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Sveriges Byggindustriers remissvar på Ytterligare verktyg för 
markrotillsyn (Fi2017/00842/B) 

 
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-
organisation och organiserar 3 400 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  
Sveriges Byggindustrier har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående 
synpunkter.  
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Byggindustrier anser likt många andra att bostadsmarknaden inte fungerar 
tillfredställande idag i Sverige. Ett lågt byggande av bostäder under lång tid, en påtaglig 
urbanisering, låga räntor, ökade disponibla inkomster för hushållen, dålig rörlighet i 
beståndet, en sämre fungerande hyresmarknad samt det faktum att fler äger sina 
bostäder är de främsta orsakerna till den ökande skuldsättning och den bostadskris vi nu 
ser. Politiken bör därför lägga tid på att åtgärda orsakerna och inte symtomen.  
 
Sveriges Byggindustrier anser att de bakomliggande analyser av hushållens skuldsättning 
som gjorts av riksbanken och finansinspektionen i stora delar är ofullständiga och i vissa 
delar felaktig. Förslaget vilar därmed på bräcklig grund och Sveriges Byggindustrier 
avstyrker därför förslaget.  
 
De kreditrestriktioner som genomförts de senaste åren och de som i föreslås i denna 
promemoria kommer att försvåra för hushåll som står utanför bostadsmarknaden att 
etablera sig där och även försämra rörligheten. De hushåll som berörs är de 
kapitalsvaga, dvs. främst ungdomar och invandrare.   
 
Det är svårt att få ihop ekvationen kring regeringens mål att bygga fler bostäder och 
samtidigt begränsa hushållens belåning samtidigt som det inte finns en fungerande 
hyresmarknad. Det åtgärdsprogram som regeringen presenterade i juni 2016 är i stora 
delar vällovligt men leder inte till de strukturella förändringar som krävs för att 
bostadsmarknaden ska fungera bättre. 
 
Synpunkter 
 
Den bostadspolitiska debatten präglas i dag av två huvudsakliga problem. Det första 
problemet handlar framför allt om att bostadsbyggandet behöver öka och att det råder 
bostadsbrist för stora grupper av hushåll, särskilt i storstadsregionerna. Det andra 
problemet handlar om att framför allt statliga myndigheter och politiska beslutsfattare 
uppfattar att skuldsättningen i hushållssektorn är för hög, främst på grund av ökande 
bostadslån. 
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När det gäller det första problemet har utredningar och åtgärder framför allt fokuserat 
på hur utbudet kan stimuleras med hjälp av regelförändringar kopplat till planprocess 
och myndighetskrav. Frågan om hushållens skuldsättning har framför allt drivits av 
Riksbanken, som utan tydliga och transparenta analyser och beskrivningar av påstådda 
problem, fått stort genomslag för uppfattningen att situationen skulle vara mycket 
problematiskt. Successivt har detta lett till att ett flertal åtgärder från myndigheterna 
vidtagits. Nu kommer ytterligare ett förslag från Finansinspektionen om ännu fler 
verktyg för makrotillsyn. 
 
Sveriges Byggindustriers anser att debatten och problemformuleringen i betydande 
utsträckning är ofullständig och i vissa delar felaktig.   
Med hänvisning till den så kallade skuldkvoten, dvs. hushållens samlade skulder i 
förhållande till de samlade disponibla inkomsterna, påstås att svenska hushåll är bland 
de mest skuldsatta i världen. Analys av data visar att detta argument inte håller. Det 
stämmer bara om man inte tar hänsyn till hur välfärdstjänster finansieras och att Sverige 
har ett högre skattetryck än många andra länder. Eftersom en stor del av det högre 
skattetrycket i Sverige motsvaras av högre social trygghet är ett skuldkvotsmått som tar 
hänsyn till skillnader i beskattningen rimligen mer rättvisande. Om man istället redovisar 
en skuldkvot beräknad på hushållens bruttoinkomster och sociala avgifter är den 
svenska skuldkvoten relativt genomsnittlig jämfört med andra länder. Detsamma gäller 
om man relaterar skulderna till BNP.  
 
Nivån på skuldkvoten i både Sverige och i andra länder tycks framförallt förklaras av hur 
stor andel av hushållen som bor i en ägd bostad med bostadslån. Länder som uppnått 
skuldkvoter som är betydligt högre än vad ägarandelen motiverar har i många fall 
tvingats sänka sin skuldkvot mot en mer hållbar nivå. Men i Sverige skulle en sådan 
minskning av skuldkvoten vara problematisk och kräva en politik för minskat 
bostadsägande eller politik som på något sätt skulle sänka bostadspriserna. 
 
De viktigaste förklaringarna till att skuldkvoten stigit i Sverige de senaste decennierna är 
att andelen hushåll som äger sin bostad ökat kraftigt i Sverige sedan mitten av 1990-
talet. Dessutom har hushållens inkomster ökat kraftigt och bolåneräntorna fallit. Med 
stigande hushållsinkomster ökar hushållens kreditvärdighet samtidigt som efterfrågan 
på bostäder stiger. Att hushållens inkomster och kreditvärdighet ökat kan knappast 
anses vara problematiskt. Ett stort problem med skuldkvotsmåttet är att det inte ger 
någon bra bild av hur riskerna kopplade till skuldsättning utvecklats. En analys av en 
palett av mer relevanta mått som exempelvis räntekvoten, nivån på hushållens 
tillgångar och stresstester av riskgrupper av hushåll visar inte på någon förhöjd risknivå. 
Tvärtom tycks hushållens betalningsförmåga och motståndskraft ökat de senaste åren – 
inte minskat. 
 
Sammantaget visar data enligt ovan att policybeslut om kreditransonering på basis av 
skuldkvotens nivå och ökningstakt riskerar bli kontraproduktiva. Det finns en uppenbar 
risk att kreditransonering tränger undan stora grupper och minskar rörligheten på 
marknaden. Nyproduktionen riskerar då bli lägre än vad den annars skulle vara.  
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Sveriges Byggindustrier noterar att finansdepartementet i konsekvensanalysen uppger 
att förslagen kan påverka företag och hushåll, att det medför minskad handlingsfrihet 
för hushåll och att det kan begränsa företagens möjligheter att t.ex. bygga eller förvärva 
nya fastigheter samt att detta kan medföra lägre aktivitet i delar av ekonomin. Sveriges 
Byggindustrier saknar en djupare konsekvensanalys av effekterna på bostadsmarknaden 
utifrån regeringens bostadspolitiska mål.  
 
 
Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Björn Wellhagen, 
näringspolitisk chef. bjorn.wellhagen@sverigesbyggindustrier.se   tel. 0708-99 58 65 
 
 
 
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
 
 
 
Mats Åkerlind 
Tf Verkställande direktör 
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