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Belåningsgradens betydelse vid köp av bostad 
 

Att köpa en bostad är ofta den största och viktigaste affären i livet. Det är för många 

också den största löpande utgiften. En god förståelse över vad som påverkar 

boendekostnaden, prissättningen på bostäder och hur en bostadsrättförening 

fungerar är ett bra sätt att skydda sig mot obehagliga överraskningar. Ett ämne det 

sällan talas om vid köp av bostad är belåningsgradens betydelse för risken.  

Bostadsmarknaden har under lång tid haft en mycket positiv prisutveckling. Under t.ex. 

perioden 2006 till 2018 steg priserna på bostadsrätter i Sverige med ca sju procent i snitt per 

år.1 Trots den kraftiga prisuppgången lägger många hushåll idag en lägre andel av sin 

disponibla inkomst på boendet än vad hushållen gjorde för t.ex. fem eller tio år sedan. Att så 

är fallet kan främst förklaras med lägre bostadsräntor och högre disponibelinkomster. Enligt 

Swedbank Boindex lägger hushållen under första kvartalet 2019 i genomsnitt ca 27 procent 

av sin disponibla inkomst på boendet. Enligt en undersökning från Eurostat 2017 lägger 72 

procent av de svenska hushållen i storstäder mindre än 25 procent av den disponibla 

inkomsten på boendet och 17 procent av hushållen mellan 25 och 40 procent av den 

disponibla inkomsten på boendet. Eurostats statistik över Sverige överensstämmer väl med 

andra jämförbara länder. Både Swedbank Boindex och Eurostats undersökning talar för att 

hushållen i Sverige generellt sett har en god köpkraft och därmed goda möjligheter att köpa 

sig ett boende. Dessa två undersökningar talar också för att dagens bostadspriser med 

dagens räntor och disponibelinkomster kan motiveras. Men bakom denna statistik döljer sig 

stora variationer vilket syns tydligt inte minst i Swedbank Boindex som sedan en tid även 

redovisar hushållens köpkraft vid köp av bostad för olika typhushåll. Köpkraften varierar stort 

med hänsyn till geografi och typhushåll. Swedbank Boindex för t.ex. ensamstående med 

barn i Stockholmsregionen ligger på 662 vilket innebär att dessa hushåll i genomsnitt måste 

lägga 45 procent av den disponibla inkomsten på boendet, i detta fall en bostadsrätt på 75 

kvm BOA. Unga förstagångsköpare som vill köpa sig en bostadsrätt i Göteborgsregionen har 

en köpkraft enligt Swedbank Boindex på 74 vilket innebär att de unga måste lägga i 

genomsnitt 41 procent av den disponibla inkomsten på boendet, i detta fall en bostadsrätt på 

35 kvm BOA. Bakom det generellt sett goda läget döljer sig med andra ord stora svårigheter 

för vissa grupper i samhället som t.ex. Ensamstående med barn och Unga 

förstagångsköpare. En lösning som ofta nämns för att öka möjligheterna för fler att köpa en 

bostad är generösare kreditvillkor såsom t.ex. sänkt krav på kontantinsats, lägre kalkylränta 

och mildare amorteringskrav. Ofta motiveras dessa förslag med att hushållens sparkvot är 

hög, bostadspriserna över tid alltid går upp, hushållen har en god motståndskraft mot 

stigande räntor och att risken för stigande bolåneräntor är överdriven eftersom den 

förväntade allmänna räntenivån sjunkit. 

Ur ett privatekonomiskt perspektiv ligger det i farans riktning att många hushåll blivit 

fartblinda av prisuppgångarna på bostadsmarknaden. Många hushåll har inte upplevt 

                                                           
1
 Enligt data från Valueguard (HOXFLATSWE) 

2
 Swedbank Boindex mäter hushållens köpkraft vid köp av bostad. Ett Boindex på 100 innebär att hushållen lägger 30 procent av disponibel 

inkomst på boendet. Ett Boindex över 100 innebär att hushållen lägger mindre än 30 procent av disponibel inkomst på boendet. 
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någonting annat än kraftigt stigande bostadspriser med undantag av de två senaste åren. 

Med en sådan historisk prisutveckling ökar sannolikheten för att hushållen ser köp av t.ex. en 

bostadsrätt som en investering som historiskt alltid gett en god avkastning. Ett rimligt 

antagande är att en hög förväntad avkastning kan bidra till att fler hushåll väljer en högre 

belåningsgrad än om den förväntade avkastingen var lägre. En högre belåningsgrad ökar 

risken.3 Det är därför av stort värde för konsumenten att känna till belåningsgradens 

betydelse för risken. Sambandet mellan risk och belåningsgrad för bostadsrätter i 

Stockholms stad för perioden 2006-2018 framgår av Diagram 1 nedan.  

 

Risken ökar betydligt vid belåningsgrader över 50 till 60 procent. Ur ett privatekonomiskt 

perspektiv är dagens amorteringskrav för nya låntagare att amortera vid belåningsgrader 

över 50 procent knappast överraskande. Ett annat sätt att illustrera risken med hög belåning 

är att se värdeutvecklingen på det egna kapitalet vid olika belåningsgrader i tabellform. Av 

Bilaga 1 Avkastningstabeller framgår hur spridningen på avkastningen på bostadsrätter ökar 

med belåningsgraden. 2017 sjönk värdet på en bostadsrätt i Stockholms stad med i 

genomsnitt 9 procent och 2008 med knappt 8 procent. Bostadsrättsinnehavare med 70 

procents belåning fick se sitt egna kapital minska med 30 procent 2017 och med 26 procent 

2008. De bostadsrättsinnehavare som köpte en bostadsrätt i början av 2017 med 85 

procents belåning kunde vid årets slut konstatera att det egna kapitalet minskat med 60 

procent. Belåningsgraden har bevisligen stor betydelse för risken. Med risk avses 

spridningen på avkastningen eller värdeförändringen på det egna kapitalet mätt som 

standardavvikelse.         

Swedbank och sparbankerna har studerat priserna på bostadsrätter i Stockholm stad4 och 

jämfört avkastningen och risken med Stockholmsbörsen5 under perioden 2006 till 2018. 

Under denna period gav Stockholmsbörsen en avkastning på drygt åtta procent i snitt per år. 

                                                           
3 Risken är definierad som spridningen på den månadsvisa värdeförändringen på det egna kapitalet där det nya egna kapitalet är lika med 
summan av det egna kapitalet månaden innan och värdeförändringen på bostadsrätten en månad senare. 
4 Prisdata från Valueguard, HOX FLAT STOCKHOLM INDEX, månadsdata december 2005 till och med december 2018. 
5
 Med Stockholmsbörsen avses SIX RX Index. 
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Diagram 1. Sambandet mellan risk och belåningsgrad 
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Risken6 uppgick till 17 procent. Ett köp av en bostadsrätt i Stockholm7 gav under samma 

period en avkastning8 på knappt sju procent i snitt per år till risken sju procent. Ett köp av en 

bostadsrätt i Stockholm gav med andra ord 80 procent av avkastningen på 

Stockholmsbörsen men till mindre än halva risken.9 Det är lätt att förstå om hushållen börjar 

se bostadsrätter i Stockholm som en god investering. Tar man dessutom hänsyn till 

belåningsgraden blir det ännu tydligare. Om belåningsgraden uppgick till 85 procent i början 

av 2006 hade avkastningen på eget kapital uppgått till 19 procent i snitt per år under 

perioden 2006 till 2018.10 Men redan vid en belåningsgrad på knappt 30 procent på 

bostadsrätten hade avkastningen på det egna kapitalet uppgått till samma avkastning som 

Stockholmsbörsens avkastning för samma period men till en betydligt lägre risk.11 En högre 

belåningsrad innebär en högre risk. Hushållen bör vara medvetna om det och anpassa 

risken efter de egna ekonomiska förutsättningarna för att undvika ett för högt risktagande. En 

belåningsgrad på 58 procent under perioden 2006-2018 motsvarade samma risk som en 

obelånad aktieportfölj med samma risk som Stockholmsbörsen. En bostadsrätt i Stockholm 

med en belåningsgrad på 85 procent hade under perioden 2006 till 2018 inneburit en risk tre 

gånger så hög som risken på Stockholmsbörsen.12 Korrelationen mellan Stockholmsbörsen 

och marknaden för bostadsrätter i Stockholm var låg under perioden 2006 till 2018.13 Men 

prissättningen av både aktier och bostadsrätter är beroende av räntan. Stiger räntan ökar 

sannolikheten för en svagare prisutveckling på aktie- och bostadsmarknaden. Många hushåll 

i Stockholm har en bostad med ett högt marknadsvärde. Är belåningsgraden hög kan det 

vara klokt ur ett privatekonomiskt perspektiv att beakta detta när investeringar sker i andra 

tillgångar såsom t.ex. aktier och räntebärande värdepapper. Höga bostadspriser i 

kombination med hög belåning kan vara en bidragande orsak till hushållens höga sparkvot 

och räntesparande. Sett ur ett portföljperspektiv kan det vara ett uttryck för diversifiering. En 

permanentbostad som t.ex. en bostadsrätt bör inte ses som en investering på samma sätt 

som aktier eller räntebärande värdepapper. Bostäder kan visserligen ha en bättre 

värdeutveckling än t.ex. aktier men är betydligt dyrare och svårare att snabbt omsätta. Ett 

hushåll kan i praktiken heller inte välja mellan att gå in och ur bostadsmarknaden eftersom 

man alltid måste bo någonstans.  

Sammanfattning 

Att köpa en bostad är ofta den största och viktigaste affären i livet. Det är för många också 

den största löpande utgiften. En god förståelse över vad som påverkar boendekostnaden, 

prissättningen på bostadsrätter och hur en bostadsrättförening fungerar är ett bra och billigt 

sätt att skydda sig mot obehagliga överraskningar och öka sina möjligheter att få ett prisvärt 

och tryggt boende. En hög belåningsgrad på bostaden ökar risken för konsumenten. 

Räntekänsligheten ökar och risken att en stor del av det egna kapitalet kan gå förlorat vid 

                                                           
6
 Risken mäts som standardavvikelsen på spridningen på den månadsvisa logaritmerade avkastningen  

7
 Med bostadsrätt i Stockholm avses HOX FLAT STOCKHOLM INDEX från Valueguard 

8 Med avkastning avses värdeutvecklingen på HOX FLAT STOCKHOLM mellan två tidpunkter. 
9 Den riskjusterade avkastningen för Bostadsrätter i Stockholm uppgick till 0,8 och för Stockholmsbörsen till 0,4 under perioden 2006-2018. 
10 Med en belåningsgrad på 70 procent hade den genomsnittliga avkastningen varit 14 procent i snitt per år. Och med 50 procents belåning 
hade den varit 10 procent.  
11 Vid 28 procent belåning hade avkastningen på eget kapital vid köp av bostadsrätt i Stockholm uppgått till 8,2 procent i snitt per år 
samtidig som volatiliteten uppgått till 9,8 procent. Stockholmsbörsens risk var under samma period 16,7 procent och avkastningen 8,2 
procent.  
12 Vid 85 procents belåningsgrad hade risken på avkastningen på eget kapital uppgått till 48,5 procent. Under samma period uppgick 
volatiliteten (spridningen på avkastningen mätt som standardavvikelse) på aktiemarknaden till 16,7 procent.   
13

 Korrelationen uppgick till 0,2 och beta till 0,1 för perioden 2006-2018. 
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prisnedgång ökar. Genom att anpassa belåningsgraden på bostaden efter den egna 

ekonomin och ta hänsyn till skuldsättningen och belåningsgraden även vid investeringar i 

andra tillgångar som t.ex. aktier och räntebärande värdepapper kan hushållen minska risken 

och minimera osäkerheten över avkastningen på sina samlade tillgångar. En bostadsrätt 

som används som permanentbostad bör inte ses som en finansiell investering eftersom ett 

hushåll inte kan välja mellan att gå in och ur marknaden det vill säga välja mellan att bo eller 

inte bo.   
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Bilaga 1. Avkastningstabeller 

 

 

 

 

 

Avkastningstabell. Ingen belåning.

År

Börsen 

Stockholm

Bostadrätter 

Stockholms 

Stad

2018 -4,4% 2,3%

2017 9,5% -9,0%

2016 9,6% 5,0% 2012

2015 10,4% 17,9% 2010 2014 2015

2014 15,8% 14,7% 2011 2007 2013 2009 2013

2013 28,0% 13,5% 2017 2018 2018 2017 2006 2014 2010

2012 16,5% 7,8% 2008 2011 2008 2007 2016 2016 2015 2012 2006 2009

2011 -13,5% -4,2% <-65% -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% >65%

2010 26,7% 9,9%

2009 52,5% 19,8% Avkastning för olika kalenderår. Röda siffror avser bostadsrätter i Stockholms stad. Svarta siffror avser Stockholmsbörsen.

2008 -39,0% -7,8%

2007 -2,6% 6,3%

2006 28,1% 14,1%

Avkastningstabell. 50 procents belåning på bostadsrätten vid årets början.

År

Börsen 

Stockholm

Bostadrätter 

Stockholms 

Stad

2018 -4,4% 4,5%

2017 9,5% -18,1% 2014

2016 9,6% 10,0% 2012 2013

2015 10,4% 35,8% 2011 2006

2014 15,8% 29,4% 2016 2010 2013

2013 28,0% 26,9% 2017 2018 2017 2007 2014 2010 2015

2012 16,5% 15,7% 2008 2008 2011 2007 2018 2016 2015 2012 2006 2009 2009

2011 -13,5% 19,9% <-65% -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% >65%

2010 26,7% 19,9%

2009 52,5% 39,6% Avkastning för olika kalenderår. Röda siffror avser bostadsrätter i Stockholms stad. Svarta siffror avser Stockholmsbörsen.

2008 -39,0% -15,5%

2007 -2,6% 12,6%

2006 28,1% 28,2%

Avkastningstabell. 70 procents belåning på bostadsrätten vid årets början.

År

Börsen 

Stockholm

Bostadrätter 

Stockholms 

Stad

2018 -4,4% 7,5%

2017 9,5% -30,1%

2016 9,6% 16,7%

2015 10,4% 59,7% 2012

2014 15,8% 49,0% 2018 2016 2013

2013 28,0% 44,8% 2018 2017 2014 2010 2011 2014

2012 16,5% 26,1% 2008 2017 2008 2011 2007 2016 2015 2012 2007 2006 2010 2013 2006 2009 2015 2009

2011 -13,5% 33,1% <-65% -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% >65%

2010 26,7% 33,1%

2009 52,5% 65,9% Avkastning för olika kalenderår. Röda siffror avser bostadsrätter i Stockholms stad. Svarta siffror avser Stockholmsbörsen.

2008 -39,0% -25,9%

2007 -2,6% 21,0%

2006 28,1% 47,1%

Avtastningstabell. 85 procents belåning på bostadsrätten vid årets början.

År

Börsen 

Stockholm

Bostadrätter 

Stockholms 

Stad

2018 -4,4% 15,1% 2015

2017 9,5% -60,2% 2014

2016 9,6% 33,5% 2013

2015 10,4% 119,5% 2011

2014 15,8% 98,0% 2018 2013 2010

2013 28,0% 89,7% 2018 2017 2014 2010 2012 2009

2012 16,5% 52,3% 2017 2008 2008 2011 2007 2016 2015 2012 2006 2016 2007 2009 2006

2011 -13,5% 66,2% <-65% -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% >65%

2010 26,7% 66,2%

2009 52,5% 131,9% Avkastning för olika kalenderår. Röda siffror avser bostadsrätter i Stockholms stad. Svarta siffror avser Stockholmsbörsen.

2008 -39,0% -51,8%

2007 -2,6% 42,0%

2006 28,1% 94,1%
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Bilaga 2 Diagram 
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Diagram 2. Stockholmsbörsen och Bostadsrätter Stockholm 
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Diagram 3. Bostadsrätter Stockholm och Bolån 

Bostadsrätter Stockholm stad Listpriser Bolån 3 månader
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Diagram 4. Stockholmsbörsen och Statsskuldväxlar 3 mån 

Stockholmsbörsen Statsskuldväxlar 3 månader
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Diagram 5. Statsskuldväxlar 3 mån och Bolån 3 mån 

Statsskuldväxlar 3 mån Listpriser Bolån 3 månader
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Att skatta framtida värdeförändring på bostadsrätter 

Om man antar att den logaritmerade avkastningen på värdeförändringen för bostadsrätter i 

Stockholms stad är normalfördelad och skattar väntevärdet och standardavvikelsen med 

historisk data kan nedanstående modell användas för att approximera värdeförändringen ett 

enskilt år för bostadsrätter.14 Modellen är förenad med osäkerhet och skall därför tolkas med 

försiktighet.   

För att skatta värdeförändring med 68 procents sannolikhet: 

Avkastning +/- en standardavvikelse 

För att skatta värdeförändring med 95 procent sannolikhet: 

Avkastning +/- två standardavvikelser  

 

Källor 

Bloomberg 

Swedbank 

Valueguard 

 

Sundbyberg 28 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 För enkelhetens skull har antagits att 𝑒𝜎 − 1 = 𝜎. Med avkastning avses den historiska avkastningen i snitt per år. Med 

standardavvikelsen avses den genomsnittliga historiska spridningen på avkastningen/värdeförändringen.   
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Snabbfakta - Hushållens boendeekonomi 

Hushåll i Sverige 

Sverige har drygt tio miljoner invånare som lever i 4,7 miljoner hushåll. 1,8 miljoner av dessa 

hushåll består av en person. Övriga bor tillsammans med andra vuxna med eller utan barn. 

Det finns ca fem miljoner bostäder i Sverige varav hälften utgörs av lägenheter. En och en 

halv miljon lägenheter är hyresrätter och drygt en miljon lägenheter är bostadsrätter. Övriga 

bostäder utgörs av småhus och specialbostäder. Under 2018 flyttade folk nästan 1,5 miljoner 

gånger inom Sverige. Två av tre flyttar inom den egna kommunen.15 Under 2018 var det 

vanligast att flytta bland 19-34 åringar. Drygt var fjärde person i den åldersgruppen flyttade. 

Kvinnor i den åldersgruppen flyttar oftare än män. Drygt 30 procent av dem bytte adress 

under 2018.16  

Bolån 

I mars 2019 hade hushållen 3 317 miljarder i lån med bostaden som säkerhet.17 Hushållens 

bolån har under två decennier ökat snabbare än hushållens inkomster och under många år 

haft en hög ökningstakt. Sedan 2016, när det första amorteringskravet infördes, har dock 

ökningstakten sjunkit från knappt nio procent till fem procent. 

Hushållens skuldsättning 

Lågt byggande, hög befolkningstillväxt och låga räntor har resulterat i kraftigt stigande 

bostadspriser och en ökad skuldsättning bland hushållen. Den så kallade skuldkvoten, 

låneskulden i relation till disponibel inkomst, har sedan 2000 ökat från 110 till 186 procent 

2018. Den höga skuldkvoten kan till stor del förklaras av det väsentligt lägre ränteläget. 

Avgörande för hur mycket lån hushållen klarar av är hur höga räntebetalningarna är i 

förhållande till hushållens inkomster. Ränteutgifternas andel av disponibel inkomst mäts med 

hjälp av den så kallade räntekvoten. Kvartal två år 2000 var räntekvoten 4,2 procent. Kvartal 

två år 2018 var räntekvoten 2,5 procent.18 Många hushåll har tack vare lägre ränta idag och 

en god löneutveckling en lägre boendekostnad trots väsentligt högre skuldsättning. Mest lån 

har låntagare i åldern 36-40 år. 2016 uppgick den genomsnittliga skulden till 1,1 miljoner 

kronor och medianskulden till 900 000 kronor.19 

Hushållens räntekänslighet  

Med ökad skuldsättning följer en ökad räntekänslighet. Enligt Riksbankens beräkningar från 

2017 så ökar ränteutgifterna med 400 kronor per månad för 50 procent av de skuldsatta 

hushållen om räntorna stiger med en procent. Men det finns stora skillnader: för elva procent 

av hushållen (ca 300 000 hushåll) skulle ränteutgifterna öka med 1 500 kronor per månad.     

                                                           
15 En adressändring i folkbokföringen i Sverige räknas som en flyttning. Antalet flyttar är dock inte samma sak som antalet personer som 
har bytt bostad eftersom samma person kan flytta flera gånger under ett år. Under 2018 bytte ca 1,3 miljoner personer bostad samtidigt 
som antalet flyttar var 1,5 miljoner. 
16 Källa: Statistiska centralbyrån 
17 Källa: Statistiska centralbyrån 
18 Källa: Ekonomifakta 
19 Källa: Riksbanken 


