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Sammanfattning 

Amorteringskravet som trädde i kraft den 1 juni 2016 är en av åtgärderna som 

Finansinspektionen vidtagit för att motverka den höga skuldsättningen som de svenska 

hushållen upplever idag. Den här studien syftar till att undersöka hur de svenska hushållen har 

påverkats av amorteringskravet, vilka faktorer som påverkar deras amorteringsbeteende samt 

vilken inställning hushållen har till amortering. Studiens resultat grundas primärt på en 

enkätundersökning som är gjord under december 2017 via webben. Författarna har även använt 

sig av besöksintervjuer för att komplettera den teoretiska grund som studien utgår ifrån. 

Resultatet visar att det finns tecken på att de svenska hushållen har en positiv inställning till 

amortering. En del faktorer, såsom belåningsgrad, lånets storlek, räntan samt åldern påvisas 

också ha samband med amorteringsbeteendet. Yngre hushåll samt de som ännu inte har ett 

bolån är de som har påverkats mest av amorteringskravet.  
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Abstract 

The amortization requirements that was implemented in June 1st 2016 in Sweden is one of the 

actions that the Swedish financial supervisory authority has taken to counteract the high 

indebtedness that the Swedish households are experiencing today. This study is aiming to 

investigate how the Swedish households has been affected by the amortization requirements, 

what factors there is that affects the amortization behavior in the households and how the 

households attitude are against amortization in general. The results of the study are primarily 

based on a survey that was sent out December 2017 by using the web. The authors have also 

performed a couple of interviews to complement the theoretical ground that this study is based 

on. The result shows that the Swedish households in general has a positive attitude against 

amortization. Some factors, such as loan-to-value ratio, the size of the mortgage loan, the 

interest rate and the age of the household are proved to have a connection to the amortization 

behavior. Younger households as well as the ones who does not have a mortgage loan yet are 

the households who has been affected the most by the amortization requirements. 
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1. Inledning  

Det inledande kapitlet beskriver till att börja med bakgrunden till det problem som 

ska undersökas. Vidare beskrivs problemformulering och utifrån bakgrunden samt 

problemformuleringen formuleras arbetets syfte, frågeställningar och slutligen dess 

avgränsning. 

 

1.1 Historisk bakgrund av skuldsättning 

I takt med att skuldsättningen i de svenska hushållen har ökat stadigt under många års tid har 

detta fenomen blivit den största risken för svensk ekonomi (Finansinspektionen, 2017). 

Bostadspriserna har stigit i en rasande takt - bara under de tre senaste åren har bostadspriserna 

i Sverige ökat med ca 40 procent, samtidigt som skuldsättningen i förhållande till inkomst har 

ökat. Några orsaker till detta är låga räntor, tilltagande inkomster och en låg inflation. Dessa 

faktorer är något som Finansinspektionen ser som risker vilka kan leda till finansiella obalanser 

och i värsta fall en finanskris i Sverige (ibid).  

 

Historiskt sett har både Sverige och världen drabbats hårt av finansiella kriser (Bergkvist, 

2009). Finanskriser är ofta orsakade av avregleringar på specifika marknader som i sin tur leder 

till att prissättningen på olika tillgångar, som exempelvis bostäder, skenar iväg och tappar 

kontakten med verkligheten (ibid).  

 

I början av 1990-talet uppstod en stor finansiell kris i Sverige som fick kraftig spridning över 

hela den svenska ekonomin (Östman, 2010). Recession i världsekonomin, låg tillväxt inrikes, 

avregleringar av finanssektorn samt förändringar i skattestrukturen ledde till en minskad 

efterfrågan på krediter och fallande priser på tillgångar, såsom bostäder. Detta efter att 

fastighets- och lägenhetspriserna ökat med 99 respektive 241 procent mellan 1985 och 1992. 

Det hela ledde i sin tur till en svensk bankkris som spred sig till hela den svenska ekonomin i 

expressfart. Statsskulden ökade i landet samtidigt som det observerades en förhöjd arbetslöshet 

och ett prisfall på bostadsmarknaden (ibid). 

 

Ränteläget i Sverige idag är väldigt lågt, reporäntan ligger en bra bit under de normala nivåerna 

(Riksbanken, 2017). Detta har också lett till att bolåneräntorna har legat på rekordlåga nivåer 

de senaste åren (Finansinspektionen, 2017). Samtidigt som andelen hushåll som väljer kortare 
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räntebindningstider har ökat väsentligt de senaste 20 åren, har även skuldsättningen i Sverige 

gjort detsamma. Detta leder till en räntekänslighet som blir en stor risk för hushållen. Eftersom 

hushållen idag är högt belånade kan förhöjda räntor leda till att många tvingas dra ner på sin 

konsumtion, eller i värsta fall flytta från sin bostad, då en väsentlig del av den disponibla 

inkomsten går till räntebetalningar om inte inkomstnivån ökar i samma takt som räntorna (ibid).  

 

För att proaktivt motverka framtida obalanser och eventuella finansiella kriser har 

Finansinspektionen, som är den övervakande myndigheten för finansiell stabilitet i Sverige, 

vidtagit åtgärder för att minska skuldsättningen och stabilisera bostadsmarknaderna 

(Finansinspektionen, 2017). Bolånetaket, som innebär att hushåll inte får låna mer än 85 procent 

av bostadens värde, är ett exempel på en sådan åtgärd och infördes den 1 oktober 2010 

(Finansinspektionen, 2011). Den regleringen togs fram i syfte att minska den totala 

skuldsättningen i landet, samtidigt som det fanns en förhoppning om att amorteringen från 

hushållens sida skulle öka. Till en början visades sig detta ge en effekt i form av att bostäder 

med hög belåningsgrad minskade markant, enligt de svenska storbankerna. Även om bankerna 

också blev mer tydliga med att kommunicera vikten av amortering så fanns det inga indikationer 

på att kunderna faktiskt började amortera mer på sina lån (ibid).  

 

En annan åtgärd från Finansinspektionen var att presentera ett förslag om amorteringskrav. 

Amorteringskravet trädde i kraft den 1 juni 2016 med syftet att på ett effektivt sätt minska 

skuldsättningen hos hushållen (Finansinspektionen, 2017). Amorteringskravet innebär att 

hushåll med en belåningsgrad mellan 50-70 procent måste amortera minst 1 procent av den 

totala skulden varje år, medan de som har en belåningsgrad över 70 procent måste amortera 2 

procent av den totala skulden på bostaden. Detta har, enligt Finansinspektionen, visat sig ge 

effekt då nya bolånetagare generellt sett tar mindre lån än vad de gjorde innan 

amorteringskravet trädde i kraft (ibid).  
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1.2 Problemdiskussion om skuldsättning och amorteringskrav 

Under 2000-talet har skuldsättningen i de svenska hushållen ökat markant (Riksbanken, 2013). 

Bostadspriserna har ökat, Riksbanken har utarbetat en expansiv penningpolitik samtidigt som 

räntorna har sjunkit vilket har lett till att folk har tagit stora lån, i första hand för att finansiera 

sitt boende. Finansinspektionen har tillsammans med regeringen och Riksbanken försökt att få 

bukt med detta problem som är en stor risk för svensk ekonomi idag (ibid).  

 

Det har nu gått 18 månader sedan införandet av amorteringskravet den 1 juni 2016 och 

Finansinspektionen kan se att nya bolånetagare tar mindre lån än vad de gjorde innan samtidigt 

som det finns tecken på att skuldsättningen minskar (Finansinspektionen, 2017). Men eftersom 

det fortfarande råder ett lågt ränteläge i Sverige så finns det stor risk att de riktigt stora 

effekterna för hushållen kommer att visa sig först vid en förhöjd ränta, menar Monica Ahlnäs, 

kreditanalytiker på Swedbank i Östersund. 

 

De förväntade effekterna av amorteringskravet var små, enligt tidigare studier skulle det till och 

med kunna leda till en ökad skuldsättning (Hull, 2017). Detta eftersom folk tenderar att inte 

ändra sitt amorteringsbeteende bara för att det finns ett krav på det, utan amorterar den summa 

som optimerar hushållets ekonomi (ibid). De flesta hushållen vill optimera sin ekonomi men 

alla har inte möjlighet till det då de av olika anledningar har mindre finansiella marginaler 

(Monica Ahlnäs, 2017).  

 

Utgångspunkten för den här uppsatsen är att undersöka amorteringskravet som trädde i kraft 

den 1 juni 2016. Amorteringskravet innebär att hushåll som tar nya bolån med en belåningsgrad 

över 70 procent tvingas amortera minst 2 procent och de som har en belåning mellan 50-70 

procent av bostadens värde tvingas amortera minst 1 procent av den totala skulden på boendet 

varje år (Finansinspektionen, 2017). Målet med denna studie är att försöka skapa förståelse för 

hur amorteringskravet har påverkat hushållen. Med hushållen menas i denna studie befintliga 

bolånetagare, de som tagit bolån efter amorteringskravet trädde i kraft samt de som ännu idag 

inte har något bolån.  

 

Det förs idag diskussioner kring vilka åtgärder som är nödvändiga för att motverka den höga 

skuldsättningen i landet. Åsikterna går isär gällande detta och olika studier visar på olika 

effekter av åtgärderna från regeringen och Finansinspektionen. Det finns få studier som visar 

vilka effekter amorteringskravet har fått för hushållen.  
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1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur de svenska hushållen har påverkats av 

amorteringskravet som infördes 1 juni 2016. För att skapa förståelse kring hur hushållen har 

påverkats undersöks vilka faktorer som påverkar amorteringsbeteendet. Utifrån syftet har 

följande frågeställningar formulerats: 

 Vad har hushållen för inställning till amortering? 

 Hur har hushållen påverkats av amorteringskravet? 

 Vilka faktorer påverkar hushållens amorteringsbeteende? 

 

1.4 Avgränsning 

Flera olika åtgärder har vidtagits för att minska hushållens skuldsättning samt dämpa 

alternativt förebygga en överhettning på bostadsmarknaden. Denna studie avgränsas till 

amorteringskrav och lägger fokus på denna typ av åtgärd.  
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2. Teori 

I följande kapitel presenteras dels tidigare forskning om amorteringskrav och dess 

effekter – och dels synvinklar från olika personer med god kunskap om ämnet. 

Upplägget följer de forskningsfrågor som har presenterats tidigare i uppsatsen. 

 

2.1 Amorteringskravet 

Amorteringskravet som trädde i kraft den 1 juni 2016 innebär att nya bolånetagare med en 

belåningsgrad över 50 procent ska amortera på sina lån (Finansinspektionen, 2017). En 

belåningsgrad mellan 50-70 procent innebär att lånet amorteras med ett belopp som motsvarar 

1 procent av den totala skulden varje år. Överstiger belåningen 70 procent av bostadens värde 

är kravet på amortering 2 procent av den totala skulden varje år (ibid).  

 

Det finns undantag till amorteringskravet som kan användas för att undvika tvånget att amortera 

(Finansinspektionen, 2017). De som köper nya villor eller bostadsrätter som är mindre än 5 år 

gamla behöver inte amortera på sina lån. En annan undantagsregel existerar som innebär att 

hushåll som lånar mer på boendet har möjlighet att ta ett s.k. tilläggslån, vilket innebär att 

hushållet enbart amorterar på det nya lånet som tas med en amorteringstid på 10 år (ibid). Sen 

kan det även finnas särskilda skäl till att göra undantag från regeln, ett exempel på en sådan 

anledning kan vara plötsligt inkomstbortfall för hushållet (Katarina Skylare, 2017). Detta måste 

då prövas av banken som gör en bedömning om anledningen godtas (ibid).  

 

2.2 Amorteringskrav i andra länder 

I Nederländerna, Kanada och Irland har amorteringskrav implementerats och det går att se vilka 

konsekvenser det fick för dessa länder (Svenska Dagbladet, 2013). Den stora anledningen till 

att nya restriktioner krävdes var, likt Sverige, den höga belåningsgraden och överhettade 

bostadsmarknaden. I Nederländerna var hela räntekostnaden avdragsgill samtidigt som 

hushållen hade möjlighet att låna upp till 120 procent av bostadens värde. I Nederländerna kom 

händelsen att kallas ”Det Nederländska skräckexemplet” då bostadspriserna föll med 20 procent 

på fem år. Detta efter att landet infört amorteringskravet. I takt med att befolkningen fått det 

allt svårare att finansiera sin bostad så har det lett till att bostadsaffärerna halverats och utbudet 

är högre än efterfrågan. De åtgärder som vidtogs i Nederländerna påminner en del om det 

svenska amorteringskravet, men var av betydligt större omfattning då hushållens belåning hade 
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skenat iväg betydligt mycket mer än vad det gjort i Sverige (ibid). Amorteringskravet kom inte 

heller som en chock i Sverige, då en del banker redan hade interna 

amorteringsrekommendationer och detta medförde att kunderna redan innan kravet hade 

kommit igång med sin amortering enligt de krav som sedan slogs fast (Mats Edin, 2017). Men 

i det stora hela så visar detta på att om inte nya regleringar implementeras med försiktighet, 

riskerar hushållen att påverkas negativt.   

 

Även på Irland fick kravet på amortering effekter då bostadspriserna föll med 49 procent 

(Hegelund, Johansson & Karpestam, 2014). Ett annat exempel är Kanada som också har infört 

krav på amortering och där har det visat sig att vissa hushåll till och med tar större blancolån 

just för att klara av den höjda amorteringen, genom att betala av ett lån med ett annat lån 

(Svenska dagbladet, 2014). Vilket i sin tur istället kan leda till en ökad skuldsättning och en 

dämpning av hushållens skulder uteblir (ibid).  

 

Trots att det går att se vad amorteringskravet har haft för utfall i Nederländerna, Kanada och 

Irland så kan det konstateras att det generellt sett finns få studier inom ämnet och dess 

konsekvenser för hushållen, i synnerhet i Sverige, vilket är en motivering till att ytterligare 

efterforskningar, som denna, är högst relevanta.  

 

2.3 Hushållens inställning till amortering och medias påverkan 

Hushållens inställning till amortering har under 2010-talet förändrats en del (Regeringen, 

2015). En av Finansinspektionens årliga bolåneundersökningar visade på en stadig ökning i 

antalet hushåll som amorterar mellan åren 2011-2014, d.v.s. innan amorteringskravet. Fyra av 

tio nya bolånetagare amorterade på sina lån år 2011, vilket ökade till sju av tio hushåll år 2014 

(ibid).  

 

Därmed finns det indikationer på att svenskarnas syn på amortering har förändrats ordentligt de 

senaste åren (SEB, 2016). En generell uppfattning har tidigare varit, och är till viss del 

fortfarande, att svenskar är negativt inställda till amortering – en uppfattning som numera inte 

verkar stämma. De svenska hushållen, banker och myndigheter börjar till större grad enhetligt 

tycka att amortering är något positivt och viktigt (ibid). 

 

Ett synsätt som varit dominerande tidigare är att amortering inte har behövts eftersom 

bostäderna har ökat mycket i värde de senaste åren, vilket har lett till att bolånetagare inte har 
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haft incitament till att amortera på boendet (SEB, 2016). Värdeökningen har gjort att 

förmögenheten som finns i bostaden varit tillräcklig utan att hushållen behöver minska sin skuld 

(ibid). 

 

När amorteringskravet infördes ökade intresset från mediernas håll att skriva om amortering 

(Mats Edin, 2017). Även om detta kan vara något som lett till att fler blir medvetna om vad 

amortering innebär, så ser fortfarande många hushåll på amortering som en ökad kostnad för 

hushållet istället för att se det som ett sparande. Det fanns också tydliga indikationer på att 

husköpen ökade avsevärt tiden innan amorteringskravet trädde i kraft. Eftersom folk blev 

upplysta från medias håll om att amorteringskraven väntades blev folk ivriga att driva igenom 

bostadsköp innan de nya reglerna trädde i kraft för att slippa kraven på amortering. Det finns 

även tendenser som pekar på att många hushåll ökar sin amortering när de närmar sig pensionen. 

Detta då de räknar med att få en lägre inkomst och kan få loss likvida medel vid försäljning av 

en bostad (ibid). 

 

Katarina Skylare, kreditchef på Länsförsäkringar Bank Jämtland, har sett en väsentlig skillnad 

i hushållens kunskap kring amortering efter att kraven trädde i kraft 2016. Detta tror hon beror 

på att det skrivs en hel del i media om amortering i samband med de nya regleringarna. Katarina 

tror att fler hushåll än tidigare numera ser amortering som ett sparande, vilket det i grund och 

botten är, istället för en kostnad (Katarina Skylare, 2017). 

 

2.4 Olika uppfattningar om effekterna av amorteringskrav 

Åsikterna kring vad amorteringskraven har haft för effekter går isär, visar tidigare studier. Vissa 

menar på att de har gett en önskad effekt, d.v.s. minskad skuldsättning och att folk är mer 

benägna att ta mindre lån än tidigare - medan andra tror att amorteringskravet mest troligt inte 

har någon positiv effekt på skuldsättningen alls, snarare tvärtom. 

 

Finansinspektionen har knappt ett år efter att amorteringskravet trädde i kraft analyserat 

effekterna av amorteringskravet utifrån sin synvinkel med hjälp av ett antal parametrar och 

kommit fram till en del slutsatser (Finansinspektionen, 2017). De ser att hushållens skulder har 

minskat totalt sett samt att nya bolånetagare köper billigare bostäder än tidigare, framförallt 

gällande köp av småhus och fritidshus. De kan däremot inte se någon väsentlig skillnad gällande 

bostadsrätter, där priserna är på samma nivå som innan kravet. Enligt Finansinspektionens 

analys av amorteringskravets effekter är det hushåll med barn samt de äldre låntagarna som har 
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påverkats mest av amorteringskravet. Konsekvenserna för dessa grupper är att de generellt sett 

tar mindre nya lån än tidigare. Detta mönster är främst återkommande i storstäderna då 

bostadspriserna ligger högre där. Förväntningarna innan kravet pekade på att det främst skulle 

vara yngre låntagare som äntrar marknaden för första gången som skulle påverkas, men efter 

att Finansinspektionen har analyserat utfallet kan några sådana tendenser inte konstateras (ibid).  

 

Andra studier visar att krav på amortering snarare kan visa sig få en motsatt effekt. Lars 

Svensson (2016) menar att amorteringskrav istället kan ge hushållen incitament att låna större 

belopp eftersom de då har möjlighet att få en lägre ränta, vilket skulle kunna ge dem en lägre 

kostnad för lånet på sikt. Bankerna å sin sida ser en möjlighet till större vinster ju större lånet 

är och kan därför erbjuda större lån till lägre ränta om hushållet klarar av de kraven banken 

ställer på låntagaren (Svensson, 2016). Han menar också att skuldsättningen kan öka då folk 

behöver ta lån för att klara av att betala den höjda amorteringen. Detta var vad som hände i 

Kanada när amorteringskrav infördes där det blev en motsatt effekt som tvingade hushållen att 

låna mer pengar för att klara av den ökade amorteringen (ibid). 

 

En annan studie om effekterna av amorteringskravet är gjord av Isaiah Hull (2017). Han menar 

att effekterna av amorteringskrav är relativt små. Visserligen kan han i sin studie se tecken på 

att skuldsättningen i förhållande till inkomst har minskat i Sverige, men den minskningen, 

menar han, är marginell och utan betydelse för att minska skuldsättningen. Enligt den studien, 

likt Svenssons (2016), menar även han att det snarare kan öka skuldsättningen på sikt.  

 

Med tanke på att tidigare studier visar på olika resultat, att åsikterna varierar gällande effekterna 

av amorteringskravet samt att det enbart passerat ett och ett halvt år sedan införandet och få 

studier finns på området kan kunskapsluckor observeras om hur de nya reglerna har påverkat 

hushållen i Sverige utifrån deras perspektiv. Det blir uppenbart att ytterligare studier på området 

behövs då det idag finns få studier som visar hur hushållens faktiskt har påverkats av 

amorteringskrav. 

2.4.1 Riskaversion  

Den största tillgången i ett hushålls ekonomi är ofta boendet, då det är en relativt likvid tillgång 

med ett osäkert kapitalvärde som är utsatt för stora risker om marknaden börjar svikta (Cox, 

Brounen, Neuteboom, 2014). De flesta hushållen har inte råd att betala hela summan för 

boendet och behöver således ta ett lån för att finansiera sitt boende. Bolånemarknaden förändras 
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hela tiden och det är bolånetagarens benägenhet att ta risk som avgör vilken typ av produkt 

kunden väljer och hur mycket den amorterar (ibid). En individ blir således påverkad och tar 

olika beslut beroende på vilken riskaversion den har.   

 

Kevin Daly och Stamatios Tsigos (2016) har gjort en studie där de har utforskat huruvida ett 

hushålls riskbenägenhet har ett samband med dess ekonomiska förutsättningar. Det de kommer 

fram till i sin studie visar på att risktoleransen ökar signifikant i och med att de ekonomiska 

förutsättningarna i hushållet ökar. En slutsats av detta är att ju mer pengar hushållen har att 

tillgå, desto mer risk är du benägen att ta då eventuella förluster inte slår lika hårt mot hushållets 

ekonomi (ibid).  

 

Enligt Chau Do & Irina Paley (2013) skiljer sig riskaversionen mellan kvinnor och män på så 

sätt att kvinnor generellt sett är mindre risktoleranta än män. Ett exempel på detta, som tas upp 

i deras studie, är att män är mer benägna att ge sig in på aktiemarknaden än kvinnor. Detta 

avspeglar sig även i valet av bolån, d.v.s. vilken räntebindningstid som föredras och om 

individen väljer att amortera på lånet. De mindre risktoleranta personerna väljer i större 

utsträckning bunden ränta samt att amortera på sina bolån, enligt deras studie, vilket ger en 

högre månadskostnad men samtidigt en lägre risk. Motsatsen till detta, de mer risktoleranta 

personerna, väljer primärt rörlig ränta på lånet utan att amortera större summor. De risktoleranta 

föredrar, enligt studien, att placera pengar i andra typer av tillgångar, som exempelvis olika 

varianter av värdepapper vilket ger möjlighet till högre avkastning (ibid). 

 

Då amortering är ett sätt att minska sin belåning på, och således minska en eventuell förlust om 

marknaden svänger, hjälper dessa studier oss att förklara hur hushållen har påverkats av 

amorteringskravet beroende av dess riskaversion.   

 

2.5 Faktorer som påverkar amorteringsbeteendet 

Innan de nya reglerna om amortering trädde i kraft fanns möjlighet att ha ett bolån där endast 

ränta betalades vid varje betalningstillfälle, men sedan den 1 juni 2016 är det nu även krav på 

amortering på nya bolån vars skuld överstiger 50 procent av bostadens värde 

(Finansinspektionen, 2016). Med andra ord kunde individen tidigare själv välja det belopp de 

ville amortera, men från och med den 1 juni 2016 så tvingas kunder att amortera på nya 

bostadslån. Studier har gjorts som belyser vad som påverkar en individs motivation till att betala 

tillbaka sina lån och hur en individs syn på risk påverkar val av amorteringsupplägg. Dessa 
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studier är gjorda innan amorteringskravet trädde i kraft, vilket är en motivering till denna studie 

då många bolånetagare inte längre enligt egna preferenser kan välja det amorteringsbelopp de 

föredrar. Men enligt Monica Ahlnäs, kreditanalytiker på Swedbank i Östersund, så väljer 

kunderna den amortering som gör att deras ekonomi optimeras och ett amorteringskrav behöver 

inte nödvändigtvis ändra amorteringsbeteendet i allt för stor uträckning.   

 

Då de teorier och studier som kommer ligga till grund för att undersöka vilka faktorer som 

påverkar amorteringsbeteendet inte har tagit hänsyn till om det är krav på amortering, blir denna 

studie ett komplement till dessa och kan på så sätt se om amorteringskravet har ändrat de 

faktorer som tidigare påverkat amorteringsbeteendet.  

2.5.1 Livscykeln 

En individ befinner sig hela tiden i olika faser av livet och tar olika ekonomiska beslut beroende 

var den befinner sig (Modigliani, 2005). Grunden för livscykelteorin är att en individ 

nyttomaximerar sin ekonomi oavsett om den konsumerar eller sparar, vilket är just vad teorin 

handlar om, alltså individens konsumtions- och sparbeteende. Det är inte bara de förutsättningar 

som berör kunden idag som påverkar hur den fördelar sin inkomst, utan hänsyn tas också till 

historiska och framtida förutsättningar (ibid). En sådan förutsättning är att individen i en senare 

fas av livet som pensionär får en reducerad inkomst, vilket gör att amorteringsbeteendet kan 

variera mellan olika åldrar och faser i livet, detta menar Mats Edin, bolånechef på Swedbank i 

Östersund. Enligt Mats så finns det ett tydligt mönster att folk som närmar sig pensionen väljer 

att öka sin amortering för att minska skulden på bostaden innan pensionen, då de flesta får en 

lägre inkomst och således svårare att klara av levnadskostnaderna (ibid). Eftersom amortering 

kan ses som ett sparande så hjälper livscykelsmodellen till att förstå vad det är som motiverar 

hur en individ väljer att amortera och skuldsätta sig i olika faser av livet (Modigliani, 2005).  

 

Huspriserna på bostadsmarknaden i Sverige har de senaste åren varit höga, vilket leder till att 

förstagångsköpare många gånger tvingas bli högt belånade (Finansinspektionen, 2017). Detta 

eftersom förstagångsköpare generellt sett karaktäriseras av yngre åldrar och lägre inkomst 

vilket gör att de inte haft möjlighet att spara ihop lika mycket pengar som i ett senare skede i 

livet (ibid). De höga boendekostnaderna minskar konsumtionen och då måste individen göra 

aktiva val för att hitta rätt jämvikt mellan sparande och konsumtion över olika tidsperioder 

(Riksbanken, 2010).  
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Trots att Modiglianis teori om individens spar- och konsumtionsbeteende länge varit en ledande 

modell inom ekonomin och har fått stöd från annan forskning, så har det på senare år gjorts 

studier som även har ifrågasatt teorin (Modigliani, 2005). Studier har gjorts som visar att rika 

fortsätter att spara även när de når sin pension och även att spar-och konsumtionskulturen skiljer 

sig mellan olika länder, då det finns olika villkor i sparräntor och liknande (Baranzini, 2005). 

Även studier i Japan och Västeuropa har visat att även yngre individer har ett ökat sparande 

(ibid). Ett antagande i Modiglianis modell om livscykelteorin är att pensionärer och yngre 

individer sparar mindre då de generellt sett har sämre inkomst (Graham, 1987). Detta har 

motbevisats då studier har kommit fram till att personer över 65 år och yngre individer inte har 

ett minskat sparande (ibid).  

 

Då amortering kan ses som ett sparande så är det faktum att det råder olika uppfattningar om 

teorin en motivering till denna studie. Vid analyser av individens amorteringsbeteende och 

skuldsättning fungerar således modellen som ett verktyg och det skildrar om olika åldrar har 

någon påverkan på individens amorteringsbeteende och skuldsättning.  

2.5.2 Ränta 

I dagsläget råder historiskt låga räntor i Sverige då Riksbanken har presenterat en reporänta 

som legat på rekordlåga nivåer de senaste åren (Riksbanken, 2017). Bolåneräntorna har 

påverkats av detta vilket har lett till att även dessa har varit historiskt låga de senaste åren 

(Svenska Dagbladet, 2016).  

 

De låga räntorna leder till att hushållen har möjlighet att klara av stora lån på sina bostäder, i 

förhållande till inkomster, samtidigt som de i och med detta utsätter sig för stora risker 

(Finansinspektionen, 2017). Dessa hushåll blir väldigt känsliga för räntehöjningar, då en stor 

andel fortfarande har rörlig ränta på sina lån, vilket kan leda till att de tvingas minska 

konsumtionen eller i värsta fall inte klarar av att betala sina skulder om räntorna skulle höjas i 

snabbare takt än den disponibla inkomstnivån. Hushåll som är särskilt utsatta för denna risk är 

de som har höga skuldkvoter, små marginaler i sin ekonomi eller som är särskilt utsatta för 

risken att få ett inkomstbortfall (ibid).  

 

Både Mats Edin och Monica Ahlnäs (2017) anser att de stora effekterna av amorteringskravet 

kommer att visa sig först när räntorna stiger vilket således leder till en högre månatlig utgift för 

hushållen. Det anser de kan resultera i sjunkande priser på marknaden och även en minskad 
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benägenhet för hushållen att ta stora lån då de i det fallet både behöver klara av en hög 

räntekostnad och en amortering enligt kravet.  

 

Generellt sett är hushåll i Sverige duktiga på att amortera på sina lån, detta menar Katarina 

Skylare, kreditchef på Länsförsäkringar Jämtland (2017). Därför anser hon inte att 

amorteringskravet har en speciellt stor effekt, speciellt inte initialt nu när räntorna är så pass 

låga och det fortfarande är väldigt billigt att bo. Precis som Monica Ahlnäs och Mats Edin på 

Swedbank tror hon att de stora effekterna lär vänta tills ränteläget förändras. De hushåll som 

påverkas av amorteringskravet kommer då att behöva lägga större del av sina pengar på 

boendet. Incitamenten att amortera skulle därmed infinna sig då räntekostnaden sjunker med 

tiden i takt med avbetalningen på lånet. Som exempel tar Katarina upp 1990-talet i Sverige då 

räntorna kunde ligga på 20 procent, vilket innebar att hushållen var väldigt benägna att amortera 

på lånen för att få ner de månatliga räntekostnaderna (ibid).  

2.5.3 Belåningsgrad  

Belåningsgraden är en faktor som påverkar hur mycket hushållen amorterar på sina bolån 

(Finansinspektionen, 2017). De yngre låntagarna, personer under 30 år, är de som amorterar 

mest på sina bolån, generellt sett. Den grundläggande orsaken till detta är att den gruppen i 

störst utsträckning har en hög belåningsgrad. Det är också den gruppen, d.v.s. hushåll med hög 

belåningsgrad, som har ökat sin amortering mest efter amorteringskravet (ibid).  

 

Äldre hushåll har också ökat sin amortering, vilket är ett tecken på att den generella 

amorteringsbenägenheten har ökat i Sverige (Finansinspektionen, 2017). Av alla hushåll som 

på något sätt tagit nya bolån amorterade 78 procent 2016, vilket är en tydlig ökning jämfört 

med 2015 då 67 procent av hushållen amorterade. Amorteringskravet har fått effekten att 

andelen hushåll som tagit nya bolån efter kravet och har en belåningsgrad mellan 50-70 procent, 

samtidigt som de amorterar på lånen, ligger på 84 procent, jämfört med 2015 då den andelen 

var 51 procent. De hushåll som har en belåningsgrad över 70 procent och har tagit nya bolån 

amorterar i stor utsträckning, då 97 procent av dessa amorterar idag (ibid).  

 

Men det har även gjorts studier som visar på motsatsen till detta. Alltså att hushåll med högre 

belåningsgrad är mindre benägna att betala tillbaka sina lån (McCollum, Lee, Pace, 2015). Det 

McCollum, Lee & Pace (2015) konstaterar i sin studie är att det är svårt att mäta 

belåningsgraden för de hushåll som amorterar, då den minskar för varje betalningstillfälle. Men 
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dem menar på att hushåll med högre belåning har det på grund att ett mindre eget kapital, alltså 

att de behöver låna mer, och har således mindre pengar att betala tillbaka lånet på (ibid).  

2.5.4 Lånets storlek 

Ett resultat från McCollums, Lees & Paces (2015) studie är också att ju större och dyrare ett lån 

är, desto mer benägen är individen att betala tillbaka skulden. Detta dels för att större lån ofta 

är associerade med höginkomsttagare, som har mer utrymme i sin ekonomi för att betala tillbaka 

lånet i en snabbare takt. Ett annat incitament är att räntan blir dyrare när lånet är större, vilket 

motiverar att betala tillbaka sina lån (ibid). 

 

2.6 Sammanfattning av teorin 

I teorikapitlet har det utifrån forskningsfrågorna beskrivits hur amorteringskravet har påverkat 

hushållen och vilka effekter som har observerats. Till att börja med presenteras fakta om vad 

amorteringskrav har haft för effekter i andra länder. Även om dessa krav inte är snarlika de 

svenska så kan det observeras olika effekter i olika länder. Hushållens inställning på amortering 

är också det en del i teorikapitlet. Det beskrivs fakta med indikationer på att inställningen till 

amortering har ändrats de senaste åren, men också fakta som pekar på att det inte behöver vara 

så. Vidare har ett antal faktorer beskrivits som påverkar amorteringsbeteendet och hur det kan 

leda till olika påverkan av amorteringskravet. De faktorer som i högsta grad visats påverka 

amorteringsbeteendet och som det i teorikapitlet läggs vikt vid är ålder (livscykeln), ränta, 

lånets storlek och belåningsgrad. I teorikapitlet har det också presenterats studier samt åsikter 

från personer med god insyn i frågan som indikerar att det råder olika uppfattningar om vad ett 

amorteringskrav kan få för effekter. 
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3. Metod  

Följande kapitel presenteras vilken metod som har valts för att besvara studiens 

syfte och forskningsfrågor. Vidare diskuteras studiens trovärdighet för att slutligen 

lyfta fram kritik till den valda forskningsmetoden. 

3.1 Val av forskningsmetod 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka effekter amorteringskravet som trädde i kraft 1 

juni 2016 har haft samt vilka faktorer som påverkar amorteringsbeteendet hos de svenska 

hushållen. Vidare har vi också undersökt vad hushållen har för inställning till amortering och 

om inställningen har påverkats av amorteringskravet. Därför har studien ett deskriptivt och 

explanativt syfte. En studie med deskriptivt syfte har som avsikt att ge en förklarande och 

generell beskrivning av såväl ekonomiska som sociala fenomen (Bryman & Bell, 2014). För att 

fylla det deskriptiva syftet används i regel en enkätundersökning för att samla in data. Det 

explanativa syftet har som mål att förklara och finna kausala samband mellan variabler. För att 

åstadkomma ett resultat där det går att se om samband råder mellan variabler är en 

enkätundersökning även här att föredra (ibid).  Därför faller det sig naturligt att vi har valt en 

kvantitativ undersökning, då vi vill kunna analysera samband och beskriva de mätningar vi har 

gjort. 

 

Vi har i studien eftersträvat ett generaliserbart resultat som ska kunna appliceras även på de 

som inte deltagit i studien. För att kunna uppnå generaliserbarhet har vi i stickprovet täckt den 

populationen som påverkats av amorteringskravet, vilket både gäller befintliga bolånetagare 

samt de som ännu inte har äntrat bostadsmarknaden. Studiens generaliserbarhet är relativt stor 

då vi har nått ut till många respondenter i olika ålderskategorier. 

 

3.2 Insamling av data 

Vi har i vår undersökning använt oss både av primär- och sekundärdata. Primärdata är data som 

forskaren själv samlar in genom olika typer av datainsamlingsmetoder, exempelvis en 

enkätundersökning (Halvorsen, 1992). Sekundärdata är redan existerande fakta från tidigare 

forskning, som går att komma åt genom exempelvis vetenskapliga artiklar (ibid). Vår primära 

data innefattar både en enkätundersökning samt de intervjuer vi utfört. Den sekundära data som 

använts består av olika vetenskapliga artiklar, elektroniska källor samt litteratur inom området. 

Användandet av sekundärdata är i vår studie av största vikt för att kunna göra en relevant 
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undersökning. Detta eftersom vi lyckats få tag på högkvalitativ forskning på kort tid och till en 

låg kostnad, vilket även Bryman & Bell (2014) anser vara fördelar med att använda 

sekundärdata.  

 

Amorteringskravet är fortfarande något som är relativt nytt och ett resultat av detta är att det 

finns få tidigare studier om området. Detta ledde till att en del av de vetenskapliga artiklar vi 

använt oss utav inte direkt berör amorteringskravet, men det har gett oss en grundkunskap i 

ämnet och även väglett oss till de kunskapsluckor vi vill fylla.  

3.2.1 Informanter 

I det första steget av vår insamling av primärdata så utförde vi fyra intervjuer med personer 

inom tre olika svenska banker, som arbetar med bolån och krediter på daglig basis.  Syftet med 

intervjuerna var att använda dessa personer som informanter till vår undersökning och 

informationen från intervjuerna användes som ett komplement till den teoretiska grund som 

enkätundersökningen sedan skulle härledas från. Det var därför viktigt att intervjufrågorna 

utformades så att de skulle stämma överens med vårt syfte med studien. Intervjuerna utfördes 

således innan enkäten skickades ut. Intervjufrågorna konstruerades på ett semistrukturerat sätt 

där möjlighet till följdfrågor fanns. Alla intervjuer var besöksintervjuer där vi besökte 

representanter från tre olika svenska banker; Swedbank, Handelsbanken och Länsförsäkringar 

Bank Jämtland.  Respondenterna var lämpliga för studien då författarna ansåg att de har god 

kunskap inom ämnet samt att de alla har en roll i sin verksamhet som berör bolånemarknaden i 

hög utsträckning.  

 

Den första intervjun gjordes med Monica Ahlnäs, kreditanalytiker på Swedbank i Östersund. 

Kontakt togs med Monica via mail några dagar innan intervjun och författarna mailade frågorna 

i förväg så respondenten skulle ha möjlighet att förbereda sig. Transkribering skedde via 

anteckningar på datorn då respondenten inte ville spela in intervjun med elektronisk utrustning. 

Vidare intervjuade vi Mats Edin, som är chef på bolåneavdelningen på Swedbank i Östersund. 

Den tredje och fjärde intervjun skedde med Katarina Skylare, kreditchef på Länsförsäkringar 

Bank Jämtland respektive Isaac Hansi, privatrådgivare på Handelsbanken i Östersund.  

 

Alla intervjuerna genomfördes på liknande sätt för att frågorna inte ska kunna tolkas olika för 

respondenterna. Alla respondenter kontaktades på samma sätt som med Monica, alltså via mail 

där de fick frågorna i förväg. Alla intervjuer transkriberades genom anteckningar, således 
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skedde inga inspelningar. Respondenterna fick totalt svara på 13 frågor och alla aktörer har på 

ett engagerande sätt bidragit till kunskap och synpunkter. Alla intervjuade deltagare har godkänt 

att deras namn anges som referens.  

3.2.2 Enkätundersökning  

I vår studie har vi samlat in data genom att utforma en enkätundersökning, där totalt 280 

respondenter har deltagit. Vi har valt att undersöka amorteringskravet och dess effekter ur 

hushållens perspektiv, därmed passar en enkätundersökning bra för samla information från 

populationen vi söker.  

 

Enkätundersökningen är ett effektivt sätt att samla in data från respondenter under en begränsad 

tid för en billig administrationskostnad (Bryman & Bell, 2014). Det gör det också möjligt för 

oss som författare att nå ut till respondenter på ett större geografiskt område, vilket hade varit 

svårt att genomföra vid exempelvis intervjuer. En annan fördel med att använda en 

enkätundersökning kontra intervjuer är att vi undviker risken för intervjuareffekt, vilken kan 

påverka resultaten att gå i den riktning som forskarna prefererar (ibid).  

 

Bryman & Bell (2014) tar även upp några nackdelar som finns med enkätundersökning jämfört 

med intervjuer, men i vårt fall väger fördelarna med enkätundersökning över jämfört med att 

genomföra intervjuer som huvudsaklig primärdata.  

 

Merparten av enkäten bestod av slutna frågor och fasta svarsalternativ, med undantag för vissa 

frågor där vi efterfrågade specifika summor och antal som de på egen hand fick fylla i. Vi 

avslutade även enkäten med att ge respondenten möjlighet att tillägga övriga synpunkter som 

fanns om ämnet. Slutna frågor har vi använt för att undersökningen ska uppnå en bättre 

jämförbarhet, vilket är svårt att uppnå vid öppna frågor då det kan råda subjektiva uppfattningar 

om vad olika frågor och svar innebär (Bryman & Bell, 2014).  

 

För att få adekvata svar på frågor som enbart berör dem som har bolån idag inledde vi enkäten 

med att fråga om respondenten har bolån idag. De som svarade nej på den frågan blev då direkt 

förflyttade till fråga 8, medan de befintliga bolånetagarna fick svara på några frågor som 

berörde boendet och bolånen. 
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3.3 Urval 

För att få ett representativt urval och nå så många respondenter som möjligt i populationen 

omfattar vårt stickprov dels studenter på Mittuniversitet och dels personer som vi nått ut till via 

sociala medier. Vår undersökning är gjord genom utskick av en webbenkät. Respondenterna 

som vi nått via sociala medier har vi knutit till oss genom att skriva ett inlägg på Facebook med 

en länk till enkäten som är fri att dela vidare. Studenterna på Mittuniversitetet har vi nått genom 

att skicka mail, där vi bifogat enkätlänken, till olika e-postlistor kopplade till kurser som vi på 

ett smidigt sätt har fått tillgång till via Mittuniversitetets studentportal.  

 

Vi valde att använda oss av ett s.k. snöbollsurval, vilket är en viss typ av bekvämlighetsurval, 

som innebär att forskaren i ett initialt skede tar kontakt med ett fåtal personer som sedan hjälper 

till att sprida enkäten vidare (Bryman & Bell, 2014). Detta passade för vår undersökning då vi 

har begränsat med tid.  Med hjälp av detta urval når vi ut till många respondenter på ett 

tidseffektivt sätt och dessutom kan vi uppnå ett generaliserbart resultat då hela populationen 

berörs av amorteringskravet. Problemet med den typen av urval kan annars vara att det blir svårt 

att uppnå ett generaliserbart resultat eftersom det är svårt att veta vilka stickprovet representerar 

(ibid). 

 

3.4 Operationalisering 

Enligt Bryman & Bell (2014) kan det vara bra att testa sin enkätundersökning innan den skickas 

ut till populationen. Vi valde ut ett begränsat antal personer till att svara på en pilotenkät innan 

vi skickade ut den färdigställda enkätundersökningen. Syftet med piloten var att få objektiva 

synpunkter från annat håll, då vi som författare lätt kan missa saker som är viktiga när vi 

utformar enkäten utifrån vår synvinkel. Genom detta fick vi synpunkter om små ändringar som 

behövdes göras i enkäten för att underlätta för respondenten. Några mindre brister upptäcktes i 

och med denna pilotstudie och vi kunde finslipa enkäten för att göra den så användarvänlig som 

möjligt.  

 

3.5 Arbete mot bortfall 

För att öka svarsfrekvensen och minska bortfall så är frågorna skapade inom den teoriram som 

vi presenterade i teorikapitlet. Detta för att undvika en allt för lång enkät med oväsentliga frågor, 

som i sin tur kan leda till ett större bortfall då längre enkäter har en tendens att öka bortfallet 

(Bryman & Bell, 2014). Av denna anledning har vi varit väldigt noggranna med att granska 
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enkäten många gånger innan den skickades ut för att se över hur väl våra frågor passar in i 

teoriramen.  

 

I enlighet med Bryman & Bell (2014) beskrev vi i en sammanfattande text vad enkäten handlade 

om och vad vi hade för syfte med studien när vi skickade ut den. På så sätt får respondenten 

själv göra ett aktivt val om den anser att enkäten är av intresse. En annan viktig del är att utlova 

anonymitet så att respondenten känner sig trygg i att besvara frågorna (ibid). Detta var vi väldigt 

noggranna med att poängtera i de utskick vi gjorde så att respondenterna kunde svara på 

frågorna utan risk att bli exponerad.  

 

Enkäten utformades på ett tydligt sätt med ett språk som vi ansåg var lättförståeligt för 

respondenten, detta menar Bryman & Bell (2014) är av stor vikt för att få relevanta svar och 

minska bortfallsrisken. De ord som skulle kunna uppfattas som svårbegripliga i enkäten har vi 

förklarat kortfattat i inledningen av enkäten, samt förtydligat vissa ord i specifika frågor för att 

undvika bortfall p.g.a. språkbruket.  

 

I Netigate, det programmet vi använde oss utav för att utforma enkäten, så valde vi en design 

som även var optimerad för de som skulle besvara enkäten genom sina mobiltelefoner. Då vi 

antog att flertalet respondenter skulle genomföra enkäten just via telefonen var detta en åtgärd 

för att se till att designen och layouten även blev bra där. Vid utformningen av enkäten valde vi 

att lägga våra huvudfrågor i början för att sedan avsluta med bakgrundsinformation såsom ålder, 

kön, inkomst etc. Det har vi gjort för att frågor om bakgrundsinformation kan uppfattas som 

tråkiga och i viss mån känsliga vilket kan leda till att folk undviker helt att svara på enkäten 

(Bryman & Bell, 2014).  

 

I de frågor där respondenten inte har möjlighet att ta ställning har vi erbjudit ett mittenalternativ, 

“stämmer varken bra eller dåligt”, för att undvika bortfall i frågor där respondenten är likgiltig 

men inte erbjuds ett alternativ som motsvarar detta. Däremot har vi undvikit s.k. 

“smitalternativ” i enkäten för att få så adekvat information som möjligt. I enkäten så valde vi 

att göra frågorna obligatoriska för att ta sig vidare i undersökningen, detta för att undvika att 

respondenten endast svarar på vissa av frågorna vilket skulle leda till svårigheter för oss att 

analysera svaren.  
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3.6 Bortfallsanalys 

Av de 280 respondenter som svarade på vår utskickade enkät, har 70 personer valt att inte 

fullfölja hela undersökningen. Detta tog vi i beaktning när vi sedan började med att analysera 

svaren och tog således bort dem från resultatet. Det fanns ett tydligt mönster som indikerade 

vilket ställe i enkäten som respondenterna hade valt att avsluta på. Då vi ansåg att den frågan 

var otydligt formulerad samt lätt att missförstå så valde vi att exkludera den från resultatet. 

Frågan var om respondenternas syn på amortering hade förändrats, men då vi var otydliga med 

om de upplevde en positiv eller negativ bild av kravet så gick det inte att analysera på vilket 

sätt amorteringskravet hade förändrat dem. Detta gjorde att vi tog bort frågan helt när resultatet 

sedan behandlades.  

 

3.7 Dataanalys 

Svaren från enkätundersökningen bearbetades via det statistiska programmet SPSS. Med hjälp 

av programmet kunde författarna få en tydlig bild av resultatet genom både tabeller, figurer och 

statistiska mått. Detta visade fördelningen i respondenternas svar samt att vi kunde beskriva 

respondenterna via deras bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, inkomstnivå osv. För att se om 

samband fanns mellan olika variabler utförde vi en rad olika sambandsanalyser, där vi 

exempelvis ställde den oberoende variabeln ålder (x) mot den beroende variabeln försvårade 

möjligheter att klara av levnadsomkostnader (y).  Detta gjorde vi för att se om åldern har någon 

påverkan på de som tycker att de har fått det svårare att klara av levnadskostnaderna efter det 

att amorteringskravet trädde i kraft. Liknande sambandsanalyser gjordes även med andra 

variabler.  

 

3.8 Studiens trovärdighet 

I forskningsarbetet har vi eftersträvat att uppnå en hög validitet. Detta för att säkerställa att vi 

mäter det som faktiskt är relevant för studien, vilket kännetecknas som hög validitet (Bryman 

& Bell, 2014). Validiteten kan delas in i intern och extern validitet. Med den interna validiteten 

menas att de samband forskaren har gjort mellan empiri och teori är trovärdiga. Den yttre 

validiteten menar på i vilken omfattning resultatet är generaliserbart till andra situationer, 

personer, platser eller sammanhang. Vi har också i arbetet eftersträvat att nå en hög reliabilitet, 

vilken berör pålitligheten och följdriktigheten på de mätningar som gjorts under studiens gång. 

Alltså att studien i princip ska kunna repeteras och få ett likadant resultat. Att både ha en hög 

validitet och reliabilitet ger en bild av kvaliteten i undersökningen (ibid).  
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3.8.1 Validitet  

Stor vikt lades i början av arbetet på att se till att frågor till både enkätundersökning samt 

intervjuer härleddes från både syfte och teorikapitlet, för att säkerställa att det som vi mätte 

verkligen var relevant för studien. Vi anser att de frågor vi ställt i enkätundersökningen samt i 

intervjuerna är relevanta för studien vilket har gjort att vi fått skarpa och klara svar som passar 

in. På så sätt har vi kunnat få en tydlig bild av vad hushållen har för inställning till amortering 

och hur de har påverkats av det nya kravet. Svarsfrekvensen från enkätundersökningen hade 

både en stor geografisk och demografisk spridning, vilket är något som ökar 

generaliserbarheten och således den externa validiteten.  

3.8.2 Reliabilitet 

Skulle studien utföras idag igen av någon annan skulle den förmodligen få liknande svar. Men 

om den skulle utföras längre fram i tiden finns risken att resultatet blir annorlunda då 

amorteringskravet fortfarande är nytt och de riktiga konsekvenserna kan komma att visa sig i 

ett senare skede. Detta då det kan ske andra förändringar i ekonomin som gör att 

respondenternas åsikter och beteendet kan förändras.  

 

Intervjuerna som utfördes spelades inte in, vilket både kan ha medfört för- och nackdelar. De 

fördelar med att vi inte spelade in dem var att respondenterna kan ha känt sig mer bekväma och 

inte lika försiktiga i sina svar som hade kunnat vara fallet om de spelades in. Det finns en viss 

typ av relation till två av respondenterna, då vi som skriver denna uppsats delar arbetsgivare 

med dem. Detta kan ha påverkat deras svar vilket är något vi är medvetna om. En nackdel, då 

inte intervjun spelades in, är att vi då kan ha gått miste om små detaljer i intervjun och inte 

fångat respondenterna i deras egna ordalag. Där menar Bryman & Bell (2014) att om bara 

skriftlig transkribering sker, finns risken att speciella fraser och uttryck går förlorade.  

 

Därför var vi väldigt noga med att renskriva de anteckningar vi gjort under intervjun direkt efter 

för att få en så detaljerad bild av intervjun som möjligt. De renskrivna intervjuerna skickades 

sedan till respondenterna som då hade möjlighet till invändningar och eventuella 

justeringar.  Detta ökar tillförlitligheten på intervjuerna och således reliabiliteten på den 

teoretiska grund arbetet bygger på. 
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3.9 Etik 

Det är viktigt att följa en rad etiska regler vid forskning (Bryman & Bell, 2014). En sådan regel 

är krav på information, där forskaren skall informera de berörda respondenterna om syftet och 

annan viktig information om studien. Att forskaren utlovar anonymitet till de som deltar i 

studien samt att de uppgifter som lämnas i studien endast används för forskningsändamål är 

också en viktig etisk aspekt (ibid). När vi skickade ut enkäten skrev vi i ett brev vilka vi var, 

vad vi hade för syfte med studien och hur lång tid den förväntades ta. På så sätt kunde 

respondenten själv välja om den ville delta eller inte. När respondenten väl valt att delta hade 

den möjlighet att avsluta den när den ville, för att inte sätta press och göra respondenten 

obekväm. Vi var väldigt noggranna med att utlova fullständig anonymitet och undvek att ställa 

stötande och allt för personliga frågor för att respondenten skulle känna sig säker. Alla insamlad 

data och uppgifter om enkätundersökningen har endast använts för studiens ändamål.  

 

3.10 Kritik till vald forskningsmetod  

Den kvantitativa metoden vi valt att använda oss utav har en rad fördelar som vi tidigare 

redogjort för. Men det finns också en del kritik och synpunkter med den valda metoden som 

menar på att den är bristande. En sådan synpunkt är enligt Bryman & Bell (2014) att kvantitativa 

metoder inte skiljer på de förutsättningar som är inneboende i den naturliga miljön och 

samhället. Människan tolkar den värld den lever i, vilket är något som ignoreras för 

naturvetenskapens objekt. De mätprocesser som appliceras har också fått kritik då de anses 

sakna känslan av noggrannhet och sanning. Detta innebär att de begrepp, mått och samband 

som tagits fram inte ger ett verkligt värde, utan snarare ett förväntat värde. De finns även de 

som menar att analysen mellan olika variabler ger en statisk bild av verkligheten och hänsyn 

tas inte till hur människor i själva verket lever sina liv. Således går det inte att veta de 

bakomliggande orsakerna till att ett samband existerar, eller inte (ibid). 

 

Eftersom vi just använt oss utav en enkätundersökning kan vi inte vara helt säkra på att 

respondenterna har uppfattat frågorna på det sättet vi gör och således går det inte att fullt ut lita 

på det resultat som enkätundersökningen gav.  
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4. Resultat och Analys 

Resultatkapitlet är indelat i två olika delar som presenteras var för sig. Den första 

delen innehåller grundläggande fakta som ger en beskrivning av respondenterna i 

studien. Den andra delen behandlar studiens forskningsfrågor samt innehåller 

analyser av resultatet. 

Del I 
 

Den första delen beskriver respondenterna med hjälp av diagram, figurer och tabeller. Både 

bakgrundsfakta och demografiska faktorer presenteras för att ge läsaren en bild av studiens 

respondenter.    

 

4.1 Bakgrundsfakta och demografiska beskrivningar 

Hälften av respondenterna i enkätundersökningen svarade ja på frågan om de har bolån idag. 

Dessa fick då svara på några frågor utöver de som berörde alla respondenter. De som inte har 

bolån idag blev skickade direkt till fråga 8. Av den anledningen kommer det i vissa tabeller och 

figurer visa en population på 105, trots att det totala antalet är 210. Den delen av populationen 

är av stor vikt för studien då vissa frågor är direkt kopplade till de som har befintliga bolån. Av 

de som har bolån i dagsläget är det 18,7 procent som tagit ett lån efter 1 juni 2016 och är således 

omfattade av amorteringskravet.  

4.1.1 Beskrivning av respondenter 

I denna del presenteras en rad olika frågor som täcker demografiska och grundläggande 

förutsättningar hos respondenterna. Totalt var det 280 personer som valde att medverka där 210 

valde att slutföra enkäten. Av dessa 210 personer är 57,1 procent kvinnor och 42,9 procent män.  
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Figur 1, Visar den procentuella fördelningen mellan respondenternas sysselsättning. 

 

Figur 1 visar att majoriteten av respondenterna inte är aktiva i arbetslivet då de stod för 64,8 

procent av svaren, där 62,4 procent var studenter och 2,4 procent var pensionärer. De som väl 

är aktiva i arbetslivet stod för 34,4 procent av svaren där 31 procent är tillsvidareanställda, 2,4 

procent har eget företag och 1 procent är timanställda.  

 

Det är ett stort spann mellan respondenternas åldrar där den yngsta och äldsta är 20 respektive 

90 år. Medelåldern för respondenterna är belägen vid 31 år. På frågan var respondenterna bor i 

dagsläget så har majoriteten svarat att de är bosatta i en mellanstor stad, då närmare bestämt 

69,5 procent av svaren hamnade där. 15,7 procent är bosatta på glesbygden och resterande del 

bor i en storstad. Mer än hälften bor antingen i bostadsrätt eller villa/radhus medan 38,6 procent 

bor i hyresrätt, där studentbostad är inräknat. Resterande del av respondenterna bor fortfarande 

hemma eller på annat håll.  

 

Ungefär tredjedel av respondenterna bor själva medan hela 64,7 procent antingen är sambo eller 

gift. Det finns olikheter i respondenternas utbildningsnivå där den större delen har angivit att 

de har en gymnasial utbildning, därefter kommer de som har en avklarad akademisk och 

yrkesförberedande utbildning.  

 

När respondenterna skulle besvara frågan om sin inkomst blev de ombedda att lägga ihop sitt 

hushålls totala inkomst, så de som antingen är sambo eller gifta fick lägga ihop den totala 

inkomsten för hushållet. Ur enkätundersökningen går det att utläsa att majoriteten av 

respondenternas inkomst ligger mellan 0-10 000 kr, där den största delen av denna 

inkomstgrupp var ensamstående. Därefter befinner sig flertalet respondenter på en inkomstnivå 

mellan 20 000-30 000 kr, här är det främst de som är gifta eller sambos. Den tredje största 

andelen på 15,2 procent har angivit en inkomst mellan 10 000-20 000 kr. Drygt 40 procent av 

respondenterna har angivit att deras hushåll har en total inkomst på 30 000 kr eller mer och det 

som kännetecknar dessa inkomstgrupper är att de bor som sambos eller ingår i giftermål.   

4.1.2 Respondenter med befintliga bolån 

En del av resultatet av består av frågor som enbart berör de som har bolån idag, närmare bestämt 

hälften av respondenterna. En av dessa frågor handlar om vilken belåningsgrad de har idag. 

Som det går att utläsa från diagrammet nedan så är belåningsgraderna indelade i tre olika spann 

utefter de amorteringskrav som är gällande (se Figur 2).  
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Figur 2, Diagrammet visar den procentuella fördelningen mellan belåningsgradsspannen. 

 

Av 105 respondenter har 23,8 procent, alltså 25 stycken, en belåningsgrad under 50 procent, 40 

procent av respondenterna har en belåningsgrad mellan 50-70 procent medan resterande hushåll 

har en belåningsgrad som överstiger 70 procent. Därmed ligger majoriteten av respondenterna 

i spannet mellan 50-70 procents belåningsgrad. 

 

Respondenternas belåningsgrad har en stor spridning mellan det högsta och lägsta observerade 

värdet. Den minsta belåningsgraden ligger på 3,20 procent medan den högsta sträcker sig upp 

till 88,54 procent. Medelvärdet för dessa ligger på 58,73 procent. Det är även en stor spridning 

på respondenternas lånevolymer, vilket är den ena delen av belåningsgraden. Det minsta lånet 

ligger på en summa av 80 000 kr medan det största lånet har en summa på 4 200 000 kronor. 

Medelvärdet på totalt lånebelopp ligger på 1 265 021 kr. 

 

I stapeldiagrammet nedan visas hur storleken på hushållens månatliga amortering är fördelad, 

indelat i intervaller (se Figur 3). 
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Figur 3, Diagrammet visar den procentuella fördelningen mellan respondenterna i respektive 

amorteringsintervall 

 

De flesta av de 105 respondenterna har svarat att de amorterar mellan 1 000–1 999 kr på lånet 

varje månad. Majoriteten av respondenterna, ca 74 procent, amorterar mellan 1-4 000 kr 

månatligen, medan 11,15 procent amorterar mer än så. 14,3 procent har svarat att de inte 

amorterar någonting alls månatligen på sina bolån. 

 

Vad respondenterna har för bindningstid på sina bolån går att utläsa i tabellen nedan (se Tabell 

1).  

Tabell 1, Bindningstid på ränta 

Bindningstid på ränta 

 Antal Procent 

Bara bunden ränta 28 26,7 % 

Båda, men största delen bunden ränta 22 21 % 

Båda, lika fördelat bunden och rörlig ränta 6 5,7 % 

Båda, men största delen rörlig ränta 11 10,5 % 

Bara rörlig ränta 38 36,2 % 

 

De flesta av respondenterna har enbart rörlig ränta på sina bolån, totalt 36,2 procent. Många, 

26,7 procent, har svarat att de enbart har bunden ränta på bolånen. Det kan därmed utläsas av 

diagrammet att det är ytterligheterna åt något håll som dominerar de vanligast förekommande 

alternativen hos respondenterna. Den minsta andelen har svarat att de har lagt upp sina lån med 

lika delar bundet och rörligt, 5,7 procent av respondenterna har svarat detta. 
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Del II 
 

I den andra delen som följer presenteras resultatet utifrån studiens forskningsfrågor som 

undersökningen härleddes från. Varje frågeställning avslutas med en analys av det 

presenterade resultatet. 

 

4.2 Hushållens inställning till amortering 

Undersökningen visar att respondenterna generellt sett ser amortering som ett sparande, och 

inte som en kostnad. Genom att studera resultatet kan det konstateras att flest respondenter inte 

alls ser amortering som en kostnad för att hellre konsumera (se Tabell 2).  

 

Tabell 2, Syn på amortering 

 

Hur väl stämmer följande syn på 
amortering enligt dig? 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

Jag ser det som ett pensionssparande 
då jag räknar med att få tillbaka 
pengarna vid försäljning av bostaden 

12,4 % 10,5 % 14,3 % 25,7 % 19,0 % 18,1 % 

Jag ser det som ett sparande till ny 
bostad 

11,9 % 11,9 % 11,4 % 24,3 % 25,2 % 15,3 % 

Jag ser det som ett sparande till 
framtida konsumtion 

27,2 % 22,4 % 21,4 % 15,7 % 9,5 % 3,8 % 

Jag ser det som ett sunt sätt att minska 
min belåning på och därmed minska 
risken vid förhöjda räntor alt. prisfall på 
bostadsmarknaden 

4,3 % 6,2 % 9,0 % 27,6 % 28,6 % 24,3 % 

Jag ser det som en kostnad, jag 
konsumerar hellre 

37,6 % 21,0 % 27,1 % 9,0 % 4,3 % 1,0 % 

Jag ser det som en kostnad, jag lägger 
hellre mina pengar i andra sparformer 
(t.ex. aktier/fonder) 

21,4 % 17,2 % 27,6 % 18,1 % 7,1 % 8,6 % 

 

Många av respondenterna ser amortering som ett sparande till pensionen eller för ett framtida 

bostadsköp. Dock ser respondenterna i undersökningen inte amortering som ett sparande för 

framtida konsumtion, då totalt 71 procent anser att det antingen ”stämmer ganska dåligt”, 

”stämmer dåligt” eller ”stämmer inte alls”. Endast en femtedel av respondenterna anser att 

amortering inte ses som ett sunt sätt att minska belåningen på, då 9 procent anser att det 

”stämmer ganska dåligt”, 6,2 procent ”stämmer dåligt” och 4,3 procent ”stämmer inte 

alls”.  Andelen som har svarat något av de positivt laddade alternativen på samma påstående 

om att amortering ses som ett sunt sätt att minska sin belåning på är totalt 80,5 procent, alltså 
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en klar majoritet. Den största andelen tycker att påståendet “stämmer bra”, närmare bestämt 

28,6 procent av respondenterna. Bara 1 procent anser att påståendet om att amortering är en 

kostnad som påverkar deras övriga konsumtion stämmer mycket bra. Totalt anser 86 procent 

att detta påstående inte stämmer överens med deras syn på amortering. Gällande att se 

amortering som en kostnad då pengarna hellre läggs i andra typer av sparformer (t.ex. 

aktier/fonder) så ser majoriteten detta synsätt som något som inte stämmer in på deras sätt att 

se på amortering, då bara 33,8 procent har angivit att de har någon typ av positiv inställning till 

det påståendet.  

 
Korrelationen mellan bolånetagare och de som inte har bolån idag samt i vilken utsträckning de 

ser amortering som ett pensionssparande tyder på att redan befintliga bolånetagare ser det som 

ett pensionssparande, framför de som inte har bolån. (se Tabell 3).  

 

Tabell 3, Samband mellan att se amortering som ett pensionssparande och befintliga 

bolånetagare* 

 Bolån eller inte  
Jag ser det som ett pensionssparande då jag räknar med att få tillbaka 
pengarna vid försäljning av bostaden 

 

Spearman Korrelation -, 193** 

P-värde: ,005 

N: 210 

*Variabel omkodad till 1=Bolånetagare 2=Inte bolånetagare 

 

Korrelationen mellan dessa är -0,193 och signifikansnivån för denna korrelation på 0,005 

indikerar att detta är generaliserbart på hela populationen då sannolikheten för att det inte gäller 

hela populationen är 5 av 1 000.  

 

De befintliga bolånetagarna ser också i större utsträckning sin amortering som ett sparande till 

köp av ny bostad jämfört med de som inte har bolån (se Tabell 4). 

 

Tabell 4, Samband mellan att se amortering som ett sparande till ny bostad och 

befintliga bolånetagare samt ålder 

 Bolån eller inte Ålder 

 
Jag ser det som ett sparande till ny bostad Spearman Korrelation -, 151* -, 198** 

P-värde: ,029 ,004 

N: 210 210 

 



 

 

28 
 

Korrelationen -0,151 visar på detta negativa samband. Signifikansnivån för denna korrelation 

är 0,029, vilket säger att sannolikheten är mindre än 3 av 100 att det inte stämmer för 

populationen i sin helhet.  

 

Tabellen visar också att ju yngre personen är, desto mer ser den amortering som ett sparande 

till ny bostad. Korrelationen mellan dessa är -0,198 och visar på ett starkt negativt samband. 

Signifikansnivån på 0,004 säger att sannolikheten för att det inte stämmer för populationen är 

4 av 1 000. 

 

Att se amortering som ett sparande till framtida konsumtion har inget samband med huruvida 

respondenten har bolån i dagsläget eller inte. Däremot finns det två variabler som korrelerar 

med detta påstående och är signifikanta. Dessa variabler är inkomst och ålder (se Tabell 5). 

 

Tabell 5, Samband mellan att se amortering som ett sparande till framtida konsumtion 

och ålder samt inkomst 

 Bolån eller inte Ålder Lön 

 
Jag ser det som ett sparande till framtida 
konsumtion 

Spearman Korrelation ,058 -, 296** -, 183** 

P-värde: ,401 ,000 ,008 

N: 210 210 210 

 

Korrelationen -0,296 visar på ett starkt negativt samband som pekar på att ju yngre 

respondenten är, desto mer ser de amortering som ett sätt att spara till framtida konsumtion. 

Signifikansnivån för detta samband är 0,000, därmed är sannolikheten för att det inte ska gälla 

populationen i stort mindre än 1 av 1 000. 

 

Det andra sambandet som observeras i tabellen är det som tyder på att ju lägre inkomst i 

hushållet, desto mer ser de amortering som ett sparande till konsumtion. Korrelationen är -0,183 

och sambandet är starkt samt negativt. Signifikansnivån 0,008 styrker detta och indicerar att 

detta samband är applicerbart på hela populationen, då det är en liten sannolikhet för att det inte 

skulle stämma för populationen, närmare bestämt 8 av 1 000 att det inte skulle stämma. 

4.2.1 Analys av hushållens inställning till amortering  

Undersökningen visar att de flesta ser amortering som ett sparande samt ett sätt att minska sin 

personliga kreditrisk (sin belåning) på. I teorikapitlet presenteras fakta från bankrepresentanter 

som antyder att många fortfarande ser amortering som en kostnad i första hand, men genom 

analys av svaren i undersökningen påvisas motsatsen, d.v.s. att merparten ser amortering som 
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något positivt. Svaren som presenteras i resultatet påvisar att den stora majoriteten tycker att 

påståendena som tyder på att amortering ses som en kostnad inte stämmer. Dessutom är svaren 

som är positivt inställda till att se amortering som ett sparande samt ett sunt sätt att minska sin 

belåningsgrad på starkt övervägande genomgående i undersökningen. Denna trend är något som 

stämmer överens med vad som kan utläsas i teorikapitlet. Där presenteras fakta – från bl.a. SEB 

samt finansinspektionens årliga bolåneundersökning - som tyder på att de svenska hushållen 

har fått en mer positiv inställning till amortering de senaste åren, vilket resultaten från 

undersökningen bekräftar.  

 

Det observeras inget direkt samband mellan ålder och om hushållen ser amorteringen som ett 

pensionssparande, vilket delar av teorin antyder att det kan göra. Däremot visar resultatet av 

undersökningen att de som har bolån idag i större utsträckning ser på amortering som ett 

sparande till pensionen än de som inte har något bolån idag.  

 

Däremot finns det ett samband mellan ålder och de som ser på amortering som ett sparande till 

framtida bostad. Resultatet visar på ett samband som pekar på att ju yngre låntagaren är, desto 

mer ser den på amortering som ett sparande till en ny bostad. Även här observeras ett samband 

som påvisar att de som har bolån idag ser sin amortering som ett sparande till ny bostad i större 

grad än de som inte har något bolån. 

 

Av de respondenter som ser på amortering som ett sparande till framtida konsumtion är 

merparten yngre, eftersom ett samband observeras som antyder att ju yngre respondenten är, 

desto mer ser den amortering som ett framtida konsumtionssparande. Även de med lägre 

inkomst är i majoritet gällande denna syn på amortering.  

 

Att den största majoriteten av respondenterna har en positiv syn på amortering, vilket 

undersökningen visar, bekräftar det som går att utläsa i teorikapitlet som antyder att fler hushåll 

har ändrat synsättet gällande detta de senaste åren och, inte minst, efter amorteringskravet. Det 

finns också de som tycker att amorteringen kan ses som en kostnad, men den gruppen 

konstateras vara i minoritet generellt sett i denna studie. Detta ger bevis för att teorin om att den 

generella uppfattningen är att svenska bolånetagare är negativa till amortering inte stöds av 

undersökningsresultatet. Det ökade mediala intresset efter amorteringskravet, vilket Mats Edin, 

Katarina Skylare och Monica Ahlnäs pekat på som en stor del som påverkat hushållen, kan vara 
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en anledning till att fler hushåll idag är medvetna om vad amortering innebär och därmed har 

fått en mer positiv inställning till att amortera. 

 

4.3 Amorteringskravets påverkan på hushållen 

Av alla respondenter att döma så har majoriteten inte påverkats av amorteringskravet vad gäller 

benägenheten att ta ett nytt bostadslån (se Tabell 6). 

Tabell 6, Benägenhet att ta nytt lån om det inte var amorteringskrav 

Hade du varit mer benägen att ta ett nytt bostadslån idag om du inte var tvungen att amortera på det? Antal Procent 
Stämmer inte alls 66 31,4 % 
Stämmer ganska dåligt 36 17,1 % 
Stämmer varken bra eller dåligt 50 23,8 % 
Stämmer ganska bra 41 19,5 % 
Stämmer mycket bra 17 8,1 % 

 

48,5 procent tycker i någon utsträckning att det inte stämmer in för dem – d.v.s. att de inte hade 

varit mer benägna att ta nya bolån idag om amorteringskravet inte existerade. Andelen som 

tycker att de varken är mer eller mindre benägna att ta lån idag är 23,8 procent. Respondenterna 

som svarat att de hade varit mer benägna att ta ett nytt lån idag om de inte behövde amortera på 

lånet är totalt 27,6 procent.  

 

Benägenheten hos respondenterna att ta ett nytt bostadslån har inte i allt för stor utsträckning 

påverkats av amorteringskravet, visar resultatet. Däremot finns det en rad olika samband 

gällande bakgrundsvariabler och benägenheten att ta ett nytt bostadslån om det inte var krav på 

amortering (se Tabell 7). 

 

Tabell 7, Samband mellan bakgrundsvariabler* och benägenhet att ta ett nytt 

bostadslån 

 Ålder Bolån eller inte Civilstånd Sysselsättning Inkomst Kön  

Benägen att ta lån 
om det inte var 
krav på amortering 

Spearman Korrelation -, 284** ,195** ,151* -, 051 -, 185** ,044  

P-värde: ,000 ,005 ,029 ,459 ,007 ,522  

N: 210 210 210 210 210 210  

*Variabler omkodad till Civilstånd: 1=sambo/gift & 2=singel, Sysselsättning: 1=arbetar inte & 2=arbetar 
Kön: 1=kvinna & man=2 
 

Resultatet från enkätundersökningen visar att det är yngre personer, de utan bolån, singlar och 

de med lägre inkomst som tillhör de som hade varit mer benägna att ta bostadslån om det inte 

var krav på amortering. Det tydligaste sambandet har åldern där korrelationen är -0,284. Den 

korrelationen är signifikant på nivån 0,000, vilket är den lägsta och visar på ett starkt samband 
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mellan variablerna. Vilket kön respondenten har eller vilken dess huvudsakliga sysselsättning 

är har ingen påverkan på benägenheten att ta bostadslån om det inte var krav på amortering.  

För att se om amorteringskravet har påverkat respondenterna olika beroende på vilken 

riskaversion de har, undersöktes det om respondenterna var mer benägna att köpa billigare 

bostad för att minska risken vid förhöjda räntor eller inte (se Tabell 8). 

Tabell 8, Köpa billigare för att minska risk vid förhöjda räntor 

Har amorteringskravet gjort att du är mer benägen att köpa billigare bostad för att minska risken vid 
förhöjda räntor? Antal Procent 
Stämmer inte alls 43 20,5 % 
Stämmer ganska dåligt 35 16,7 % 
Stämmer varken bra eller dåligt 48 22,9 % 
Stämmer ganska bra 67 31,9 % 
Stämmer mycket bra 17 8,1 % 

 

Totalt 40 procent anser sig mer benägen att köpa billigare där 20,5 procent svarade ”stämmer 

inte alls” och 16,7 procent svarade ”stämmer ganska dåligt”. 37,5 procent svarade på något av 

alternativen av de negativt inställda alternativen. 22,9 procent var likgiltiga inför denna fråga, 

dessa är varken mer eller mindre benägna att köpa billigare för att minska ränterisken.  Med 

andra ord var svarsfördelningen ganska jämnt fördelad.  

Korrelationen mellan bakgrundsvariablerna kön och inkomst visar ett samband med ränterisken 

som indikerar att kvinnor och låginkomsttagare är mer benägna att köpa billigare bostad för att 

minska risken vid förhöjda räntor (se Tabell 9). 

Tabell 9, Samband mellan benägenhet att köpa billigare för att reducera ränterisken 

och bakgrundsvariablerna inkomst och kön 

 Inkomst Kön 
Köpa billigare för att minska risk vid förhöjda räntor Spearman Korrelation -, 186** -, 142* 

Sig. (2-tailed) ,007 ,040 
N 210 210 

 

Den negativa korrelationen mellan inkomst och benägenhet att köpa billigare för att reducera 

ränterisk är -0,186. Signifikansnivån 0,007 visar att sannolikheten för att detta inte skulle vara 

applicerbart på hela populationen är 7 av 1000. Korrelationen mellan benägenhet att köpa 

billigare för att minska ränterisken och kön är -0,142, vilket indikerar att kvinnor i högre 

utsträckning är beredda att köpa billigare för att minska risken än män. Signifikansnivån för 

detta samband är 0,040 och innebär att sannolikheten för att detta inte är generaliserbart på hela 

populationen är 4 av 100.  
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Ett snarlikt resultat presenteras nedan när det undersöktes om respondenterna var mer benägna 

att köpa billigare bostad för att minska risken vid prisfall på bostadsmarknaden (se Tabell 10). 

 

Tabell 10, Köpa billigare för att minska risk vid prisfall på marknaden 

Har amorteringskravet gjort att du är mer benägen att köpa billigare bostad för att minska risken vid ett ev. prisfall på 
bostadsmarknaden? 

 Antal Procent 
Stämmer inte alls 51 24,3 % 
Stämmer ganska dåligt 32 15,2  % 
Stämmer varken bra eller dåligt 41 19,5 % 
Stämmer ganska bra 54 25,7 % 
Stämmer mycket bra 32 15,2 % 

 

40,9 procent av respondenterna är i någon utsträckning beredd att köpa billigare för att minska 

risken vid prisfall, medan 39,5 procent av respondenterna inte är beredda att köpa billigare för 

att minska denna risk. Andelen som varken är mer eller mindre benägna att köpa billigare för 

att minska risken vid prisfall på marknaden är 19,5 procent, vilket tabellen ovan visar.  

Nedan studeras samband mellan variablerna inkomst och kön jämfört med hur benägna de är 

att köpa billigare bostad för att minska risken vid prisfall på bostadsmarknaden. Ett samband 

sticker ut, vilket är sambandet mellan inkomst och benägenheten att köpa billigare för att 

minska risken vid prisfall på marknaden (se Tabell 11) 

Tabell 11, Samband mellan benägenhet att köpa billigare för att reducera prisfallsrisk 

och bakgrundsvariablerna inkomst och kön 

 Inkomst Kön 

Köpa billigare för att minska risk vid prisfall Spearman Korrelation -, 158* -, 036 

P-värde: ,022 ,607 

N: 210 210 

 
Korrelationen mellan dessa är -0,158 och visar att ju lägre inkomst hushållen har disponibel, 

desto mer villiga är de att köpa billigare för att reducera denna risk. Detta är ett negativt 

samband och signifikansnivån 0,022 visar att sannolikheten för att detta inte skulle vara 

applicerbart på hela populationen är 2,2 av 100. Inget samband råder mellan könen och dess 

benägenhet att köpa billigare för att minska risken vid ett prisfall på bostadsmarknaden. 

 

För att vidare se hur hushållen har påverkats av amorteringskravet undersöktes det om 

amorteringskravet har gjort det svårare för hushållen att klara av levnadsomkostnaderna vid ett 
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bostadsköp eller ökat bostadslån. Resultatet går att studeras i Tabell 12 nedan. 

 

Tabell 12, Försvårad situation på grund av högre levnadsomkostnader 

Anser du att införandet av amorteringskravet har försvårat dina möjligheter att klara av 
levnadsomkostnaderna vid ett bostadsköp/ökat bostadslån?  Antal Procent 
Stämmer inte alls 70 33,3 % 

Stämmer ganska dåligt 37 17,6 % 

Stämmer varken bra eller dåligt 46 21,9 % 

Stämmer ganska bra 43 20,5 % 

Stämmer mycket bra 14 6,7 %  

 

Nästan precis hälften har svarat att de i någon grad inte fått försvårade möjligheter att klara av 

levnadsomkostnaderna i och med det nya amorteringskravet. Andelen som tycker att det varken 

blir mer eller mindre svårt att klara levnadsomkostnaderna är totalt 21,9 procent. De som 

däremot tycker att amorteringskravet är en bidragande orsak till att försvåra den ekonomiska 

situationen för hushållet vid ett nytt bostadslån är totalt 27,2 procent. 

 

Det är enligt resultatet som presenteras nedan respondenter utan befintligt bolån som tillhör 

majoriteten av de som fått försvårade möjligheter att klara av levnadsomkostnaderna vid ett 

bostadsköp eller ökat bolån (se Figur 4). 

 

 
Figur 4, Visar svarsfördelningen mellan de som har och inte har bolån i dagsläget 
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Det är ett tydligt mönster att majoriteten av de som tycker att de fått försvårade möjligheter att 

klara av levnadsomkostnaderna inte har befintliga bolån. De som antingen har svarat ”stämmer 

ganska bra” och ”stämmer mycket bra” är totalt 27,15 procent och utav dessa utgör 19,05 

procent de som inte har bolån.  

Som det tidigare presenterats så har majoriteten av respondenterna, generellt sett, inte fått det 

svårare att klara av levnadsomkostnaderna efter amorteringskravet. Det finns dock samband 

mellan de som fått det svårare efter amorteringskravet och ett urval av demografiska och icke-

demografiska variabler (se Tabell 13). 

Tabell 13, Visar på att försvårad livssituation i och med ökade levnadsomkostnader har 

ett samband med bakgrundsvariablerna ålder, bolån eller inte och inkomstnivån 

 Ålder Bolån eller inte Civilstånd Sysselsättning Inkomst Kön  

Försvårade 
möjligheter att klara 
levnadsomkostnader 

Spearman Korrelation -, 311** ,303** ,105 -, 120 -, 238** -, 049  

P-värde: ,000 ,000 ,131 ,083 ,000 ,476  

N: 210 210 210 210 210 210  

 

Det som kan konstateras är att låginkomsttagare, yngre personer och de utan bolån har fått det 

svårare i och med amorteringskravet. Det finns ett starkt samband mellan åldern och de som 

tycker att det har försvårat deras möjligheter att klara levnadsomkostnader. Korrelationen, 

0,311, visar ett negativt samband, vilket kort sagt innebär att ju yngre respondenten är, desto 

mer försvårar amorteringskravet dess möjligheter att klara av levnadsomkostnaderna vid ett 

nytt bostadslån. Den korrelationen är signifikant på en nivå av 0,01, vilket tyder på ett starkt 

negativt samband då sannolikheten att det inte ska stämma för populationen i sin helhet är 

mindre än 1 av 100.  Fortsättningsvis på samma fråga observeras starka samband gällande två 

ytterligare variabler – om lån på bostaden finns eller inte och hushållens inkomst. Korrelationen 

0,303 visar på ett positivt samband som innebär att de som inte har bolån idag i större 

utsträckning har svarat att de tycker att det blir svårare att klara av levnadsomkostnaderna vid 

ett nytt bolån. Även detta visar på ett starkt samband då signifikansnivån är 0,01 även i detta 

fall.  Det råder inget samband mellan respondenternas civilstånd, sysselsättning och kön. 

 

På frågan om respondenterna anser att det känns tryggare att köpa en bostad idag i och med 

kraven på amortering så skiljer sig inte svaren i allt för stor utsträckning (se tabell 14). 
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Tabell 14, Tryggare att köpa bostad idag efter amorteringskrav 

Anser du att det känns tryggare att köpa en bostad efter kravet på amortering trädde i kraft? 
 
Antal Procent 

Stämmer inte alls 24 11,4 % 
Stämmer ganska dåligt 31 14,8 % 
Stämmer varken bra eller dåligt 65 31,0 % 
Stämmer ganska bra 60 28,6 % 
Stämmer mycket bra 30 14,3 % 

 

Den största andelen av respondenterna, d.v.s. 42,9 procent, har valt något av de 

svarsalternativen som pekar på en positiv inställning till att det känns tryggare. Många, totalt 

31 procent av hushållen i undersökningen, har svarat att det varken känns mer eller mindre 

tryggt att köpa bostad efter kravet. Andelen som har svarat att de inte tycker att det känns 

tryggare att ta ett nytt bostadslån efter att amorteringskravet trädde i kraft är totalt 26,2 procent 

av respondenterna. 

Genom att kolla på sambanden mellan bakgrundsvariablerna och om respondenterna anser att 

det känns tryggare att köpa bostad idag i och med kravet går det att utläsa två samband (se 

Tabell 15). 

Tabell 15, Samband mellan bakgrundsvariabler och trygghet vid köp av bostad 

 Ålder Bolån eller inte Civilstånd Sysselsättning Inkomst Kön  

Tryggare att 
köpa idag i och 
med kravet? 

Spearman Korrelation -, 048 ,160* ,037 -, 126 -, 137* ,030  

P-värde: ,494 ,020 ,590 ,068 ,047 ,670  

N: 210 210 210 210 210 210  

 

Korrelationen 0,160 visar en större trygghet hos de utan bolån att köpa bostad idag och detta 

samband är positivt med en signifikansnivå på 0,02. Det innebär att sannolikheten för att det 

inte skulle stämma för populationen i stort är 2 av 100.  

Det observeras även ett samband som tyder på att de med lägre inkomst också tycker att 

amorteringskravet har gjort att det känns tryggare att ta ett bostadslån idag. Korrelationen 

mellan dessa variabler är -0,137 vilket visar på ett negativt samband. Signifikansnivån, även i 

det här fallet 0,05, visar att det är troligt att detta är implementerbart på hela populationen.  

4.3.1 Analys av amorteringskravets påverkan på hushållen 

Resultatet visar att hushållen i stor utsträckning inte hade varit mer benägna att ta ett nytt 

bostadslån om amorteringskravet inte existerade. De som antingen är likgiltiga eller tycker att 

de inte hade varit mer benägna att ta nya lån är i majoritet. Tidigare forskning, exempelvis Lars 
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Svenssons (2016) studie som presenterats i teorin, antyder att införandet av ett amorteringskrav 

snarare kan få folk att låna mer, vilket även kan härledas till svaren i denna undersökning. 

Däremot så ökade efterfrågan på att ta bostadslån avsevärt den närmsta tiden innan 

amorteringskravet år 2016 trädde i kraft, menar representanter från olika svenska banker. Detta 

är något som inte påvisas av den här undersökningen, då andelen som hade varit mer benägna 

att ta lån utan kravet är färre än de som inte anser sig ha påverkats.  

 

Däremot observeras samband gällande vilken grupp som hade varit mer benägna att ta ett nytt 

lån utan krav på amortering. Resultatet visar att det är yngre personer, singlar, de som ännu inte 

har äntrat bostadsmarknaden samt de som har lägre inkomst som är i klar majoritet gällande de 

som faktiskt hade varit mer benägna att ta lån om de inte tvingats amortera. Förväntningarna 

innan amorteringskravet om att dessa grupper skulle bli mer påverkade av detsamma, stämmer 

därmed överens med resultatet i denna studie. Däremot visar finansinspektionens analys (2017) 

av amorteringskravets effekter att det främst är hushåll med barn samt äldre låntagare som 

påverkats av de nya kraven från 1 juni 2016, vilket inte kan bekräftas av denna undersökning. 

 

Anledningen till att respondenternas benägenhet att ta lån inte har påverkats av 

amorteringskravet skulle kunna vara att individer alltid eftersträvar att optimera sin ekonomi 

utifrån dess förutsättningar. Detta kan således vara ett tecken på att många hushåll redan 

amorterar i den utsträckning som krävs.  

 

Kvinnor och låginkomsttagare är i majoritet bland de som är beredda att köpa billigare bostäder 

för att minska sin räntekänslighet. Dessa grupper, vilket Chau Do & Irina Paley (2013) samt 

Kevin Dalys och Stamatios Tsigos (2016) studier bekräftar, är generellt sett mindre 

risktoleranta än män och höginkomsttagare. Starka samband presenteras i resultatet som styrker 

denna teori. Låginkomsttagare är också i majoritet när det kommer till att köpa billigare 

bostäder för att minska sin risk vid prisfall på bostaden. Däremot observeras här inga 

nämnvärda olikheter mellan könen. 

 

Vidare visar resultatet av undersökningen att de flesta tycker att amorteringskravet inte 

försvårar deras möjligheter att klara levnadsomkostnaderna. Men av de som tycker att 

möjligheterna att klara levnadskostnaderna försvåras är majoriteten de som inte har bolån idag, 

låginkomsttagare samt yngre personer. Detta stöds av fakta från tidigare forskning som påvisat 

att dessa är grupper som påverkats mycket av amorteringskravet. Det kan bero på att dessa inte 
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har samma marginaler i ekonomin för att klara en förhöjd amortering samtidigt som de måste 

låna stora belopp för att köpa bostäder idag. 

 

Det som går att utläsa av resultatet i sin helhet är att det är några grupper som anser sig bli mer 

påverkade av amorteringskravet. Dessa är yngre personer, singlar, de som ännu inte har ett 

bolån och hushåll med en lägre inkomst. Detta stämmer överens med vad som förväntades innan 

kraven trädde i kraft, men motsäger sig finansinspektionens egen analys som visar att äldre 

hushåll samt hushåll med barn har påverkats mest. Den här undersökningen visar dock att den 

generella uppfattningen bland hushållen är att amorteringskravet inte påverkar hushållet 

negativt. 

 

4.4 Faktorer som påverkar hushållens amorteringsbeteende  

I studien undersöktes det vilka faktorer som kan tänkas påverka amorteringsbeteendet. Nedan 

presenteras resultatet från enkätundersökningen som berör den frågeställningen. 

 

4.4.1 Livscykeln 

Som diagrammet nedan illustrerar går det tydligt att utläsa att den genomsnittliga 

belåningsgraden sjunker i och med att åldern ökar.  

 
Figur 5, Visar hur den genomsnittliga belåningsgraden i procent på y-axeln och åldersspann 

på x-axeln 

 



 

 

38 
 

I åldersspannet mellan 20-24 år är den genomsnittliga belåningsgraden som högst, d.v.s. 72,54 

procent. Den går sedan ner till 59,77 procent i åldersspannet 25-29 år. Mellan åldrarna 30-39 

ligger medelvärdet på belåningsgraden runt 64 procent för att sedan sjunka så lågt som 14,79 

procent för de som är äldre än 65 år.  

Detta samband mellan åldern och belåningsgraden stärks genom att studera korrelationen 

nedan.  Inkomsten har också en tydlig påverkan på belåningsgraden då de med högre inkomst 

har lägre belåningsgrad (se tabell 16). 

 

Tabell 16, Samband mellan ålder och belåningsgrad respektive inkomst 

 Belåningsgrad Bostadslån Inkomst Amortering  
Ålder Spearman Korrelation -, 437** ,108 ,560** ,035 

P-värde: ,000 ,275 ,000 ,722 

N: 105 105 210 105 

 

Korrelationen -0,437 visar på ett starkt negativt samband och detta stämmer med stor 

sannolikhet överens med populationen i sin helhet, då signifikansnivån för detta samband är 

0,000 vilket innebär att sannolikheten att detta inte skulle gälla hela populationen är mindre än 

1 av 1 000. Variablerna ålder och inkomst har en korrelation på 0,560 vilket visar ett starkt 

positivt samband. Enligt resultatet från studien observeras inget samband mellan åldern och 

storleken på bostadslånet, det går inte heller att styrka något samband mellan den månatliga 

amorteringen och åldern.  

4.4.2 Belåningsgraden  

Vidare undersöktes det huruvida belåningsgraden har någon påverkan på amorteringen. Genom 

att studera diagrammet nedan utläses en tydlig trend där en ökad belåningsgrad innebär en ökad 

amortering (se Figur 6). 
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Figur 6, Visar den genomsnittliga belåningsgraden i procent på y-axeln och månatlig 

amortering på x-axeln. 

 

Av de som inte amorterar i dagsläget ligger den genomsnittliga belåningsgraden på 46 procent, 

vilket är det lägsta medelvärdet bland de olika intervallen. Den högsta genomsnittliga 

belåningsgraden, 80 procent, finns bland de som amorterar mellan 6 000-6 999 kr i månaden. 

 

Utifrån tabellen nedan går det att utläsa att de med en belåningsgrad på över 70 procent är de 

som amorterar mest på sina bostadslån där de flesta amorterar mellan 2 000-2 999 kr (se Tabell 

17). 

 Tabell 17, Månatligt amortering beroende på belåningsgrad 

 

Månatligt amorteringsbelopp (kr) 

Amorterar inte 1-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-6999 

LTV* <50% 24 % 28 % 32 % 8 % 4 % - 4 % - 

50-70% 19 % 21,4 % 21,4 % 21,4% 7,1 % 7,1 % 2,4 % - 

>70% 2,6 % 10,5 % 23,7 % 26,3% 18,4% 5,3 % 5,3 % 7,9 % 

*LTV=Belåningsgrad 

 

Det är endast 2,6 procent som inte amorterar av de som har en belåningsgrad över 70 procent. 

Av de som har en belåningsgrad över 70 procent är det totalt 63,2 procent som amorterar mer 

än 2 000 kr. Mellan belåningsgraderna 50-70 procent är det 38 procent som amorterar över 2 

000 kr och bland de som har en belåningsgrad mindre än 50 procent är det bara 16 procent som 

amorterar mer än 2 000 kr. Bland de som har en belåningsgrad under 50 procent är det 

vanligaste amorteringsbeloppet mellan 1 000-1 999 kr.  
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4.4.3 Lånets storlek  

För att illustrera om storleken på lånet har någon påverkan på amorteringen sattes detta in i ett 

diagram. I diagrammet visas hur stort det genomsnittliga bostadslånet är beroende på hur 

mycket hushållen amorterar (se Figur 7). 

 

Figur 7, Visar genomsnittligt bostadslån på y-axeln och månatligt amorteringsintervall på x-

axeln 

Det lägsta genomsnittliga lånet finns i amorteringsintervallet 1-999 kr per månad, som ligger 

på 669 163 kr. Det högsta genomsnittliga lånet ligger i intervallet 6 000-6 999 kr per månad 

och det medelvärdet ligger på 3 733 333 kr. Av de som inte amorterar någonting i dagsläget är 

det genomsnittliga bostadslånet 1 280 333 kr.  

 

I tabellen nedan visas korrelationen mellan variablerna bostadslån och inkomst respektive 

amorteringsbelopp. Det finns ett starkt positivt samband mellan storleken på bostadslånet och 

inkomsten i hushållet samt på hur stor den månatliga amorteringen är (se Tabell 18). 
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Tabell 18, Samband mellan storleken på bostadslånet och inkomst respektive amortering 

 

 

 

 

Korrelationen mellan inkomst och storleken på lånet är 0,497 och signifikansnivån ligger på 

0,000, vilket indikerar att sannolikheten för att det inte skulle stämma för hela populationen är 

mycket liten, närmare bestämt mindre än 1 på 1 000. Korrelationen mellan storleken på 

bostadslånet och hushållens månatliga amortering är 0,449, vilket tyder på ett starkt positivt 

samband även det.   

4.4.4 Ränta 

Som tidigare förklarats i den inledande delen av resultatet så är fördelningen mellan de som har 

bunden och rörlig ränta jämn. Hur de amorterar beroende på räntebindningsform presenteras 

nedan. Av de som inte amorterar har lite mer än hälften bunden ränta (se Tabell 19). 

 

Tabell 19, Månatlig amortering beroende på ränteform 

 

 

De som amorterar inom intervallen 1-999 kr, 1 000-1 999 kr och 2 000-2 999 kr är det merparten 

av respondenterna som har valt bunden ränta. Det är när det månatliga amorteringsbeloppet 

överstiger 3 000 kr som de flesta har rörlig ränta. I det högsta intervallet mellan 6 000-6 999 kr 

är det 66,7 procent som har bunden ränta. 

 

Frågan påverkar ränteläget hur mycket ditt hushåll amorterar på den permanenta 

bostaden? ställdes för att se om respondenterna lägger någon vikt i ränteläget när de amorterar. 

Svarsfördelningen på frågan var relativt jämt fördelad där en liten majoritet finns bland de som 

inte anser att ränteläget påverkar (se Tabell 20). 

 

  Inkomst Amortering 

Bostadslån Spearman Korrelation ,497** ,499** 

P-värde: ,000 ,000 

N: 105 105 

Månatlig amortering (kr) 

Ränteform 

Bunden Lika delar Rörlig 
 
Amorterar inte 53,3 % 6,7 % 40 % 

1-999 50 % 10 % 40 % 

1000-1999 53,8 % - 46,2 % 

2000-2999 57,1 % 4,8 % 38,1 % 

3000-3999 18,2 % 18,2% 63,6 % 

4000-4999 40 % - 60 % 

5000-5999 - - 100 % 

6000-6999 66,7 % - 33,3% 
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Tabell 20, Räntans påverkan på amortering 

Påverkar räntan amorteringen? 

 Antal Procent 

Stämmer inte alls 27 25,7 % 

Stämmer ganska dåligt 16 15,2 % 

Stämmer varken bra eller dåligt 26 24,8 % 

Stämmer ganska bra 22 21 % 

Stämmer mycket bra 14 13,3 % 

 

25,7 procent av de 105 respondenter med bolån svarade ”stämmer inte alls” på frågan och 15,2 

procent svarade ”stämmer ganska dåligt”. Totalt 34,3 procent svarade att de i någon grad anser 

att räntan påverkar och 24,8 procent svarade ”stämmer varken bra eller dåligt”.  

Genom att studera sambandet mellan bindningstiden på räntan och kön respektive månatlig 

amortering går det att konstatera att det inte är någon större skillnad i hur män och kvinnor 

väljer att binda sina räntor (se Tabell 21). 

Tabell 21, Visar att det inte finns något samband med bindningstid på ränta* och 

månatlig amortering respektive kön 

 Amortering Kön 

Bindningstid 
på ränta 

Spearman Korrelation ,143 ,041 

P-värde: ,145 ,679 

N: 105 105 

*Variabel omkodad till 1=bunden 2=lika delar 3=rörlig  

Det finns inte heller något som tyder på att hushållen antingen minskar eller ökar sin amortering 

beroende på hur den binder sina räntor. 

Det samband som går att utläsa från tabellen nedan är att de som anser att det låga ränteläget 

påverkar deras amortering är de som amorterar mer (se Tabell 22).  

Tabell 22, Samband mellan om de låga ränteläget påverkar amorteringen och månatlig 

amortering 

 Bindningstid på ränta Amortering 

Påverkar räntan 
amorteringen? 

Spearman Korrelation -, 081 ,219* 

P-värde: ,414 ,025 

N: 105 105 

 
Korrelationen är 0,219 mellan dessa två och signifikansen för denna korrelation är 0,025 vilket 

säger att sannolikheten för att detta inte stämmer med populationen i stort är 2,5 av 100. Det 

existerar däremot inget samband mellan de som anser att amorteringen påverkar amorteringen 

och bindningstid på räntan.  
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4.4.5 Analys av faktorer som påverkar hushållens amorteringsbeteende 

Genom att studera resultatet går det att konstatera att belåningsgraden i hushållen sjunker i takt 

med att de blir äldre. Detta stämmer överens med det Mats Edin, bolånechef på Swedbank, 

anser om att många hushåll vill sänka sin belåningsgrad genom amortering innan de når 

pensionsåldern. Det kan även vara ett resultat av att äldre personer har köpt bostaden för mindre 

pengar längre tillbaka i tiden vilket lett till att belåningsgraden har sjunkit p.g.a. den naturliga 

värdeökningen.  

 

Modiglianis (2005) livscykelteori, som handlar om att individer tar olika ekonomiska beslut 

beroende på i vilken fas i livet de befinner sig i, kan också härledas till detta. Livscykelteorin 

beskrev att yngre individer tenderar att vara högre skuldsatta och således högre belåningsgrader 

gentemot äldre individer vilket bekräftas av resultatet från enkätundersökningen. Det fanns 

dock inget som tyder på att de yngre sparar mer gentemot de äldre, vilket Modiglianis (2005) 

teori också menade på. Sparandet kan jämföras med att amortera i denna studie och således 

stämmer det inte på enkätundersökningens population. Då bekräftas det faktum att det råder 

delade meningar kring ålderns påverkan på sparandet, eller amorteringen, vilket lyfts fram i 

teorikapitlet. Baranzinis (2005) studie visar däremot att inkomsten är den avgörande faktorn för 

att ett hushåll skall öka sitt sparande, eller som i denna studie benämns som amortering. Där är 

således åldern inget som direkt påverkar amorteringen, då både unga så som gamla kan ha en 

bra inkomst. Men indirekt så kan åldern vara något som påverkar amorteringen, då den här 

studien visar att inkomsten ökar ju äldre respondenterna är, samtidigt som amorteringen ökar 

ju högre inkomst hushållet har. 

 

Ett annat samband som observeras och kan kopplas till det som Finansinspektionens analys 

(2017) visar – att yngre personer som köper sin första bostad tvingas bli högt belånade eftersom 

huspriserna i Sverige är höga. Sambandet som kopplas till denna teori är det att yngre personer 

i undersökningen har högre belåningsgrader än äldre. Resultatet i studien visar att det är de 

hushåll med högst belåningsgrad som amorterar mest på sina bolån. Det är också de yngre 

personerna som har de högsta belåningsgraderna, vilket gör att det här sambandet kan bekräftas 

mot Finansinspektionens analys (2017) som antyder just detta, d.v.s. att yngre personer och de 

som har höga belåningsgrader är de som amorterar mest på sina bolån. Däremot observeras 

inget samband som pekar på att personer med höga belåningsgrader är mindre villiga att 

amortera, vilket McCollums (2015) studie indikerar.  
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McCollums (2015) studie kan däremot bekräftas gentemot det faktum att ju större ett lån är – 

desto mer benägen är hushållen att betala tillbaka skulden. Detta då resultatet från 

undersökningen visar att ju större lånesumma hushållen har, desto mer amorterar de. Även 

inkomsten har ett samband som konstateras gentemot amorteringsbelopp och storlek på lånet. 

Ju högre inkomst, desto större lån och kraftigare amortering har hushållen, visar 

undersökningsresultatet.  

 

Gällande räntans påverkan på hur mycket hushållen amorterar hittas få samband. Detta då 

fördelningen är jämn mellan de som tycker att ränteläget påverkar hur mycket de amorterar och 

inte. Det observeras däremot ett samband mellan de som tycker att ränteläget påverkar 

amorteringen och deras faktiska amorteringsbelopp. De som anser att ränteläget påverkar deras 

amortering amorterar mer, visar studiens resultat. Genom att studera hur mycket hushållen i 

undersökningen amorterar jämfört med vilken bindningsform de har på räntan kan konstateras 

att de som inte amorterar i stor utsträckning har bundit sina lån. De som amorterar de högsta 

beloppen har i stor utsträckning rörlig ränta. Dessa faktorer kan vara en bekräftelse på att de 

som amorterar mer är mer riskmedvetna och vill minska sin räntekänslighet, vilket 

Finansinspektionen och Katarina Skylare på Länsförsäkringar anser skulle kunna vara en av de 

stora riskerna för ett hushåll om räntorna skulle stiga. 

 

Resultatet pekar på en hel del olika faktorer som kan påverka hushållens 

amorteringsbenägenhet. Många av resultaten från studien bekräftas av teori från tidigare 

forskning. Amorteringskravet har haft en effekt som pekar på att de allra flesta med höga 

belåningsgrader nu minskar sin belåning genom att amortera. Detta mönster kan bekräftas av 

denna studie. 
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5. Slutsats  

I denna avslutande del av uppsatsen sammanfattas de resultat som presenterats i 

studien utifrån de forskningsfrågor som studien byggts kring. Utifrån resultaten och 

analyserna av desamma gör författarna i detta kapitel egna tolkningar för att få fram 

nya synvinklar på det presenterade problemet. Avslutningsvis presenteras 

författarnas förslag på vidare forskning. 

5.1 Vad har hushållen för inställning till amortering? 

Studien visar att synen och inställningen till amortering har förändrats under senare år. 

Resultatet pekar på att den generella uppfattningen hos de svenska hushållen är att amortering 

numera ses som något positivt. I teorikapitlet beskrivs det att det har funnits en bild av att 

svenskar ser amortering som en belastande kostnad, vilket resultatet från denna studie inte kan 

bekräfta. Däremot ger resultatet stora belägg för att styrka teorin om att svenskarna i större mån 

har blivit medvetna om vad amortering innebär och dess fördelar under de senaste åren.  

En anledning till att hushållen blivit mer medvetna kan ha att göra med medias täckning av 

frågan. Innan amorteringskravet trädde i kraft år 2016 skrevs en hel del i media om vad kravet 

innebar, vilket kan ha lett till att fler satt sig in i ämnet och därmed blivit mer upplysta. Även 

om intresset för att köpa bostad ökade tiden innan amorteringskravet trädde i kraft och svalnade 

direkt efter, då många ville undvika krav på amortering, så återgick benägenheten att ta 

bostadslån till normala nivåer en kort tid efter kravets inträde. Finansinspektionens analys 

(2017) visar att amorteringen i hushållen har ökat markant sedan amorteringskravet trädde i 

kraft. Detta kan vara ett tecken på att hushållen insett att amortering kan vara något positivt och 

att det inte påverkar deras ekonomi på ett negativt sätt, även om det fortfarande finns de som 

amorterar för att det numera finns ett amorteringskrav.  

Det råder en skillnad i hur befintliga bolånetagare ser på amortering jämfört mot de som inte 

har bolån idag. Det kan bero på att de som har bolån idag redan tagit sig in på bostadsmarknaden 

och således kan se amorteringen som ett långsiktigt sparande. De som inte har bolån måste först 

och främst spara ihop till en kontantinsats innan de ens kan köpa en bostad och således börja 

amortera. Därför kan det vara så att de inte delar inställningen om att amortering ses som ett 

långsiktigt sparande, så som till framtida konsumtion eller pension. Därmed kan slutsatsen dras 

att de utan bolån inte ser amortering på precis samma sätt då de själva inte amorterar idag - en 

inställning som dock kan komma att ändras när de väl kommer in på bostadsmarknaden.   
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5.2 Hur har hushållen påverkats av amorteringskravet? 

Av resultaten i undersökningen att döma så har hushållens benägenhet att ta nya bostadslån inte 

påverkats av amorteringskravet, då majoriteten av respondenterna inte tycker att 

amorteringskravet har påverkat deras benägenhet att ta nya lån. Det visar sig dock vara som så 

att det är yngre personer, singelhushåll, hushåll med lägre inkomst och de som ännu inte har 

tagit sig in på bostadsmarknaden som uppger att deras benägenhet att ta nya bostadslån har 

påverkats efter amorteringskravet. Det faktum att just denna grupp, inte minst yngre och de som 

inte är bolånetagare idag, påverkas hårdare av amorteringskravet finns det indikationer på även 

från tidigare forskning och åsikter från bankrepresentanter. Slutsatsen blir därmed att det är 

högst troligt att dessa är de mest utsatta grupperna gällande amorteringskravets effekter, av de 

som undersökts. De får det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden och har dessutom svårare 

att klara en kraftigare amortering om de lånar mer på boendet. 

Chau Dos & Irina Paleys (2013) studier antyder att könet har ett samband med vilken 

riskaversion en person har. Deras studie visar att kvinnor har en högre riskaversion än män, 

generellt sett. Detta får visst stöd av denna studie, då sambandsanalys visar att kvinnor är mer 

benägna än män att köpa billigare bostad för att minska sin risk vid förhöjda räntor på 

bolånemarknaden. Även låginkomsttagare är i majoritet av de som tycker så, vilket också det 

stärks av tidigare studier. Slutsatsen om detta blir att kvinnor i större utsträckning är medvetna 

om de risker som finns om räntan skulle höjas. Månadskostnaden skulle bli betydligt högre om 

räntan höjs samtidigt som en hög amortering krävs, vilket i sin tur leder till sämre marginaler i 

den privata ekonomin. Låginkomsttagarna blir mer räntekänsliga på grund av att höjningar av 

månadskostnaden får större effekt på privatekonomin för dessa än vad som är fallet för de med 

högre inkomst. 

Slutligen så talar resultatet för att amorteringskravet, generellt sett, inte har haft en betydande 

effekt på de svenska hushållen rent kostnadsmässigt. Det tycks ha påverkat vissa specifika 

grupper mer än andra, men majoriteten av respondenterna i undersökningen visar inga tecken 

på att det har påverkat dem nämnvärt. Finansinspektionen (2017) visar i sin analys av 

amorteringskravets effekter att det främst är de äldre låntagarna samt hushåll med barn under 

18 år som påverkats mycket av amorteringskravet, då de köper billigare bostäder i större 

utsträckning än tidigare. Det finns inga tendenser som tyder på detta samband i den här 

undersökningen, då majoriteten av respondenterna i dessa grupper inte vill köpa billigare eller 

anser sig ha påverkats av amorteringskravet i någon större utsträckning. Den stora effekten av 

amorteringskravet skulle kunna visa sig först när räntorna blir högre, vilket många förväntar sig 
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att de blir. Då kommer högt skuldsatta hushåll dels behöva amortera enligt kraven, och dels 

klara av en hög räntekostnad vilket kan ge stora ekonomiska konsekvenser för dessa hushåll. 

Konsumtionen kan tvingas minska, då mer pengar går till boendet, och i värsta fall kan en flytt 

från bostaden bli påtvingad om dessa hushåll inte klarar av den ökade kostnaden för boendet. 

 

5.3 Vilka faktorer påverkar hushållens amorteringsbeteende? 

Olika faktorer har undersökts i studien och vissa faktorer har visat sig ha påverkan på hushållens 

amorteringsbeteende. Belåningsgraden är en av dem, vilken påverkar amorteringsbeteendet på 

så sätt att de som har höga belåningsgrader amorterar mer än de med lägre belåningsgrader. 

Detta kan vara en direkt effekt av amorteringskravet då de som har tagit nya bolån efter den 1 

juni 2016 måste amortera på bolånet. Det kan även ha att göra med att hushållen vill sänka sin 

belåning för att inte vara utsatta för direkta risker som är kopplade till svängningar på 

marknaden. Det som går att konstatera utifrån studien är att de som har höga belåningsgrader 

oftast är yngre personer som tvingas bli högt belånade p.g.a. de höga bostadspriserna idag, 

vilket lett till att yngre personer med högre belåningsgrad är de som amorterar mest. Detta 

bekräftas av undersökningsresultatet från denna studie som påvisar detta. 

 

Åldern är en annan faktor som behandlas i studien. Det faktum att belåningsgraderna är lägre 

ju äldre respondenten är kan vara en bekräftelse på att ett hushåll vill sänka sin belåningsgrad 

innan de når pensionen och därmed, i många fall, får en reducerad inkomst. Slutsatser går att 

dras utifrån de samband som presenterades att både inkomsten och belåningsgraden beror på 

vart i livet respondenten befinner sig i. De yngre har sämre inkomst än de äldre och är även mer 

belånade, då belåningsgraden ökar när ålder sjunker. Författarna drar således slutsatsen att 

åldern har en stor påverkan på amorteringsbeteendet. Då yngre personer helt enkelt blir tvingade 

att amortera då de högre belåningsgradnivåerna automatiskt innebär ökad amortering, p.g.a. av 

kravet.  

 

Lånets storlek är en faktor som visar ett samband med en ökad amortering. Skulle räntorna gå 

upp drabbar de dem med stora lån främst och det kan således vara en förklaring till att de med 

högre lån är mer mån av att amortera ner skulden. Samtidigt finns det samband som tyder på 

att de med stora lån samtidigt har större inkomst och därmed en större marginal i sin ekonomi 

som kan täcka eventuella förluster vid en ökning av räntorna. Men av att döma av 

enkätundersökningens resultat är respondenterna med större bostadslån, och därmed mer 
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inkomst, fortfarande mån av att amortera mera, och därmed kan slutsats dras att lånets storlek 

spelar in i individernas motivering till att amortera.  

 

Än så länge finns det inget som tyder på att räntebindningstiden har någon påverkan på 

amorteringen.  Det skulle kunna bero på att det finns förhoppningar om att det låga ränteläget 

kommer att fortsätta på samma nivå under en längre tid och således lägger respondenten ingen 

vikt i att fundera kring räntebindningstiden i dagsläget. Det skulle därför vara av stort intresse 

att följa räntans påverkan på amortering om det blev så att Riksbanken valde att höja reporäntan. 

Det går dock att se att respondenter som är medvetna om det låga ränteläget och anser att det 

påverkar deras amortering, passar på att amortera mer och inte tvärtom. Det tyder således på att 

det låga ränteläget i viss mån ändå påverkar amorteringen, men själva bindningstiden är av 

mindre betydelse.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning  

Den genomförda studien besvarar hur amorteringskravet har påverkat de svenska hushållen 

och vad de har för inställning till det. Även vilka faktorer som har en påverkan på hushållens 

amorteringsbeteende. Men eftersom det endast har gått lite mer än 18 månader sedan 

implementeringen av kravet så behövs det förmodligen mer tid för att de verkliga effekterna 

skall utkristallisera sig. Därför föreslår vi att utföra en liknande studie om något år för att se 

om resultatet skiljer sig. Sen har vi endast skrapat på ytan när det kommer till hushållens 

åsikter, där skulle en kompletterande kvalitativ studie kunna ge djupare förståelse. Sambanden 

som presenteras kan det endast göras antaganden kring och genom en kvalitativ studie skulle 

en mer djupare och bredare förståelse skapas.  
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Bilagor  

 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

Under de senaste decennierna har hushållens belåning ökat kraftigt i Sverige och i ett försök 

att dämpa denna belåning så infördes den 1 juni 2016 amorteringskravet från 

Finansinspektionen. Det har nu snart gått 18 månader sedan införandet och det innebär att alla 

nya lån som tas efter 1 juni 2016 har krav på amortering. 1 

 

Fråga 1. Upplever du att kundernas kunskap kring amortering har ökat?  

 

Fråga 2. Tror du att det är någon speciell grupp/samhällsklass som har drabbats hårdare av 

införandet?  

 

Fråga 3. Har ni märkt av någon skillnad gällande amorteringsbeteende om man jämför 

storstad med mindre orter?   

 

Fråga 4. Märker ni någon skillnad i hur kunden väljer att binda sina räntor efter 

amorteringskravet? 

 

Fråga 5. Vilka anser du har varit dom största förändringarna för hushållen och hur har de 

påverkats av amorteringskravet?  

 

Fråga 6. Har amorteringskravet påverkat benägenheten hos kunderna att ta nya lån?  

 

Fråga 7. Anser du att det är en större risk för kunden att ta ett bostadslån idag jämfört med 

innan amorteringskravet eller tvärtom, alltså mindre risk?  

 

Fråga 8. Vad tycker du att det finns för fördelar med amorteringskravet ur kundens 

perspektiv?  

 

Fråga 9. Finns det några nackdelar för kunden i och med kravet?  

 

Fråga 10. Vilka faktorer tror du påverkar amorteringsbeteendet hos hushållen? 

 

Fråga 11. Har ni märkt någon skillnad i efterfrågan på bostadslån efter de nya regleringarna?  

 

Fråga 12. Vad har du för syn på det nya amorteringskravet som träder i kraft 1 mars 2018? 

Anser du att det behövs?  

 

Fråga 13. Vad anser du skulle vara intressant att veta om kundernas syn på amortering och 

amorteringskravet?  

                                                 
1 Denna text användes som en grund av författarna vid intervjuerna och kan ha varierat mellan tillfällena  



 

 

 

 

Bilaga 2 – Enkätbrevet  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser ekonomprogrammet på Mittuniversitetet. Just nu skriver vi vår 

C-uppsats som handlar om amorteringskravet och syftet är att se hur det har påverkat 

bostadsmarknaden från ett kundperspektiv och vad som påverkar amorteringsbeteendet. Vi 

skulle bli glada om du tog din tid för att besvara vår enkät som tar ungefär 5-10 minuter. 

 

Länk till enkäten: 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=516021X110569333X72593 

 

OBS! Enkäten är såklart anonym. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Philip Fredriksson & Emil Jonasson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=516021X110569333X72593


Amorteringskravet

Den 1 juni 2016 trädde amorteringskravet i kraft vilket har medfört att de som tar bolån efter den 1 juni 2016 som 

överstiger 50 % av bostadens värde har krav på sig att amortera. Detta är en åtgärd för att försöka dämpa en 

överhettad bostadsmarknad där vi svenskar är väldigt högt skuldsatta.

Det innebär att:

Bolån vars skuld ligger mellan 50-70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 1

% av det totala lånebeloppet årligen.

Om belåningen överstiger 70 % av bostadens värde ska den årliga amorteringen vara 2 % av det totala

lånebeloppet.

Amortering: Amortering är avbetalning på lånet.

Tack för att du deltar och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Philip Fredriksson och Emil Jonasson, Ekonomstudenter, Mittuniversitetet

Administrator
Typewritten Text
Bilaga 3 - Enkätundersökningen 

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text



1. Bolån

1. Har du lån på din permanenta bostad? (Om nej, så kommer du gå direkt till fråga 8)

Ja

Nej

2. Bostadsinformation
Amortering = Betala av sitt lån
2. Har du tagit ett bostadslån efter det att amorteringskravet trädde i kraft den 1 Juni
2016?

Ja 

Nej 

3. Ange ett ungefärligt värde på ditt permanenta boende uttryckt i kronor. (Om du ej
vet exakt, ta ett ungefärligt värde enligt bästa förmåga. Den kan vara en uppskattning
eller jämförelse med vad liknande objekt i närheten är värda. Avrunda till närmaste
tusental och skriv ut hela beloppet. T.ex. om den är värd en miljon skriver du
1000000)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Ange hur stort lånet på din permanenta bostad är uttryckt  i kronor? (Avrunda så
gott det går till närmaste tusental och skriv ut hela beloppet. T.ex. har du lån på en
miljon tvåhundratusen skriver du 1200000) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Hur mycket amorterar ditt hushåll i genomsnitt varje månad på er permanenta
bostad?

Amorterar inte

1-999 kr

1000-1999 kr 

2000-2999 kr 

3000-3999 kr 

4000-4999 kr 

5000-5999 kr 

6000-6999 kr 

7000-7999 kr 

8000 kr eller mer 

6. Just nu råder ett rekordlågt ränteläge i Sverige, där även bolåneräntorna är väldigt
låga. Påverkar ränteläget hur mycket ditt hushåll amorterar på den permanenta
bostaden?

Stämmer mycket bra 

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls 

7. Har ditt hushåll bunden eller rörlig ränta på lånen som är kopplade till det
permanenta boendet? (Rörlig ränta innebär oftast 3 månaders löptid. Längre löptid
än så räknas som bunden ränta.)

Bara bunden ränta 

Båda, men största delen bunden ränta

Båda, lika fördelat bunden och rörlig ränta

Båda, men största delen rörlig ränta 

Bara rörlig ränta

3. Amortering och risk 
Amortering = Betala av sitt lån



8. Anser du att införandet av amorteringskravet har försvårat dina möjligheter att
klara av levnadsomkostnaderna vid ett bostadsköp/ökat bostadslån?

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls 

9. Hade du varit mer benägen att ta ett nytt bostadslån idag om du ej var tvungen att
amortera på det? 

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls 

10. Har amorteringskravet gjort att du är mer benägen att köpa billigare bostad för att
minska risken vid ett ev. prisfall på bostadsmarknaden?

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls 

11. Har amorteringskravet gjort att du är mer benägen att köpa billigare bostad för att
minska risken vid förhöjda räntor? 

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

12. Införandet av amorteringkravet är en åtgärd för att motverka och dämpa en alltför
hög skuldsättning i Sverige. Anser du att det känns tryggare att köpa en bostad efter
kravet på amortering trädde i kraft? 

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls 

4. Amortering och sparande
Amortering = Betala av sitt lån



13. Hur väl stämmer följande syn på amortering enligt dig?

Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
dåligt

Stämmer
inte alls

"Jag ser det som ett
pensionssparande
då jag räknar med
att få tillbaka
pengarna vid
försäljning av
bostaden"

"Jag ser det som ett
sparande till ny
bostad"

"Jag ser det som ett
sparande till
framtida
konsumtion"

"Jag ser det som ett
sunt sätt att minska
min belåning på och
därmed minska
risken vid förhöjda
räntor alt. prisfall på
bostadsmarknaden"

"Jag ser det som en
kostnad, jag
konsumerar hellre"

"Jag ser det som en
kostnad, jag lägger
hellre mina pengar i
andra sparformer"
(t.ex. aktier/fonder)

14. Har din syn på amortering och dess innebörd ändrats efter att amorteringskravet
trädde i kraft? 

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

5. Personlig information

15. Födelseår (T.ex.19XX)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

16. Kön

Kvinna

Man



17. Hur stor är din bruttoinkomst varje månad? (OBS! Är du sambo eller gift där ni har
gemensam ekonomi vill vi att du lägger ihop er sammanlagda inkomst. Studielån och
studiebidrag räknas inte som inkomst)

0-10,000 kr

10,001-20,000 kr

20,001-30,000 kr

30,001-40,000 kr

40,001-50,000 kr

50,001-60,000 kr

60,001-70,000 kr

70,001-80,000 kr

80,001-90,000 kr

90,001-100,000 kr

100,001-110,000 kr

110,001 kr eller mer 

18. Civilstatus

Sambo/gift med hemmavarande barn

Sambo/gift utan hemmavarande barn

Ensamstående utan barn

Ensamstående med hemmavarande barn

19. Storlek på ort du är bosatt i

Storstad

Mellanstor stad

Glesbyggd

20. Boendeform

Hyresrätt

Studentbostad

Bostadsrätt

Villa/radhus

Bor fortfarande hemma

Annat

21. Huvudsaklig sysselsättning

Student

Tillsvidaretjänst

Timanställd

Pensionär

Egen företagare

Arbetslös

Annat

21. Högsta avklarade utbildningsnivå

Grundskola

Gymnasial utbildning

Yrkesförberedande utbildning

Eftergymnasial utbildning (Ex. Universitet/Högskola)

23. Finns det något du vill tillägga i enkäten? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Stort tack för visat engagemang.
Vi uppskattar verkligen ditt bidrag till vår studie!

Vid frågor gällande enkäten, kontakta oss på någon av mailadresserna nedan:
emiljonasson_@hotmail.com

philip.fredriksson91@gmail.com




