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SAMMANFATTNING 

	  

	  

	  

	  

De svenska hushållen har blivit högt skuldsatta under de senaste decennierna vilket har lett till 

att regeringen beslutat  att införa ett amorteringskrav vilket trädde i kraft från och med 1 Juni 

2016. I denna uppsats undersöks hushållens nuvarande amorteringsbeteende och huruvida 

amorteringskravet eventuellt kan komma att få några effekter på de svenska hushållen och deras 

privatekonomi. Tidigare forskning har visat att flera olika variabler påverkar hur hushållen 

väljer att amortera  på sina bostadslån. Uppsatsen baseras på en enkätundersökning om 

amorteringsbeteende, som genomförts på Luleå Tekniska Universitet, samt att information 

rörande amorteringsbeteende som hämtas från tidigare forskning. Genom att analysera resultat 

från enkätstudien, granskas det hur resultaten från den genomförda enkätstudien stämmer 

överens med tidigare forskning. Uppsatsens resultat tyder på flertalet av de tillfrågade hushållen 

skulle tvingas göra högre amorteringar ifall deras nuvarande bostadslån skulle omfattas av 

amorteringskravet. 

 
  



ABSTRACT 

 

 

 

 

Swedish households have become heavily indebted in recent decades and the government has 

decided to introduce an amortization requirement that will came into force 1 June 2016. This 

paper examines households’ current repayment behavior and whether the amortization 

requirement possibly will have an impact on Swedish households and their personal finances. 

Previous research has shown that several variables affect how households choose to amortize 

their mortgage. The essay is based on a survey of repayment behavior, which has been 

implemented at Luleå University of Technology, and information concerning the repayment 

behavior retrieved from previous research. By analyzing the results of the questionnaire study 

this essay will examine how the variables from previous researches are consistent survey of the 

study population. Thesis results suggest that the majority of the surveyed households would be 

forced to make higher repayments if their current loan would be subject to repayment 

requirement.  

 



1. INLEDNING	  ..................................................................................................................	  1	  
1.1	  Introduktion	  ..........................................................................................................................	  1	  
1.2 Bakgrund	  ..............................................................................................................................	  2	  
1.3 Problemdiskussion/Frågeställningar	  ..................................................................................	  3	  
1.4 Syfte	  .......................................................................................................................................	  3	  
1.5 Metod	  .....................................................................................................................................	  3	  
1.6 Avgränsningar	  ......................................................................................................................	  3	  

2. TEORI	  ............................................................................................................................	  5	  
2.1 Livscykelteori	  ........................................................................................................................	  5	  
2.2 Ett alternativt sätt att spara	  ................................................................................................	  6	  
2.3 Variabler som påverkar amorteringsbeteende	  ..................................................................	  6	  

2.3.1 Belåningsgraden	  .............................................................................................................	  7	  
2.3.2 Sparräntan	  ......................................................................................................................	  7	  
2.3.3 Rörlig eller fast ränta	  ......................................................................................................	  7	  
2.3.4 Lånets löptid	  ...................................................................................................................	  7	  
2.3.5 Lånets storlek	  ..................................................................................................................	  8	  
2.3.6 Straffavgift för lån	  ...........................................................................................................	  8	  

3. ENKÄT OCH METODDISKUSSION	  .......................................................................	  9	  
3.1 Datainsamling	  .......................................................................................................................	  9	  
3.2 Enkät	  .....................................................................................................................................	  9	  

3.2.1 Genomförande	  ...............................................................................................................	  10	  
3.2.2 Urval	  .............................................................................................................................	  10	  

3.3 Validitet och reliabilitet	  .....................................................................................................	  10	  
3.4 Alternativ metod	  .................................................................................................................	  11	  

4. FÖRSLAGETS KONSEKVENSER ENLIGT FINANSINSPEKTIONEN	  ........	  12	  
4.1 Hushållen	  ............................................................................................................................	  12	  
4.2 Samhällsekonomin	  .............................................................................................................	  12	  

5. RESULTAT	  .................................................................................................................	  14	  

6. ANALYS	  .......................................................................................................................	  17	  
6.1 Livscykelteorin	  ...................................................................................................................	  17	  
6.2 Ett alternativt sätt att spara	  ..............................................................................................	  18	  
6.3 Variabler som påverkar amorteringsbeteende	  ................................................................	  18	  

6.3.1 Belåningsgraden	  ...........................................................................................................	  18	  
6.3.2 Sparräntan	  ....................................................................................................................	  19	  
6.3.3 Rörlig eller fast ränta	  ....................................................................................................	  20	  
6.3.4 Lånets löptid	  .................................................................................................................	  21	  
6.3.5 Lånets storlek	  ................................................................................................................	  21	  
6.3.6 Straffavgift	  ....................................................................................................................	  22	  

6.4 Jämförelse med amorteringskravet	  ..................................................................................	  23	  
6.5 Jämförelse med Finansinspektionens förväntningar	  .......................................................	  24	  

7. DISKUSSION OCH SLUTSATS	  ..............................................................................	  25	  
7.1 Förslag på vidare forskning	  ...............................................................................................	  26	  

REFERENSER	  ................................................................................................................	  27	  

BILAGA 1 - ENKÄT	  ......................................................................................................	  29	  



 1 

 

1. INLEDNING 

 

 

 

 

1.1  Introduktion 

De svenska hushållen har under en lång tid ökat sin skuldsättning och ur ett historiskt 

perspektiv är hushållens skulder höga. Hushållen har nära fördubblat sin skuld i 

förhållande till inkomsten sen slutet av 1990-talet. En hög skuldsättning kan få stora 

konsekvenser för samhället och åtgärder som reglerar utlåning har tidigare vidtagits i 

Sverige (Winstrand och Ölcer, 2014). Det finns flera faktorer till varför hushållens 

skulder har ökat så kraftigt. För de flesta hushåll är bostaden den största tillgången och 

bolånet den största skulden. De senaste åren har bostadspriserna ökat kraftigt vilket har 

haft stor betydelse för hushållens skulder. Efterfrågan på bostäder och bolån beror till 

stor del av hushållens inkomster, hur ränteläget är idag och förväntas vara i framtiden. 

(Riksgälden, 2015) 

 

De senaste åren har det bedrivits lågräntepolitik i Sverige vilket tillsammans med 

stigande löner och låg inflation bidragit till kraftigt ökade priser på bostadsmarknaden 

(Riksbanken, 2016). Det har visat sig att högt belånade hushåll är mer känsliga och 

reagerar mer kraftfullt mot ekonomiska störningar än lågt belånade hushåll, vilket kan 

leda till ett förstärkande av en lågkonjunktur. Erfarenheter tyder på att högt belånade 

hushåll är mer benägna att ändra sitt konsumtionsbeteende vid en ekonomisk störning 

(Finansinspektionen, 2015). Detta kan bero på att högt belånade hushåll har för 

optimistiska förväntningar på bostadsprisutvecklingen och därför inte sparat tillräckligt 

innan bostadspriserna har fallit. Det finns även högt belånade hushåll som har valt att 

spara i andra finansiella tillgångar istället för att amortera på sina bostadslån. Värdet på 

andra finansiella tillgångar, exempelvis aktier, har en tendens att sjunka mer vid 

konjunkturella nedgångar. Även arbetslösheten stiger vid konjunkturella nedgångar, 

vilket innebär lägre inkomster för de som drabbas. Högt belånade hushåll är känsligare 

mot inkomstbortfall gentemot lågt belånade hushåll och kan därför tvingas att göra 

större anpassningar vid inkomstbortfall (Finansinspektionen, 2015). 



 2 

 

Den höga skuldsättningen har lett till att regeringen beslutat att införa ett 

amorteringskrav som gäller för nya lån i syfte att minska riskerna med hushållens höga 

skulder samt att hushållen ska få en sundare amorteringskultur (det  vill säga att 

bostadslånen ska amorteras i högre utsträckning än i dagsläget), kravet har trätt i kraft 1 

juni 2016. Ett utav målen är att hushållen ska minska sin skuldkvot och därmed bli mer 

motståndskraftiga gentemot negativa störningar (Finansdepartementet, 2015). Idag får 

inte en bostad belånas till mer än 85 procent av bostadens värde. Det nya 

amorteringskravet innebär att lån med mer än 70 procent belåningsgrad ska amorteras 

med två procent av lånebeloppet varje år och lån med 50 procent till 70 procent 

belåningsgrad ska amorteras med en procent av lånebeloppet varje år. Nyproducerade 

bostäder ska under de första fem åren inte omfattas av amorteringskravet 

(Finansinspektionen, 2016).  

 

1.2 Bakgrund 

I många andra länder är det vanligare att hushållen amorterar på sina bostadslån, även 

om inte myndigheter har påtvingat det då bankerna har tillämpat egna amorteringskrav 

utan att myndigheter har reglerat detta. I de flesta länder har bolånen en löptid på mellan 

20 till 40 år då lånet ska vara återbetalt och andelen av amorteringsfria lån är låg 

(Sveriges riksbank, 2014). En del länder har redan infört ett amorteringskrav för att 

förhindra hushållens ökande skuldsättning. Den genomsnittliga löptiden för ett 

bottenlån i Sverige är idag 148 år (Sveriges riksbank, 2014). Om vi istället jämför med 

Finland är den genomsnittliga amorteringstiden för bolån 20 år, högsta lånetiden är 30 

år och amorteringsfria lån är inte tillåtna (Jakobsson, 2012). Även skuldsättningen är 

betydligt lägre, 114 procent av den disponibla inkomsten, jämfört med 165 procent av 

den disponibla inkomsten i Sverige. Per Beckman, VD på Handelsbanken, menar att 

Finland har ett annat storts sparande, de har exempelvis en mindre andel fondsparande 

och istället amorterar de i större utsträckning, då blir amorteringen en typ av 

pensionssparande (Jakobsson, 2012). I Finland är normen att ha betalat av sitt 

bostadslån innan pensionen. Även i Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike och Norge så 

är amorteringstiden betydligt kortare än i Sverige, vanligen mellan 20-30 år. Danmark 

avskaffade ett amorteringskrav på bolån 2003, vilket ledde till en kraftig, men temporär, 

uppgång på bostadspriserna. I dagsläget ger danska banker ut bolån som är 
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amorteringsfria i upp till 10 år (Sveriges riksbank, 2014). I Danmark är bostadslånens 

löptid upp till 30 år (Realkredit Danmark, 2016). 

 

1.3 Problemdiskussion/Frågeställningar 

Sveriges nuvarande situation och införandet av ett amorteringskrav har väckt intresse 

till att undersöka hushållens nuvarande amorteringsbeteende. Med amorteringsbeteende 

menas i uppsatsen de val som hushållen gör gällande att betala tillbaka på sina 

bostadslån och de bakomliggande faktorer som påverkar hur mycket hushållen 

amorterar.  Hur ser amorteringskulturen ut idag? Vad är det som gör att vissa hushåll 

amorterar medan andra inte gör det? Vilka faktorer påverkar hur hushållen väljer att 

amortera? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hushållens nuvarande amorteringsbeteende, 

samt med stöd av denna information, att analysera vilka effekter amorteringskravet som 

trädde i kraft 1 juni 2016 kan få. För att kunna förstå hushållens amorteringsbeteende 

ska uppsatsen undersöka vilka faktorer som påverkar hur hushållen väljer att amortera.  

 

1.5 Metod 

Uppsatsens primärdata består av en enkätundersökning där universitetsanställda med 

bostadslån på Luleå tekniska universitet har besvarat frågor gällande sin 

bostadsekonomi. Denna kvalitativa undersökning ger en inblick i hushållens 

amorteringsbeteende. Sekundärdata och tidigare litteratur har hämtats från artiklar, 

rapporter och tidigare forskningar. Den tidigare forskningen bidrar till att förklara vilka 

faktorer som påverkar hushållens amorteringar.  

 

1.6 Avgränsningar 

En avgränsning är att enkätstudiens population enbart består av universitetsanställda på 

Luleå tekniska universitet där populationen kan ha en annan amorteringskultur i 

jämförelse med hela Sveriges population. Denna studie behandlar hushållens 

amorteringsbeteende och hur de olika hushållen eventuellt kan komma att påverkas av 

ett amorteringskrav i Sverige. Undersökningen kommer inte ta hänsyn till vilka 
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eventuella konsekvenser amorteringskravet skulle få på bostadsmarknaden samt andra 

välfärdseffekter.  
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2. TEORI 

 

 

 

 

Detta avsnitt behandlar redan befintliga teorier som kommer att lägga grunden till 

denna uppsats. Här presenteras livscykelteorin, ett alternativt sätt att spara och 

tidigare forskning genomförd av Meagan Nicole McCollum (2015). 

 

2.1 Livscykelteori 

Livscykelteorin handlar om individens konsumtions- och sparbeteende. 

Livscykelteorins grundantagande är att individen är nyttomaximerande oavsett vilken av 

variablerna individen väljer. Människor gör val över hur inkomsten fördelas under vissa 

förutsättningar, givet att livscykel är begränsad, det vill säga icke oändlig. Individens 

val av konsumtion och sparande baseras inte bara på förutsättningar idag utan individen 

tar även hänsyn till historiska och framtida förutsättningar (Modigliani, 2005). 

 

Livscykelmodellen hjälper att förstå varför en individ skuldsätter sig under olika 

omständigheter och livsperioder (Modigliani, 2005). Om en individ köper en bostad 

idag och tar ett stort lån så minskar dennes konsumtion i framtiden givet att individen 

har samma inkomstnivå i framtiden, eftersom lånet som tas idag måste betalas tillbaka 

imorgon. Människan måste göra aktiva val för att kunna balansera mellan konsumtion 

och sparande för att kunna maximera den totala nyttan över olika tidsperioder.  

 

Modellen kan tillämpas i skuldanalysering exempelvis då en ung individ ska köpa sin 

första bostad så måste ofta denna ta ett högre lån för att finansiera köpet, vilket leder till 

att yngre individer ofta är högre skuldsatta gentemot äldre individer. De yngre 

individerna har heller inte hunnit arbeta och spara lika mycket pengar som äldre 

individer och därav är belåningsgraden högre bland unga (Riksbanken, 2010). Även 

skuldkvoten är högre bland unga och det kan bero på att de yngre individerna inte 

hunnit klättra upp i jobbkarriären och lönen är därför inte lika hög som den eventuellt 

kan komma att vara i framtiden (Winstrand och Ölcer, 2014). Livscykelteorin menar att 

desto äldre individen är desto mindre sparar denne eftersom individen börjar närma sig 
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livscykelns slut och därför spelar sparandet inte lika stor roll som tidigare (Modigliani, 

2005).  

 

Livscykelteorin bidrar till förståelse över hur skuld- och amorteringsbenägenheten 

varierar under en individs livstid under olika livsförhållanden. Livscykelteorin 

tillsammans med Meagan Nicole McCollums (2015) studie som presenteras senare i 

detta kapitel ska ge förståelse för vad som påverkar hushållens amorteringsbeteende.  

 

2.2 Ett alternativt sätt att spara 

Att amortera på bolån kan ses som ett riskfritt sparande på liknande sätt som att ha 

pengar på ett sparkonto med insättningsgaranti. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan 

amortering ses som ett bättre sparande då räntan på ett bolån är högre än sparräntan på 

ett sparkonto med insättningsgaranti. Ett alternativ till det riskfria sparandet är att 

investera sina pengar i exempelvis fonder eller aktier. Under förutsättning att hushållet 

är beredd att ta en risk så är detta ett alternativ, hushållet kan få en högre avkastning på 

placeringen, men då finns även risken att få en lägre avkastning än den räntesats som 

betalas på lånen (Eskilsson, 2014). 

 

SIX Return Index som är ett av den svenska fondmarknadens ledande jämförelseindex, 

har haft en genomsnittlig årlig real avkastning på ungefär 13,48 procent under åren 

1992-2015 (Söderlund, 2016). Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida 

avkastning och avkastningen kan därför bli både högre och lägre än vad räntan på 

bostadslån är (Didner & Gerge, 2011). Högre avkastning kan vara en förklaring till 

varför en del hushåll väljer att investera sina pengar istället för att amortera. Hushållen 

tror sig få en större avkastning från sitt alternativa sparande gentemot vad amorteringen 

ger (Eskilsson, 2014).  

 

2.3 Variabler som påverkar amorteringsbeteende 

Meagan Nicole McCollum (2015) har gjort en studie där hon undersökt vad som 

motiverar till att amortera för att kunna förstå amorteringsbeteendet utifrån bostadsägare 

i USA. Slutligen kom hon fram till att nedanstående faktorer påverkar 

amorteringsbeteendet.  
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2.3.1 Belåningsgraden 

En nyckelvariabel är belåningsgraden. Det är svårt att mäta belåningsgraden exakt 

eftersom den minskar varje månad för det hushåll som amorterar. Att undersöka hur 

belåningsgraden bidrar till benägenheten att amortera ger inte bara insikt i hur en 

låntagare reagerar vid förändringar av värdet på fastigheten med tiden, utan också hur 

det egna kapitalet förändras. Nivån på hushållets egna kapital påverkar 

amorteringsbesluten. Hushåll med högre belåningsgrad är enligt McCollum mindre 

benägna att amortera.  

 
2.3.2 Sparräntan 

Om skillnaden mellan den nuvarande låneräntan och den rådande kortsiktiga riskfria 

räntan växer kan det bli ett attraktivt alternativ att amortera mer, istället för att spara 

sina pengar på ett räntekonto. Sparräntan beror även på vad hushållet har för 

preferenser.  

 

2.3.3 Rörlig eller fast ränta 

Författaren visar genom en livscykelmodell med lånerestriktioner och inkomstrisk att 

rörlig ränta generellt är ett attraktivt val gentemot bunden ränta, men att det är mindre 

attraktivt för riskaverta hushåll med stora lån. Den rörliga räntan har visat sig vara lägre 

än den bundna räntan och därmed har det blivit ett sjunkande intresse för att binda 

räntan. Rörlig ränta kan vara förknippad med högre amorteringsgrad då låntagarna ser 

att de månatliga betalningarna ger sänkta räntekostnader i framtiden.  

 

2.3.4 Lånets löptid 

McCollum menar att lånets löptid säger en del om låntagarens skuldpreferenser. 

McCollum begränsade sin forskning till en jämförelse av de två populäraste löptider i 

USA - kortare löptid på 15 år och längre löptid på 30 år.  McCollum antar att hushållen 

med kortare löptid är mer benägna att amortera mer jämfört med hushåll som har längre 

löptid på sitt bolån. Det betyder att hushållens skuldpreferenser påverkar vilken löptid 

hushållen väljer.   
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2.3.5 Lånets storlek 

En annan påverkande variabel är lånestorleken. Teorin menar att ett högre lån ofta är 

associerat med höginkomsttagare, den höga inkomsten skulle göra att lånet kan betalas 

tillbaka snabbare.  

 

2.3.6 Straffavgift för lån 

McCollum tar upp straffavgifterna i sin forskning. I Sverige kan straffavgifter 

förekomma om hushållen vill förskottsbetala eller amortera mer än 20 procent av sitt lån 

under ett år. Straffavgiften kan definieras som en ränteskillnadsersättning. Enligt 

konsumentkreditlagen har långivaren rätt att kräva en ersättning ifall låntagaren löser ut 

sitt lån i förtid. Det måste finnas ett överenskommelse för detta i låneavtalet 

(Konsumenternas, 2015).  



 9 

3. ENKÄT OCH METODDISKUSSION 

 

 

 

 

Detta avsnitt behandlar enkätstudien som testades på en mindre grupp på Luleå 

tekniska universitet samt hur enkätstudien har utformats och genomförts. Kapitlet 

behandlar även reliabilitet, validitet och alternativ metod.  

 

3.1 Datainsamling 

Datainsamling har skett genom en enkätundersökning, se bilaga 1, som har besvarats av 

universitetsanställda som har bostadslån. Primärdata i denna uppsats består av data från 

enkätundersökningen. Denna kvalitativa undersökning ger en inblick i hushållens 

bostadsekonomi och hur det ser ut i dagsläget då amortering av bostadslån inte är 

obligatoriskt. Det huvudsakliga syftet med enkätstudien är att undersöka huruvida de 

faktorerna som tidigare forskning och befintliga teorier visat påverkar 

amorteringsbenägenheten överensstämmer med enkätsvaren från studien.  

 

3.2 Enkät 

Enkätundersökningen skapades i EvaSys och de som besvarat enkäten fick information 

om att de i sina svar är anonyma. Enkäten består av tre olika delar, första delen 

behandlar personlig information där frågor om bland annat ålder, hushållssituation och 

inkomst ska besvaras. Andra delen behandlar hushållens bostadsinformation där frågor 

rörande bostadsvärde och bostadslån tas upp. Den sista delen behandlar hushållens 

amortering och sparande där frågorna ska svara på hur hushållen tänker kring 

amortering, sparande och huruvida hushållen själva tror att amorteringskravet kommer 

att få några effekter i  deras privatekonomi. Frågorna på enkäten formulerades utifrån de 

teorier som presenterades i kapitel två för att senare kunna analyseras för att se hur väl 

teorierna stämmer överens med populationens amorteringsbeteende. Med bakgrund av 

livscykelteorin har enkätstudien ställt frågor om ålder, inkomst och amortering. För att 

kunna analysera om de variabler som McCollum har visat påverkar 

amorteringsbenägenheten stämmer överens med populationens amorteringsbeteende har 

frågorna på enkäten formulerats för att få reda på  exempelvis inkomst, bostadslån, 
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värde på bostaden samt ränteform. Alla variablerna kan inte undersökas via enkät och 

därför har exempelvis sparränta och straffavgift för lån lämnats utanför och de har 

undersökts för sig. För att skaffa sig kunskap om amorterings- och sparbeteende har 

populationen svarat på frågor om huruvida deras hushåll amorterar på sitt bostadslån, 

amorteringsbelopp samt andra sparalternativ bortsett från amortering. Hushållen har 

även fått svara på antaganden om huruvida hushållen tror att deras privatekonomi, 

konsumtion och sparande skulle förändras om deras  nuvarande bostadslån skulle 

omfattas av amorteringskravet.  

 

3.2.1 Genomförande 

Undersökningen genomfördes på Luleå tekniska universitet den 21-22 April 2016. I 

enkätundersökningar är det ofta bättre att göra data anonym genom att rapportera 

resultaten på ett sätt så att enskilda individer inte kan identifieras (Bryman och Bell, 

2011). I enkätstudien har anonymitet tillämpats då frågor rörande individers 

privatekonomi kan anses som personliga och utelämnande. Enkäter har blandats efter 

svarsinsamlingen för att behålla besvararens anonymitet. Svaren sammanställdes 

manuellt i en Excelfil för analysering av slutresultatet. 

 

3.2.2 Urval 

Populationen i denna undersökning består av universitetsanställda vid Luleå tekniska 

universitet. Svaren har samlats in från olika institutioner såsom ekonomer, teknologer 

och administratörer. Urvalet bestod av universitetsanställda på grund av förväntningarna 

om en hög svarsfrekvens. Populationen kan bli missvisande då universitetsanställda 

oftast är både högt utbildade och även relativt högavlönade. Urvalets syfte är inte att 

försöka visa en generell bild utav hur Sveriges population amorterar, utan ska snarare 

visa vilka drivkrafter som ligger bakom amorteringsvalen.   

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet utgör viktiga kriterier för att kunna ge en bild av kvaliteten i 

undersökningen (Bryman och Bell, 2011).  Urvalet i enkätundersökningen kan ge en 

snedvriden bild på skuld och amorteringsbeteende i allmänhet då denna population 

enbart står för en liten del av Sveriges population. Totalt deltog 54 av 153 tillfrågade 

individer som representerar ett hushåll i undersökningen, ett bortfall på 65 procent. Data 
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som erhållits från enkätstudien måste därför granskas med en viss förståelse för urvalet. 

Eventuella konsekvenser utav detta kan vara att resultatet blir missvisande då 54 hushåll 

inte kan stå till grund för vad hela Sveriges hushåll har för amorteringsbeteende och hur 

de eventuellt skulle påverkas av amorteringskravet. Enkätstudien visade även ett internt 

bortfall på två hushåll, som svarat ”Vet ej” på samtliga frågor rörande låne-, spar- och 

amorteringsuppgifter, dessa har därför utelämnats ur analysen. 

 

Vid enkätundersökningar kan det uppstå vissa problem med att svaren kan bli raka, det 

vill säga utan någon motivering och endast texten/svarsalternativ kan analyseras. Ett 

svar kan då bli vilseledande om svararen har besvarat en fråga utan att läsa ordentligt 

eller inte svarat på följdfrågan, vilket i sin tur kan påverka resultat och analys. Frågorna 

och svarsalternativen formulerades så tydligt som möjligt för att undvika missvisande 

svar. De flesta av frågorna hade en svarsskala för att undvika egentolkning av svaret när 

resultatet analyseras. Enkäten använde sig utav några frisvar då det kan ge ett mer exakt 

svar och besvararen kan även motivera sitt val.  

 

Det går inte att ge en generell bild över Sveriges population enbart genom att studera 

universitetsanställda vid Luleå tekniska universitet, men det ger en inblick i hur hushåll 

kan agera gällande amorteringsbeteende. Det finns mycket rapporter och artiklar 

publicerade inom ämnet och data som samlats in har främst bestått av utgivna rapporter 

från myndigheter och vetenskaplig forskning. Den vetenskapliga forskningen har lästs 

med en viss källkritik och sekundära källor har granskats.  

 

3.4 Alternativ metod 

För att ge en klarare bild över amorteringsbeteende hade urvalet kunna vara större och 

över olika geografiska områden. Istället för en deskriptiv analys hade det varit intressant 

att göra en ekonometrisk modell som beskriver amorteringsbeteende för att bättre kunna 

förklara i vilken grad de olika faktorerna påverkar. Deskriptiv analys var inte aktuellt i 

detta fall då konsekvenserna av amorteringskravet är för tidiga att se och analysen hade 

därav blivit bristfällig och missvisande på grund av otillgänglig data.  
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4. FÖRSLAGETS KONSEKVENSER ENLIGT FINANSINSPEKTIONEN	  

	  	  
Finansinspektionen gav ut en rapport i september 2015 där de förutspådde vad ett 

amorteringskrav skulle få för konsekvenser för enskilda hushåll och samhällsekonomin 

(Finansdepartementet, 2015). Nedan presenteras en sammanfattning och de mest 

relevanta slutsatserna från rapporten.  

 

4.1 Hushållen 
I Sverige har ungefär tre miljoner individer bolån och även om amorteringskravet bara 

ska omfatta de som tar nya bolån så har finansinspektionen gjort analyser på 

amorteringsbeteendet hos de som redan har bolån. Av de som hade en belåningsgrad 

över 70 procent amorterade nio av tio på sina nya bolån under 2014, samtidigt som fyra 

av tio hushåll med belåningsgrad mellan 50 och 70 procent amorterade på sina nya 

bolån. Ett amorteringskrav kan på kort sikt innebära ökade utgifter för de hushåll som 

tidigare inte amorterat men på längre sikt leder amorteringarna till lägre lån och därför 

även lägre ränteutgifter.  

 

4.2 Samhällsekonomin 
En utav effekterna som väntas är en dämpning utav bostadsprisutvecklingen vilket kan 

medför negativa effekter för den makroekonomiska utvecklingen på kort sikt. På längre 

sikt kan denna negativa effekt jämföras med det faktum att hushållen väntas bli mer 

motståndskraftiga och därmed minskar riskerna som är relaterade till hushållens höga 

skuldsättning.  

 

Amorteringskravet är utformat så att befintliga bolån och nyproducerade bostäder inte 

omfattas av kravet vilket kan medföra vissa inlåsningseffekter. Med 

inlåsningseffekterna menas i detta fall när individer bor länge i en och samma bostad, 

vilket ger en minskad rörlighet på bostadsmarknaden. Amorteringskravet medför att 

bostadsmarknadens och hushållens ekonomiska villkor blir mer tillkrånglade och 

svåröverskådliga och eftersom kravet enbart gäller nya bostadslån kan det medföra 

ytterligare inlåsningseffekt.   Inlåsningseffekterna kan påverka bostads- och även 

arbetsmarknadens funktionssätt negativt och innebär därför en samhällsekonomisk 

kostnad. Finansmarknadsavdelningen menar att det råder stor osäkerhet kring hur 
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hushållen kommer agera gällande sin konsumtion respektive sparande. Svenska hushåll 

har redan idag ett högt sparande och därför väntas förändringarna på konsumtionen bli 

små och att de ökade utgifterna snarare kommer kompenseras genom ett minskat 

sparande.   
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5. RESULTAT 

 

 

 

 

Nedan presenteras de viktigaste resultaten från enkätstudien som i senare kapitel ska 

analyseras. 

 

Enkätstudien visade att de flesta svaranden lever i en samborelation samt att de har delat 

ansvar över hushållets ekonomi. Nedan följer figur 1 som är en sammanställning över 

de svarandens ålder och inkomst.  

 

  
Figur 1. Hushållens åldersfördelning och lönespridning 

 
 
Hushållens bostadslån har stor variation och även värdet på bostäderna är varierande 

mellan de svarande. I figur 2 nedan följer en sammanställning av hushållens 

belåningsgrad, det vill säga storleken på lånet i förhållande till vad bostaden är värd. 

Grupperingen är utefter hur amorteringskravet kommer vara utformat.  
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Figur 2. Hushållens belåningsgrad 

 

I populationen har 31 procent svarat att de har bunden eller till största delen bunden 

ränta samt att 69 procent har svarat att de har rörlig eller till största delen rörlig ränta. 96 

procent utav de svarande anger att de amorterar på sitt bostadslån varje månad. I figur 3 

nedan visas hushållens årliga amortering för de hushåll som har belåningsgrader på 

mellan 50 procent till 70 procent och de som har en belåningsgrad på över 70 procent. 

De hushåll med belåningsgrad under 50 procent redovisas inte resultatet eftersom dessa 

hushåll inte skulle påverkas ifall deras bostadslån skulle omfattas av amorteringskravet.  

 

 
Figur 3. Hushållens årliga amortering av lånebeloppet 

  

Fyra procent svarade att de inte amorterar på sina bostadslån, de motiverade att de inte 

amorterade för att bostaden ändå skulle stiga i värde. 92 procent svarade att de hade ett 
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hellre sparade i finansiella medel för att de tror sig få en högre avkastning gentemot vad 

amorteringen ger dem.  

 

På frågor gällande hur individerna i populationen trodde  att deras privatekonomi skulle 

påverkas ifall deras nuvarande bostadslån skulle omfattas av amorteringskravet svarade 

67 procent att de inte trodde att deras privatekonomi  skulle förändras medan 33 procent 

trodde att den skulle förändras, men inte nämnvärt. 74 procent svarade att de inte skulle 

förändra sin konsumtion, 9 procent skulle konsumera lite mindre, 2 procent skulle 

konsumera betydligt mindre och 15 procent svarade att de inte visste. 85 procent 

svarade att de inte skulle förändra sitt sparande, 7 procent svarade att de skulle spara lite 

mindre och 8 procent visste inte om de skulle förändra sitt sparande. Ingen av de 

svarande angav att de riskerade att behöva sälja sin bostad ifall deras bostadslån skulle 

omfattas av amorteringskravet.  
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6. ANALYS 

 

 

 

 

Nedan presenteras en analys av resultaten från enkätstudien för att kunna undersöka 

hur väl teorierna stämmer överens med populationen i enkätstudien.  

 

6.1 Livscykelteorin 

Livscykelteorin menar att människan gör aktiva val för att kunna balansera mellan 

konsumtion och sparande för att kunna maximera den totala nyttan över olika 

tidsperioder (Modigliani, 2005). Amortering ses som ett slags sparande och individer 

kan välja att amortera eller inte. Individen kan även avstå från både sparande och 

amortering (Karlsson och Sandström, 2014). Livscykelteorin beskrev att yngre individer 

oftast var högre skuldsatta och hade högre belåningsgrader gentemot äldre individer. I 

figur 4 nedan kan konstateras att detta stämmer överens med enkätstudiens population 

då en trend syns över att både lånets storlek och belåningsgraden minskar desto äldre 

individen är.   

 

 
Figur 4. Genomsnittliga lån och belåningsgrader 

 

Teorin menade att desto äldre en individ blir, desto mindre blir benägenheten att spara 

då individen börjar närma sig livscykelns slut. Detta kan jämföras med att individen 
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minskar sina amorteringar desto äldre denne är. I figur 5 nedan kan detta samband ses i 

enkätstudiens population, då trenden är att amortera mindre i högre ålder.  

 

 
Figur 5. Genomsnittligt amorteringsbelopp per månad 

 

6.2 Ett alternativt sätt att spara 

92 procent av de svarande hade ett alternativt sparande utöver amorteringen. 21 procent 

av de som sparade utöver amortering angav att de sparade i finansiella medel för att de 

tror sig få en högre avkastning gentemot vad amorteringen ger. Medelvärdet för årlig 

procentuell amortering av lånebeloppet var nästan fyra procent för hela enkätstudiens 

population medan medelvärdet för den grupp som sparade för att de tror sig få en högre 

avkastning var drygt en procent. De som tror sig få en högre avkastning amorterar 

därmed i en mindre skala, eftersom de tror sig tjäna mer pengar på att investera sina 

pengar i finansiella medel.  

 

6.3 Variabler som påverkar amorteringsbeteende 

6.3.1 Belåningsgraden 

Enligt McCollums teori skulle de hushåll med högre belåningsgrad vara mindre 

benägna att amortera. Populationens belåningsgrad och årlig amortering finns fastställd 

nedan i tabell 1. 
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Tabell 1. Årligt amorteringsbelopp och belåningsgrad 

    Årligt amorteringsbelopp i procent   

B
el

ån
in

gs
gr

ad
 

  <1% 1%-2% 2%< Summa 

<50% 18% 27% 55% 100% 

50%-70% 18% 55% 27% 100% 

70%< 40% 30% 30% 100% 
 

Utifrån tabell 1 kan det utläsas att den del som har en belåningsgrad på mindre än 50 

procent har högst andel hushåll som amorterar över två procent av lånebeloppet årligen. 

Av de hushåll som har belåningsgrad under 50 procent amorterar 55 procent av 

hushållen två procent eller mer, de hushåll med belåningsgrad mellan 50 procent till 70 

procent amorterar 27 procent av hushållen två procent eller mer medan de hushåll med 

belåningsgrad på över 70 procent amorterar 30 procent två procent eller mer. Utifrån 

tabellen kan vi se att teorin stämmer överens med enkätstudiens population, de med 

lägre belåningsgrad har en större benägenhet att amortera mer på sitt bostadslån.  

 

6.3.2 Sparräntan 

Teorin menade att om skillnaden mellan den nuvarande låneräntan och den rådande 

kortsiktiga riskfria räntan växer så blir det ett attraktivare alternativ att amortera mer, 

istället för att ha sina pengar på ett riskfritt räntekonto. I figur 6 nedan ses skillnaden 

mellan SBABs kortsiktiga riskfria ränta och bolåneränta. Riskfria räntan och 

bolåneräntan har de senaste åren följt varandra och därför kan ingen slutsats om 

huruvida enkätstudiens population skulle amortera mer eller mindre i dagsläget göras 

utifrån sparräntan.  
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Figur 6. Jämförelse sparränta och bolåneränta. källa: SBAB.se (2016) 

 

6.3.3 Rörlig eller fast ränta 

I populationen har 69 procent valt att ha rörlig ränta i förhoppning om att den rörliga 

räntan ska vara billigare. 31 procent av populationen har valt bunden ränta då de känner 

trygghet i att veta hur stora låneutgifter de kommer att ha varje månad. Teorin säger att 

rörlig ränta är förknippad med högre amorteringsbenägenhet. Det går inte att göra en 

rättvis bedömning av enkätstudien då en större andel av population har valt att ha rörlig 

ränta. Tabell 2 visar sambandet mellan hushållens amorteringsbelopp och ränteform, där 

det kan tolkas att de hushåll som har rörlig ränta amorterar mer än hushåll med bunden 

ränta, bortsett från de hushåll som amorterar mer än fem procent, vilket är i linje med 

McCollums teori. Styrräntan ligger på -0,50 procent (Riksbanken, 2016) idag vilket 

leder till rekordlåga bolåneräntenivåer (Riksbanken, 2012) som kan vara en förklaring 

till varför hushållen med rörlig bolåneränta vill amortera i större utsträckning i 

dagsläget. 57 procent utav de med bunden ränta amorterar mer än fem procent av 

lånebeloppet årligen, en förklaring till detta är att några hushåll i enkätstudien hade låga 

bostadslån och därmed var deras årliga procentuella amortering hög.  
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Tabell 2. Ränteform och amorteringsbelopp 

 Ränteform 

A
m

or
te

ri
ng

sb
el

op
p  Bunden ränta Rörlig ränta Totalt 

<1% 43% 67% 100% 
1≤2% 40% 60% 100% 
2<3% 0% 100% 100% 
3≤4% 0% 100% 100% 
4<5% 0% 100% 100% 
5%≤ 57% 43% 100% 

 

 
6.3.4 Lånets löptid 

McCollums forskning menar att lånets löptid är en variabel som påverkar 

amorteringsbeteende. Lånets löptid påverkas av hushållens preferenser. McCollum har 

kommit fram till att hushåll med kortare löptid är mer benägna att amortera än hushåll 

med längre lånelöptid. Då Sverige tillämpar personliga bolånelöptider är det svårt att 

bekräfta teorin. I Sverige bestämmer banken och hushållen tillsammans det månatliga 

amorteringsbeloppet och därmed lånets löptid, vilket leder till att de mer 

amorteringsbenägna hushållen har en kortare löptid (Riksbanken, 2014). 

 

6.3.5 Lånets storlek 

Enligt Meagan McCollums forskning har höginkomsttagare en tendens att ta större lån 

men även att amortera bort sina lån snabbare eftersom de har högre betalningsförmåga. 

Resultatet utifrån enkätundersökningen, som visas i figur 7 nedan, visar att högre 

inkomst är kopplat till ett högre lån vilket stödjer teorin om höginkomsttagare. Trenden 

för det genomsnittliga lånet är positivt lutande vilket ger bekräftelse att McCollums 

teori stämmer överens med enkätstudiens population. Populationen är uppdelad efter 

inkomst och det genomsnittliga lånet har räknats utifrån varje inkomstgrupp. 
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Figur 7. Lånets storlek i förhållande till inkomst 

 

Utifrån figur 8 nedan som visar genomsnittligt amorteringsbelopp kan ses att hushållen 

som har stora lån även har större genomsnittligt amorteringsbelopp. Trendlinjen visar en 

positiv trend för genomsnittligt amorteringsbelopp vilket tyder på att McCollums 

antagande om hur lånets storlek påverkar amorteringsbeloppet stämmer överens med 

enkätstudiens population.  

 

 
Figur 8. Genomsnittligt amorteringsbelopp i förhållande till lånets storlek 

 

6.3.6 Straffavgift 

McCollum presenterade straffavgift på lån som en variabel som kan påverka i vilken 

grad  hushållen amorterar. I Sverige är det räntans bindningstid som påverkar när 
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hushållen får betala tillbaka hela lånet. Om hushållet har valt tre månaders rörlig ränta 

har de möjlighet att amortera en större summa eller betala av hela lånet på en gång. 

Hushållet som har bunden ränta på sitt bolån kan behöva betala ränteskillnadsersättning 

till banken om de vill lösa ut lånet innan lånetidens slut. De hushåll som har bunden 

ränta kommer inte amortera i högre utsträckning än vad som avtalats när lånen blev 

bundna, eftersom de då kan tvingas betala en straffavgift (Konsumenternas, 2015). 

 

6.4 Jämförelse med amorteringskravet 

Enkätstudien visade att 41 procent av hushållen har en belåningsgrad under 50 procent 

vilket betyder att de inte alls skulle bli påverkade ifall deras nuvarande bostadslån skulle 

omfattas av amorteringskravet. Av de resterande 59 procenten var belåningsgraden och 

amorteringsgraden uppdelad som följande, se figur 9.  

 

 
Figur 9. Årlig amortering för olika belåningsgrader 

Amorteringskravet  menar att hushåll med belåningsgrad mellan 50 procent till 70 

procent ska amortera sina bostadslån med minst en procent av lånebeloppet årligen. 

Från 6.4.1 ses att fyra hushåll amorterar mindre än en procent av lånebeloppet årligen. 

18 procent utav de hushåll med en belåningsgrad mellan 50 procent till 70 procent 

skulle tvingas amortera mer ifall deras nuvarande bostadslån skulle omfattas av 

amorteringskravet. Amorteringskravet menar att hushåll med belåningsgrad på över 70 

procent ska amortera sina bostadslån med minst två procent av lånebeloppet årligen. 

Från figur 9 kan ses att sju av tio hushåll amorterar mindre än två procent av 

lånebeloppet årligen, med andra ord kommer 70 procent utav av de hushåll med en 
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belåningsgrad över 70 procent  tvingas amortera mer ifall deras nuvarande bostadslån 

skulle omfattas av amorteringskravet.  

 

En jämförelse mellan hur populationen trodde sig påverkas ifall deras nuvarande 

bostadslån skulle omfattas utav amorteringskravet och hur resultatet av enkätstudien 

faktiskt visar att hushållen skulle påverkas visar att i enkätstudiens population trodde 33 

procent utav de svarande att deras privatekonomi skulle förändras ifall deras nuvarande 

bostadslån skulle omfattas av amorteringskravet medan resultatet från enkätstudien 

visar att 20 procent av hushållen skulle tvingas amortera mer ifall deras nuvarande 

bostadslån skulle omfattas av amorteringskravet.  

 

6.5 Jämförelse med Finansinspektionens förväntningar 

Enligt Finansinspektionens undersökning så amorterade nio av tio av hushållen med en 

belåningsgrad över 70 procent på sina nya bostadslån samtidigt som hushållen med 

belåningsgrad mellan 50 och 70 procent så amorterade fyra av tio på sina nya 

bostadslån. Enligt Finansinspektionens rapport skulle hushåll med en högre 

belåningsgrad amortera i större utsträckning jämfört med hushåll som har en längre 

belåningsgrad. Detta stämmer inte överens med populationen i enkätstudien där 

resultatet visar att hushållen med lägre belåningsgrad amorterar i högre utsträckning 

jämfört med hushållen med högre belåningsgrad.  

 

Enligt Finansinspektionen rådde det stor osäkerhet kring hur hushållen skulle agera 

gällande förändringar i sin konsumtion respektive sparande. Svenska hushåll har redan 

idag ett högt sparande och därför väntades förändringar på konsumtionen bli små och att 

de ökade utgifterna snarare skulle kompenseras genom ett minskat sparande. I 

uppsatsens enkätstudie svarade 74 procent att de inte skulle förändra sin konsumtion, 9 

procent trodde att de skulle konsumera lite mindre, 2 procent att de skulle konsumera 

betydligt mindre och 15 procent svarade att de inte visste. 85 procent av enkätstudiens 

svarande skulle inte förändra sitt sparande, 7 procent svarade att de skulle spara lite 

mindre och 8 procent visste inte om de skulle förändra sitt sparande. Utifrån 

enkätstudien kan det tolkas att fler skulle välja att förändra sin konsumtion snarare än 

att minska sitt sparande, men dessa frågor var hypotetiska och därav kan ingen klar 

slutsats dras.  
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hushållens nuvarande amorteringsbeteende 

och genom den informationen undersöka vilka eventuella effekter i hushållens 

bostadsekonomi som kan komma av det amorteringskrav som har trätt i kraft 1 juni 

2016. För att få kunskap om amorteringsbeteenden i allmänhet har tidigare studier lästs 

för att bidra som bakomliggande teorier. För att pröva de befintliga teorierna och kunna 

studera amorteringsbeteendet för en population har en enkätundersökning genomförts.  

 

Resultatet från enkätstudien visade överensstämmelse med de flesta av de befintliga 

teorierna. Livscykelteorin menade att yngre individer är högre skuldsatta med högre 

belåningsgrader vilket enkätstudiens population bekräftade. Teorin menade även att 

desto äldre en individ blir, desto mindre benägen blir denne att amortera och det 

bekräftades av enkätstudiens population. McCollums studie undersökte sex olika 

variabler som påverkar hur mycket hushållen väljer att amortera. Enkätundersökningen 

visade att belåningsgraden och lånets storlek påverkar amorteringsbenägenheten vilket 

stämmer överens med teorin. Gällande sparräntan så går det inte att se ett samband då 

sparräntan och bolåneräntan de senaste åren har följt varandra. Det gick inte att utläsa 

ett starkt samband huruvida rörlig eller bunden ränta påverkar amorteringsbenägenheten 

då en stor andel utav populationen har valt rörlig ränta, men till viss del kan det ses att 

teorin stämmer överens med enkätstudiens population. Lånets löptid och 

amorteringsbelopp är sammankopplade med varandra vilket gör det svårt att se ett 

samband, men de hushåll som har större benägenhet att amortera har därmed en kortare 

löptid på sitt bostadslån. Den sista påverkande variabeln McCollum visade var 

straffavgiften, eftersom de hushåll som har bunden ränta kan tvingas betala en 

straffavgift om de betalar av mer på sitt lån i förtid så kommer dessa hushåll inte 

amortera i större utsträckning än avtalat.  

 

En jämförelse mellan enkätstudiens population och det kommande amorteringskravet 

visade att 18 procent utav de hushåll med belåningsgrad mellan 50 procent till 70 

procent skulle tvingas amortera mer ifall deras nuvarande bostadslån skulle omfattas 
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utav amorteringskravet medan 70 procent av de hushåll med belåningsgrad över 70 

procent skulle tvingas att amortera mer.  Sammantaget skulle 20 procent av hushållen 

tvingas till högre amorteringar ifall deras nuvarande bostadslån skulle omfattas utav 

amorteringskravet. I enkäten fanns en fråga där de svarande skulle göra ett antagande 

om hur de trodde att sin privatekonomi skulle förändras, där 33 procent trodde att deras 

privatekonomi skulle förändras ifall deras nuvarande bostadslån skulle omfattas av 

amorteringskravet.  

 

Enkätstudiens population visade sig ha låga belåningsgrader jämfört med statistik över 

Sveriges hela population, vilket inte rättfärdigar en rättvis bild över 

amorteringskulturen. En viss kritik mot tillvägagångssättet ges då konsekvenserna av 

den låga svarsfrekvensen tillsammans med att enkätstudien endast är genomförd på en 

liten del utav hela Sveriges population kan medföra att resultaten kan vara riktade och 

inte ge en rättvis bild över skuld- och amorteringsbeteende.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Rapporten har fokuserat på en liten population som bestått av universitetsanställda vid 

Luleå tekniska universitet vilket kan ge en missvisande bild. Det hade varit intressant att 

se hur utfallet hade blivit med ett annat urval, förslagsvis ett betydligt större urval 

fördelat över olika samhällsgrupper. Alternativt hade det varit intressant att jämföra 

olika samhällsgrupper för att se hur de skiljer sig åt gällande skuld- och 

amorteringsbeteende. Om några år hade det varit intressant att studera de faktiska 

effekterna utav amorteringskravet och hur det påverkar hushållens amorteringsbeteende.  
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BILAGA 1 - ENKÄT 



DRAFT

DRAFT

F3125U0P1PL0V0 28.04.2016, Page 1/4

EvaSys Undersökning om hushållens amorteringsbeteende

Luleå Tekniska Universitet Greta Söderroos, Erika Seppänen
Kandidatuppsats

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

1. Bakgrund
Den här enkäten ingår i en C-uppsats som handlar om hushållens amorteringsbeteende och eventuella effekter
av det amorteringskrav som kommer att träda i kraft 1 juni 2016. Syftet med uppsatsen är att undersöka
hushållens amorteringsbeteende och hur amorteringskravet kan komma att påverka hushållens privatekonomi.
För att studera detta har vi valt att fokusera på universitetsanställda och därför har vi valt att kontakta dig. Dina
svar är givetvis anonyma, ingen kommer att kunna utläsa vad någon enskild person har svarat.

Vi tackar för din medverkan och uppmuntrar dig att höra av dig till oss om du har frågor om enkäten eller
uppsatsen.
 
Med vänliga hälsningar,
Erika Seppänen och Greta Söderroos
erisep-2@student.ltu.se / gresde-2@student.ltu.se

2. Personlig information
2.1  Hur gammal är du?

2.2  Hur ser din hushållssituation ut?
Sambo/gift utan barn Sambo/gift med hemmavarande

barn
Ensamstående utan barn

Ensamstående med
hemmavarande barn

2.3  Vad har du för tjänst här på universitetet?

2.4   Hur stor är ditt hushålls totala bruttoinkomst i kronor per månad? (inklusive eventuella bidrag) 
0-20 000 20 001-40 000 40 001-60 000
60 001-80 000 80 001-100 000 100 001-120 000
>120 001

2.5  Är det du som har ansvar över hushålls ekonomin? 
Ja Nej Vi har delat ansvar

3. Bostadsinformation
Här ska du räkna in alla bostäder du äger och alla bostadslån du har (om du äger en sommarstuga,
övernattningslägenhet etc så räknar du även in dem).

3.1  Ungefär hur stort bostadslån har ditt hushåll? Ange i kronor.

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

Luleå Tekniska Universitet Greta Söderroos, Erika Seppänen

Kandidatuppsats

F3125U53916P1PL0V1 10.05.2016, Page 1/4



DRAFT

DRAFT

F3125U0P2PL0V0 28.04.2016, Page 2/4

EvaSys Undersökning om hushållens amorteringsbeteende

3. Bostadsinformation   [Continue]
3.2 Har du/ni bunden eller rörlig ränta på ditt/dina bostadslån?

Bunden ränta Rörlig ränta Båda, men största delen rörlig
ränta

Båda, men största delen bunden
ränta

Vet ej

3.3 Beroende på vad du har svarat på fråga 3.2. Kan du motivera varför du/ni valt bunden och/eller rörlig ränta? 

3.4  Ungefär hur mycket uppskattar du att det sammanlagda värdet är på de bostäder du/ni äger idag?

3.5  Hur många år har du/ni ägt bostaden ni huvudsakligen bor i?

4. Amortering och sparande
4.1  Amorterar du/ni på ditt bostadslån idag?

Ja Nej Vet ej

4.2  Om ja på fråga 4.1. Vilken summa amorterar du/ni i genomsnitt månadsvis?

4.3  Om ja på fråga 4.1. Varför amorterar du/ni? 

4.4 Om nej på fråga 4.1, varför då? (du kan välja flera svarsalternativ)
Mitt/våra lån är så små så det
spelar ingen roll

Mitt/våra lån är så stora så det
spelar ingen roll

Jag/vi sparar istället

Jag/vi konsumerar istället Inkomsten räcker inte till Bostaden ökar i värde
Annat

4.5  Om annat på fråga 4.4. Vadå? 

F3125U53916P2PL0V1 10.05.2016, Page 2/4



DRAFT

DRAFT

F3125U0P3PL0V0 28.04.2016, Page 3/4

EvaSys Undersökning om hushållens amorteringsbeteende

4. Amortering och sparande   [Continue]
4.6  Har ditt hushåll något alternativt sparande (förutom amortering). Exempelvis sparkonto/aktier/fonder?

Ja Nej Vet ej

4.7  Om nej på fråga 4.6. Varför då? 
Inkomsten räcker inte till Konsumerar hellre Annat

4.8  Om annat på fråga 4.7. Vadå?

4.9  Om ja på fråga 4.6. På vilket sätt sparar du/ni bortsett från amorteringen? (Du kan välja flera alternativ) 
Vanligt sparkonto Finansiella medel (aktier/fonder/

obligationer etc)
Annat

4.10  Om annat på fråga 4.9. Vadå?

4.11  Om ja på fråga 4.6. Vad är anledningen till det alternativa sparandet? (Du kan välja flera svarsalternativ)
Vill ha en buffert för oväntade
utgifter

Jag/vi tror på en högre
avkastning från mitt/vårt
alternativa sparande än vad
amorteringen ger

Jag/vi är inte insatt i min/vår
ekonomi

Annat

4.12  Om annat på fråga 4.11. Vadå?

1 juni kommer ett amorteringskrav träda i kraft som innebär att man måste amortera 2 procent av totala
lånebeloppet varje år om belåningsgraden är mellan 70-85 procent och en procent av totala lånebeloppet varje
år om belåningsgraden är mellan 50-70 procent.

Exempel: Ett bostadslån på 2 000 000 och en belåningsgrad på över 70 procent skulle behöva amorteras med
3333 kronor/månad och med en belåningsgrad mellan 50-70 procent skulle behöva amorteras med 1667 kronor/
månad.

4.13  Om ditt nuvarande bostadslån skulle omfattas av amorteringskravet, skulle du uppleva att ditt hushålls
privatekonomi skulle påverkas?

Ja, mycket Ja, men inte nämnvärt Nej, inte alls
Vet ej

4.14  Om ditt nuvarande bostadslån skulle omfattas av amorteringkravet, skulle ditt hushåll överväga att förändra sin
konsumtion?

Ja, skulle konsumera mer Ja, konsumera lite mindre Ja, konsumera betydligt mindre
Nej, inte alls Vet ej

F3125U53916P3PL0V1 10.05.2016, Page 3/4
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EvaSys Undersökning om hushållens amorteringsbeteende

4. Amortering och sparande   [Continue]
4.15  Om ditt nuvarande bostadslån skulle omfattas av amorteringkravet, skulle ditt hushåll överväga att förändra sin

sparande (utöver amortering)?
Ja, skulle spara mer Ja, spara lite mindre Ja, spara betydligt mindre
Nej, inte alls Vet ej

4.16  Om ditt bostadslån skulle omfattas av amorteringskravet. Skulle du då överväga att sälja din bostad för att du
upplever att din bostadssituation skulle bli för dyr?

Ja Nej Vet ej
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