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Stark börsutveckling minskade skuldkvoten 
 

 Stark börsutveckling och ökade 
bostadspriser minskar hushållens 
skuldkvot 

 Räntekvoten vände uppåt igen 

 

Utvecklingen av skulderna sjönk något under tredje kvartalet 
jämfört med föregående kvartal. De aggregerade skulderna 
fortsätter att öka med 7,1 procent på årsbasis vilket dock är 0,2 
procent lägre ökningstakt än under föregående kvartal. Att 
skulderna ökar uppfattas av många som dramatisk och 
oroväckande och diskussionen är intensiv bland media, 
myndigheter, politiker och ekonomer. För att bedöma hur 
allvarlig situationen är kan man dock behöva relatera 
skulderna till något, t.ex. hushållens disponibla inkomster, 
förmögenhet och/eller räntekostnader. Gör man det ser 
skuldutvecklingen olika ut beroende på vilken jämförelse man 
använder. Den förstnämnda kvoten, skulder i relation till 
disponibel inkomst, ökar något. Under det tredje kvartalet steg 
hushållens skulder med cirka 1,5 procentenheter och då 
inkomsterna ökade i något lägre takt innebär det att 
skuldkvoten med denna definition ökar till 179 procent. Det är 
högt i ett historiskt perspektiv. Om utvecklingen på aggregerad 
nivå kommer att fortsätta i samma takt framöver beror i 
huvudsak på hur ränteläget, inkomsterna och bostadspriserna 
utvecklas. 

 

Ovanstående mått är ett av många. För att få en så hel-
täckande bild som möjligt av hushållens finansiella ställning 
bör man studera hela balansräkningen. I SEB:s 
sparbarometer definierar vi hushållens skuldkvot som 
skuldernas andel av tillgångarna. Det ena måttet är inte mer 
korrekt än det andra men analysen av hushållens 
skuldsituation blir inte fullständig utan att också inkludera 

tillgångssidan. I de tidigare avsnitten framgår att hushållens 
nettoförmögenhet ökat under det senaste kvartalet.  
Kombinationen av positiv börsutveckling och minskad 
skuldökningstakt ledde till att skuldkvoten sjönk till 20,7 
procent. 

 
Ett tredje och kompletterande mått som är viktigt i samman-
hanget är den så kallade räntekvoten. Denna kvot mäter 
relationen mellan hushållens ränteutgifter och hushållens 
disponibla inkomster. De senaste årens låga och sjunkande 
räntor har gjort att räntekvoten fallit. Trots att skulderna i 
nominella termer ökar stadigt så minskar alltså ränte-
kostnaden för att finansiera lånen. Under tredje kvartalet 
vände dock räntekvoten upp till 3,8 procent då den disponibla 
inkomsten sjönk jämfört med föregående kvartal.  

 
De svenska hushållens skuldsituation ser alltså olika ut 
beroende på vilket mått man använder. Det som är gemensamt 
för dem är att de aggregerade skulderna stigit under hela 
mätperioden. Avgörande för hur måtten förändrats över tiden 
har alltså inte varit om skulderna gått upp eller ner utan hur de 
disponibla inkomsterna, det generella ränteläget och 
hushållens tillgångar har utvecklats.  
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Källa: SCB 



 Definitioner och källor 
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Definitioner: 
 

  

• Tillgångar = Bostäder, direktägda aktier, tjänstepensioner, privat försäkringssparande, fonder, inlåning (inkl. bankkonto, 
riksgäldsspar, sedlar och mynt), premiepensionssparande och obligationer 

• Skulder = Bostads-, konsumtions-, CSN- och övriga lån 

• Nettoförmögenheten = Tillgångar - skulder 

• Skuldkvot = Skulder/Tillgångar 

• Nysparande = Nettotransaktioner i respektive kategori  

 

Källor: 
 

• Pensionsmyndigheten 

• SEB 

• Svensk Försäkring 

• Statistiska centralbyrån (SCB) 
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