna resursutnyttjande i samhället samt den aggregerade 

efterfrågan. Det finns tre kanaler genom vilka penningpolitiken påverkas, dessa är 

räntekanalen, kreditkanalen samt växelkurskanalen. Då växelkurskanalen inte är av 

relevans för uppsatsen kommer den att lämnas därhän. Nedan beskrivs de andra kanalerna 

 

Via räntekanalen påverkas efterfrågan på varor och tjänster, dock med en viss fördröjning. 

Högre räntor orsakar i normalfallet dämpad konsumtion. Detta beror bland annat på att 

högre räntor gör sparande mer attraktivt. Ytterligare anledning till att konsumtionen 

minskar vid en räntehöjning är att de lån som hushållen har i och med en räntehöjning blir 

mer kostsamma. Den disponibla inkomsten har den i särklass största påverkan på den totala 

konsumtionen, varje procents sänkning av disponibel inkomst ger en 0,246 procents 

sänkning av total konsumtion.  

 

Vi ska nu utreda vilka konsekvenser en räntehöjning med 2 procentenheter kan antas få på 

genomsnittshushållets disponibla inkomst. Som utgångspunkt har vi data från SCB: s 

finansmarknadsstatistik från november 2007, se tabell 3.2 nedan. För att kunna jämföra data 

använder vi siffror för december 2007, dock är senaste siffrorna över hushållens skuld från 

november. Vi gör en linjär extrapolering för att beräkna hushållens skuld för december. 

Den beräknade skulden för december är 1 951 323 MSEK. Då vi vill undersöka 

förändringen i penningmarknadsräntan vill vi veta storleken på de lån som löper med rörlig 

ränta. Sedan 2006-03-31 har i medeltal 53 procent av de nya bolånen tecknats med rörliga 

räntan (appendix 4), för konsumtionskrediterna räknar vi med att alla lån löper med rörlig 

ränta. Inledningsvis exkluderas konsumtionskrediterna, sedan tar vi 53 procent av det 

beloppet och lägger till hela konsumtionskrediten. Total skuld i december 2007 med rörlig 

ränta är således 1 096 361 MSEK.  
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Den rörliga räntan idag (december 2007) är i medeltal 5,15 procent.40 Vi kan då dels räkna 

ut räntekostnaden för den del av lånen som har löper med rörlig ränta, fels den extra 

räntekostnad som räntehöjning med 2 procentenheter medför. 

 

Tabell 3.2 Total skuld samt skuld med rörlig ränta 

Total skuld 1 951 323 

Del rörlig ränta 1 096 361 

Räntekostnad vid 5,15% 56 463 

Räntekostnad vid 7,15 
procent ränta 

78 390 

Ökning av total 
räntekostnad 

21 927 (+38 procent) 

 

Med den ökade räntekostnaden kan vi räkna ut hur den disponibla inkomsten kommer 

förändras. Tabell 3.3 visar att den kommer att sjunka med 1,5 procent som en direkt effekt 

av räntehöjningen. Vi har ovan konstaterat att 1 procents sänkning av den disponibla 

inkomsten sänker den totala konsumtionen med 0.246 procent. Effekten på total 

konsumtion av en räntehöjning på två procentenheter på den totala konsumtionen blir 

således 0,37 procent.  

 

 

Tabell 3.3 Extra lånekostnad och disponibel inkomst 

Disponibel inkomst 1469025 

Extra lånekostnad 21927 

Sänkning av Disponibel 

inkomst (%) 
1,5% 

 

 

 

En räntehöjning kan även väntas leda till ett prisfall på finansiella och reala tillgångar, då 

nuvärdet av den framtida avkastningen blir lägre. Vid stigande marknadsräntor väljer 

                                                      

40 Nordea Hypotek 4.87% , Kaupthing 5.40% , Swedbank 5.20% , medeltal 5.15%. 
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bankerna att köpa obligationer och minska utlåningen, vilket också medför att tillgången på 

kredit minskar.41  

 

Då stor del av hushållens skulder är lån till bostadsfinansiering är det viktigt att förstå 

sambandet mellan räntor och bostadspriser. Bostadspriset kan ses som priset för att äga en 

bostad och således slippa betala hyreskostnader för bostaden.42 Priset inkluderar 

diskonterade43 framtida förväntade hyreskostnader. Detta är en av mekanismerna med 

vilken den reala räntan kommer att påverka värdet på bostäder. Studier har visat att det 

finns ett starkt samband mellan sjunkande realräntor och stigande huspriser44 eftersom 

sjunkande räntor höjer nuvärdet av framtida hyror så höjer det också priset på huset.  En 

sjunkande kort realränta har varit ett faktum i de flesta industrialiserade länder sedan mitten 

av 1990-talet. Detta samband påverkar hushållen på två sätt, dels kan en eventuell höjning 

av realräntan verka hämmande på huspriserna på samma gång som en ökad nominell ränta 

ökar räntekostnaderna.  

 

I en studie presenterad i BIS Quarterly Review, mars 2004, jämförs hur bostadspriserna i 

olika utvecklade ekonomier påverkas av ränteförändringar. De slår fast att ekonomier 

liknande Sveriges kommer en realräntehöjning på 2 procentenheter att orsaka ett prisfall på 

5,2 procent sett över en femårsperiod.45 En 2 procentenheters höjning av reporäntan kan 

antas leda till en motsvarande höjning av den reala penningmarknadsräntan, då effekten på 

konsumentpriserna är begränsade eller negativa En räntehöjning påverkar hushållens 

förmögenhet negativt.  

 

Det finns svårigheter med att fastställa ett förhållande mellan aktiemarknad och räntor, 

speciellt på kort sikt. Men på längre sikt råder ett inverterat förhållande, en ökad ränta har 

på längre sikt en dämpande effekt på förväntad framtida produktion. Enligt Fama (1990) 

kan således aktiekurserna väntas falla. Aktiers del av hushållens förmögenhet är i Sverige 

mycket låg, mellan 8- 20 procent. Korrelationen mellan den finansiella förmögenheten och 

                                                      

41 Riksbanken, http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8952. 

42 Levin Pryce (2007), s.4. 

43 Att diskontera innebär att man räknar ut värdet i denna tidpunkt, för en ström av betalningar som kommer att ske i 

framtiden. Detta genom att nyttja den värdeförändring som räntan innebär i varje tidsperiod. 

44 Levin Pryce (2007), s.16. 

45 Tsatsaronis, Tsu (2004). 
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utvecklingen på stockholmsbörsen är dessutom mycket låg, ca 0.24.46 Vi kommer därför 

endast att fokusera på husprisernas utveckling då vi diskuterar räntornas påverkan på 

hushållens ekonomiska situation. En bedömning av hur dessa skillnader gör en ökning i 

finansiell tillgång annorlunda från en real tillgång när det gäller påverkan på total 

konsumtion ligger utanför ramarna för denna uppsats. Vi fokuserar istället på att 

elasticiteterna är av samma storleksordning för att kunna räkna på den totala 

förmögenheten.   

 

Vi har med hjälp av tidigare studier gjorda på svenska marknaden slagit fast i hur stor grad 

en förändring av dels huspriserna, dels den disponibla inkomsten påverkar total 

konsumtion. Vi har med stöd av dessa resultat visat att en sänkning av räntan med 2 procent 

väntas sänka fastighetspriserna med 5,2 procent vilket i sin tur sänker konsumtionen med 

0,33 procent. Räntesänkningen skulle också innebära en höjning av lånekostnaderna och en 

sänkning av den disponibla inkomsten på 1,5 procent vilket skulle innebära en sänkning av 

konsumtionen på 0,37 procent. Tsatsaronis47 visade att sänkningen av huspriserna sker 

under fem år och effekten på konsumtionen kommer tre kvartal efter detta. Räntehöjningens 

fulla effekt kommer alltså inte direkt.  
 

Avslutningsvis vill vi poängtera att våra beräkningar visar att effekten av en kraftig 

räntehöjning på total konsumtion är liten. Vi kan vänta oss en sänkning av konsumtionen 

med totalt 0,7 procent givet att räntan ökar med 2 procentenheter. Vad gäller effekten på 

BNP är den ganska marginell eller ca 50 procent av effekten på den privata konsumtionen.  

 

Frågan som vi nu ställer oss är om en räntehöjning istället kan påverka ekonomin via de 

finansiella marknaderna. Om bankerna pga. slapp kreditgivning under högkonjunkturen kan 

komma att vidkännas kreditförluster vid en räntehöjning. Detta leder till att bankerna 

tvingas strama åt sin kreditgivning ytterligare, vilket negativt kan komma att påverka 

hushållens konsumtionsmöjligheter genom ytterligare fallande bostadspriser och 

krympande finansiell förmögenhet. Om de finansiella förmögenheterna minskar lika 

mycket som de reala så blir den totala effekten; 0,37 + 0,33 + 0,33 ~ 1 procent.  

                                                      

46 Jie Chen (2006). 

47 Tsatsaronis (2004). 
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4. Kan en ränteuppgång leda till en kreditåtstramning?  

1990-talskrisen berodde i hög grad på bankernas tidigare slappa kreditgivning. Den 

våldsamma kreditexpansionen medföljde snabbt ökande privat konsumtion och 

bytesbalansproblem med devalveringstryck, kraftiga räntehöjningar, kreditåtstramning och 

finansiell kris som följd. I detta kapitel ska vi diskutera om de senaste årens kraftiga 

kreditexpansion i kombination med en kraftig räntehöjning kan komma att framkalla 

samma oro och problem på de finansiella marknaderna som i början av 90-talet.  

 

4.1 Finansmarknadens reglering 

Finansmarknaderna har alltid krävt tillsyn. Utan något slag av reglering skulle inte 

marknaden kunna åtnjuta förtroende. Det behövs lagar och regleringar som direkt 

säkerställer att marknaden fungerar eller som skapar normer som möjliggör självreglering.  

 

Finansinspektionen (FI) har sedan 1907 haft en övervakande funktion av 

finansmarknaderna.48 En av de grundläggande regleringarna är kapitaltäckningskravet.49 

Från 1992 tillämpades i Sverige de riktlinjer som lagts fram av Baselkommittén sedan 

1988. Dessa första riktlinjer från kommittén benämns BASEL I och innebär att konkreta 

regler för kapitaltäckningskrav åläggs bankerna. Basel I tar i beaktande vilka säkerheter 

som använts som pant, men har en mängd brister. Samma regler skall t.ex. tillämpas av alla 

aktörer och det finns endast en metod för att beräkna säkerheterna som ska värderas ur 

risksynpunkt.50 Då denna metod infördes i Sverige innebar de en höjning av bankernas 

soliditet51 och kan ha haft en roll i den efterföljande bankkrisen. Orsaken till detta var att 

bankerna enligt BASEL I måste uppvisa en soliditet på 8 procent, ett krav som många av 

bankerna inte uppfyllde.  

 

Det framkommer mycket riktigt under den fortsatta turbulensen på 1990-talet att 

regelverket hade sina brister och kommittén påbörjade 1998 sitt arbete för att förnya 

                                                      

48 Då under namnet Kungliga Bankinspektionen men sedan samgåendet med Försäkringsinspektionen 1991 under det 

namn rörelsen har idag. 

49 Kapitaltäckning enligt BASEL I och II. Kreditinstituten måste ha ett eget kapital som motsvarar en viss andel av de 

totala tillgångarna. 

50 Riskmätning och Kapitalkrav 2001:1. 

51 Soliditet definieras som ”Eget Kapital / Totalt Kapital”. 
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regelverket. Sedan februari 2007 har lagar trätt i kraft som gör att Sverige uppfyller 

Baselkommitténs nya regelverk rörande kapitaltäckningskrav från 2004, det s.k. BASEL II 

regelverket. Inom ramarna för detta regelverk kan banker använda sig av dels en 

schablonmetod52, vars utformning tar större hänsyn till risken förknippad med krediterna 

dels bankernas egna metoder för att värdera risk, en s.k. IRK-metod.53 Dessa modeller kan 

användas endast om de är godkända av FI. Under 2005 – 2006 har FI undersökt de IRK-

metoder som åtta svenska banker i juli 2005 ansökt om att få använda, resultatet av 

utredningen var att bankernas förmåga att identifiera, mäta och rapportera kreditrisk 

avsevärt förbättrats.54 

 

En viktig del av regleringen av finansmarknaderna är hanteringen av situationer där det 

föreligger risk för det finansiella systemet som helhet. För att staten skall kunna agera för 

att minska systemrisken, givet att en aktör får finansiella problem krävs att krishanteringen 

dels skall kunna bedöma konsekvenserna av att banken går i konkurs, dels kunna agera för 

att minska den påverkan som konkursen får för systemet som helhet.55 Den generella 

bankgarantin som svenska staten använde sig av under bankkrisen var ett sätt att lösa 

likviditetsproblemen i bankerna och avveckla situationen med så små skador på systemet 

som möjligt.  

 

Bankgarantin innebar i praktiken att staten förband sig att tillhandahålla likviditet så att 

inga motparter till den konkurssatta banken skulle lida några förluster. Alla fordringsägare 

var således skyddade emedan aktieägarna inte var det. Bankgarantin användes första 

gången den 9 september 1992 i samband med att Gota AB begärdes i konkurs, och 

utvidgades den 24: e september samma år till att gälla samtliga svenska banker. Detta för 

att undvika en s.k. ’bank run’, där hushållen tar ut sina pengar från banken i tron att de inte 

är säkra vilket medför att banksystemet riskerar att försättas i en likviditetskris.56 

 

                                                      

52  En metod som likt den i BASEL I är likadan för alla företag. 

53 IRK står för Intern Riskklassificering och är en modell som bankerna själva utformat för att bestämma risken för sina 

kreditportföljer. Används för att beräkna kapitalkravet för kreditrisk. 

54 Att mäta kreditrisk – erfarenheter från BASEL II, Finansinspektionen. 

55 ”Finansiell Integration och ansvaret för det finansiella systemets stabilitet inom EU” artikel i ”Finansiell Stabilitet 

2003:2”, Riksbanken. 

56 Ingves & Lind (1998). 
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Problemet med garantier av denna typ är att aktörerna på en marknad som skyddad av en 

dylik kredit inte alltid agerar på ett sätt som är fördelaktigast för systemet som helhet. 

Garantin skyddar banken och kan ge incitament till oansvarig utlåning. Detta problem 

benämns ’moral hazard’ och innebär att en part förändrar sitt agerande efter att avtal slutits 

eftersom han är skyddad mot en risk och de negativa följderna av hans riskfyllda agerande 

således motverkas.57 

 

4.2 Banksektorn idag 

I jämförelse med förra krisen finns en skillnad som bör belysas. I samband med införandet 

av BASEL II har vi fått ett system där bankerna på ett bättre sätt hanterar risk. Detta torde 

ha minskat risken för alltför vidlyftig utlåning. Det finns givetvis mycket som skiljer 

situationen på den svenska kreditmarknaden idag och på 90-talet. Vid sidan om bankerna 

har det utvecklats många nya instrument och värdepappersmarknader som ger bankerna en 

ökad möjlighet att hantera risk.  

 

Insättningsgarantin skyddar konsumenten från att förlora alla sina pengar, men så länge det 

är i konsumentens intresse att ta ut pengar från banken istället för att vänta på utbetalningar 

från staten i händelse av en bankkonkurs så kommer konsumenten att välja att ta ut sina 

pengar. Det finns alltid en risk att osäkerheten om en banks framtid leder till en 

uttagsanstormning trots insättningsgarantin.  

 

Dagens nya marknader för handel med kreditrisk mellan bankerna kan också bidra till att 

skapa likviditetsproblem hos en skild bank. Lån som ges till kunder eller företag kan idag 

säljas vidare till andra banker som ett led i bankens kreditriskhantering, men om marknaden 

upplever att banken kan få problem med likviditeten kan det bli mycket svårt för banken att 

likvidera dessa kreditinstrument. En påtvingad försäljning av en illikvid tillgång är alltid 

förknippad med kostnader och kan i sin tur leda till att banken ännu snabbare befinner sig i 

en insolvent situation. På dagens finansiella marknad, med banker som innehar en stor 

mängd korta krediter och till stor del hanterar denna risk genom handel med komplicerade 

                                                      

57 Besanko, Breautigam (2001). 
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finansiella derivat med andra banker, kan likviditetsproblem uppkomma mycket snabbare 

än vi är vana med sedan tidigare.58   

 

Ulf Perbo skriver i Ekonomisk Debatt 1999 att konsumtionen under de fem åren som följde 

90-talskrisen sjönk kraftigt medan den disponibla inkomsten faktiskt steg. Problemet då var 

inte en låg disponibel inkomst, utan de stora värdeminskningarna på fastighetsmarknaden 

som tvingade hushållen att amortera lån istället för att konsumera.59 Man kan tänka sig att 

risken som hotar dagens högt belånade hushåll kommer från samma håll. En hög disponibel 

inkomst och hög konsumtion kan plötsligt pga. sjunkande fastighetspriser eller 

kapitalförluster vända till påtvingade amorteringar och i värsta fall personliga konkurser för 

hushållen, med en sjunkande konsumtion som följd. På medellång sikt kan den sjunkande 

konsumtionen ge en negativ effekt på ekonomin som helhet, med fortsatt sjunkande 

fastighetspriser och nedvärderingar inom finansbranschen som följd.60 Denna spiral av 

sjunkande förmögenheter för hushållen kan ses som en risk i dagens läge. 

 

Antag att en kreditåtstramning skulle framkalla en sänkning av bostadspriser och finansiell 

förmögenhet med ytterligare 10 procent så skulle detta medföra att privat konsumtion faller 

med ca 1,3 procent och BNP med ca 0,7 procent. Detta skulle förstärka de negativa 

effekterna av en ränteuppgång enligt föregående kapitel med knappast utgöra något 

allvarligt hot mot genomsnittshushållets ekonomi. Även om riskerna för en kris således inte 

ses som så påtagliga för hushållen genomsnittligt sett så kan enskilda hushålls situation se 

desto dystrare ut. Detta ska vi diskutera i nästa kapitel.  

 

 

 

 

                                                      

58 Daltung (2001), Penningpolitik och valutapolitik . 

59 Perbo (1999), Ekonomisk debatt. 

60 En av de grundläggande värderingsmekanismerna för aktiemarknaden är förväntningar om framtida vinster, t.ex. 

Fama (1990) har visat att aktiemarknaden korrelerar kraftigt med förväntade framtida reala produktionsförändringar i 

ekonomin. 
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5. Analys av de marginella hushållens räntekänslighet 

I detta kapitel ska vi göra en analys liknande den i kapitel 3, men med fokus på de 

marginella hushållen (inkomstgrupp 1) för att se om vi kan identifiera några särskilda 

problem för denna grupp vid en räntehöjning. För att studera uppdelningen av skulden på 

inkomstgrupper använder vi fördelningen enligt diagram 1.2 och får då följande uppdelning 

av den totala skulden som vi presenterades i kapitel 3, nämligen 1 951 323 Mkr. Vi 

fokuserar även i denna analys på den del av skulden som löper med rörlig ränta.  Se tabell 

5.1. 

 

Tabell 5.1 Total skuld samt skuld med rörlig ränta, fördelad på inkomstgrupper 

Inkomstgrupp 1 2 3 4 5 

Gruppens del av total skuld 3% 5% 13% 26% 54% 

Gruppens skuld 58540 97566 253 672 507344 1053714 

Del rörlig ränta 32891 54818 142527 285054 592034 

 

I tabell 5.2 presenteras den extrakostnad som en 2 procentenheters räntehöjning medför. En 

ökning av räntan med 2 procentenheter från 5,15 procent till 7,15 procent för med sig en 

ökning av lånekostnaden med 39 procent. Men för att kunna bedöma om denna ökning är 

stor nog att leda till betalningssvårigheter måste den sättas i relation till den disponibla 

inkomsten. 

 

Tabell 5.2 Räntekostnad för rörliga lån vid ränta 5,15 procent samt den extra 

räntekostnad som tillkommer vid en räntehöjning på 2 procentenheter. Fördelad på 

inkomstgrupper. 

Inkomstgrupp 1 2 3 4 5 

Räntekostnad skuld med rörlig ränta 1694 2823 7340 14680 30490 

Extrakostnad för 2% ökning 658 1096 2851 5701 11841 

 

Genom att använda SCB: s statistik över disponibel inkomst fördelat på deciler kan vi räkna 

ut hur stor del av den disponibla inkomsten som innehas av var och en av grupperna. 

Gruppindelad data finns dock endast till 2005 medan siffror över total disponibel inkomst 

finns för 2007. Appendix 1 visas uppdelningen av disponibla inkomsten för de 5 
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inkomstgrupperna. Vi använder sedan SCB: s data för den totala disponibla inkomsten61 

och delar upp den enligt fördelningen i appendix 1. Vi gör antagandet att fördelningen av 

disponibla inkomsten inte förändrats under de två år för vilka data saknas.  

 

För att få data på den disponibla inkomsten för 2007 gör vi antagandet att det fjärde 

kvartalets inkomstökning är i överrensstämmelse med de tidigare 3 kvartalen, ökningarna 

har varit 5,5 procent i medeltal de senaste kvartalen jämfört med samma tidsperiod år 2006. 

En liknande ökning för kvartal 4 ger att 2007 års disponibla inkomst blir 1 469 025 MSEK 

(se appendix 5). Vi använder oss även av det totala antalet hushåll i Sverige, som vi 

approximativt tar som 4 487 000 st.62 Dessa delas definitionsmässigt i fem lika stora delar 

då vi räknar på inkomstgrupperna, vilket gör att vi kan få fram information om hur 

disponibel inkomst och extra lånekostnad slår på enskilda hushåll. 

 

Tabell 5.3 Uppdelning av disponibel inkomst i inkomstgrupper 

Inkomstgrupp 1 2 3 4 5 Summa 

Andel (%) 9,7 14,1 17,5 21,6 37 99,9 

Andel (Mkr) 142495 207133 257079 317309 543539 1469025 

Disp.ink. per 
hushåll (kr) 158 786 230 815 286 471 353 587 605 682 

 

 

Vi kan se att även för den inkomstgruppen med lägst disponibel inkomst är ökningen i 

lånekostnad marginell vid jämförelse med totala disponibel inkomst.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

61 Hushållens disponibla inkomster 2007-12-06, SCB. 

62 SCB, antal hushåll 2005. Extrapolerat med linjär regression för att få totala antalet hushåll 2007: 4487000 st. 
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Tabell 5.4 Hushållens disponibla inkomst, skuld, skuld med rörlig ränta, 

lånekostnad samt den extra lånekostnad som tillkommer vid en höjning av räntan 

med 2 procentenheter ( i MSEK utom där annat anges) 

Inkomstgrupp 1 2 3 4 5 Summa 

Disponibel inkomst 142495 207133 257079 317309 543 539 1469025 

Total Skuld 58540 97566 253672 507344 1053714 1970836 

Del bunden till rörlig 

ränta 32891 54818 142527 285054 592 034 1107324 

Nuvarande lånekostnad 1694 2823 7340 14680 30490 57027 

Extra lånekostnad 658 1096 2851 5701 11841 22147 

Extra räntekvot (%) 0,46 0,53 1,11 1,80 2,18 1,22 

  Extra Lånekostnad per              

  hushåll (kr) 733 1221 3177 6353 13195 

 

 

För inkomstgrupp 1 innebär en höjning av räntan med 2 procentenheter en omedelbar 

höjning av räntekostnaderna, för lån som löper med rörliga räntan, på 658 MSEK. Att 

jämföra med 1 694 MSEK från tidigare. Men gruppens disponibla inkomst är hela 142 495 

MSEK vilket innebär att räntekvoten endast ökar med 0,46 procentenheter för denna grupp. 

Ökningen är däremot hela 2,18 procent för den inkomstgrupp som tjänar mest och snittet 

ligger på en 1,22 procents ökning. 

 

Finansinspektionen har i en rapport från 200463 undersökt vilka krav storbankerna ställer på 

hushållens betalningsförmåga vid en eventuell räntehöjning. Rapporten slog fast att 3 av 6 

storbanker64 använde sig av ett påslag på minst 2 procent för att se vilken belåning hushållet 

kunde klara av. De resterande använde sig av påslag på knappt under 2 procent. Vi tror 

således att hushållen i inkomstgrupp 1 har förutsättningar att klara av en sådan 

räntehöjning, även om den kan tänkas ske plötsligt, eftersom lånekostnaden för tillfället är 

låg och att bankerna krävt av hushållen att räkna med en sådan ökning.  

 

Enbart en räntehöjning och efterföljande ökning av hushållens räntekvot tror vi inte att 

utgör en stor risk i dagens läge, utan det krävs något mer. Detta bekräftas också i vår 

analys, där ökningen i räntekvot inte framstår som stor i jämförelse med disponibla 

                                                      

63 Finansinspektionen, 2004:6, Hushållens ökade lån – en riskanalys. 

64 Bankerna som undersöktes var: Swedbank, SEB, SBAB, Nordea, SHB och Länsförsäkringar. 
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inkomsterna. Inte ens för de hushåll som tjänar minst (inkomstgrupp 1) verkar ökad 

räntekvot utgöra något hot. Det är snarare så att de hushåll som tjänar minst också lånar 

minst och således påverkas minst när det gäller räntekvotens ökning, inte bara nominellt 

utan även procentuellt sett. Här är det dock intressant att notera att det kan finnas mycket 

sårbara hushåll bland låginkomsthushåll som är högt skuldsatta, men att dessa hushåll inte 

syns i den statistik vi undersöker. Möjligen är det så att den uppdelning vi använder är för 

vid och att det krävs betydligt fler grupper och åldersfördelade data för att kunna hitta de 

sårbara hushållen i statistiken.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

65 För diskussion av felkällor i analysen, se appendix 7.
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6. Diskussion 

Skuldkvoten för de svenska hushållen har ökat kraftigt de senaste 10 åren, hushållen har 

blivit rikare då deras förmögenheter har ökat och lånar mer och mer pengar för att 

konsumera. Trots att skuldkvoten är den högsta på 25 år så känner inte hushållen av detta 

pga. det gynnsamma ränteläget. Men om räntan plötsligt skulle förändras, såsom 

realräntechocken i samband med 90–talskrisen, skulle räntekostnaderna öka drastiskt. Med 

utgångspunkt i Riksbankens prognoser för räntan så ser vi att en ökning på 2 procentenheter 

är den största ökning som riksbanken finner möjlig inom ett 90 procentigt 

osäkerhetsintervall. Den räntekvot på 6 procent som vi diskuterat tidigare ligger också inom 

det 90 procentiga osäkerhetsintervallet. Vår analys av den 2 procentenheters ränteökning 

och dess effekt på räntekvoten, sett på endast obundna lån, ger en ökning av 1,42 procent i 

snitt, lägre än den ökning på 2 procentenheter som Riksbanken räknar med. Men man ska 

ha i åtanke att vi inte räknar med ökningen i räntekostnader från bundna lån, som på sikt 

också kan antas öka.66 

 

De disponibla inkomsterna förändras med reallönerna, kapitalinkomsterna och skatterna. I 

det korta perspektivet kommer inte lönerna att ändras. Skatterna kan förändras plötsligt och 

likaså kapitalinkomsterna.  

 

En annan orsak som förs fram som en bidragande orsak till fastigheternas värdeminskning 

under 90-talet är den dubbelbeskattning67 som togs i bruk efter skattereformen 90/91. Den 

höga skatten på fastigheter ledde till 40 procentiga reala hyresökningar mellan 1990 och 

1997 vilket i sin tur gav ett behov att minska mängden bostäder och ett prisfall på 

fastigheter.68 Denna effekt är inte aktuell i nuläget. Man kan dock tänka sig att avskaffandet 

av den statliga fastighetsskatten 2008 har omvänd effekt, men eftersom den ersätts med en 

kommunal avgift kan man tänka sig att effekten knappast får samma genomslag som 

skattereformen 90/91 och således är svår att sia om. 

 

                                                      

66 Riksbanken, Penningpolitisk Rapport 2007:3
.
 

67 Kapital som placerats i bostäder kom att beskattas med både full kapitalskatt och full konsumtionsskatt, då två 

utredningar som gjorts båda blev anammade. 

68 Perbo (1999), Ekonomisk debatt. 
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Även om återföreningen av Tyskland kan ses som en exceptionell händelse och den 

efterföljande realränteökningen var mycket stor så kan 90–talskrisen visa hur 

kreditmarknaden reagerar på en plötslig ökning av räntan. Kreditmarknaden var på den här 

tiden relativt oreglerad och banken lånade ut för mycket pengar i tron att de var säkra. 

Sedan dess har BASEL I och II införts i Sverige, med ökande krav på öppenhet och 

riskmedvetenhet som följd. Trots detta är kreditmarknaden och kunskapen om 

penningpolitiska åtgärder inte perfekt, och en kraftig ökning av realräntan på ett chockartat 

sätt är inget som man helt kan utesluta. 

 

När det kommer till utvecklingen på hushållens skuldsättning delar vi Riksbankens 

uppfattning om att det på lång sikt inte är hållbart med skulder som ökar dubbelt så fort som 

inkomsterna. Riksbanken drar slutsatsen att det framöver måste ske en korrigering nedåt i 

ökningstakten i hushållens skuldsättning. Vidare framhåller riksbanken att denna 

anpassning kan ske på olika sätt. Vanligtvis sker det i en lugn takt då allt fler hushåll känner 

att de lånat för mycket, men anpassningen kan också ske mer plötsligt. Risken för att 

anpassningen ska bli plötslig ökar med skuldkvoten och stigande fastighetspriser. Med 

lärdom dragen från 1990-talskrisen vet vi att en snabb anpassning kan har stora 

realekonomiska konsekvenser varför riksbanken bör jobba på att parera denna för att 

minska riskerna för ett bakslag i framtiden.69 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

69 Riksbanken, Riksbanken och fastighetsmarknaden.
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7. Avslutning 

Vi ställer oss frågan hur hushållens ekonomi skulle påverkas av en ränteförändring. Vad 

händer med disponibla inkomsten och förmögenhet och vad har det i slutändan för effekt på 

ekonomin som helhet. I uppsatsen analyserar vi hushållens skulder och ser att hushållen har 

god ekonomi med en låg lånekostnad trots stora lån, dock föreligger det risk för att de 

hushåll som ligger på marginalen kan få betalningssvårigheter om räntorna stiger på samma 

gång som förmögenheten minskar. En jämförelse med händelserna efter 90-talskrisen gör 

att vi tror att en minskning i disponibla inkomster pga. minskning av förmögenhet är en mer 

trolig grund till oro än en för hög lånekostnad. Speciellt för hushåll med låga inkomster 

drabbas hårt av en nedgång i värdet av det finansiella sparandet i fastigheter och andra 

sparprodukter.  
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Appendix 

Appendix 1 

Data som använts för att räkna ut disponibel inkomst för inkomstgrupp 1-5 utgående från 

SCB:s data över decilgrupper. 
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Appendix 2  

Boindex för riket i tabellform70 

 

Källa: Swedbank boindex 

 

 

 

 

 

 

                                                      

70 Boindex för hela riket, Swedbank. 
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Appendix 3 

 Fördelning av den disponibla inkomsten år 2005 på 5 olika inkomstgrupper 

 
Disponibel inkomst (tkr 
per k.e) 

Andel av totala disponibla 
inkomsten 

Inkomstgrupp 1 176,32 0,10 

Inkomstgrupp 2 257,54 0,14 

Inkomstgrupp 3 317,79 0,18 

Inkomstgrupp 4 392,52 0,22 

Inkomstgrupp 5 670,76 0,37 

  1 

 

 

Appendix 4  

 Uträkning av medelvärde för lån med rörliga räntan. 

Andelen rörlig ränta för hushållens nya 

lån 

Procent  

Källa: Riksbanken 

  

2006-03-31 55,6450035 

2006-04-30 57,9116228 

2006-05-31 61,0645779 

2006-06-30 59,2922390 

2006-07-31 57,1558281 

2006-08-31 55,0045216 

2006-09-30 52,7298688 

2006-10-31 53,7910960 

2006-11-30 51,5320450 

2006-12-31 45,6414636 

2007-01-31 44,8543424 

2007-02-28 44,3101153 

2007-03-31 50,2871764 

  

Medelvärde 53,02 

 

Källa: Riksbanken 
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Appendix 5 

 Uträkning av disponibel inkomst för 2007, givet antagandet att ökningen kv 4 är i led med 

 ökningarna kv1-3 

Hushållens disponibla inkomster 

       

Löpande priser    Mnkr-million SEK 

     

 kv 2006 2007 % förändring 

  Mnkr Mnkr  från 2006 
Disponibel 
inkomst 1 334 206 353 205 0,0568 

 2 367 479 391 127 0,0644 

 3 343 900 359 051 0,0441 

 4 346 552 365 642 0,055086 

 1-4 1 392 137 1 469 025 * 

     

* markerade siffror är uträknade genom antagandet att  

ökningen från kv4 2006 till kv4 2007 är lika stor 

som medelvärdet av de andra kvartalens ökningar under året 

 

 

Appendix 6 

 

MFIs utlåning exkl. konsumtionskrediter till svenska hushåll exkl. HIO, mdr kr 

2007 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Utlåning 

1 763 

663 

1 

775 

206 

1 

791 

862 

1 

807 

682 

1 

825 

673 

1 

852 

776 

1 

863 

644 

1 

878 

182 

1 

898 

313 

1 

913 

282 

1 

934 

028 

1 

951 

323 

Konsumtionskre

diter 

114 

028 

114 

224 

115 

698 

117 

391 

120 

581 

123 

514 

122 

354 

122 

051 

125 

628 

127 

515 

130 

644 

132 

254 

Utlåning exkl. 

konsumtionskred

iter 

1 649 

635 

1 

660 

982 

1 

676 

164 

1 

690 

291 

1 

705 

092 

1 

729 

262 

1 

741 

290 

1 

756 

132 

1 

772 

685 

1 

785 

767 

1 

803 

385 

1 

819 

069 

 

 

Appendix 7  

 

Möjliga felkällor i beräkningarna 

I analysen görs flertalet antaganden och approximationer som påverkar resultatets 

tillförlitlighet. Den linjära extrapoleringen som används för att skatta värden på hushållens 

skuld för december påverkar storleken på skulden och gör att vi inte kan vara säkra på att 



40 

 

värdet för hushållen skulder är korrekt. Skuldökningen från månad till månad är dock stabil 

och regressionen ser vi som ett av de bättre sätten att extrapolera data i detta fall, samma 

syn har vi på extrapoleringen av antal hushåll. Indelningen av skulden i inkomstgrupper 

upplever vi som den i särklass största felkällan. Riksbanken medger att data över 

fördelningen är inexakt och den summerar dessutom till 101 procent. Fördelningen av lån 

på rörlig och bunden ränta upplever vi som säker när det gäller bolånen, men antagandet att 

alla konsumtionskrediter är rörliga kan tänkas vara felaktigt häri pga. data saknas. 

Konsumtionskrediterna är dock en relativt liten del av lånestocken, och eftersom vi räknar 

med att hela mängden är rörlig, så vet vi också att vi tittar på scenariot med den största 

möjliga inverkan från konsumtionskrediterna. Då vi studerat alla dessa felkällor anser vi att 

man kan ta resultatet, den ökade räntekvoten, som en fingervisning.  

 


