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Sammanfattning 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka om upplåtelseformerna ägarlägenhet och bostadsrätt har 
någon inverkan på bankernas upplåning och utlåning.  
 
Bankernas upplåning skiljer sig inte åt i någon större bemärkelse, mycket till följd av de 
regleringar som finns. Det finns främst tre komponenter som finansierar bankens utlåning och 
dessa är: bankens tillgångar, deposits och wholesale funding.  
 
Om låntagaren köper en bostadsrätt eller ägarlägenhet kommer inte att påverka dennes 
räntekostnad. Det som påverkar kundens räntekostnad är dennes belåningsgrad, risken för 
kreditförluster m.m. Lån upp till 75 procent finansieras med en lägre upplåningskostnad än 
topplån. En lägre upplåningskostnad kan påverka låntagarens räntekostnad positivt. En kund 
som lånar mer än 75 procent riskerar att tvingas stå en högre kostnad för den andelen av lånet 
som följer efter 75 procent till följd av att den andelen finansieras av annat än säkerställda 
obligationer. Bankernas upplåningskostnad ökar när de inte kan garantera säkerhet i sina lån 
och det finns således ett samband mellan bankens upplåningskostnad och den enskilde 
låntagarens kostnad för sitt bolån.  
 
Genom att upplåningen har många likheter banker emellan har också bankernas form av 
utlåning till kund fler likheter än skillnader. Kriterierna för att bevilja bolån ser väldigt lika ut 
för bankerna. Samtliga banker ser till kundens återbetalningsförmåga och vilka säkerheter 
banken kan ta för lånet. En del banker lägger också stor vikt vid bostadens läge med 
motiveringen att prisutvecklingen i glesbygd är sämre än den i tätort vilket riskerar att banken 
inte återfår sina utlånade medel när bostadsägaren ska flytta.  
 
Vilken upplåtelseform låntagaren väljer påverkar varken bankens upplåning eller utlåning sett 
till kostnader, så länge upplåtelseformen klassificerar sig i säkerhetsmassan. Vikten ligger 
således inte i hur kunden vill bo utan vilka förutsättningar kunden har och hur stort lån denne 
vill ta.  
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Abstract 
 
The aim of this study is to examine if the form of tenure has any impact of the banks 
borrowed funds and lending.  
 
The banks borrowing do not differ in any significant way between the credit agencies, most 
due to the regulations that exist and must be followed. There are mainly three factors that 
finance the banks lending: the banks assets, deposits and wholesale funding. 
 
The borrowers choice of tenure will not affect the cost of interest. What affects the borrowers 
cost of interest is the loan to value ratio, the risk of credit loss etc. Loan up to 75 percent is 
funded by a lower cost of the banks borrowed funds than second mortgage loan. A lower cost 
of borrowing can affect the borrowers cost of interest in a positive way. A borrower that 
borrows more than 75 percent risks a higher cost of interest for the loan that can’t be financed 
by cover bond funding. The banks cost of borrowing increases when they can’t guarantee 
collateral in their own loans, thus there is a relationship between the banks cost of borrowing 
and the borrowers cost of interest.  
 
Since the banks borrowing have a lot of similarities their lending also has more similarities 
than differences. The criteria’s to approve an application of mortgage does seem to look the 
same for all banks. The banks are taking repayment ability and collaterals into account.  
 
However, which form of tenure the borrower chooses does not affect the banks borrowing and 
lending seen to costs, as long as the form of tenure is included in the collateral value. Thus, 
the importance does not lie in how the borrower wants to live, it lays in the borrower 
conditions and how big of a loan the borrower wants to have.     
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1. Inledning 
 
1.1 Ämne |  bakgrund 
I Sverige har vi under många år haft tre typer av boendeformer vilka kan tas i uttryck på olika 
sätt. Dessa är egnahem, hyresrätt och bostadsrätt. Bostadsrätter kan exempelvis ta formen av 
både radhus, flerfamiljshus och lägenheter. I maj 2009 infördes en ny boendeform, benämnd 
ägarlägenhet.  
 
Ägarlägenheter har inte fått den genomslagskraft som många i början trott och hoppats på 
varvid det uppstår en fundering kring varför det blivit så. Beror det svaga intresset för den nya 
upplåtelseformen på bankens ställningstagande till den eller är det de bostadssökande som 
inte vill investera i ägarlägenheter? Frågan väckte intresse varvid det undersöktes vad som 
påverkar intresset för bostäder.  
 
Att köpa bostad är en investering som ofta kräver stora mängder monetära medel, vilka kan 
behöva lånas. Sett till bankens upplåning tycks det finnas ett värde för bankerna att samman-
ställa en stor massa med säkerheter för bolån i en så kallad säkerhetsmassa, som också är den 
underliggande tillgången i säkerställda obligationer vilka kan finansiera utlåning. Kommer en 
ny upplåtelseform (ägarlägenheter) kunna ta en plats i denna säkerhetsmassa och hur skulle 
det i så fall påverka investeringsviljan hos de som köper säkerställda obligationer samt då 
också indirekt påverka bankens finansieringskapacitet för bolån?  
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera om eller hur olika upplåtelseformer påverkar bankens 
upplåning och utlåning.  
 
 
1.3 Frågeställning 

-‐ Hur finansierar banken sin utlåning? 
-‐ Påverkas bankens upplåning av olika upplåtelseformer? 
-‐ Påverkar olika upplåtelseformer bankens utlåning?  

 
 
1.4 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att behandla ägarlägenheter och bostadsrätter i Sverige då dessa 
upplåtelseformer är till synes liknande men skiljer sig i avseenden kring pantsättning och 
ägande. 
 
 
1.5 Metod 
Uppsatsen är en kvalitativ studie där metoden för datainsamling är ”Qualitative Research 
interviewing”. Data är inhämtad genom intervjuer med banker. För vår studie var kvalitativ 
data ett självklart val då frågorna är komplexa och intervjuer ger således möjlighet till många 
följdfrågor och kvalité i varje enskilt svar. En kvantitativ studie hade varit mycket 
svårarbetad. Ett exempel hade varit att göra en enkät och skicka ut till så många bank-
tjänstemän som möjligt men till följd av att frågeställningen kräver specifika kunskaper hade 
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kvalitén i en sådan undersökning troligen blivit bristande. Med stöd av ovanstående 
argumentation anses kvalitativ metod vara lämplig för studien.  
 
Vi kontaktade till en början tre bankkontor i Karlstad och fick svar från samtliga varvid möten 
för intervju bokades in. Vi insåg snabbt att vi skulle behöva ta kontakt med huvudkontoren för 
att framförallt få svar på vår frågeställning gällande bankers upplåning. Vi kontaktade därför 
två huvudkontor och fick svar från båda. Första kontakten med bankerna skedde genom mail 
eller telefonsamtal. Samtliga banker fick vid förfrågan om intervju, tillgång till vår fråge-
ställning och en närmare precisering om uppsatsens ämne. Intervjuerna hölls i Karlstad och 
Stockholm på respektive banks kontor. Samtliga intervjuer har spelats in och därefter gjordes 
transkribering. Datan sammanställdes och applicerades sedan på uppsatsen.  
 
Vi har valt att inte exemplifiera våra frågeställningar med hjälp av beräkningar då exemplen 
skulle bli identiska och därför anser vi att det inte tillför nödvändig relevans till uppsatsen. 
För att möjliggöra för fullständig information kring våra frågor har vi garanterat bankernas 
anonymitet. I kapitel 3 och 4 kommer därför information från bankerna betecknas med 
anonym källa 1 och 2. I analysavsnittet är samtlig information hämtad från bankerna. 
 
Vi tror att vald metod skapat goda förutsättningar för oss att komma verkligheten och 
sanningen så nära som möjligt.  
 
Vår första fråga gäller bankernas upplåning, en fråga som besvaras redan innan analys-
avsnittet. Anledningen till att frågan blir besvarad i ett tidigt skede är framförallt för att den är 
så pass fundamental för förståelse av vidare diskussioner i uppsatsen. I analysavsnittet 
utvecklas svaret på frågan och i kölvattnet av redogörelsen får vi också svar på om det finns 
någon skillnad mellan bankernas upplåning.  
 
 
1.6 Disposition 
Uppsatsen börjar med en sammanhängande text där vi belyser och förklarar viktiga begrepp 
som kan vara av vikt för läsaren för en god förståelse av uppsatsen. Därefter beskriver vi i två 
kapitel hur bostadsrätter respektive ägarlägenheter bildas och hur nyttjandehavaren/ägaren 
kan förfoga över lägenheten samt hur belåningen går till för de båda. Vi tydliggör vidare hur 
bankernas kreditprövning ser ut när de ska undersöka kundens betalnings- och återbetalnings-
förmåga. För att därefter förklara vilka rättigheter bankerna har om de inte återfår sina 
utlånande medel. Vi fokuserar sedan på bankens upplåning för att få en förklaring på hur de 
finansierar sin utlåning. Slutligen sammanställer vi det insamlade materialet från intervjuerna 
och analyserar det för att därefter ge vår åsikt kring analysen och avslutningsvis dra en 
slutsats ur det diskuterade.  
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2. Teori 
 
2.1 Juridisk teori 
 
2.1.1 Fastighet 
För att underlätta läsarens förståelse av uppsatsen redogörs det i följande kapitel för väsentliga 
begrepp. I uppsatsen används ofta begreppet fastighet, varför det kan vara av vikt för läsaren 
att få en juridisk förklaring på vad fastighet är. Många har uppfattningen att en fastighet är en 
byggnad vilket inte är korrekt. Byggnad på fastighet är fastighetstillbehör och fastigheten 
utgörs av enbart marken som byggnaden står på. Begreppet villafastighet som återkommer i 
uppsatsen står för en villa som står på mark, där marken inte är utarrenderad eller upplåten i 
form av tomträtt. I Jordabalken (1979:994) 1:1 beskrivs fastigheter som fast egendom som är 
jord (mark). Jorden är indelad i olika områden genom exempelvis avstyckning, klyvning eller 
sammanläggning (2:1 Fastighetsbildningslag (1970:988)) och utgör då fastigheter. En 
fastighet avgränsas antingen horisontellt eller horisontellt och vertikalt. En horisontell 
avgränsning är enbart ett markområde där byggnad på marken blir fastighetstillbehör enligt 
2:1 Jordabalk (1970:994). En avgränsning som sker horisontellt och vertikalt kallas 
tredimensionell fastighet (1:1 a Jordabalk (1970:994)) och en ägarlägenhetsfastighet enligt 
samma lagrum, är således en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma mer än 
en enda bostadslägenhet.  
 
2.1.2 Skuldebrev 
Om kreditgivaren anser sig trygg med att bevilja lån till den sökande upprättas en 
avtalshandling (skuldebrev) som binder långivaren att förplikta sig till träffad överens-
kommelse. Skuldebrev är en ensidig till det yttre fristående handling, i vilken någon utfäster 
sig att betala ett belopp i pengar eller erkänner sig ha en skuld i pengar. Skuldebrev finns i 
enkel och löpande form. Löpande skuldebrev finns som innehavarskuldebrev (ställt till 
innehavaren) och orderskuldebrev (ställt till viss man eller order) medan enkla skuldebrev 
enbart kan inta en form. Enkelt skuldebrev är till skillnad från löpande skuldebrev ställt till 
viss namngiven person och är inte bärare av en rättighet. Gäldenären till ett enkelt skuldebrev 
kan göra samma invändningar till ny borgenär som den hade rätt att göra till ursprunglig 
borgenär, 27 § Lag (1936:81) om skuldebrev. Medan gäldenär som utfäst ett löpande skulde-
brev har en begränsad invändningsrätt till ny borgenär (15 § Lag (1936:81) om skuldebrev).  
 
Ibland bryter låntagaren mot det skuldebrev som kreditgivaren och långivaren har uppställt 
mellan sig. Kreditgivaren har då utsökningssrätt något som diskuteras vidare i 6.3. För att 
underlätta läsarens förståelse i kap 6 beskrivs här den främsta formen av utsökning, nämligen 
utmätning. Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i anspråk för att medlen ska kunna 
betala skuld, 4:2 Utsökningsbalk (1981:774). Om långivare har pant i egendomen har denne 
företrädesrätt vid utmätning. Det innebär att långivaren har rätt att få ut sin fordran till det 
belopp pantbrevet täcker, 6:3 Jordabalk (1970:994). 
 
2.2 Ekonomisk teori 
 
2.2.1 Säkerhetsmassa 
I kap 7 beskrivs kreditgivarnas belåning där stor vikt lagts vid den säkerhetsmassa som 
bankerna ställer ut som säkerhet för att bevilja lån. Säkerhetsmassa är den garanti som finns i 
en säkerställd obligation. I Sverige består massan främst av bankens bolån. Massan kan 
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kortfattat förklaras som den aggregerade stocken av bolån och andra lån med underliggande 
säkerheter som används som säkerhet för en obligation. Denna säkerhetetsmassa gör det 
möjligt att ge ut större obligationer och på så sätt få in mer pengar för finansiering samtidigt 
som man håller räntan på obligationen lägre vilket minskar den så kallade upplånings-
kostnaden. (Riksbanken 2013) 
 
I uppsatsen diskuteras upplåning och utlåning vilken är en form av prissättning på lån för 
bank respektive enskild låntagare. Det är därför av vikt att ha en övergripande förståelse kring 
hur prissättning i allmänhet går till varvid det nedan följer en utförlig redogörelse.  
 
2.2.2 Prissättning 
Prissättning styrs i allmänhet av faktorerna utbud och efterfrågan. Den allra enklaste formen 
av prissättning är den för en marknad i perfekt konkurrens. På en marknad där perfekt 
konkurrens råder, kan prissättningen kortfattat och en aning förenklat, förklaras som en 
marknad med många företag som erbjuder homogena produkter och där ingen aktör på 
marknaden ensam kan påverka marknadspriset på varan. Det viktiga som behövs tas med är 
egentligen synen på att priset på en produkt sätts vid jämvikten på marknaden, med andra ord 
där efterfrågekurvan och utbudskurvan möts. Formen av prissättning på pengar kan vara lite 
klurig att ta till sig då man lätt kan tänka sig att efterfrågan på pengar är svår att identifiera då 
de flesta rationella människor alltid efterfrågar mer pengar oberoende av storleken på sin 
förmögenhet. Men priset på pengar sätts inte efter det utan snarare av efterfrågan för att låna 
pengar. Själva priset på pengar kallas i dagligt språk för ”räntan” (engelska interest rate) och 
är en procentsats som betalas (oftast månatligen) för att få låna pengar.  
 
För att förstå sig på hur prissättningen på bolån sker behövs ytterligare några steg tas. Det 
beror i grund och botten på att den svenska marknaden för bolån inte råder under perfekt 
konkurrens utan efterliknar snarare ett oligopol. I ett oligopol finns det endast ett fåtal säljare 
av en produkt.  
 
I figur 2.1 illustreras kurvorna för utbud (!

!
)!"##$% och efterfrågan på lån (!

!
)!"#$%&, vilket 

representerar mängden av lån L, som beror på prisnivån P d.v.s. räntan. 
 
Figur 2.1 
Bankernas ”spread” och tak för inlåning 
 
 

 
källa: O. Beim, et al. 2001 

L = Lån 
P = Prisnivå 
 
(!
!
)!"#$%&  = Privata låntagares efterfrågan på 

lån, som en funktion av den reala räntan. 
(!
!
)!"##$% = Långivares utbud av lån, som en 

funktion av den reala räntan.    
E = jämvikten mellan utbud och efterfrågan 
(𝐿/𝑃)! = mängden av lån i en marknad med 
jämvikt 
𝑅! = den reala räntan på lån i en marknad med 
jämvikt 
 
(𝐿/𝑃)! = kvantitet av lån när bankerna erlägger 
en ”spread” mellan inlåningsräntan 𝑅! och 
utlåningsräntan 𝑅! . 
(𝐿/𝑃)!  = Kvantitet av lån vid införandet av ett 
tak för räntan på inlåning 𝑅!"  som tvingar 
utlåningsräntan till en nivå av 𝑅!" . 
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På marknaden för utlåning kan ses en negativt lutande efterfrågekurva som korsas av en 
positivt lutande utbudskurva. Där dessa möts ges marknadsräntan för en marknad i jämvikt 
(se figur 2.1). Efterfrågan på lån förklaras av den rådande reala marknadsräntan liksom 
utbudskurvan. Utbudskurvan kan tolkas som en illustration för kostnaderna som förknippas 
med utlåningen. Därav kan lutningen på utbudskurvan tolkas som marginalkostnad och på 
samma sätt även benämna lutningen på efterfrågekurvan som marginalintäkten för ett 
ytterligare lån. Efterfrågekurvan kan förskjutas åt höger eller vänster beroende på 
inkomstnivån i ekonomin. En ökad inkomst leder till möjligheten att köpa ett finare hus och 
ökar därefter även efterfrågan vilket förskjuter kurvan för efterfrågan åt höger och skapar en 
ny jämviktsnivå. Utbudskurvan kan även den skifta både höger och vänster vilket sker genom 
en förändring i de fasta kostnaderna för produkten, i detta fall kan till exempel upplånings-
kostnaderna antas vara fasta. 
 
Bankernas utlåning kommer i realiteten aldrig att nå jämviktsnivån. Detta beror på att 
bankerna, genom inlåningsräntan, måste täcka sina rörelsekostnader för att bedriva 
verksamheten (lönekostnader m.m.). Detta görs genom att hålla en ”spread” mellan 
inlåningsränta och utlåningsräntan vilket egentligen innebär att man har en förhållandevis 
högre utlåningsränta gentemot inlåningsräntan. Den gröna vertikala linjen i figur 2.1 
illustrerar ”spreaden” och ges av (𝑅! - 𝑅!). Detta leder i sin tur till att räntan på inlåning blir 
lägre jämfört med vid jämviktsnivån, utlåningsräntan blir högre och mängden lån minskar 
från  (𝐿/𝑃)! till (𝐿/𝑃)!. Det är vanligt att det införs så kallade räntetak på inlåningsräntan. 
Detta gör man för att bibehålla säkerheten i bankerna genom att på så sätt öka bankens 
lönsamhet samt förebygga risken för en kraftig konkurrenssituation på inlåning. Likt figur 2.1 
visar leder ett räntetak 𝑅!"  till en minskning av utbjuden kvantitet samt en ökad utlånings-
ränta 𝑅!" . (O. Beim, et al. 2001) 
 
Om fokus flyttas till just utbudet av bolån kan det konstateras att det är en form av produkt 
som faktiskt prissätts med en utlåningsränta till kunden. Räntan d.v.s. priset för produkten 
bolån grundas dock, liksom för alla andra produkter, även den i produktkostnaden.  
 
När man ska ta ett bolån jämför man ofta vilken ränta man kan få från olika kreditgivare. 
Detta för att man vill få en så låg kostnad som möjligt för att låna pengar. Men hur kommer 
det sig då att olika kreditgivare kan erbjuda olika räntor, och vad avgör vilken ränta den 
specifika kunden får? 
 
I Boken Bolån – kunskap för Swedsecs licensiering (Ridder 2016) beskrivs de komponenter 
som räntan delas in i.  
 
Likt beskrivet i figur 2.2 beror priset på ett bolån på dels själva produkt-kostnaden som 
grundas i upplåningskostnaden. Upplåningskostnaden är därmed den kostnad som kredit-
givaren har för att låna sina pengar. Denna kostnad utgör den största delen av kreditgivares 
kostnader för att låna ut pengar. Räntan grundas också i olika former av risk där man till 
exempel tar hänsyn till risken att kunden inte klarar av att betala för lånet vilket skulle leda till 
kapitalförluster. Dessa risker kan kopplas till betalningsförmågan samt återbetalnings-
förmågan hos kunden. Dålig betalningsförmåga innebär att kreditgivaren riskerar att dennes 
ersättning för utlåning av pengar uteblir. Ersättningen är i huvudregel räntebetalning. Dålig 
återbetalningsförmåga innebär att kreditgivaren bedömer att låntagaren riskerar att inte kunna 
återbetala lånet och ska inte blandas ihop med räntebetalningen. En uppskattad dålig 
återbetalningsförmåga leder ofta till att kreditgivaren sätter en högre ränta för att väga upp 
mot risken att inte återfå sina utlånade pengar. (Ridder 2016) 
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Figur 2.2 
Räntans olika beståndsdelar 

 
Bild: Ridder, 2016  
 
Räntesättningen kan med andra ord ses som en komplexare typ av prissättning då den beror på 
många olika faktorer så som produktkostnader i form av upplåningskostnader, osäkerheten i 
om-världen, psykologi, enskilda riskbedömningar m.m. Proportionerna av räntans parametrar, 
som illustrerats i figur 2.2, skiftar allt eftersom reporäntan justeras av riksbanken. Reporäntan 
kan ofta ses som en utgångspunkt för räntenivån för utlåning. Vid en förändring av reporäntan 
kan bankerna således motivera en förändring i utlåningsräntan. Reporäntan kallas också för 
”styrräntan” vilket förtydligar påståendet att denna faktiskt styr bankens räntesättning. 
Reporäntan förklarar var vi är i konjunkturcykeln. Kreditgivaren får således genom repo-
räntan en fingervisning om vart ekonomin är på väg samtidigt som man får ett pris på den 
kortsiktiga upplåningen som delvis kan fastställas som en ”produktionskostnad”. Reporäntan, 
lagar och andra regler kring kapitaltäckningskrav etc. gör att banken får en mängd pris-
sättningspåverkande faktorer som kan hållas konstanta. Att faktorerna kan hållas konstanta 
förenklar bankens prissättningsprocess (räntesättning) då banken i stora drag kan generalisera 
risker såsom omvärldens osäkerhet och andra aspekter som styrräntan i stället tar hänsyn till. 
Således ger det banken möjlighet att justera räntan efter kundspecifika faktorer vilket grundas 
i kreditprövningen.  
 
Det kan konstateras att dessa faktorer ligger till grund för prissättningen av ett bolån där 
upplåningskostnaden är den största och mest omfattande kostnaden vilken går att likställas 
som grunden i produktkostnaden, ”netto-produktkostnaden”. Denna kostnad är relativt sett 
konstant för alla banker och är därför inte en konkurrenskraftig del av produktkostnaden. 
Bland de orangea delarna (se figur 2.2) som ingår i bruttomarginalen hittar vi några faktorer 
som bankerna sinsemellan kan använda för att konkurrera. Vissa faktorer är begränsade av 
regleringar så som kapitaltäckningskrav och för att återkoppla till figur 2.1 kan sådana 
regleringar påverka ”spreaden” då den påverkar inlåningsräntan. 
 
Ett kapitaltäckningskrav innebär att banken har ett vist krav på hur mycket eget kapital som 
måste finnas i banken procentuellt sett till utlåningen för att använda som en slags säkerhet för 
bankens intressenter. Detta förknippas med en kostnad i att binda upp kapital då det idag råder 
en negativ ränta hos riksbanken om bankerna placerar pengarna där, men även eller snarare en 
alternativkostnad för de likvida medel som används som kapitaltäckning istället för utlåning. 
Detta kan alltså ses som en fast kostnad och förskjuter utbudkurvan för lån uppåt/vänster 

RÄNTA	  

indirekta	  kostnader	  

Försäljningskostnader	  

Kreditförluster	  

Kapitaltäckningskostnad	  

Resolutionsavgift	  

Nettomarginal	  

Upplåningskostnad	  

Bruttomarginal 
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vilket innebär högre räntor och minskad utbjuden kvantitet av lån. I denna parameter är det 
alltså svårt för banker att konkurrera. Detta sker istället i andra faktorer så som 
försäljningskostnader och hänsynen till risktagande med mera. Dessa faktorer är sådana som 
kan påverka marginalkostnaden för lånen och därmed lutningen på utbudskurvan för lån. 
  
Studien kommer inte att beröra detta djupare då det inte är av vikt för kommande diskussioner 
i undersökningen. Denna grundläggande förståelse för vad priset på pengar är och hur den 
sätts är dock viktigt för en övergripande förståelse för ämnet och diskussionerna kring 
utlåning och vidare även för upplåning.  
 
2.2.3 Upplåning och investering 
När banker lånar upp pengar kan de göra det genom att ställa ut obligationer för investerare 
att köpa. Hur detta fungerar rent praktiskt beskrivs närmare i avsnitt 7.1.2.2. Ett köp av en 
obligation kan kortfattat beskrivas som att investeraren lånar ut pengar under en viss period 
mot en på förhand bestämd ränta på de lånade pengarna. En obligation är en relation mellan 
två parter genom ett finansiellt kontrakt. Det är viktigt att förstå att denna form av ränta också 
är ett pris på pengar d.v.s. att låna pengar. Den utbetalda räntan för obligationsupplåning är i 
regel det pris som kreditgivare betalar för att låna stora summor pengar av investerare. Räntan 
sätts på liknande sätt som den tidigare nämnda bolåneräntan.  
 
Kreditgivarens säkerhet vid belåning är benämnd säkerhetsmassa och förklaras i kapitel 2.2.1 
samt närmare i kapitel 8. Här blir dock risken desto viktigare då själva räntan är beroende av 
den uppskattade risken man tar genom att köpa en obligation. Man kan lite slarvigt även säga 
att kreditgivaren som ställer ut obligationen har samlat en viss mängd risk i form av 
säkerhetsmassan för att kunna få en så låg kostnad som möjligt. I boken Foundations of 
Finance (Keown et al. 2011) definierar man risk som den potentiella variabiliteten av 
framtida pengaflöden. Ju större spann av möjliga utfall, desto större är risken. Detta är den 
uppfattningen av risk som kommer att användas i följande resonemang för att förklara hur 
obligationsmarknaden fungerar. 
 
När en investerare intresserar sig för att köpa en obligation grundas urvalet på vilken risk 
investeraren är beredd att ta. Dessa tankar inom riskteori brukar ofta uttryckas i begrepp så 
som ”risk vs. reward” eller ”return on risk”. Keown (2011) beskriver denna relation med 
hjälp av uttrycket ”required rate of return” eller ”begärd avkastning på investerat kapital”. 
Detta härleds genom följande formel: 
 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟´𝑠  𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑  𝑟𝑎𝑡𝑒  𝑜𝑓  𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 = 𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑓𝑟𝑒𝑒  𝑟𝑎𝑡𝑒  𝑜𝑓  𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 + 𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚   
 
”Risk free rate of return” är det avkastningskrav som inte grundas i någon riskbedömning, det 
kan till exempel vara 2 % i avkastningskrav för att täcka minskningen i realt värde på pengar 
som bör ske årligen sett till inflationsmålet i Sverige som idag ligger på denna nivå. Detta för 
att skydda sina investerade pengar mot inflationen. 
 
”Risk premium” (riskpremien) är den delen som grundas i den uppskattade risken för varje 
enskild obligation. Ju större risk man tar att förlora alla eller delar av sina investerade pengar 
desto mer vill man få betalt för det helt enkelt. Det handlar först och främst om att 
investeraren ställer ett avkastningskrav utefter den förväntade risken och inte någon utlovad 
ränta på investerat kapital. Den förväntade risken skall med andra ord stå i proportion till den 
förväntade avkastningen. (Keown et al. 2011) 
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Capital asset price model (CAPM) är en mer utvecklad modell för att förklara hur 
avkastningskravet från investerarna sätts. Formeln ser ut som följer: 

r! = r! + B!(r! − r!) 
rf= ”Risk free rate” (se förklaring ovan) 
Ba= ”Beta of security” 
r!= ”Expected market return” (Se förklaring för ”risk premium”) 
 
Grundläggande för modellen är att investeraren ska bli kompenserad på två sätt för sin 
investering. Dels för uppfattningen om att pengar nu är mer värda än i framtiden vilket kan 
kopplas samman med inflationen, dels det risktagande som investeraren tar i samband med 
investeringen. 
 
Det är med andra ord den riskfria räntan som ger investeraren kompensation för inflation/ 
tidsaspekten på pengar. Resterande del av CAPM kompenserar investeraren för risken och 
beräknar vilken avkastning som krävs för investeraren. Detta görs med hjälp av beta-värdet 
som uppskattar skillnaden mellan avkastningen på den aktuella investeringen jämfört med 
marknaden över en viss period och den övergripande riskpremien på marknaden (r! − r!). 
(Keown et al. 2011) 
 
2.2.4 ”Rating” 
För att bedöma förväntad risk i obligationer använder man idag ”rating-institut” som granskar 
risken för kreditförluster och säkerheten bakom obligationerna. Ett av de vanligaste rating-
instituten är Standard & Poor´s. nedan följer deras lista över betygsranking av obligationer: 
 
Figur 2.3. 
Ratingskala för obligationer 
 

 
Bilden är en förenklad version av den bild som presenterats på standard & Poor´s hemsida 2005 och som även 
använts i boken Foundations of Finance (Keown et al. 2011). 

AAA	  
• De&a	  är	  det	  högsta	  betyget	  och	  ger	  indike7oner	  på	  a&	  obliga7onen	  har	  en	  väldigt	  hög	  kapacitet	  a&	  betala	  7llbaka	  den	  huvudsakliga	  skulden	  och	  
räntan.	  

AA	  
• De&a	  kvalificeras	  också	  som	  hög-‐kvalita7va	  obliga7oner.	  Deras	  kapacitet	  a&	  betala	  7llbaka	  skulden	  och	  räntan	  är	  väldigt	  stark.	  I	  de	  allra	  flesta	  
fall	  är	  det	  enbart	  små	  skillnader	  som	  skiljer	  dessa	  från	  betyget	  AAA.	  

A	  
• Obliga7oner	  med	  betyget	  A	  har	  en	  stark	  kapacitet	  a&	  betala	  7llbaka	  skuld	  och	  a&	  betala	  räntan.	  Trots	  det	  är	  dom	  lite	  mer	  utsa&a	  för	  för	  
förändringar	  av	  ekonomiska	  förhållanden.	  

BBB	  
• Obliga7oner	  med	  betyget	  BBB	  betraktas	  ha	  en	  direkt	  kapacitet	  a&	  betala	  7llbaka	  skulden	  och	  betala	  räntan.	  Dock	  	  u&rycker	  dessa	  oHa	  avsaknad	  
av	  säkra	  parametrar,	  ogynsamma	  ekonomiska	  förhållanden	  eller	  föränderliga	  förjållanden	  vilka	  är	  mer	  sannolika	  a&	  leda	  7ll	  försämrad	  
återbetalningsförmåga	  samt	  betalningsförmåga.	  De&a	  i	  förhållande	  7ll	  obliga7oner	  i	  kategorin	  A.	  

BB,	  B	  
CCC,	  CC	  

• De&a	  betyg	  betraktas	  övervägande	  som	  spekula7va	  med	  återbetalningsförmågan	  och	  betalningsförmågan	  i	  åtanke.	  BB	  är	  den	  lägsta	  graden	  av	  
spekula7on	  och	  CC	  är	  den	  högsta	  graden.	  Dock	  har	  dessa	  obliga7oner	  vissa	  kvalitéter	  och	  står	  för	  en	  viss	  säkerhet	  trots	  a&	  dessa	  hamnar	  i	  
skymmundan	  för	  en	  stor	  mängd	  osäkerheter	  och	  högt	  risktagande	  som	  lä&	  sä&er	  en	  investerare	  ogynsamt	  posi7onerade.	  

C	  
• Betyget	  C	  reserveras	  för	  "inkomstobliga7oner"	  där	  ingen	  ränta	  betalas.	  

D	  
• Obliga7oner	  med	  betyget	  D	  brister	  i	  betalningsförmåga	  och	  återbetalning	  av	  skuld	  och	  betalning	  av	  ränta	  kan	  komma	  a&	  ske	  i	  eHersko&.	  
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Anledningen till att man som kreditgivare vill få sina obligationer klassificerade som AAA-
obligationer är för att dessa typer av obligationer är klassificerade som säkrare. Med en 
säkrare obligation kommer köparen/investeraren kräva ett lägre avkastningskrav. Av-
kastningskravet på obligationerna är bankens största produktkostnad för att finansiera sina 
bolån och annan utlåning. Kortfattat kan det sammanfattas som följande: ju högre säkerhet i 
obligationen ! högre ”rating” ! lägre avkastningskrav från investeraren ! lägre 
upplåningskostnad ! billigare produktkostnad vilket möjliggör högre marginaler eller lägre 
utlåningsränta. 
 
Det kan konstateras att köparen av obligationen ser till vilken ”rating” obligationen har. Detta 
gör att dessa ”ratinginstitut” så som Standard & Poor´s bär stort ansvar i att säkerställa den 
faktiska säkerheten i obligationen. För tänk om alla obligationer skulle klassificeras som AAA 
trots att det finns vitala brister i de underliggande säkerheterna. Detta kan leda till enorma 
ekonomiska kriser varför det är otroligt viktigt att dessa obligationer ständigt omvärderas. 
 
I boken Intermediate Microeconomics (Varian 2014) beskriver man ett estimat som hjälper 
investerare och även utställare av obligationer att uppskatta den faktiska risken och sin 
exponering mot riskerna för kreditförluster. Estimatet är ”Value at Risk” (VaR) och estimerar 
risken i en sammansättning av tillgångar likt en säkerhetsmassa. Man beräknar risken för att 
värdet på tillgångarna skulle sjunka med en viss andel under en viss period. Till exempel kan 
man kolla på sannolikheten att värdet på tillgångarna sjunker med 10 000 000 kr under 1 dag. 
Om denna sannolikhet beräknas som 5 % så är det en ”one-day 5% Value at Risk of 10 
million”. Under 2008 upptäckte flera finansiella institutioner att man hade underskattat sitt 
risktagande och felbedömt sitt VaR-värde då priset på tillgångarna sjönk mer än förväntat. 
Därför är det viktigt att man är noga vid bedömning av risktagande för att inte hamna i 
liknande situationer som finanskrisen 2008. (Varian 2014) 
 
Med hjälp av kapitel 2 hoppas vi att läsaren fått en djupare kunskap och förståelse kring 
ekonomisk teori med fokus på prissättning och dess grunder generellt, utifrån kreditgivarens 
aspekt men även ur investerarens synvinkel. Detta är de grundläggande kunskaper som 
studien för en vidare diskussion om i analys- och slutsatsavsnittet. Risk, avkastning och ränta 
är de mer centralare begrepp som nu skall vara definierade för de olika sammanhang de 
framöver kommer att diskuteras kring.  
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3. Bostadsrätt 
 
3.1 Bakgrund 
Sedan 1800-talet har vi i Sverige haft bostadsrättsföreningar som upplåtit nyttjanderätt för 
medlemmar att förfoga över en lägenhet. En bostadsrättshavare äger, som meningen ovan 
avslöjar, inte sin lägenhet utan har enbart nyttjanderätt till den genom sin andel i bostads-
rättsföreningen, (Regeringskansliet, 2013). Bostadsrättsföreningen beviljar ny medlem genom 
reglerna i 2:1 Bostadsrättslag (1991:614) och enligt de stadgar som föreningen har. Ägaren av 
fastigheten är bostadsrättsföreningen som kan inteckna fastigheten likt reglerna för fast 
egendom. En bostadsrätt har ingen egen fastighetsbeteckning och kan således inte intecknas 
(se nedan 3.4).  
 
I Statens Offentliga Utredningar (2002:21) beskrivs att bostadsrätter tillkom för att flera 
aktörer skulle kunna slå sig samman och bygga ett hus (jfr. villafastighet). Som figur 3.1, från 
svensk mäklarstatistik (2017) visar har bostadsmarknaden under många år varit stadigt 
växande med ökade marknadspriser. Till följd av den positiva utveckling som har varit har ett 
flertal hyresfastigheter ombildats till bostadsrätter då det ansetts mer lönsamt. Figur 3.1 visar 
den genomsnittliga prisutvecklingen på svenska bostadsmarknaden mätt i kr/kvm mellan 
1996-2016.  
 
Figur 3.1 
Genomsnittliga marknadspriser kr/kvm på den svenska bostadsmarknaden 1996-2016 
 
 

 
Bild hämtad från Svensk mäklarstatistik, senast uppdaterad 2017-12-14.  
 
Svensk mäklarstatistik (2017) spår att prisutvecklingen kan komma att bli negativ vilket 
innebär fallande bostadspriser. För uppsatsens del är ett sådant resonemang viktigt då 
prisutvecklingen har en påverkan på bankens utlåning. Om samma bostad kan köpas för ett 
lägre pris kan den individuella utlåningen till enskild konsument komma att minska medan 
den totala utlåning ökar sett till att fler spekulanter har råd att köpa bostad vilket gör att fler 
kommer låna pengar. Tvärtom kan säljaren av bostaden riskera att få återbetalningssvårigheter 
om prissänkningen skulle bli av den graden att säljarens lån inte kan täckas av köpeskillingen.   
 
I den här uppsatsen behandlas inte fluktuationen på bostadsmarknaden men nedan angivna 
figur 3.2 är medtagen för att kommentera att den bostadsombildning som tidigare setts kan 
komma att vända och således innebära att bostadsrätter i stället ombildas till hyresrätter. Det 
till följd av bostadsmarknadens nuvarande osäkra läge. Om bostadsombildningen blir den 
omvända innebär det att bostadsrättsägaren förlorar hela värdet på sin bostad vilket får direkta 
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konsekvenser på ägarens återbetalningsförmåga gällande det eventuella bolånet. Figur 3.2 
beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige mätt i kr/kvm, 
mellan dec 2016-nov 2017. 
 
Figur 3.2 
Genomsnittliga marknadspriser kr/kvm på den svenska bostadsmarknaden dec 2016- nov 
2017 
 

 
Bild hämtad från Svensk mäklarstatistik, senast uppdaterad 2017-12-14. 
 
3.2 Bildande 
I november månad 2017 har 28 100 nya bostadsrätter börjat byggas (Boverket 2017). För att 
man ska kunna bygga bostadsrätter måste en bostadsrättsförening upprättas. Ofta är det 
entreprenadföretaget som upprättar en förening och efter att lägenheterna är överlåtna får 
bostadsrättsägarna bilda en styrelse som sköter föreningens angelägenheter. Bolagsverket 
(2015) sammanfattar vad som krävs för att en bostadsrättsförening ska kunna bildas. Först och 
främst krävs minst 3 medlemmar, därefter måste medlemmarna upprätta stadgar. Vid anmälan 
om upprättande av bostadsrättsförening tas en administrativ avgift ut av Bolagsverket. Det är 
sedan Bolagsverket som registrerar föreningen och därefter kan det byggföretag som ålagt sig 
byggnadsskyldigheten dra igång sin verksamhet.   
 
Lägenheterna överlåts efter att en köpare blivit godkänd av bostadsrättsföreningen att få bli 
medlem i föreningen. Därefter har medlemmen rätt att nyttja lägenheten. I 3.3 redogörs för 
medlemmens rättigheter. (Bolagsverket 2015) 
 
3.3 Förfogande 
För att en ägare av en bostadsrätt ska få nyttja bostaden behöver denne vara medlem i en 
bostadsrättsförening, 1 kapitel 3 och 4 §§ Bostadsrättslag (1991:614). Regeringskansliet 
(2013) redogör för att medlemmens rätt att själv förfoga över lägenheten sedan delvis är 
begränsad, främst vad gäller upplåtelse, överlåtelse och pantsättning. 
 
Upplåtelse, i form av exempelvis uthyrning av lägenheten, begränsas genom föreningens 
stadgar och beviljande. I stadgarna regleras ofta hur upplåtelse får gå till samt att föreningen 
måste godkänna uthyrning. Med andra ord kan en bostadsrättsförening hindra en boende från 
att hyra ut sin lägenhet, det finns nämligen inte lag på att föreningen måste tillhandahålla 
rättighet till uthyrning. En bostadsrättsägare får heller inte renovera hur den vill. Bärande 
väggar, fläktar etc. ska godkännas av föreningen om de ska rivas eller bytas ut. (Regerings-
kansliet 2013) 
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Ett betydande ingrepp i den boendes förfoganderätt till lägenheten är att bostadsrätts-
föreningen beviljar den boendes önskan om pantsättning. Dessutom har inte ägaren rätt att 
överlåta lägenheten till vem som helst eftersom föreningen har beslutanderätt i vem som ska 
antas som medlem och således kan avslå en ansökan om särskilda skäl föreligger. I praktiken 
är det mycket ovanligt men risken finns med andra ord att köparen av lägenheten inte 
godkänns som medlem i föreningen och att säljaren därför tvingas börja om på nytt vad gäller 
försäljningen av lägenheten. (Bostadsrätterna u.å)  
 
Regeringskansliet (2013) redogör för ytterligare en inskränkning i ägarens nyttjanderätt och 
det är föreningens rätt att tvinga en ägare till utflytt om denne har misskött sig väsentligt. 
Väsentlig misskötsel kan vara underlåtenhet att betala månadsavgiften eller ett brukande av 
lägenheten som inte är att betrakta som lagligt eller i enlighet med god trivsel. Medlemmen 
kan med andra ord förlora sin nyttjanderätt av lägenheten. Bostadsrättsföreningen behöver 
inget föreläggande från domstol eller andra rättsinstanser för att ta ett sådant beslut. Däremot 
har förstås alltid medlemmen möjlighet att väcka talan mot föreningen i domstol om man 
anser sin förlust till nyttjanderätt oskälig. 
 
3.4 Belåning 
Bostadsrätter kan inte intecknas då de varken är fastigheter eller bostäder på tomträtt. 
Byggnaden i sig, som består av flertalet lägenheter är fastighet eller hus på tomträtt. Det 
innebär att bostadsrättsföreningen kan inteckna huset som säkerhet för sina lån. Bostadsrätten 
däremot, är inte avstyckad och utgör således ingen fastighet och den kan därför inte intecknas. 
Anonym källa 1 förklarar att låntagaren kan pantsätta sin lägenhet men att registrering om att 
lägenheten är pantsatt görs av styrelsen i bostadsrättsföreningen i ett lägenhetsutdrag (jfr. 
pantbrevsregistret). Det är långivaren som kontaktar bostadsrättsföreningen och meddelar att 
bostaden är pantsatt som säkerhet för lån och ansöker om att få det inskrivet i lägenhets-
utdraget. Denna process är inget som vanligen påverkar bostadsköparen då föreningen är 
skyldig att underlätta för nya ägare. 
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4. Ägarlägenhet  
 
4.1 Bakgrund 
I maj 2009 antog riksdagen lagförslaget om att en ny boendeform skulle instiftas i Sverige. 
Till skillnad från bostadsrätter som ger ägaren nyttjanderätt till lägenheten genom upplåtelse 
av bostadsrättsföreningen, så har ägaren av en ägarlägenhet full äganderätt över bostaden. 
Skillnaden är av vikt när man exempelvis vill renovera eller hyra ut sin bostad 
(Regeringskansliet 2013). 
 
En ägarlägenhetsfastighet är ett tredimensionellt avgränsat område. Förutom ägarlägenhets-
fastigheten hör till begreppet ägarlägenhet också den till fastigheten knutna lägenheten samt 
de rättigheter som övrigt medföljer ägarlägenhetsfastigheten, exempelvis gemensamhets-
anläggningar. (Regeringskansliet 2013) 
 
4.2 Bildande  
För att ägarlägenhetsfastigheter ska kunna bildas måste beslut tas av lantmäteriet i en 
fastighetsbildningsförättning (Lantmäteriet 2011). Beslutet ska ha grund i sakägarna för att 
klargöra hur ägarlägenheterna ska avgränsas samt vilka utrymmen som ska anses vara gemen-
samma. Gemensamma utrymmen är enligt Lantmäteriet bl.a. trapphus, hissar, fasader, 
stamledningar och yttertak.  Likt för andra fastigheter måste varje ägarlägenhetsfastighet 
registreras i fastighetsregistret. Vidare anger Regeringskansliet (2013) att ansökan om 
bildande av ägarlägenhetsfastigheter görs av behörig, ofta markfastighetsägaren. 
 
Den proposition som lämnades till riksdagen (2008) efter sedvanlig remissgång och beredning 
i lagråd innehåller tydliga krav för hur bildandet av ägarlägenheter får gå till. Nedan nämns ett 
fåtal. 

-‐ Byggnaden måste innehålla minst tre ägarlägenheter som är sammanhållna. 
-‐ Det måste gälla nyproduktion eller 
-‐ En byggnad som inte använts som bostad någon gång under de senaste 8 åren,  
-‐ Tillbyggnad ovanpå den befintliga byggnaden alternativt  
-‐ Affärs- och kontorslokaler som byggs om till bostadshus.  

 
För de gemensamma utrymmena bildas en gemensamhetsanläggning som en samfällighets-
förening förvaltar över. Gemensamhetsanläggningar är grönytor, lekplatser och andra gemen-
samma utrymmen (se exempel i stycket ovan) som de boende utnyttjar gemensamt och som 
tillgodoser gemensamma behov av stadigvarande bruk. Samfällighetsföreningen kan liknas 
vid en bostadsrättsförening och sköter således verksamheten för gemensamhetsanlägg-
ningarna. Samfällighetsförening bildas enligt reglerna i fastighetsbildningslagen, 20 a § Lag 
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Varje ägare av en ägarlägenhetsfastighet är 
medlem i samfällighetsföreningen. Medlemmarna finansierar de gemensamma utrymmena 
genom att månatligen betala en avgift till samfällighetsföreningen (Lantmäteriet 2011).  
 
4.3 Förfogande 
När man köper en ägarlägenhet ansöker man om lagfart, precis som för övriga fastighetsägare 
(Regeringskansliet 2013). Ägaren har sedan full äganderätt över bostaden till skillnad från 
bostadsrättsägare.  
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Ägare av ägarlägenheter får själva förfoga över bostaden och kan således överlåta, upplåta 
eller inteckna ägarlägenhetsfastigheten utan samfällighetsföreningens tillstånd.  
 
Ytterligare en skillnad från bostadsrättsägare är att en ägare av en ägarlägenhet inte kan 
tvingas att flytta vid misskötsel utan enbart förläggas med vite att upphöra (Regeringskansliet 
2013). Bostadsägaren kan enbart bli tvungen till utflytt om denne inte betalar förenings-
avgiften i tid, då har samfällighetsföreningen rätt att ansöka om utmätning hos Kronofogden. 
En fordran om föreningsavgift är nämligen direkt verkställbar hos Kronofogden och inget 
beslut om betalningsföreläggande behövs. 
 
4.4 Belåning  
Regeringskansliet (2013) redogör kortfattat för att ägarlägenheter kan belånas på samma sätt 
som vanliga fastigheter eftersom de utgör tredimensionella fastigheter. Vid belåning ska 
ägarlägenheten vara färdigställd och pantbrev ska ställas som säkerhet för lån. Anonym källa 
1 meddelar att låntagaren måste ge banken pant som säkerhet för bankens fordran för att lånet 
ska beviljas. Låntagaren skriver då under en panträttshandling där en panträttsförskrivning 
antecknas vilken bekräftar att långivaren har pant i fastigheten som säkerhet för lånet. Pant-
rättshandlingen överlämnas till banken (långivaren). Därefter ansöker långivaren (eller annan 
som företräder denne) hos Lantmäteriets fastighetsinteckning om att få ett pantbrev registrerat 
i pantbrevsregistret. Pantbrevet är en bekräftelse på att fastigheten är pantsatt något som är av 
stort intresse för bl.a. framtida låneansökningar.  
 
Innan långivaren kan bevilja lånet görs en liknande bolånekalkyl som vid köp av villa. 
Anonym källa 2 meddelar att driftskostnaderna som ska medräknas i bolånekalkylen är 
desamma vid beräkning av lånekalkyl gällande ägarlägenhet, som för villa.  
 
Lantmäteriet (2011) beskriver att panträttsgivaren betalar stämpelskatt för uttag av pantbrev 
som registreras i pantbrevsregistret. Stämpelskatten är en procentsats av inteckningens värde 
och tillika en inkomstkälla för staten.  
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5. Kreditprövning 
 
5.1 Vad är en kreditprövning? 
I boken Bolån - Kunskap för Swedsecs licensiering av Anette Ridder (2016) förklarar Ridder 
kreditprövning som ett sätt för kreditgivaren att dels minimera sin risk för kapitalförlust, dels 
för att säkerställa att kunden klarar av de åtaganden som det ansökta lånet innebär för denne. 
För att belysa de viktigaste frågorna i en kreditprövning pekar Ridder (2016) på några av de 
allmänna råd som finns från konsumentverket.  
 
Konsumentverkets allmänna råd: 
-‐ Att låntagaren har ekonomiska möjligheter att klara av sitt åtagande att betala räntor, 

amorteringar och driftskostnader både nu och i framtiden. 
-‐ Att låntagaren är medveten om konsekvenserna av sitt åtagande både på kort och lång 

sikt. 
-‐ Att låntagaren har en buffert för framtida oförutsedda utgifter 
-‐ Att säkerhet inte får ersätta återbetalningsförmågan. 

 
Kreditprövning kan delas upp i ett flertal delar. Till följd av att banker i praktiken tillämpar 
allmänna råd och lagar olika kommer uppsatsen, för tydlighetens skull, dela upp 
kreditprövning i följande tre grunddelar: inkomstgranskning (5.1.1), riskbedömning (5.1.2) 
samt prövning av säkerhet (5.1.3).  
 
5.1.1 Inkomstgranskning 
Inkomstgranskning har till syfte att granska kundens inkomst, tillgångar och skulder för att 
säkerställa att låntagaren har likviditet för de ökade utgifter och kostnader som det önskade 
lånet innefattar. Man brukar uttrycka det som att kreditgivaren granskar kundens 
återbetalningsförmåga. Det är framförallt viktigt att fastställa kundens inkomst vilket sker 
genom kreditupplysning eller underlag från arbetsgivare, granskning av eget företag etc. 
(Ridder 2016) 
 
Viktiga delar i kreditgivarens granskning av kundens återbetalningsförmåga är följande 
parametrar: driftskostnad för boendet (t.ex. el och värme), hyra, levnadskostnader för 
hushållet, befintliga lån/skulder, räntekostnader och amorteringsutgifter. De flesta av dessa 
parametrar kan utläsas i de allmänna råd av Konsumentverket som tidigare nämnts. Kredit-
givaren kan också använda tillgångar som en parameter när de ska granska låntagarens 
återbetalningsförmåga. Tillgångarna kan vara både likvida och illikvida och tas hänsyn till om 
de är av större storlek. (Ridder 2016) 
 
 
5.1.2 Riskbedömning 
Riskbedömningen är som namnet antyder bl.a. den bedömning som syftar till att uppskatta 
kreditgivarens risk som denne tar genom utlåning. Begreppet innefattar också den bedömning 
av låntagarens risk som görs för att styrka kundens framtida betalnings- och återbetalnings-
förmåga.  
 
En fullständig riskbedömning använder sig av ett flertal ”nyckeltal”. För att tydliggöra 
nyckeltalen är de nedan kursiverade.  
 



 21 

Skuldkvot – beräknas genom kundens disponibla inkomst (individens inkomst som kan 
användas för konsumtion och sparande) fördelat på kundens totala skulder.  
 
Exempel: 
Lån: 2 000 000 kr 
Disponibla inkomsten: 500 000 kr/år 
Skuldkvot =  !  !!!  !!!

!""  !!!
= 4  

 
Skuldkvoten förklarar hur många gånger sin årsinkomst man är belånad. (Ridder 2016) 
 
Kalkylränta- Vid utlåning är det viktigt att beräkna hur låntagaren skulle påverkas av en 
eventuell ränteökning. Beräkningen kallas för en ”stressränta” eller att man ”stretchar räntan”. 
Man gör då en likadan riskbedömning som tidigare fast man räknar på den så kallade 
kalkylräntan som ligger mellan 6 – 8 % istället för den dagsaktuella räntan som kommer att 
vara aktuell om lånet beviljas. (Ridder 2016) 
 
Boendekostnadskvot – används för att räkna ut hur stor andel av hushållets disponibla inkomst 
som går till utgifter förknippade med boendet. Ridder (2016) förklarar att detta ger en bild 
över en skälig boendekostnad som historiskt sett legat kring cirka 30 %. 
 
Räntekvot – denna kvot används för att ta reda på hur höga räntekostnader ett hushåll kan/bör 
klara i förhållande till den disponibla inkomsten. Om räntorna skulle komma att stiga till 
högre nivåer kommer denna parameter att utvecklas drastiskt. (Ridder 2016) 
 
Om låntagaren inte verkar klara de krav som banken ställer kan det komma att vara aktuellt 
med en borgensman som ytterligare säkerhet. För borgensmannen görs en likadan 
kreditprövning. Borgensmannen blir betalningsansvarig om låntagaren inte kan realisera de 
förbindelser som denne åtagit sig genom skuldebrevet. (Ridder 2016) 
 
5.1.3 Prövning av säkerhet 
Bostadsrätt – Vad gäller en bostadsrätt har det i ett tidigare kapitel berörts hur själva 
belåningen till en sådan fungerar. Speciellt för denna upplåtelseform är som tidigare nämnts 
att man inte äger fast egendom utan istället har nyttjanderätt till bostaden genom sitt 
medlemskap i föreningen. Kreditgivare belånar således inte fast egendom vilket gör att denne 
är beroende av både låntagarens och föreningens ekonomi.  
 
Föreningens ekonomi kan komma att påverka bostadsrättsägaren genom förändringar i 
månadsavgiften vilket i sin tur förändrar låntagarens betalnings- och återbetalningsförmåga. 
Det är därför viktigt för banker att säkerställa föreningens ekonomi genom att bl.a. se till 
deras egna lån samt undersöka om föreningen planerar underhållsarbete eller dylikt, med 
tanke på att det skulle innebära höjda avgifter för låntagaren. Innan belåning kan godkännas 
måste kreditgivaren, utöver låntagarens personliga ekonomi, ta höjd för föreningens ekonomi 
och vad den kan ha för följder på låntagarens betalnings- och återbetalningsförmåga. Likt vid 
kalkylränta ”stressar” kreditgivaren den totala månadsavgiften för att se hur låntagaren skulle 
komma att påverkas av en förhöjd månadsavgift. Detta kallas för att stressa driftskostnaden 
för en bostadsrätt.   
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Driftskostnaden för en bostadsrätt inkluderar följande enligt A. Ridder (2016). 
-‐ Månadsavgift till föreningen, bestående av 

• Avgift för uppvärmning 
• Avgift för vatten/avlopp 
• Avgift för gemensamma ytor 
• Räntekostnad för förningens lån 
• Amorteringsutgifter för föreningens lån 
• Bredband/ip/telefoni (i en del föreningar så är dessa produkter något som bostad-

srättsägaren betalar utöver månadsavgiften).  
-‐ Hushållsel (om denna inte är inkluderad i månadsavgiften) 
-‐ Hemförsäkring med bostadsrättstillägg.  

 
Ägarlägenhet  
Belånas kort sagt som en fastighet med inteckning och pantbrev. A. Ridder (2016) redogör för 
att den stora skillnaden mellan en bostadsrättslägenhet och en ägarlägenhet är driftskostnaden, 
som för den sistnämnda upplåtelseformen likställs med driftskostnaden för en villafastighet. 
Driftskostnaden i en ägarlägenhet består av följande:  

- Uppvärmning  
- Hushållsel 
- Bredband/ip/telefoni 
- Vatten/avlopp  
- Hemförsäkring 

Det som tillkommer är samfällighetsavgiften vilken främst består av avgift för underhåll av 
gemensamma ytor. Observera att uppvärmning och avgift för vatten/avlopp, hushållsel och 
bredband/ip/telefoni ingår i månadsavgiften för en ägare av en bostadsrätt. Med andra ord 
består driftskostnaderna av samma parametrar, den enda egentlige skillnaden mellan drifts-
kostnaden för en ägarlägenhet och en bostadsrätt är den ränta som tillkommer för bostads-
rättsägaren, vilken är inkluderad i månadsavgiften.  
 
I stort sett innebär den nyss nämnda skillnaden att kreditgivaren inte behöver granska 
samfällighetsföreningen på samma sätt som en bostadsrättsförening, det eftersom samfällig-
hetsföreningen inte har några lån och således påverkas inte de boende av en räntehöjning eller 
amorteringskrav.  
 
5.1.3.1 Skatteefekter 
Ridder (2016) presenterar även de skatteeffekter som en övrig faktor, som kan komma att 
påverka kreditprövningen. Dessa är följande: 

- Skattereduktion med anledning av ränteavdrag 
- Kommunal fastighetsavgift 
- Uppskovsavgift. 

Detta är svårt att ta hänsyn till i varje enskilt ärende då det kan ta tid för förändringar av 
skatter att träda i kraft.  
 
5.1.3.2 Värdering 
För att säkerställa att bostadsrätten är godkänd som säkerhet vid belåning är det viktigt att 
genomföra en korrekt marknadsmässig värdering av bostaden. En metod för att säkerställa 
marknadsvärdet är ortsprismetoden vilken kräver att det finns en relativt hög omsättning på 
bostäder i området. Genom ortsprismetoden kollar man på statistiken kring försäljningarna för 
att slå fast ett marknadsvärde, varför denna typ av värdering även brukar kallas för statistiska 
värderingar. (Ridder 2016) 
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A. Ridder (2016) beskriver förslagen från bolåneutredningen (Ju 2014:04) av justitie-
departementet, för vilka metoder som får/bör tillämpas av kreditgivare vid en värdering i 
samband med en låneansökan där inte ortsprismetoden är tillämpbar. 

- Långivaren ska ha interna instruktioner som säkerställer kraven på värderaren. 
- Värderingen kan ske med hjälp av intern eller extern värderare. 
- Värderaren ska ha god kunskap om prisbild och värdepåverkande faktorer för den typ 

av objekt som ska värderas. 
- Värderaren ska bo eller verka på den lokala marknaden. Så att denne har 

tillfredställande kännedom om den lokala marknaden. 
- Det är av stor vikt att värderaren arbetar med värderingar och upprätthåller sin 

kompetens. 
- En extern värderare skall vara oberoende. 
- Värderaren får inte vara delaktig i kreditbeslutet. 

 
Det är viktigt att ha värderingen i åtanke med tanke på konsekvenserna av att inte följa 
riktlinjerna. Skulle man undgå dessa krav kan det leda till att man ställer ut obligationer där 
den bedömda risken är mindre än den faktiska och som tidigare nämnts i beräkningen av VaR 
(Value at risk) så kan en det leda till oförutsedda kreditförluster och dessutom kan ägaren av 
bostaden bli drabbad om denne inte får den summan som förväntats vid en försäljning. Därför 
är det av största vikt för alla parter att en värdering utfärdas rättmätigt.  
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6. Långivarens rättigheter 
 
6.1 Allmänt 
I det här kapitlet redogör det för bankernas rättigheter vid bolån och vad de har för befogenhet 
om låntagaren gör sig skyldig till kontraktsbrott, exempelvis genom att inte betala avtalsenlig 
ränta.  
 
6.2 Långivarnas säkerheter  
Som säkerhet för lån kan kreditgivaren antingen ta pant i egendomen och/eller kräva en 
borgensman. En kreditgivare ska ta säkerhet i lån för att själv ges möjlighet till en lägre ränta 
vid upplåning. Om långivaren har säkerhet i sina lån genom pantsättning kan de ställa ut 
säkerställda obligationer vilka investerare kräver lägre avkastningskrav för då risken att köpa 
en säkerställd obligation är lägre än risken vid köp av en icke säkerställd obligation. Lägre 
avkastningskrav innebär lägre ränta och således en billigare upplåning för kreditgivaren. Som 
tidigare nämnts handlar det för investeraren om att hitta den lägsta räntan till den minsta 
förväntade risken. 
 
6.2.1 Pantsättning 
Ulf Jensen beskriver i sin bok Panträtt i fast egendom (2010) att individer i flera århundraden 
har pantsatt fast och lös egendom som säkerhet för lån. Backar vi långt bak i historien hittar vi 
verktyg, ädelmetaller, mat eller dylikt som pant för lån. Då var lånet sällan i monetära medel 
utan i den handelsvaluta man för tiden hade. Om ädelmetall var handelsvalutan så lånade man 
det genom att lämna exempelvis verktyg som pant. När man betalade tillbaka lånet fick man 
också tillbaka sina verktyg. På 1600-talet tog den i dagsläget kända hypotekariska panträtten 
fart på riktigt vilket innebar att låntagaren fortsatt kunde förfoga över sina egendomar och i 
stället lämnade pantbrev som bekräftelse på att pant var utställd. När man ska pantsätta 
någonting är det viktigt att göra en ordentlig värdering av egendomen som ska pantsättas. 
 
För att värdera en fastighet eller bostadsrätt tar man ofta dit en mäklare som uppfyller de 
regelverk som finns då denne bland annat skall ha god kännedom om området m.m. Annars 
kan man använda sig av olika värderingsmetoder så som den statistiska metoden ”ortspris-
metoden”. Denna grundas kortfattat i statistik på försäljningar av liknande bostäder i området, 
se vidare förklaring i 5.1.3.2.  
 
Pantsättning är i regel själva inlämnandet av säkerheten för ett lån. Vid pantsättning av 
fastigheter använder man fortsatt det Hypotekariska systemet och inlämnar således ett 
pantbrev som bevis på att fastigheten är pantsatt som säkerhet för lån. Pantbrevet skrivs in i 
ett pantbrevsregister. Som beskrivet i 3.4 skrivs inte panten in i ett allmänt register när 
säkerhet för bostadsrätter tas ut, utan i stället är det styrelsen i bostadsrättsföreningen som ger 
tillåtelse till att medlemmen får pantsätta sin lägenhet och därefter skriver de in i 
lägenhetsregistret att bostaden är pantsatt.  
 
6.2.2 Borgen 
Borgen innebär att en annan person (kallad borgensman) än gäldenären åtar sig ett 
ekonomiskt ansvar för ställd fordran där borgenären kan kräva betalning från borgensmannen 
om gäldenären inte fullgör sin plikt. Borgensförbindelser regleras främst i 10:8-12 Handels-
balken (1736:0123 2).  
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Det finns två typer av borgensförfaranden. Enkel borgen respektive proprieborgen.  
 
Enkel borgen (dispositiv rättsnorm) innebär att borgenären först måste vända sig till 
gäldenären för att kräva betalning och där långivaren enbart kan vänta sig till borgensmannen 
om gäldenären gett utryck för att denne inte har möjlighet att betala. 10:8 Handelsbalk	  
(1736:0123	   2). Proprieborgen innebär att borgenären kan vända sig mot vem denne vill, 
antingen till gäldenären eller direkt till borgensmannen. Proprieborgen innebär med andra ord 
att borgensmannen svarar gentemot borgenären ”såsom för egen skuld”, 10:9 Handelsbalk	  
(1736:0123	   2). Banker använder sig i huvudregel av proprieborgen. Sedvänja är dock att 
banken skickar ut betalningspåminnelser samt varningar om att banken kan komma att kräva 
betalning från borgensmannen om gäldenären inte betalar snarats. Om flera borgensmän gått i 
borgen för gäldenären är de solidariskt betalningsansvariga, 10:11 Handelsbalk (1736:0123 
2). 
 
6.3 Långivarens utsökningssrätt 
Långivare och låntagare upprättar ett skuldebrev (se kapitel 2 för begreppsbeskrivning) som 
avtal för att lånehandlingen är beviljad. I skuldebrevet skrivs bl.a. låntagarens skuld och löptid 
in, vad räntan ska vara samt den amorteringsplan som parterna har kommit överens om 
gemensamt. SEB:s broschyr för ”allmänna lånevillkor” redogör för att långivaren har rätt att 
bestämma i vilken ordning säkerheterna ska tas i anspråk vid en händelse att låntagaren inte 
fullgör sina förpliktelser enligt skuldebrevet.  
 
SEB:s broschyr meddelar vidare att långivaren kan säga upp ett låneavtal innan löptiden är 
slut, om särskilda fall föreligger. Sådana skäl kan vara att låntagaren dröjer med 
räntebetalning och/eller amortering. Om betalning ej kommer banken till handa kan institutet 
börja med att söka betalning från borgensman, om en sådan finns. I övrigt blir 
utsökningsrätten tillämplig (se förklaring i stycket nedan).  
 
En långivare som har pant i egendom, fast såsom lös, har rätt att ansöka om utmätning hos 
Kronofogdemyndigheten, 2:1 Utsökningsbalk (1981:774). Bankens rätt till utmätning av 
säkerheten föreligger endast om de har sagt upp låneavtalet innan. När utmätning gjorts kan 
banken kräva betalning ur de utmätta medlen intill pantbrevets belopp, 6:3 Jordabalk 
(1970:994). I den här uppsatsen belyses enbart kreditgivarens möjligheter när en låntagare 
inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalat skuldebrev, därmed kommer inte utsökningsrätten i 
vidare bemärkelse att diskuteras.  
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7. Kreditgivarnas belåning 
 
7.1 Allmänt  
De svenska bankerna som förmedlar bolån idag finansierar sin verksamhet till stora delar med 
hjälp av pengar som lånas från annat håll. Belåning sker dels genom inlåning och upplåning 
från olika aktörer på kreditmarknaden, främst inom landet men också internationellt. I denna 
del berör uppsatsen vidare de finansieringsalternativ som är av största vikt för de svenska 
storbankerna. Dessa är inlåning, upplåning samt lån hos riksbanken. (Ridder 2016) 
 
7.1.1 Inlåning 
Bankens kunder sätter in sina pengar på ett sparkonto och erhåller en inlåningsränta, d.v.s. 
kunden lånar ut sina pengar till banken. Detta gör att banken i sin tur kan låna ut dessa pengar 
till en annan kund. (Ridder 2016) 
 
7.1.2 Upplåning 
Upplåning är en finansieringsform som syftar till att man lånar pengar av andra aktörer på 
kreditmarknaden. Banker kan i regel genomföra sin upplåning på två olika sätt, dessa är 
dagslån och genom utställandet av bostadsobligationer, dessa kommer belysas djupare nedan. 
(Ridder 2016) 
 
7.1.2.1 Dagslån 
Banken kan låna pengar av andra banker för att finansiera sin utlåning. Detta sker i regel 
enbart vid kortsiktiga underskott/överskott på dagsbasis och blir därför oftast lån med kortare 
löptid. Bankerna lånar av varandra till STIBOR-räntan (Stockholm Interbank Offered Rate) 
vilket är en daglig referensränta som beräknas som ett slags medelvärde mellan de största 
aktörerna på marknaden. (Ridder 2016) 
 
Dagslånen uppgick i december 2017 till nästan 49 miljoner kronor (SCB 2017).  
 
7.1.2.2 Bostadsobligationer 
Bostadsobligationer är den vanligaste och mest omfattande finansieringsformen. När banken 
förmedlar ett bolån och använder kundens bostad som pant/säkerhet så kan dem i sin tur 
använda lånet som säkerhet för de så kallade säkerställda bostadsobligationerna. Det fungerar 
på så sätt att en annan aktör köper säkerställda obligationer och får en viss ränta på sina 
obligationer medan banken får in finansiering för ytterligare utlåning. Obligationerna kan 
således likställas med en form av lån och kallas därmed säkerställda då de finns en 
underliggande säkerhet i obligationerna då dem har bostadslån som säkerhet som i sin tur har 
kundens bostad som säkerhet. 
 
Banken kan även ställa ut icke säkerställda obligationer vilka står till en högre ränta och därav 
blir dyrare för banken då det inte finns någon säkerhet i denna typ av obligation. (Ridder 
2016) 
 
7.1.3 Lån från riksbanken  
Banker kan även låna pengar från riksbanken för att finansiera sin utlåning. Bankerna är de 
enda aktörer som får låna pengar hos riksbanken och lånen har dessutom ingen säkerhet. 
Räntan på lånen kommer att vara den kända utlåningsräntan från riksbanken, benämnd 
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reporäntan. Bankerna kan med andra ord låna av riksbanken över natten vilket gör att även 
dessa lån har en väldigt kort löptid och används oftast för att justera över/-underskott på 
dagsbasis. (Ridder 2016) 
 
Bankernas totala upplåning från Riksbanken var i december 2017 317 miljoner kronor (SCB 
2017).  
 
 
7.2 Sveriges bolånemarknad 
I figur 7.1 visas de sex största bankernas marknadsandelar mätt i total bostadsutlåning. Data 
är hämtad från respektive banks årsredovisning från 2016 och information från ”övriga 
banker” är hämtad från Svenska Bankföreningen. Samtliga nämnda banker, exklusive SEB, 
har bolåneinstitut som är specialiserade på att handlägga bolån. Det innebär inte att SEB inte 
kan bevilja bolån, de får i stället tydligt skilja sina säkerheter de har i bostäder för att på så 
sätt kunna låna pengar för finansiering av bolån.  
 
Figur 7.1 
Bankernas marknadsandelar i Sverige 
 

 
 
 
I december 2017 lånade Sveriges samtliga registrerade banker ut ca 765 miljarder kronor till 
svenska hushåll, med säkerhet i bostad. 32 procent av den totala utlåningen med säkerhet i 
bostad gick till bostadsrätter och resterande 68 procent till småhus och ägarlägenheter. (SCB 
2017) 
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8. Analys 
 
8.1 Bakgrund 
Följande analys bygger på anonyma intervjuer med fem banker. Analysen grundar sig i 
uppsatsens frågeställning och kommer pedagogiskt att vara uppdelad i frågeställningens olika 
delområden. Frågeställningens delfrågor är 
• Hur finansierar banken sin utlåning? 
• Påverkas bankens upplåning av olika upplåtelseformer? 
• Påverkar olika upplåtelseformer bankens?  

 
En del uttryck i nedan angivna analys är engelska begrepp som inte har någon egentlig bra 
svensk översättning, varvid de engelska begreppen behållits. Till följd av att uppsatsen 
behandlar boendeformer och bolån besvaras frågorna gällande bankernas upplåning och 
utlåning ur ett bolåneperspektiv.  
 
8.2 Hur finansierar banken sin utlåning? 
Till att börja med bör det klargöras hur bankernas upplåning ser ut och med andra ord besvara 
hur bankerna finansierar sin utlåning. Bankernas upplåning ser i allmänhet tämligen lika ut, 
mycket till följd av de regelverk som finns och måste följas. Genom vår kvalitativa 
undersökning har vi funnit främst tre komponenter som finansierar bankens utlåning. Dessa är  

• Eget kapital. 
• ”Deposits” (svensk översättning: inlåning), d.v.s. insatta medel från företag och 

allmänheten. 
• ”Wholesale funding”, samlingsnamn för upplåning genom obligationer och utgivning 

av certifikat m.m.  
Bankerna redogör för att deposits och wholesale funding är de vanligaste finansierings-
källorna. För att visa hur bolån finansieras av nämnda två komponenter används begreppen 
lång finansiering och långa tillgångar. En intressant och viktig parentes är att kvoten mellan 
dessa måste vara positiv meddelar en anonym källa. Banken ska således ha mer lång 
finansiering än man har långa tillgångar där tillgångarna är bankens säkerheter i deras 
utlåning. Banker har en mängd andra kvoter att ta hänsyn till men dessa är inte av vikt sett till 
att vår uppsats behandlar bolån.  
 
De anonyma källorna meddelar att de långa finansieringarna är identifierade av finans-
inspektionen och likaså de långa tillgångarna. Bolån är en form av utlåning som är 
klassificerad att behöva lång finansiering till följd av att lånet läggs upp under en längre 
tidsperiod. Obligationer och deposits anses vara långa finansieringskällor och lämpar sig 
således för finansiering av bolån.  
 
Bankerna har olika möjlighet att justera sina långa finansieringskomponenter. Ser vi till 
deposits så är det en komponent som reagerar relativt långsamt till följd av att insättningarna 
är beroende av de trender som finns på marknaden. Om vi är i en marknad med hög ränta 
kommer vi troligen få se en större benägenhet till insättning än om vi har en lägre ränta. Ser vi 
i stället till obligationer så är det en komponent som snabbt kan förändra bankens 
finansieringsutsikter.  
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8.2.1 Sammanfattning 
Bankers utlåning finansieras av wholesale funding, deposits och eget kapital men där de två 
förstnämnda parametrarna är de främsta finansieringskällorna.  Samtliga banker är överens 
om att bankernas bolån främst finansieras av säkerställda obligationer (som ingår i begreppet 
”wholesale funding”). Vid upplåning skiljer bankerna på lång finansiering och långa 
tillgångar där bolån är en komponent som enligt finansinspektionen behöver lång finansiering. 
Både deposits och obligationer kan klassificeras som lång finansiering och lämpar sig därmed 
för bolån. De parametrar som finansierar bankens utlåning kan justeras på olika sätt.  
 
8.3 Påverkas bankens upplåning av olika upplåtelseformer? 
I kapitel 8.2 sista stycket meddelades att säkerställda obligationer är bankernas främsta 
finansieringskälla för lån till bostäder. Det är således underförstått att banken vill ha fler 
säkerställda än icke säkerställda obligationer. Främsta anledningen till det är att risken blir 
mindre med säkerställda obligationer vilket resulterar i ett lägre avkastningskrav från 
investerarna och således kan det komma slutkunden till godo. Lag (2003:1223) om utgivning 
av säkerställda obligationer begränsar vad för typ av lån som får finnas i de säkerställda 
obligationerna och i vilken utsträckning.  
 
Det är en säkerhetsmassa som agerar som säkerhet för obligationerna. I den säkerhetsmassan 
ingår småhus, bostadsrätter, ägarlägenheter, lån till bostadsrättsföreningar, lån för finansiering 
av hyreshus så till vida att huset främst används som bostad (det kan därför inte vara hotell, 
fängelse eller sjukhus). Det finns således krav och begränsningar på vad som får medräknas i 
säkerhetsmassan. En kund som söker lån för ett att köpa en bostadsrätt i en förening där 
största delen av föreningens lokaler ska användas som butikslokal, får ett lån som banken inte 
kan finansiera med säkerställda obligationer eftersom den typen av hus inte får inkluderas i 
säkerhetsmassan. Redan här får ges en fingervisning om att upplåtelseform inte påverkar 
bankens upplåning eftersom samtliga upplåtelseformer ingår i säkerhetsmassan. (Anonym 
källa 3) 
 
En kund, vars lån kan finansieras med säkerställda obligationer får en lägre ränta än kunden 
vars lån finansieras på annat sätt. Det till följd av att banken får en lägre ränta på sin 
upplåning om de kan ge säkerställda obligationer som säkerhet för sina lån. (Anonym källa 4) 
 
Läsaren har nu fått en bild av vilka bolån som kan inkluderas i säkerhetsmassan och således 
finansieras av säkerställda obligationer men det finns ytterligare begränsningar. Ett bolån som 
är större än 75 procent av marknadsvärdet på bostaden (belåningsgrad på 75 %) får inte ingå i 
säkerhetsmassan. För att förtydliga kan vi exemplifiera med kund A. A ska köpa en bostads-
rätt. Hans bostad klassificeras i säkerhetsmassan ur den synvinkeln men A ansöker om lån till 
ett värde av 85 procent av marknadsvärdet på bostaden. Han ska således finansiera 
bostadsköpet med 85 procent lånade pengar och 15 procent eget kapital. Eftersom att 
säkerhetsmassan för säkerställda obligationer enbart godkänner bolån upp till 75 procent så 
hamnar A:s sista 10 procent utanför säkerhetsmassan. Det resulterar i att banken kan 
finansiera 75 procent av hans lån med säkerställda obligationer och resterande 10 procent med 
icke säkerställda obligationer eller deposits.  
 
Beroende på vilken bank A är kund hos kommer han att märka av den här finansierings-
skillnaden för hans bolån. Vissa banker beviljar nämligen bottenlån upp till 75 procent och 
därefter får man ta ett topplån om man önskar mer pengar från kreditgivaren. Bottenlånet har 
en lägre kostnad (ränta) än vad topplånet har och anledningen till det är att A:s bank själva 
betalar olika för sina lån beroende på om de kan lämna icke säkerställda eller säkerställda 
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obligationer som säkerhet för lånet. Andra banker beviljar bottenlån upp till 85 procent och tar 
resterande marginal på 10 procent på egen ”risk” trots att de procenten är dyrare för banken 
att låna ut eftersom de får betala mer för den tillgången på icke säkerställda obligationer. 
Bankens marginal på resterande 10 procent kommer att vara mindre än den är på de första 75 
procenten. Sammanfattningsvis kan sägas att om lånet uppfyller kriterierna för att inkluderas i 
säkerhetsmassan då kommer också konsekvenserna bli en fördelaktigare finansiering och 
kostnad för kunden. (Anonym källa 3) 
 
Säkerhetsmassan är dynamisk i den meningen att den testas varje kväll för att filtrera så att de 
komponenter som inkluderas i den verkligen är godkända enligt regelverken. Komponenter 
som diskvalificeras i säkerhetsmassan filtreras ut. Det här är en förändringsprocess som 
knappt är märkbar. (Anonym källa 3) 
 
8.3.1 Sammanfattning 
Bankens upplåning påverkas inte av om kunden köper en bostadsrätt eller en ägarlägenhet 
eftersom båda upplåtelseformerna ingår i säkerhetsmassan. Vad som kan påverka upplåningen 
är kundens belåningsgrad. Till följd av att enbart 75 % av bostadens värde får inkluderas i 
säkerhetsmassan kommer en belåningsandel över 75 % att finansieras med icke säkerställda 
obligationer. Den del som inte kan finansieras med säkerställda obligationer är dyrare för 
banken att finansiera då banken helt enkelt tar lån utan att ge säkerhet till sin kreditgivare för 
att finansiera låneandel över 75 %.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att upplåtelseformen inte har någon inverkan på bankens 
upplåning, däremot har kundens belåningsgrad en inverkan på kostanden för upplåningen.  
 
8.4 Påverkar olika upplåtelseformer bankens utlåning?  
Uppsatsen har avgränsats till att behandla ägarlägenheter och bostadsrätter varvid det också 
ska meddelas att det i intervjuerna med bankerna har visat sig att det inte görs skillnad på de 
nämnda upplåtelseformerna sett till kostnad för kunden gällande lånet. Anonym källa 5 
förklarar att ”Vi ger ut samma ränta till kund oavsett om det är villafastighet, fritidshus, 
ägarlägenhet eller bostadsrätt som ska belånas. På 90-talet tog vi exempelvis bättre betalt för 
fritidshus än andra boendeformer men numera är det inte upplåtelseformen som är intressant, 
utan kunden.” 
 
Kund A kommer således inte att få någon skillnad i sin låneränta beroende på om han väljer 
att köpa bostadsrätt eller ägarlägenhet utan räntesättningen är densamma obeaktat 
upplåtelseform. Samtliga banker är ense om att det som är av vikt för dem är kundens 
betalnings- och återbetalningsförmåga samt vilken säkerhet de kan ta för sina lån. Det har i 
tidigare kapitel diskuterats att bankens säkerhet är större i en ägarlägenhet än en bostadsrätt 
men det är fortfarande inget som påverkar räntesättningen. Anledningen till det är att både 
ägarlägenheter och bostadsrätter ingår i säkerhetsmassan och banken får således betala lika 
mycket för lånen till båda upplåtelseformerna. För att det ska bli en skillnad i räntesättning 
sett till upplåtelseform så är det i så fall investerarna (de som köper obligationer eller 
investerar på annat sätt) som måste agera annorlunda. Det kommer att diskuteras det närmare i 
kapitel 9.  
 
I undersökning kan det konstatera att samtliga banker främst ser till kundens betalnings- och 
återbetalningsförmåga när de ska besluta i en låneansökan. För att ta ställning till kundens 
återbetalningsförmåga analyserar man svaren från kreditprövningen. Hur kreditprövningen 
går till finns beskrivet i kapitel 5 men värt att nämna här är att vi genom vår kvalitativa 
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undersökning kan konstatera att det finns en skillnad i hur mycket bankerna ”stressar” 
kundens räntekostnader men också en skillnad om banken också stressar bostadsrätts-
föreningens lånekostnader eller inte.  
 
Att stressa räntan innebär kort sagt att man tar höjd för omständigheter som kan komma att 
påverka kundens betalningsförmåga. Om utlåningsräntan till kund ska vara 4 procent lägger 
man till procentenheter i kalkylen för att beräkna hur kunden skulle påverkas om räntan skulle 
öka. Eftersom en nystartad samfällighetsförening sällan bär på några egna lån behöver banken 
inte ta hänsyn till samfällighetsföreningen i någon vidare bemärkelse. Framöver kan dock 
bankerna behöva granska samfällighetsföreningens ekonomi då föreningen kan komma att 
låna pengar för renovering av gemensamhetsytor etc. Dessa lån kan dock uppskattas som 
relativt små i sin storlek jämfört med de som bostadsrättsföreningarna bär.  
 
Om man i stället ser till en köpare av en bostadsrätt agerar med andra ord bankerna 
annorlunda. Vissa banker väljer att också stressa bostadsrättsföreningens lånekostnader 
medan andra menar att de stressat kundens inkomstkalkyl tillräckligt och därför har marginal 
till föreningens eventuella för-ändrade lånevillkor. Ur intervjuerna kan det konstateras att 
kundens lånekostnader stressas med mellan 7-9 procent. 
 
Vissa banker lägger också stor vikt vid bostadens läge om de ska bevilja bolån för 
nyproduktion. För att exemplifiera kan vi återigen använda oss av kund A. Han vill bygga ett 
hus på en fastighet i glesbygden. Banken måste då göra en bedömning om byggnationen 
kommer kosta mer än andra hus gör i omgivningen för i så fall finns risken att banken inte 
återfår sina utlånade pengar när husägaren flyttar (eftersom prisutvecklingen är differentierad 
från den i tätorten). Samtliga banker har svarat att de i andra hand ser till kundens säkerheter 
och där görs förstås en skillnad på säkerhet i ägarlägenhet och bostadsrätt eftersom den legala 
pantsättningen ser olika ut (jämför kapitel 3.4 och 4.4).  
 
Vissa banker har olika interna gränser för sina belåningsgrader med en högsta belåningsgrad 
om 85 procent då det är den lagenliga (anonym källa 5). Belåningsgradsgränsen kan sättas 
olika beroende på om det är en fastighet eller bostadsrätt som ska beviljas lån, varvid 
ägarlägenheter då ges en högre belåningsgrad än en bostadsrätt. Bankerna med lägre be-
låningsgrad för bostadsrätter förklarar situationen som så att köparen av en bostadsrätt inte 
bara ska stå ansvarig för sina egna lån utan också för en andel av föreningens lån. Därav är 
risken att en köpare av en bostadsrätt hamnar i betalningssvårigheter större än köparen av en 
ägarlägenhet som enbart bär sina egna lån. Den kvalitativa undersökningen kan konstatera att 
någon annan skillnad när man ska bevilja bostadsrätter och ägarlägenheter inte görs. Samtliga 
banker påpekar också att ägarlägenheter är tredimensionella fastigheter medan bostadsrätter är 
lös egendom och således blir pantsättningen olika samt att köparen av en ägarlägenhet också 
måste skicka in lagfartsansökan. I övrigt bedöms upplåtelseformerna på lika sätt.  
 
8.4.1 Sammanfattning 
Sett till lån till kund görs ingen större skillnad när banken ska belåna en bostadsrätt eller 
ägarlägenhet. Den egentliga skillnaden är beaktandet av bostadsrättsföreningens ekonomi 
vilken kan påverka kundens ränta om banken spår att föreningen kan komma att ha ökade 
kostnader framöver. Det som spelar roll är således inte vad kunden ska köpa för bostad, utan 
att bostaden kan klassificeras i säkerhetsmassan. Med andra ord påverkar inte upplåtelseform 
bankens utlåning och en väl skött bostadsrättsförening kan således göra att en kund som ska 
köpa en bostadsrätt får samma ränta som en kund som ska köpa en ägarlägenhet.    
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9. Resultat 
 
Det blir genom våra intervjuer tydligt att finansieringen av bolån främst sker genom 
säkerställda obligationer men delvis också av andra element så som ”deposits” (inlåning). 
Från analysdelen kan vi hämta följande information: Säkerställda obligationer leder till 
säkrare investering vilket ger lägre avkastningskrav från investerarna och minskar således 
kostnaden för upplåning vilket i sin tur också kan minska kostnaden för den enskilde 
låntagaren. En lägre upplåningskostnad behöver dock inte garantera att banken sänker 
utlåningsräntan. En lägre upplåningskostnad möjliggör dock för en sänkning av utlånings-
räntan vilket gör banken mer konkurrenskraftig. Sett till de prissättningsmetoder som 
ekonomisk teori redogör för är sannolikheten stor att banken kommer sänka utlåningsräntan 
om deras upplåningskostnader minskar. Vi kan till exempel tänka tillbaka på hur priset på 
pengar sätts och konstatera att en lägre ränta ger en högre efterfrågan på pengar. Ur bankens 
perspektiv leder en högre efterfrågan på lån till fler förmedlade lån och även större intäkter. 
För förståelsens skull kan man här även tänka tillbaka på hur priset sätts på en vanlig produkt 
på en marknad med fri konkurrens. Då skulle vi säga att utbudskurvan skiftar nedåt och 
således skär efterfrågekurvan längre ned vilket ger oss en ny jämviktskvantitet samt ett nytt 
jämviktspris på marknaden. Det finns en gräns för när en prissänkning inte längre genererar 
en större marginalnytta utan när man i stället bör hålla priset för utlåning konstant. Denna 
punkt är där marginalkostnaden och marginalnyttan för en prissänkning är lika stor, där ska 
man med andra ord sluta sänka priset. 
 
De är inte bara upplåtelseformen i sig som avgör om lånet kan klassificeras som 
säkerhetsmassa för säkerställda obligationer utan även belåningsgraden. Som tidigare nämnts 
i analysen går gränsen vid 75 procent för att ett lån ska få inkluderas i säkerhetsmassan och de 
procentenheterna från 75 procent och uppåt finansieras på annat sätt än genom säkerställda 
obligationer. I själva utlåningen kan belåningsgraden också komma att spela in. Vid utlåning 
är alla banker överens om att det krävs en noggrann kreditbedömning av kunden för att 
bedöma risken för kreditförluster, betalningsförmågan hos kunden samt återbetalnings-
förmågan. Dessutom väljer vissa banker även att skilja på områden. I tätorter belånar man 
bostäder upp till 85 procent av marknadsvärdet, som också är det allmänna max-taket, medan 
man i vissa orter väljer att sätta en lägre belåningsgradsgräns internt för att skydda sig mot 
den osäkerhet som finns i marknaden och priserna i dessa områden. Detta innebär således att 
vissa banker väljer att låna ut mindre pengar till köp av bostäder i mer glesbebyggda områden 
än tätorter. Vi anser det vara ett rimligt och sunt alternativ i kreditgivningen för att skydda 
sina kunder men även sig själva mot onödigt höga risker.  
 
I intervjuerna ges en tydlig bild av vad som får ingå i säkerhetsmassan för säkerställda 
obligationer. Som bostadssökande bör man hitta en bostad som klassificeras som en godkänd 
upplåtelseform för att tillhöra säkerhetsmassan för säkerställda obligationer, det för att ges 
möjlighet till en lägre räntekostnad. Om bostaden inte skulle klassificeras i säkerhetsmassan 
kan lånet bli en större last för bostadsägaren då räntekostnaden med stor sannolikhet kommer 
att bli större. Vissa banker väljer dessutom att avstå från att belåna dessa bostäder som inte 
kvalar in i säkerhetsmassan då osäkerheten anses vara högre.  
 
I förlängningen kan det konstateras att upplåning genom säkerställda obligationer ger en lägre 
upplåningskostnad och möjliggör även för en lägre ränta till bankens kunder. En låg 
utlåningsränta medför lägre ränta på inlåning vilket minskar viljan att sätta in medel (deposits) 
och således minskar bankens kvot av ”deposits” som finansieringsalternativ för bolån och 
andra krediter. 
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Vid själva utlåningen kan det konstateras att ägarlägenheter och bostadsrätter granskas och 
pantsätts olika då den ena klassificeras som fastighet och den andra som lös egendom. Detta 
ger egentligen inga skillnader i slutändan förutom att man vid belåning av en bostadsrätt får 
en parameter till att ta hänsyn till i kreditprövningen i form av bostadsrättsföreningens 
ekonomi. Bankens risk med ökade månadsavgifter är att kunden inte ska kunna betala ränta 
och amortering som planerat genom att utgifterna ökar och bankerna minskar således den 
risken genom att stressa låntagarens och alternativt också bostadsrättsföreningens ekonomi. 
Vissa banker väljer att enbart stressa låntagarens ekonomi, men då markant för att kunna ta 
höjd för eventuella ökade förseningskostnader. I andra fall väljer man istället att både stressa 
månadsavgiften och låntagarens ekonomi. Vi kan inte säga vilket tillvägagångssätt som är 
bäst. Det viktigaste är att banken tar hänsyn till föreningens ekonomi på ett eller annat sätt, 
inte minst i dagens penningmarknad när räntorna spås stiga.  
 
Tydliggörande exempel för vår tolkning av analysen: kund A (för att återgå till vår 
exempelfigur) står i valet och kvalet om han ska investera i en bostadsrätt eller en 
ägarlägenhet. Kommer hans val påverka bankens räntesättning sett till om bankerna bedömer 
hans bostad olika ur risksynpunkt? Genom analys av vår undersökning skulle vi svara klart 
nej på den frågan. Vi förstår det som att bankerna inte gör någon skillnad på upplåtelseform. 
Det intressanta för banken är kundens betalningsförmåga och återbetalningsförmåga. Det 
viktiga för banken är inte om A väljer en bostadsrätt eller en ägarlägenhet för båda kommer 
kunna finansieras av säkerställda obligationer, utan det viktiga är huruvida A har kapacitet att 
ta höjd för bostadsrättsföreningens ev. räntehöjningar vilket kommer påverka A negativt. 
Summa summarum är A:s kostnad för lånet grundat i ett kreditbeslut som det enskilda 
kontoret gör på basis av hans betalnings- och återbetalningsförmåga, obeaktat upplåtelseform. 
Bankernas investerare gör ingen skillnad på bostadsrätter och ägarlägenheter eftersom de 
ingår i säkerhetsmassan gemensamt vilken ses i sin helhet. Således bör inte heller banken, i 
form av kreditgivare, differentiera upplåtelseformerna och ge olika kostnad beroende på 
bolån. 
 
Sammanfattningsvis gällande bankernas utlåning ser vi att samtliga lägger stor vikt vid 
kundens återbetalningsförmåga och därefter ser till säkerheter och eventuellt också bostadens 
läge. Men gällande belåningen av ägarlägenheter och bostadsrätter görs ingen märkbar 
skillnad i bedömningen. Det är belåningsgraden som kan se olika ut samt att man i högre grad 
måste undersöka bostadsrättsföreningens ekonomi jämfört med samfällighetsföreningens. I 
övrigt görs inga betydande skillnader i bankens bedömning vid låneansökan för respektive 
upplåtelseform.  
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10. Slutsats  
 
Banker finansierar sin utlåning med hjälp av wholesale funding och deposits. Den vanligaste 
finansieringskällan är säkerställda obligationer vilken är en del i samlingsnamnet wholesale 
funding. Obligationerna har en underliggande säkerhet i den säkerhetsmassa som diskuterats 
mycket i uppsatsens slutfas. För att kunna besvara vår frågeställning har vi behövt ta reda på 
om våra jämförelseobjekt, ägarlägenheter och bostadsrätter ingår i säkerhetsmassan för 
säkerställda obligationer. Svaret är ja vilket medför att banker inte bör ha några problem ur 
den aspekten att förmedla bolån till respektive upplåtelseform. Oavsett om låntagaren ska 
investera i en bostadsrätt eller ägarlägenhet bör denne kunna få samma ränta något vi också 
fått bekräftat genom vår kvalitativa undersökning.  
 
Av studien att döma finns ingen markant skillnad i hur man som bank betraktar en 
ägarlägenhet eller bostadsrätt vid utlåning och upplåning. Nog för att säkerheten för lånet tas 
på olika sätt men upplåtelseformen är inget som kommer att påverka bankens upplåning eller 
utlåning. Genom vår undersökning kan vi konstatera att så länge upplåtelseformen ingår i 
säkerhetsmassan så kommer inte bankens upplåning och utlåning att påverkas.  
 
Om säkerhetsmassan hade delats upp så att investerare ges möjlighet att antingen köpa 
säkerställda obligationer med underliggande säkerhet i enbart bostadsrätter samt säkerställda 
obligationer med underliggande säkerhet i enbart ägarlägenheter spås det bli skillnad i 
investeringsviljan. Ägarlägenheter är mer välkänt i andra länder och tryggheten att investera i 
obligationer som säkerställs av ägarlägenheter bör således bli större, något vi också 
diskuterade med en av bankerna. Det optimala testet för att se om investeringsviljan skulle 
skiljas åt mellan upplåtelseformerna är att dela upp de i olika säkerhetsmassor på det sätt som 
nämnts. Det är ett hypotetiskt test som inte skulle vara möjligt i verkligheten då 
säkerhetsmassorna innehåller en rad olika upplåtelseformer och processen och risken skulle 
vara för stor för banken.  
 
En intressant fråga som uppkommit under studiens gång är varför inte ägarlägenheter fått 
större genomslag sedan införandet 2009 trots att det är en av de huvudsakliga 
upplåtelseformerna ute i Europa. Svaret finner vi inte i bankens ställningstagande vid 
upplåning och utlåning. Utan kanske är det så att vi har för lite kunskap om ägarlägenheter 
vilket gör oss otrygga och mindre investeringsvilliga i den upplåtelseformen.  
 
Vi skulle kunna skriva en uppsats som enbart behandlade ägarlägenheter men vi har valt att 
utgå ifrån två upplåtelseformer och studera deras påverkan på bankens upplåning och 
utlåning. Summa summarum kan sägas att det inte finns någon vidare påverkan. Som 
bostadssökande finns det ur räntekostnadssynpunkt ingen skillnad på upplåtelseformerna. 
Intresset för den som söker ny bostad ligger i stället i huruvida man vill ta risken att bära 
någon annans lån eller inte.  
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