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Sammanfattning  
 
Finansmarknaden har visat sig ha stor effekt på länders ekonomier. I den globaliserade värld 
vi idag lever i innebär det att en kris i ett land kan sprida sig till resten av världen. Detta var 
vad som hände under finanskrisen 2008–2009. Då uppstod en kris i USA med grund i ett flertal 
faktorer. Bidragande faktorer var bland annat en generös utlåningspolitik och en tickande 
bostadsbubbla. 
  
Sveriges bostadsmarknad har under en lång tid präglats av stigande bostadspriser och historiskt 
låga räntor. Detta har, tillsammans med amorteringskravet, skapat spekulationer kring ökade 
räntor och fallande bostadspriser. Trots spekulationer och förändringar på marknaden, finner 
vi ingen tydlig förklaring till hur dessa händelser skulle påverka bolånetagare i Sverige. Några 
menar att bolånetagare i Sverige är väl rustade för en finansiell förändring, medan några hävdar 
att det skulle påverka vissa bolånetagare i högre utsträckning.  
  
Studiens teoretiska grund är huvudsakligen tre teorier, dessa är flockbeteende (herd behavior), 
finansiell förståelse (financial literacy) samt asymmetrisk information (asymmetric 
information). Studiens syfte uppfylldes genom att vi med stöd från dessa teorier undersökte hur 
bolånehandläggare i jämförelse med andra låntagare i Sverige påverkas vid finansiella 
förändringar.  
 
Studiens hypoteser testades utifrån insamlad primärdata från respektive grupp. Datat 
analyserades sedan genom MWU-tester, Multipla regressioner samt Chi2-tester. Vi finner 
utifrån resultatet att bolånehandläggarna är den grupp som skulle kunna hantera en finansiell 
förändring i form av en räntehöjning bättre. Det påvisades dock ingen signifikant skillnad 
mellan hur en bolånehandläggare, i jämförelse med andra låntagare skulle påverkas vid ett 
prisfall på bostadsmarknaden. Det kunde dock påträffas stöd för att bolånetagare generellt är 
högt belånade i Sverige. Vilket kan leda till att de skulle påverkas om ett framtida fall i 
bostadspriserna sker.  Skillnaden vid påverkan av en räntehöjning mellan grupperna kunde 
förklaras med stöd från studiens teorier. Det visade sig att bolånehandläggarna är den grupp 
som inte följer flockbeteendet i samma utsträckning, har en bättre finansiell förståelse samt ett 
informationsövertag gentemot andra låntagare.  
 
Dessa resultat ger en insikt i vad som avgör hur bolånetagare i Sverige påverkas av finansiella 
förändringar på bostadsmarknaden. Det redogörs även för vad bolånetagarna kan göra för att 
minska denna påverkan. Då studien jämför två grupper av bolånetagare visar resultatet tydligt 
vad som skiljer grupperna åt i beteende, finansiell kunskap samt informationsinhämtning. 
Dessa resultat är därför viktiga i vägledande syfte för bolånetagare i Sverige.    
 
 
Nyckelord: Räntehöjning, Fall i bostadspriserna, Bostadsmarknaden, Herd Behavior, 
Financial Literacy, Asymmetric information  
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Begreppsdefinitioner  
 
Spekulation:  
När en individ har för avsikt att köpa en tillgång för att sedan, på kort sikt, sälja den till ett 
högre pris. Avser för denna studie ett oansvarigt beteende. Där beslut fattas utan någon 
förnuftig grund.  
 
Collateralized debt obligation “CDO”:  
Är ett finansiellt instrument som binder samman ett flertal lån och krediter och bildar ett 
sammanslaget derivat. När en långivare ger ut ett lån till en låntagare, säljer givaren dessa lån 
vidare till en investmentbank. Investmentbanken ompaketerar sedan lånen och bildar CDO:s, 
en typ av investeringsprodukt. Denna CDO säljs slutligen till investerare från olika delar av 
världen. De räntor och avgifter som sedan betalas av låntagaren går direkt till investeraren i 
form av avkastning.  
 
Bostadsbubbla:  
Ett tillstånd då priset en person betalar för en bostad, överstiger det verkliga värdet på bostaden. 
En bostadsbubbla innebär en uppgång av bostadspriserna som uppstår genom en ökad 
efterfrågan och spekulationer.  
 
Subprimelån:  
Syftar till de lån som gavs ut under finanskrisen 2008–2009 till mindre kreditvärdiga låntagare 
(sub-prime betyder “under det bästa”). Dessa låntagare hade därför sämre 
återbetalningsförmåga än vad som normalt sett är önskvärt. 
 
Kalkylränta:  
Kalkylränta är den ränta du som låntagare ska klara av att betala för att få ett lån beviljat av 
banken. Denna ränta skiljer sig mellan banker och de bestämmer själva vilken procentsats de 
kräver från sina kunder utifrån bankens riktmärken. 
 
Agent:  
En agent är en person som besitter mer information än en principal. En agent har därför ett 
informationsövertag över principalen, en principal kan heller inte alltid veta om agenten verkar 
för deras egennytta eller i principalens intresse. 
 
Principal:  
En principal är den som inte besitter lika mycket information som en agent gör. Vilket gör att 
principalen kan börja ifrågasätta om agenten verkligen verkar i principalens intresse. 
Principalen har ett informationsunderläge gentemot agenten, och det kan uppstå en 
intressekonflikt mellan dem. 
 
Påverkan:  
För den aktuella studien när vi resonerar kring påverkan, avser det en situation där finansiella 
händelser på bostadsmarknaden leder till negativa konsekvenser och sämre levnadsstandard för 
någon av de studerade grupperna.  
 
Rationellt beteende:   
Ett rationellt beteende är ett sådant beteende då en individ väljer att utgå från logik och inte 
känslor. Individen baserar således beslut utifrån fastställda fakta och inte på emotionell 
uppfattning.  
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1. INLEDNING 

I inledningskapitlet presenteras problembakgrunden och problemdiskussionen. Detta 
kommer sedan mynna ut i en problemformulering. Därefter beskrivs en presentation av 
syfte och avgränsningar. Avslutningsvis redogörs för det praktiska och teoretiska 
bidraget den aktuella studien för med sig.  
 
1.1 PROBLEMBAKGRUND  
 
Under det senaste seklet har världsekonomin drabbats av ett flertal finansiella kriser. 
Dessa kriser har alla haft olika karaktäristiska drag, men tidigare studier har påvisat 
åtskilliga likheter mellan dem. Såsom människors beteende, ränteförändringar och 
spekulationer på bostadsmarknaden. Två kriser som haft stor påverkan på 
världsekonomin är börskraschen 1929 samt finanskrisen 2008–2009 (Bränfeldt, 2008). 
 
Börskraschen 1929 blev konsekvensen av det ”glada 20-talet”. USA blomstrade och 
industrialiseringen var i full gång. Denna lycka ledde också till ett ökat sökande efter 
pengar bland det amerikanska folket, och i sin tur spekulationer, både på aktiemarknaden 
och bostadsmarknaden (Galbraith, 2002, s. 17.).  
 
Spekulationen som uppstod i Florida är ett tydligt exempel. Tomter som låg 15–20 km 
från stranden refererades till som strandtomter och människor såg möjligheter att tjäna 
pengar på kort tid. Det som skedde är ett typiskt karaktärsdrag för en spekulationsbubbla 
(Galbraith, 2002, s. 19–21). Den amerikanska befolkningen började köpa och sälja 
bostäder eftersom de såg att andra tjänade pengar på det. Detta trots att de själva saknade 
kunskap om bostadsmarknaden i Florida (Galbraith, 2002, s. 20). När Floridas 
bostadsbubbla slutligen avtog, fortsatte ändå människor att söka sig till nya potentiella 
investeringar, men istället till aktiemarknaden (Galbraith, 2002, s. 21).  
 
Depressionen under 30-talet satte spår i den finansiella världen och det tog lång tid innan 
USA återhämtade sig. Vändningen kom först under 40-talet och USA gick då in i en 
oavbruten ekonomisk tillväxt som varade i närmare 40 år. Under dessa år var 
finanssektorn högt reglerad. Regleringssystemen hade dock fallgropar som bidrog till att 
marknaden inte längre kunde hantera det nya systemet som växte fram (Wissén och 
Wissén, 2010, s. 17). 
 
I början av 80-talet börsnoterades ett flertal av investmentbankerna, vilket resulterade i 
ett stort tillskott av kapital från aktieägarna. I samma skede började ett utbrett arbete med 
att avreglera det högt reglerade systemen hos bankerna. Avregleringen ledde till en 
explosion av finansiella produkter som kom att gå under namnet derivat. Ekonomer och 
banktjänstemän hävdade att dessa instrument skulle göra marknaden säkrare, men i själva 
verket gjorde derivaten marknaden instabil (Ferguson, 2010). Det var nu möjligt att 
spekulera inom i princip vad som helst, på en helt oreglerad marknad. Derivaten var 
mycket komplexa och svåra att analysera både för de som sålde och köpte dem (Wissén 
och Wissén, 2010, s.18).  
 
I början av 2000-talet hade finanssektorn i USA blivit allt mer lönsam, koncentrerad och 
mäktig. Det traditionella banksystemet ersattes med ett nytt oreglerat system, som sedan 
kom att kallas ”skuggbanksystemet”. Systemet var mycket komplicerat och innehöll 
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företag, organisationer och banker från hela världen. Systemet kopplade samman 
biljontals dollar i bolån och andra lån, med investerare världen över (Wissén och Wissén, 
2010, s. 19, 23). Det komplicerade systemet bidrog till att de med sämre förståelse kring 
finansiella begrepp riskerade att luras på deras pengar. Bland annat för att många nya 
derivat, som till exempel CDO:s tillkommit på marknaden (Ferguson, 2010).  
 
Det nya systemet, där långivarna inte bar risken, resulterade i att antalet bolån som togs 
varje år fyrdubblades. Alla i kedjan, från långivare till investerare, strävade efter att 
maximera antalet lån. Något som var av mindre betydelse var kvaliteten på lånen. 
Bankerna övergav de traditionella bankaktiviteterna och började istället ägna sig åt 
skuggbankaktiviteterna, trots att det var riskabelt. I början av 2000-talet, ökade de mer 
riskabla lånen, de så kallade ”subprimelånen”. Personer som inte var kreditvärdiga 
lyckades få lån och kunde därför investera i en bostad. Vilket utmynnade i att 
bostadspriserna steg och skapade tidernas största bostadsbubbla. I detta skede 
spekulerade inte människor i om bubblan skulle spricka, utan snarare när (Ferguson, 
2010).  
 
Trots att de första varningssignalerna kom redan 2005, då huspriserna i USA efter en tid 
av uppgång började falla, reagerade ingen (Wissén och Wissén, 2010, s. 89). Människor 
fortsatte att skuldsätta sig och under denna period lånade hushåll i genomsnitt 99,3% av 
fastighetspriset. Om låntagaren inte lyckades betala sina avgifter lämnades huset eftersom 
de inte hade råd att bo kvar. Vilket till slut orsakade ett fall i bostadspriserna (Wissén och 
Wissén, 2010, s. 27). 
 
Likheterna mellan börskraschen 1929 och finanskrisen 2008–2009 är många. En 
gemensam nämnare är bostadsmarknadens effekt på ekonomin. De låga räntorna ledde 
fram till bostadsbubblor som senare följdes av problem hos bankerna och börskatastrofer 
(Bränfeldt, 2008). När bubblan till slut sprack höjdes bolåneräntorna vilket i sin tur bidrog 
till att människor inte längre köpte bostäder. Den minskade efterfrågan förde med sig ett 
fall i bostadspriserna. Detta fall drabbade dem med hög belåningsgrad, höga 
lånekostnader, stora bolån samt dem vars bolånekostnader utgjorde största delen av 
hushållets totala kostnader varje månad (Ferguson, 2010).  
 
Det finns idag ett flertal studier beträffande uppkomsten av de stora finanskriserna. Denna 
forskning studerar till största del beteende hos bankerna och deras agerande, såsom Quirk 
(2012), Wissén och Wissén (2010) och Ivashina och Scharfstein (2009). Tidigare kriser 
har påvisat att individer med bolån haft bristande förståelse för bostadsmarknaden och 
konsekvenserna som uppkommit på grund av deras beteenden. De beteenden forskare 
syftat på är bland annat beteendet som gör att vi tar efter vad andra gör istället för att utgå 
ifrån egen information och fakta (Ferguson, 2010). Det har även bedrivits studier om 
finansiell förståelse, där till exempel (Lusardi och Mitchell, 2013) har påvisat att 
finansiella kriser inte skulle pågått lika länge och blivit lika omfattande om människor 
haft bättre finansiell förståelse.  
 
De studier som utförts har påvisat att bankerna haft både bättre kunskap om de produkter 
de sålt till sina kunder (Ferguson, 2010), bättre tillgång till information, samt att de fattat 
beslut utifrån egna fakta snarare än utifrån andras spekulationer (Cipriani och Guarino, 
2015). Stort fokus vid dessa analyser har varit på hur människor påverkats av 
bostadsbubblor och bankernas beslut efter krisen uppstått. Det saknas dock studier 
angående vad som händer innan en kris uppstår och hur bolånetagare fattar beslut som 



 3 

rör deras privatekonomi. Vi vill med utgångspunkt i detta se hur bolånetagare skulle 
påverkas av en finansiell förändring på bostadsmarknaden (se avsnitt 1.5) i Sverige. Då 
banker visat sig ha ett informationsövertag som påverkar deras beslut vill vi med studien 
jämföra en grupp som består av bolånehandläggare med bolån (hädanefter 
bolånehandläggare), och en grupp med andra låntagare med bolån (hädanefter låntagare). 
När vi diskuterar bolånetagare i studien menar vi alla bolånetagare, både de ur gruppen 
bolånehandläggare samt de ur gruppen andra låntagare.  
 
Valet att studera två olika grupper är baserade på en studie av Brunnermeier (2001). Han 
har påvisat att det förekommer skillnader i information mellan olika parter på den 
finansiella marknaden. Andra studier har också visat att banker har haft ett 
informationsövertag gentemot sina kunder (Ferguson, 2010). Vi vill därför i denna studie 
studera om även bolånehandläggarna besitter detta informationsövertag och använder det 
i deras beslut och om det återspeglar deras beteende på marknaden. Vi vill studera om de 
applicerar kunskapen i deras privatekonomi och därför agerar annorlunda i jämförelse 
med andra låntagare på bostadsmarknaden. Utifrån detta vill vi studera denna 
asymmetriproblematik och undersöka om någon av grupperna skulle påverkas 
annorlunda om en finansiell förändring skulle inträffa.  
 
Vi kommer undersöka dessa grupper med utgångspunkt i vad som påvisats i tidigare 
studier, det vill säga att banker har bättre finansiell förståelse, mindre tendens att följa 
andras beteende och bättre tillgång till information. För att se om någon av respektive 
grupp, låntagare eller bolånehandläggare, påverkas annorlunda vid finansiella 
förändringar på bostadsmarknaden. Detta med anledning av att tidigare forskning inte 
studerat just bolånehandläggare och hur deras arbetsrelaterade kunskap influerar dem i 
deras privatliv.  För att studera hur grupperna påverkas vid finansiella förändringar 
kommer vi ta stöd från tre olika teorier.  Dessa är (1) flockbeteende (herd behavior), (2) 
finansiell förståelse (financial literacy) och (3) asymmetrisk information (asymmetric 
information). De två första teorierna kommer ligga till grund för den aktuella studien och 
teorin om asymmetrisk information kommer vara ett komplement. Då 
informationsasymmetrier är svåra att studera kommer vi i uppsatsen främst fokusera på 
att studera eventuella skillnader i informationsinhämtning mellan grupperna.  
 
Flockbeteende och finansiell förståelse skall studeras för att undersöka om det skiljer sig 
åt mellan grupperna. Samt hur denna eventuella skillnad kan vara en bidragande orsak till 
hur respektive grupp påverkas vid en finansiell förändring. Detta med anledning av att 
flockbeteende och finansiell förståelse har visat sig vara betydande under tidigare kriser 
(Avery och Zemsky, 1998; Lusardi och Mitchell, 2013).  
 
Tidigare studier har visat att människan är en social individ som vill tillhöra grupper och 
följa mönster. Det finns ett flertal studier inom flockbeteendet, som också blivit en 
vedertagen underkategori inom beteendeekonomin (behavioral finance). Den första 
publikationen om flockbeteende var Tardes verk “Laws of imitation” (1903). 
Flockbeteendet kan kopplas till människors beteende under Floridaspekulationen. Då 
valde människor att utgå från spekulationer från andra gällande bostadsmarknaden, 
istället för fastställd information. Vidare såg de att andra tjänade pengar på deras 
bostadsköp och följde därför detta beteende.  Senare studier som också studerat beteendet, 
men med fokus på den finansiella marknaden är bland annat Avery och Zemsky (1998), 
Brunnermeier (2001) och Chari och Kehoe (2004). Dessa studier har fokuserat på vilka 
faktorer som ligger till grund för att flockbeteendet ska uppkomma, och effekter beteendet 
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har haft. Detta kan kopplas till den aktuella studien då vi vill studera om det föreligger 
någon skillnad i hur respektive grupper agerar utifrån spekulationer om en finansiell 
förändring på bostadsmarknaden. 
 
Finansiell förståelse är en teori som handlar om kunskapen inom ekonomiska och 
finansiella begrepp. Lusardi och Mitchell (2013) har studerat ämnet och har kunnat visa 
att den finansiella förståelsen generellt sett är låg i de flesta länder som de studerat. De 
har också kommit fram till att finansiella kriser kan bli djupare och mer långvariga om 
befolkningen inte har rätt kunskap. Vi har därför valt att studera denna teori och kommer 
applicera den på våra grupper. Vi vill se om den finansiella förståelsen skiljer sig åt 
mellan grupperna och hur denna finansiella förståelse kan vara av betydelse vid en 
finansiell förändring. Lusardi och Mitchell (2013) bedrev enkätundersökningar i deras 
studier om finansiell förståelse. Den aktuella studien kommer genomföras på liknande 
sätt där vi samlar in primärdata genom en enkät. Svaren från denna enkät är det som 
kommer ligga till grund för studiens resultat. 
 
Eftersom en bolånehandläggare dagligen exponeras för finansiella begrepp samt tolkning 
av finansiella data, anser vi att det är intressant att med stöd från denna teori, undersöka 
hur den finansiella förståelsen kan skilja sig åt mellan grupperna. Vi vill därför undersöka 
om bolånehandläggarna har en bättre finansiell förståelse eftersom de arbetar inom 
banksektorn. Då banker under tidigare kriser ansetts vara den parten med bäst förståelse 
om den finansiella marknaden.  
 
Studier inom asymmetrisk information (Akerlof, 1970; Spence, 1973; Stiglitz och 
Rothschild, 1976; Stiglitz, 2001) redogör för hur skillnader i information mellan olika 
parter kan leda till asymmetri på marknaden. Detta kan resultera i att den bättre 
informerade parten kan fatta ett mer välgrundat beslut än den andre parten. Eftersom 
denna studie studerar två olika grupper menar vi att det kan vara intressant att se om det 
förekommer skillnader i den information som dessa grupper använder sig av då de fattar 
beslut om sina bolån. Vi anser att det är av intresse att studera om det skiljer sig mellan 
grupperna gällande informationsinhämtning och vad denna eventuella skillnad kan bero 
på. Vi kommer inte studera denna teori i samma utsträckning som de andra teorierna i 
studien. Eftersom det skulle innebära att vi måste studera gruppernas hantering av 
information och hur de väljer att agera utifrån informationen, vilket i denna typ av studie 
blir väldigt svårt att mäta. Då denna typ av fakta skulle innebära att grupperna måste 
studeras under en längre tid och genom kvalitativa metodval.  
 
 
1.2 PROBLEMDISKUSSION  
 
Problembakgrunden redogör för hur en finanskris kan uppkomma och några faktorer som 
bidragit till att kriserna uppstått. Något som studerats efter dessa kriser är människans 
beteende. Beteendet som diskuteras har flera likheter med vad forskare kopplar till teorin 
om flockbeteende. Detta beteende kan exempelvis knytas till Floridaspekulationen. Detta 
beteende har visat sig leda till problem på finansiella marknader, både för individen själv 
och ekonomin i sin helhet. Då människan tenderar att agera på impuls och på andras 
spekulationer istället för att utgå från den fakta som finns tillgänglig (Bikchandani och 
Sharma, 2000; Chari och Kehoe, 2003). 
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I vår studie kommer flockbeteendeteorin ligga till grund för att ge en förklaring på 
eventuella skillnader i hur respektive grupp påverkas av de finansiella förändringar som 
studeras. Beteendet som påvisats under tidigare finanskriser kommer studeras i ett stadie 
innan en finanskris har uppkommit, för att undersöka om beteendet även existerar när 
marknaden inte är påverkad av en kris. Vi kommer därför fördjupa oss i 
flockbeteendeteorin.  
 
Chari och Kehoe (2004) har studerat flockbeteendet på den finansiella marknaden. De 
kommer fram till att flockbeteendet är en bidragande faktor till att finansiella kriser 
uppstår. Ett exempel på flockbeteende är när en individ ser en annan medmänniska göra 
stora vinster på aktiemarknaden eller bostadsmarknaden och då vill denne anamma 
beteendet och investera i samma typ av tillgång. Detta kan även kopplas till börskraschen 
1929 då människor började paniksälja aktier, trots att högt uppsatta investmentbankirer 
hävdade att marknaden var stabil (Galbraith, 2002, s. 110). I den aktuella studien vill vi 
ta stöd från denna teori för att undersöka om detta beteende förekommer i större eller 
mindre utsträckning beroende på om respondenterna är bolånehandläggare eller ej. För 
att testa detta ska vi utgå från spekulationer om förändringar på bostadsmarknaden. 
 
Vidare kommer vi studera teorin om finansiell förståelse (financial literacy). Lusardi och 
Mitchells (2013) studie fokuserade på olika länder och dess invånare och hur välinsatta 
de är i enkla finansiella begrepp, såsom ”ränta-på-ränta-effekten”. För att mäta individers 
finansiella förståelse har de även studerat deras räknefärdigheter, samt individers förmåga 
att förstå innebörden av ränta, inflation och riskdiversifiering. Vi kommer i viss 
utsträckning undersöka liknande faktorer i denna studie, då vi ämnar studera individers 
kunskaper om inflation och ränta. Vi kommer även använda deras studie som underlag 
när vi utformar enkätfrågor om respondenternas finansiella förståelse. I deras studie 
undersöktes befolkningen i olika länder, vi vill istället undersöka två grupper av 
bolånetagare. Detta för att utreda om det föreligger någon skillnad mellan dem baserat på 
anställningsform.  
 
Slutligen kommer vi som tidigare nämnts undersöka teorin om asymmetrisk information, 
och då undersöka hur respondenterna i de två grupperna inhämtar information. Tidig 
forskning inom asymmetrisk information har bedrivits av Akerlof (1970), Spence (1973), 
Stiglitz och Rotschild (1976) och Stiglitz (2001). Denna forskning visar hur skillnader i 
information kan bidra till asymmetri på marknaden, och då också generera en fördel för 
någon part. Akerlof studerar bland annat hur bilmarknaden påverkar individer som har 
bättre kontra sämre information (Akerlof, 1970, s. 489). Stiglitz fördjupar sig ytterligare 
inom ämnet i sitt arbete från 2001, vilket också var året som Akerlof, Spence och Stiglitz 
fick Nobelpriset för sitt arbete inom asymmetrisk information (Ekonomipriset, 2001). 
Gruppen bolånehandläggare kan besitta ett informationsövertag vad gäller informationen 
kring bolån. Vi vill därför undersöka om det även föreligger eventuella skillnader i 
tillvägagångssättet för hur respektive grupp inhämtar information när de tog sitt bolån.  
 
Med tanke på studiens omfattning har vi valt att endast studera svensk ekonomi med 
utgångspunkt från negativa finansiella förändringar på bostadsmarknaden. Det ligger 
även av intresse eftersom vi själva befinner oss i den svenska ekonomin. Fortsättningsvis 
anser vi att den svenska ekonomin just nu befinner sig i en förändringsfas. Vi har sett nya 
regleringar på bostadsmarknaden i form av implementerandet av amorteringskrav, en 
långvarig period av låga räntor och stigande bostadspriser under ett flertal år 
(Finansinspektionen 2018; Nyhetsbyrån Direkt, 2018). Det har även förekommit mycket 
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spekulationer angående prisförändringar på bostadsmarknaden i storstäderna, där media 
haft en stor inverkan (Nyhetsbyrån Direkt, 2018). Låga räntor och höga bostadspriser, var 
något som ansågs som tidiga varningssignaler under finanskrisen 2008–2009 i USA 
(Wissén och Wissén, 2011, s. 89). Detta bör därför tas i beaktande även för den svenska 
ekonomin.  
 
I och med den tidigare nämnda globaliserade världsekonomin skulle en kris med start i 
svensk ekonomi kunna påverka även andra länder och deras ekonomier. Med facit i hand 
kan vi se att det amerikanska folket drabbades extra hårt av finanskrisen 2008–2009 
(Ferguson, 2010), därför anser vi att det är av stor vikt för människor i Sverige att få insikt 
i krisers uppkomst och dess förödande konsekvenser på världen, för att själva inte hamna 
i en liknande situation. Ytterligare hoppas vi att vår undersökning kommer ge djupare 
förståelse för hur individer påverkas av finansiella kriser, samt vilka konsekvenser detta 
får.  
  
Vi anser att mycket tidigare forskning, både nationell och internationell, fokuserat på att 
analysera bankers agerande (Quirk, 2012; Wissén och Wissén, 2010). Vi vill därför 
istället studera hur individer och hushåll skulle påverkas av en finansiell förändring. Detta 
eftersom individers beteende på aggregerad nivå har stor påverkan på marknaden som 
helhet, därför är bland annat teorin om flockbeteende intressant att studera utifrån 
bolånetagarna i Sverige. 
  
 
1.3 PROBLEMFORMULERING  
 
Den aktuella studiens problemformulering är utformad med utgångspunkt i 
problembakgrunden samt problemdiskussionen. Vi finner då en problemformulering som 
har för avsikt att analysera påverkan vid en finansiell förändring. En finansiell förändring 
kommer att definieras utifrån händelser på bostadsmarknaden, som visat sig vara 
väsentliga vid tidigare finansiella kriser. Dessa förändringar syftar till att undersöka 
påverkan vid en räntehöjning samt ett fall i bostadspriserna. Detta resulterar då i en 
problemformulering som lyder:  
 
Påverkas bolånetagare i Sverige av en finansiell förändring?  
- En jämförande analys mellan bolånehandläggare och andra låntagare i Sverige 
 
 
1.4 SYFTE 
  
Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka om bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare i Sverige skulle påverkas vid en finansiell förändring. Som stöd för denna 
undersökning har vi valt att utgå från tidigare studier om finansiella kriser. Vidare 
studeras två huvudsakliga teorier och studien kompletteras sedan med en tredje teori. 
Dessa teorier är följande, (1) flockbeteendeteorin, (2) finansiell förståelse och (3) 
asymmetrisk information.   
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1.5 BESKRIVNING AV FINANSIELLA FÖRÄNDRINGAR 
  
Efter analyser av tidigare studier där fokus varit på att kartlägga uppkomsten av 
finansiella kriser (Galbraith, 2002; Wissén och Wissén, 2010) har vi funnit ett antal 
negativa förändringar som haft stor effekt i dessa kriser. De två förändringar vi valt att 
fokusera på är räntehöjningar på bolånen samt prisfall på bostadsmarknaden. Dessa 
förändringar beskrivs även av Bränfeldt (2008) som väsentliga under finanskrisen 2008–
2009.  
 
Den första finansiella förändringen som utformats syftar till att värdera effekten av en 
ökning av bolåneräntan till 7%. Denna studie har utgått från en undersökning som Nordea 
gjort (boendebarometern) där dem undersökt hur svenska hushåll skulle klara av en 
ränteökning som steg till 5% (Gabrielsson, 2017). I Nordeas undersökning uppgav 85% 
av respondenterna att de skulle klara av en ränteökning som steg till 5%. Observera att i 
samma undersökning uppgav 4 av 10 av respondenterna att de inte räknat på vad en sådan 
ränteökning faktiskt skulle innebära (Gabrielsson, 2017).  
 
Vi har dels tagit stöd från Nordeas undersökning när vi valt räntesats men även räknat på 
ett genomsnitt av bankernas kalkylränta. Vi finner därför att en lämplig ökning av räntan 
i den aktuella studien till 7%. Eftersom att vi ska klassa det som en finansiell förändring 
anser vi att det kräver en ränteökning som respondenterna eventuellt inte skulle kunna 
hantera, och då 85% uppgett att de skulle klara av ökningen till 5% har vi valt att öka den 
med ytterligare 2 procentenheter, samt tittat på den genomsnittliga kalkylräntan som 
ligger på i genomsnitt 7% för de flesta av de studerade bankerna. Även om en ränta på 
7% anses hög i dagsläget har det historiskt sett inte varit ovanligt med denna räntenivå. 
Under 80-talet var den rörliga tremånadersräntan aldrig lägre än 10%. Under 90-talet var 
motsvarande ränta i genomsnitt 8% och innan finanskrisen 2008–2009 var det svårt att få 
en rörlig ränta under 5% (Bolåneräntor, 2018). Därför anser vi att en ränta på 7% inte är 
en osannolik räntenivå. 
 
Vidare syftar vi till att studera hur respektive grupp skulle påverkas av ett fall i 
bostadspriserna. Ett fall i bostadspriserna är en finansiell förändring som visat sig haft 
stor effekt vid tidigare kriser. Vi kommer därför i denna studie analysera hur bolånetagare 
i Sverige påverkas av ett prisfall på bostadsmarknaden. Efter att vi analyserat både 
bostadsmarknaden i USA under finanskrisen 2008–2009 samt Sverige under krisen på 
90-talet kunde vi se att hushåll var väldigt exponerade för förändringar i bostadspriserna. 
Stora delar av befolkningen hade även låst sina tillgångar i deras bostäder (Ferguson, 
2010; Perbo, 1999, s. 325–328). Vi har därför utformat ett flertal frågor i vår enkät där vi 
ämnar mäta hur respondenterna påverkas av ett fall i bostadspriserna på den svenska 
bostadsmarknaden. 
 
Då tidigare studier av till exempel Ferguson (2010) påvisat att de med lägre belåningsgrad 
klarat sig bättre vid ett fall i bostadspriserna är belåningsgrad en faktor som kommer 
studeras för att besvara denna förändring. Ytterligare kommer vi studera storleken på det 
huvudsakliga bolånet, bolånekostnaderna i förhållande till de totala månadskostnaderna 
och hur mycket pengar hushållet har kvar efter att de fasta kostnaderna är betalda för att 
utreda huruvida någon av grupperna påverkas mer än den andra. 
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1.6 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 
 
Finanskriser och bankernas inblandning är ett väl utforskat område, men såvitt vi vet 
saknas det tidigare studier som analyserat skillnader mellan hur en bolånehandläggare 
och andra låntagare skulle påverkas vid en finansiell förändring av detta slag. Vi avser 
med denna studie att fylla detta forskningsgap. Studiens mål är också att bidra till en ökad 
medvetenhet gällande människors agerande och ge en bredare förståelse kring finansiella 
förändringars samhälleliga aspekter.  
 
Vidare är förhoppningen att denna studie ska skapa en djupare inblick i den finansiella 
världen och dess påverkan för gemene man. För att uppnå detta kommer vi att djupgående 
analysera ett flertal ekonomiska teorier. Vi vill genom detta öka kunskapen inom det 
beteendeekonomiska området och redogöra för vilken påverkan flockbeteende har för de 
studerade grupperna. Teorin om finansiell förståelse och asymmetrisk information 
redogörs också för i studien. Samtliga av dessa teorier inkluderas i studien för att ge en 
förklaring på den eventuella skillnad i påverkan som kan observeras vid den jämförande 
analysen av de båda grupperna.   
                                                                                                                                                                              
Studiens praktiska bidrag riktar sig till människor både utan och med direkt koppling till 
den finansiella sektorn. Vi vill med denna studie göra dem mer insatta i viktiga finansiella 
begrepp som kan vara av betydelse vid finansiella förändringar på marknaden. De 
begrepp vi syftar till är ränta och inflation. Vi vill även öka medvetenheten hos människor 
i Sverige, så att färre hamnar i ekonomiska svårigheter. Vidare anser vi att denna 
information är relevant för allmänheten att ta del av, eftersom det ger dem chansen att 
bättre förstå ekonomiska begrepp och dess påverkan. Vi önskar också att individer får 
förståelse för de förändringar som sker på bostadsmarknaden och hur enskilda individer 
kan arbeta för att motverka förändringarnas påverkan för samhället. 
 
Vidare är det av stor vikt att vi människor blir medvetna om vad asymmetrier på 
marknaden kan få för konsekvenser. Vi vill därför ge ett praktiskt bidrag där vi undersöker 
om informationsinhämtningen skiljer sig mellan grupperna. Detta då vi anser att det är 
viktigt att marknadens deltagare förstår innebörden av marknadsasymmetri och vilken 
påverkan det kan få. 
 
Eftersom den svenska ekonomin visat sig vara i en förändringsfas är det av stor vikt att 
undersöka hur människor beter sig vid finansiella förändringar. Då människans beteende 
kan vara en bidragande faktor till vad som sker på marknaden. Tidigare studier har visat 
att om individer har finansiell kunskap kan risken för uppkomsten av framtida kriser 
minskas. Det är därför av intresse att undersöka den finansiella förståelsen hos 
bolånetagare i Sverige. Det finns tidigare forskning som undersöker hur människan 
tenderar att agera under kriser. Denna forskning har påvisat att människor har en tendens 
att följa sina medmänniskor och agera i ett så kallat flockbeteende. Vi finner därför att ett 
teoretiskt bidrag kan ges för att komplettera tidigare forskning. Detta genom att undersöka 
beteendet hos individer som inte befinner sig i en kris, utan utsätts för spekulationer om 
finansiella förändringar på bostadsmarknaden. För att utreda om flockbeteendet även 
förekommer innan krisen uppstått. Detta kan då bidra med att låntagare blir mer medveten 
om deras beteende och förhoppningsvis får denna studie dem att reflektera över det.  
 
Fortsättningsvis saknas tidigare forskning gällande skillnader i finansiell förståelse 
mellan olika arbetsgrupper med utgångspunkt från bostadsmarknaden. Vi hoppas därför 
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att studien ska komplettera de tidigare studier som genomförts gällande finansiell 
förståelse med ett teoretiskt bidrag om hur den finansiella förståelsen påverkar vid 
finansiella förändringar. Detta bidrag kan sedan användas som stöd för vikten av en 
finansiell förståelse i samband med att individer tar ett bolån.  
 
Eftersom bankerna ansetts vara den mer informerade parten i tidigare studier önskar vi 
även ge ett teoretiskt bidrag som kompletterar tidigare studier. Då vi valt att studera de 
som arbetar som bolånehandläggare med andra låntagare är det intressant att se om 
asymmetri mellan grupperna existerar med utgångspunkt från informationsinhämtning. 
Eftersom tidigare studier påvisat att de individer med mer information hanterar finansiella 
kriser bättre, kan vi komplettera dessa studier för att undersöka om de individer som redan 
har informationen eller väljer att hämta information hanterar finansiella förändringar 
bättre respektive sämre.  
 
 
 
1.7 AVGRÄNSNINGAR 
 
För att genomföra denna studie har relevanta avgränsningar gjorts. Detta för att det ska 
vara genomförbart att bedriva studien under den korta tidsperioden, men också för att ge 
författarna möjligheten att fördjupa sig i ett ämne och därför undvika att undersökningen 
endast blir övergripande. De avgränsningar som gjorts är följande: 
 

• För att uppnå en generaliserbarhet för den svenska ekonomin, kommer endast 
låntagare med bolån i Sverige att studeras. Denna avgränsning genomförs då det 
ligger i vårt intresse att undersöka den svenska ekonomin eftersom det är där vi 
befinner oss. Detta är även den marknad som vi anser ha förståelse för samt ett 
intresse att skapa en fördjupad kunskap om. Vidare är även bolånetagarna i 
Sverige lättillgängliga för oss. Vilket ger oss möjlighet att samla in den data som 
krävs på kortare tid och då lägga mer fokus på att analysera datamaterialet. 

• För att kunna bedriva en jämförande analys kommer vi att studera två grupper, 
båda med bolån i Sverige, den ena gruppen kommer bestå av bolånehandläggare 
och den andra gruppen kommer utgöras av andra låntagare. Denna avgränsning 
genomförs för att kunna besvara studiens syfte. Vi hoppas att denna avgränsning 
kan hjälpa oss att besvara vilken av grupperna som kan hantera en finansiell 
förändring bättre och iså fall varför.  

• Vi kommer endast studera individer med bolån. Detta eftersom vi utgår från 
bostadsmarknaden, då bolån är avgörande för studiens syfte. 

• Vi kommer avgränsa oss och studera ränteökning samt ett fall i bostadspriserna. 
Detta med anledning av att inte göra studien för omfattande samt att vi vill ha 
möjlighet att genomföra en djupare analys av dessa förändringar på 
bostadsmarknaden.  

• Ur gruppen "bolånehandläggare", har vi valt att studera de bolånehandläggare som 
arbetar på fem svenska banker. För att säkerställa anonymiteten för dessa banker 
kommer vi att referera till dessa som ”bankerna”. För att öka spridningen bland 
bankerna har vi kontaktat kontor från flera olika regioner i Sverige, detta för att 
det ökar vår möjlighet till att dra mer generella slutsatser kring hela yrkesgruppen, 
bolånehandläggare. Under arbetets gång kommer vi inte titta på specifika 
skillnader mellan de studerade bankerna och deras bolånehandläggare, utan 
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använda dem som underlag för att kunna dra slutsatser om yrkesgruppen i sin 
helhet.  

• Vi kommer i den aktuella studien avgränsa oss och endast använda frågor från 
Lusardi och Mitchells (2013) studie som avser att mäta förståelsen för ränta och 
inflation, men exkludera riskdiversifiering. Det skulle varit intressant att se hur 
människors diversifiering kan bidra till en minskad påverkan om förändringar på 
bostadsmarknaden sker. Vi har dock i vår studie exkluderat ämnet som rör 
diversifiering. För att studera detta skulle det krävas specifik information om 
respondentens portfölj för att beräkna portföljrisken. Detta är dock väldigt svårt 
att göra via en enkätundersökning. Vi kommer därför inte studera respondenternas 
diversifiering i denna studie. Lusardi och Mitchells (2013) studie har använts då 
de fokuserat på att studera liknande område och de har ställt frågor som kan 
användas för att besvara vår studies syfte.  

• När vi studerar asymmetrisk information kommer vi endast att undersöka hur 
informationsinhämtningen skiljer sig mellan grupperna. Om vi skulle studera all 
typ av asymmetrisk information mellan grupperna på den finansiella marknaden 
skulle en kvalitativ studie vara att föredra. Studien skulle också behöva bedrivas 
under en längre tidsperiod för att kunna påvisa eventuella skillnader mellan 
grupperna.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

Syftet med följande kapitel är att redogöra för den aktuella studiens teoretiska 
referensram. Kapitlet kommer beskriva flockbeteendeteorin, teorin om finansiell 
förståelse och teorin om asymmetrisk information. Vi kommer även genomgående 
beskriva tidigare forskning gällande samtliga teorier i detta avsnitt. Avslutningsvis 
motiveras valet av studiens teorier.  
 
 
2.1 FLOCKBETEENDETEORIN 
 
Tarde (1903, s. xvii) var först med att beskriva det sociologiska beteendet "imitation", 
som vi refererar till som flockbeteendet. Han menade att det fanns två olika typer av 
imitation, det ena är att följa någon och göra precis likadant som den före, det andra är att 
göra raka motsatsen till vad någon annan gjort. Genom att försöka göra raka motsatsen 
blir utfallet ändå väldigt likt det som sker runtomkring en, och inte lika unikt som 
personen hoppats på från början. 
 
Flockbeteendet är en vedertagen teori som studerats på flera olika marknader, men för 
denna uppsats kommer fokus ligga på flockbeteendet på den finansiella marknaden och 
påverkan detta beteende har där. Flockbeteendet inom beteendeekonomin kan då 
definieras som när en handlare (trader) bestämmer sig för att ignorera sin egna privata 
information och istället följa flocken, och dess beteende (Cipriani och Guarino, 2015).  
 
Enligt Cipriani och Guarino (2015) finns det olika typer av investerare, de som besitter 
information och handlar när informationen inte återspeglar marknadens pris, samt de som 
handlar av andra orsaker. Denna orsak skulle kunna vara för att gardera sig eller sin 
portfölj eller likvida motiv. Om en förändring uppstår på marknaden som påverkar hela 
marknaden och inte bara en viss tillgång specifikt, kommer troligen den sämre 
informerade handlaren att börja handla med tillgången ändå. Trots att den specifika 
tillgångens värde inte har förändrats. Om detta sker i stor utsträckning kan det leda till att 
tillgångens värde faktiskt förändras. Detta tvingar då den informerade investeraren att 
agera. Den informerade investeraren tvingas då överge sin faktiska information och måste 
också börja handla med tillgången. Detta då den informerade investeraren tror att det finns 
information på marknaden som han eller hon inte fått access till ännu. Denna information 
kan ha negativ effekt på tillgången, och den informerade investeraren väljer då att överge 
sin information och börjar agera som flocken (Cipriani och Guarino, 2015)  
 
När Bikchandani och Sharma (2000) talar om flockbeteende delar de in beteendet i två 
delar: (1) Falskt flockbeteende (spurious herding) och (2) Avsiktligt flockbeteende 
(intentional herding). Falskt flockbeteende är ett resultat som uppstår när grupper som 
står inför samma typ av problem ofta fattar liknande beslut som varandra (Bikchandani 
och Sharma, 2000 s. 4). Falskt flockbeteende är ett rationellt beteende, som ett resultat av 
något som tydligt påverkar marknaden och då gör att alla handlare (av en viss tillgång) 
tenderar att agera på samma sätt. Ett exempel kan vara om räntorna ökar, vilket gör att 
det inte längre är lika attraktivt att ha en stor andel aktier i sin portfölj (Bikchandani och 
Sharma, 2000 s. 4). Detta är inte den typ av flockbeteende som uppstår genom att följa 
andra, utan mönster som uppstår i och med att publik information släpps.  
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Avsiktligt flockbeteende är istället ett medvetet beteende som kan uppstå som ett resultat 
av många faktorer. Den första anledningen till varför avsiktligt flockbeteende kan uppstå 
är när investerare följer gruppen för att de tror att gruppen besitter information som de 
själva inte har (information-based herding). Detta är ett beteende som uppstår för att 
handlaren antar att det existerar ofullständig information på marknaden. Vilket leder till 
att de följer någon annans val.  En annan anledning till avsiktligt flockbeteende kan vara 
att människan har en medfödd preferens för anpassning (inherent prefernce for 
conformity), en vilja att tillhöra flocken.  
 
Den tredje anledningen är vad Bikchandani och Sharma (2000) refererar till som 
ryktesbaserat flockbeteende (reputational-based herding). Detta innebär att en person 
överger sina egna uppgifter, och utgår efter någon annans uppgifter, enbart för att inte 
verka dum om ens egna information visade sig vara felaktig. Vilket innebär att istället för 
att göra ett val baserat på egna fakta, väljer individen att följa någon annans information 
och dennes val. Enbart för att undvika den eventuella pinsamheten som uppstår om ens 
egen information är felaktig. Detta görs dock utan vetskap om den andres uppgifter är 
mer korrekt än ens egen. Det kan innebära att valet baseras på sämre information än vad 
som faktiskt finns tillgängligt från början (Bikchandani och Sharma, 2000, s. 10–11) 
 
Avery och Zemsky (1998) kom fram till att flockbeteendet normalt sett inte uppstår på en 
effektiv marknad, då är priset baserat på all publik information och investeraren är 
likgiltig till beslut som tas av andra investerare. Alla beslut som tas av någon investerare 
skulle direkt återspeglas på marknaden och inte ha någon effekt på tillgången.  
 
I nästa steg i sitt exempel lägger Avery och Zemsky (1998) till ytterligare en dimension, 
där det finns två typer av investerare, ”Investerare H” (investor high quality) och 
”Investerare L” (investor low quality). ”Investerare H” har väldigt uppdaterad och korrekt 
information medan ”Investerare L” har vad de kallar ”bullrig” information. Vilket är 
information som inte är lika korrekt och effektiv. Investerarna är inte själva medvetna om 
vilken grupp de tillhör, eller hur stor andel av varje investeringstyp som finns. Detta gör 
då att när någon fattar ett beslut som går emot den information någon av grupperna 
besitter, tenderar alla andra att följa detta. Eftersom det finns en rädsla för att det finns 
bättre information tillgänglig som en själv inte har tillgång till. Slutsatsen blir således att 
när det finns osäkerhet gällande priset på en investering (t.ex. aktier) är priset effektivt 
och flockbeteende uppstår inte. När det utöver detta även finns osäkerhet gällande 
precisionen av information kan flockbeteendet uppstå (Avery och Zemsky, 1998).  
 
Flockbeteendet kan på individnivå ses som rationellt om alla beslut som individerna 
själva fattar är oberoende av varandras beslut. Det är först vid avsiktligt flockbeteende 
som beteendet tenderar att bryta mot rationaliteten.  Enligt Bikchandani och Sharma 
(2000) är skillnaden mellan falskt flockbeteende och avsiktligt flockbeteende svår att 
skilja på i praktiken. 
 
Ytterligare forskning som bedrivits gällande flockbeteendet på finansiella marknader är 
bland annat en studie av Chari och Kehoe (2004). De har kommit fram till att 
flockbeteendemodeller kan användas för att förklara finansiella kriser. I deras studie går 
de emot den befintliga kritiken som hävdar att flockbeteende kan användas som en 
variabel som förklarar finansiella. Deras resultat visar att existerande modeller i olika 
utsträckning kan vara väldigt effektiva för att förstå detta beteende och dess effekter. De 
menar även att det slutligen handlar om hur pass snabbt individer uppfattar marknadens 
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”signaler”, och hur individerna väljer att handla efter dem. Om individen inte uppfattar 
signalen direkt kommer han eller hon sannolikt att uppfatta signalen när den blivit ett 
resultat av att andra före dig uppfattat signalen, som då gjort att marknaden redan ändrats 
(Chari och Kehoe, 2004, s.144–146)  
 
Flockbeteendet har studerats som en faktor som bidragit till finansiella kriser, då det kan 
skapa skeva marknadspriser som leder till bubblor (Bikchandani och Sharma, 2000, s. 5). 
Det är därför som flockbeteende på aktiemarknaden blivit populär att studera. Eftersom 
marknaden tenderar att bli skev när alla individuella investerare är benägna att följa 
strömmen istället för vad att fatta beslut baserat utifrån egna preferenser och information 
(Lee och Lee, 2015).  
 
Tidigare forskning av till exempel Fung och Hsieh (2000) tyder på att flockbeteende 
existerar i mindre grad på några marknader. Detta är i enlighet med vad Walter och Weber 
(2006) fann i deras studie. De kunde påvisa att den tyska marknaden uppvisar tydligare 
mönster av flockbeteende än den amerikanska och brittiska marknaden gör (Walter och 
Weber, 2006, s. 404).  
 
Fung och Hsieh (2000, s. 34–35) beskriver i deras studie att flockbeteende tenderar att 
påverkas av kriser som uppstår på marknaden. De studerar perioder som kantats av kriser 
och kommer då fram till att flockbeteendet har ökat. Studien visar dock att resultaten inte 
är glasklara, utan att det endast gäller för vissa marknader. Det som nu kallas för IT-
bubblan, är ett exempel på en kris där flockbeteende var en bidragande faktor. Under 
denna period köpte och sålde institutioner stora mängder tillgångar i IT-bolag. Detta 
beteende resulterade i att priserna ökade så pass högt att marknaden till slut kollapsade 
(Sharma et al., 2005, s. 52). 
 
 
2.2 TEORIN OM FINANSIELL FÖRSTÅELSE  
 
Teorin om finansiell förståelse är en välstuderad teori. Det finns flertalet forskare som 
genomfört studier inom området bland annat, Anderson et al. (2016), Guest och Brimble 
(2018), Lusardi och Mitchell (2013) och OECD, (2016). Dessa studier analyserar den 
finansiella förståelsen hos yngre personer, olika länder, befolkningsgrupper, samt 
analyser gällande individers uppfattning om deras finansiella förståelse.  
 
OECD (2016) genomförde en studie där de undersökte olika länder och ekonomiers 
finansiella förståelse. De intervjuade cirka 50 000 individer som var mellan 18 till 79 år. 
De frågor som ställdes ämnade undersöka den grundläggande finansiella kunskapen och 
beteendet hos individer. Undersökning hoppades ge svar på hur den finansiella förståelsen 
skiljer sig mellan olika länder och befolkningar för att detta sedan ge en möjlighet att 
förbättra denna med hjälp av utbildning inom ämnet samt annan support (OECD, 2016, 
s. 7).  
 
Resultatet från studien visade att den finansiella kunskapen generellt är låg hos de 
individer som deltog. Den påvisade även att Lettland och Estland är de länder där 
befolkningen har har i genomsnitt högre finansiell kunskap, medan till exempel Malaysia 
bör försöka stärka den ekonomiska kunskapen hos befolkningen. Detta för att försäkra att 
individerna förstår de ekonomiska beslut de fattar (OECD, 2016, s. 53).  
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Vidare beskriver Guest och Brimble (2018) att de australienska hushållen är några av de 
högst belånade hushållen i världen. De skriver att den låga finansiella förståelsen bland 
invånarna i landet kan ha förödande effekter för samhället i framtiden och att detta bör 
tas i beaktande. De redogör för att den australienska bostadsmarknaden varit en aning 
osäker under de senaste åren, vilket innebär att höga belåningsgrader har en större 
påverkan för hushållen.   
 
Anderson et al. (2016) har gjort en jämförande studie där de jämför individers uppfattning 
om deras egna finansiella förståelse och hur detta påverkar besluten de tar som berör deras 
finanser. De kunde även påvisa att män har en högre finansiell förståelse än kvinnor. 
Anderson et al. (2016) diskuterar mycket om Lusardi och Mitchell och att deras frågor 
som rör den finansiella förståelsen är vedertagna mått att använda för att mäta detta hos 
individer.  
 
Lusardi och Mitchell (2013) har i sitt arbete ”The economic importance of financial 
literacy: Theory and evidence” beskrivit vikten av finansiell förståelse och hur det kan 
påverka hela ekonomin. De har i sin studie undersökt huruvida olika länders befolkningar 
har förståelse för ett antal finansiella begrepp, och om befolkningen är medveten om 
vilken påverkan dessa faktorer har. De variabler de undersöker är (1) inflation, (2) räntan, 
och (3) riskdiversifiering. De undersöker dessa variabler hos individer i olika åldrar, en 
kategori för ”vuxna” (adults), som är 50 år eller äldre, samt en kategori för ”unga” 
(young), som är mellan 23–28 år (Lusardi och Mitchell, 2013, s. 1–13).  
 
Det visade sig att stor del av befolkningen (ca 20%–50%), från respektive grupp, inte var 
bekanta med de finansiella begrepp som författarna undersökte, samt att de saknade 
förståelse för hur dessa faktorer kan påverka deras ekonomi. Respondenterna blev 
uppmanade att svara på tre grundläggande frågor om finansiella begrepp. Resultatet från 
detta test skiljde sig mellan olika länder, men de visade att få personer kunde svaren 
frågorna. Slutsatserna från detta var att den finansiella förståelsen generellt sett var låg 
(Lusardi och Mitchell, 2013, s.13–15). 
 
Vidare uppmanades respondenterna att besvara flertalet frågor om inflation och 
inflationens påverkan på ekonomin. Resultatet från detta visar att de befolkningar som 
upplevt stor historisk inflation har bättre koll på detta. Till exempel Japan, som upplevt 
deflation under de senaste åren, har sämre koll på inflation jämfört med tillexempel Italien 
och Tyskland som upplevt inflation under de senaste åren (Lusardi och Mitchell, 2013, 
s.14–15).  
 
Deras studie påvisar även att de respondenter som är mest riskmedvetna är svenska 
medborgare. Resultatet visade att endast 18% inte kunde svaret på de frågor som ställdes 
gällande riskdiversifiering (Lusardi och Mitchell, 2013, s. 14–15). Detta gör det intressant 
för oss att undersöka bolånetagare i Sverige. Eftersom de i denna studie visade sig vara 
den befolkningen med bäst finansiell förståelse gällande diversifiering. Det ligger därför 
av intresse för oss att göra djupare analyser av bolånetagare i Sverige och se vilken 
förståelse de har i de frågor vi utformat, kring ränta och inflation.   
 
Fortsättningsvis fann Lusardi och Mitchell (2013) även ett mönster i tidigare studier som 
visade att äldre män har bättre finansiell förståelse än äldre kvinnor. Vidare visade studien 
även att denna skillnad, mellan män och kvinnor, även existerar bland den yngre i 
befolkningen. Det visade sig också att kvinnor är mycket mer benägna att svara ”Vet ej” 
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på frågor gällande ekonomi, än vad män är. En låg procentuell andel av männen använde 
alternativet ”Vet ej”, därför har författarna dragit slutsatsen att kvinnor är mycket mer 
angelägna om att inte göra fel, medan männen inte påvisar detta beteende (Lusardi och 
Mitchell, 2013, s.18–20).  
 
Lusardi och Mitchells (2013) studerade även utbildningsnivå, inkomst samt arbetsgrupp 
i deras undersökning. Avslutningsvis fann de att finansiell förståelse inte bara skiljer sig 
mellan länder, utan att de också finns mönster beroende på vilken befolkningsgrupp som 
studerades (Lusardi och Mitchell, 2013, s. 24). Följaktligen ger författarna förslag på 
vidare forskning inom området, för att finna de orsaker och konsekvenser denna 
bristfälliga finansiella förståelse kan medföra. 
 
Vidare redogör Lusardi och Mitchell (2013) för hur en bättre finansiell kompetens ger 
människor en bättre möjlighet att hantera makroekonomiska förändringar och chocker i 
ekonomin. Studien har även visat att eftersom ekonomin blivit alltmer globaliserad kräver 
det att investerarna har mer kunskap. Eftersom att människor både börjat låna mer pengar 
och investera mer pengar, krävs det en ökad förståelse för hur en eventuell förändring i 
räntan skulle påverka ekonomin. Detta med anledning av att räntan på lånen oftast är 
högre än avkastningen på investeringarna (Lusardi och Mitchell, 2013, s. 27–28). 
 
Efter finanskrisen 2008–2009 har många intresserat sig för hur finansiell okunskap kan 
ha varit en bidragande faktor till krisens stora påverkan på världen. Lusardi och Mitchell 
(2013) diskuterar kring olika lösningar, såsom att införa program gällande finansiell 
förståelse i skolor och på arbetsplatser för att öka medvetenheten hos befolkningen. Dock 
menar de att implementeringen av sådana program fortfarande inte skulle nå ut till de 
mest utsatta grupperna i samhället. Då programmen skulle vara generella skulle inte 
särskilda individers behov tas upp.  Vilket kan resultera i att programmen ändå inte skulle 
vara värdefulla (Lusardi och Mitchell, 2013, s. 30, 36–42). 
 
Slutligen beskriver Lusardi och Mitchell (2013) att det är svårt att påvisa länken mellan 
finansiell förståelse och finansiellt beteende. Författarna menar, med stöd i tidigare 
studier, att individer behöver rätt kunskap för att ändra sitt beteende. I dagsläget saknas 
den kunskapen hos en stor del av världens befolkning (Lusardi och Mitchell, 2013, s. 36–
38)  
 
Lusardi och Mitchell (2013) föreslår slutligen tre punkter som kan förbättras gällande 
finansiell förståelse. Det första är att expandera teoretiska modeller kring sparande och 
ekonomiskt beslutsfattande, då finansiell förståelse bör likställas med humankapital. Det 
andra förslaget är att försöka mäta de positiva effekterna av samtliga implementerade 
utbildningar och program som rör finansiell förståelse. Slutligen vill de att vi människor 
fördjupar oss ytterligare i ämnet och existerande studier för att bredda förståelsen och 
kunskapen (Lusardi och Mitchell , 2013, s. 49). 
 
 
2.3 TEORIN OM ASYMMETRISK INFORMATION 
 
George A. Akerlof, Michael Spence och Joseph Stiglitz utgör tillsammans kärnan i den 
moderna forskningen om asymmetrisk information på olika marknader. De har bidragit 
med en gedigen forskning och har tillsammans ändrat ekonomernas syn på hur marknaden 
fungerar. Eftersom denna forskning har bidragit till att allt fler människor har fått en större 
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förståelse för att det inte existerar en perfekt marknad, och att det kan finnas asymmetri 
mellan olika grupper på marknaden. År 2001 fick de belöning för deras omfattande arbete 
och tilldelades gemensamt Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap 
(Ekonomipriset, 2001). 
 
De första studierna inom området utfördes av Akerlof. Akerlof beskriver i sin artikel” 
The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” (1970) att de 
existerar olika typer av varor på marknaden, och att varornas varierande kvalitet skapar 
problem för de nuvarande teorierna som finns angående hur marknaden fungerar (t.ex. 
teorin om perfekta marknader). För att ge exempel på dessa problem som kan skapas, tar 
Akerlof bilmarknaden som exempel. Akerlof hävdar att bilar kan delas upp i två 
kategorier, de ”bra” bilarna och ”citronerna”. Han beskriver gruppen med citroner som 
något negativt som kan skapa asymmetrisk information på marknaden (Akerlof, 1970, s. 
488).  
 
Han menar att om en individ köper en bil, begagnad eller ny, är köparen ovetandes om 
huruvida de köper en ”bra” bil eller en s.k. ”citron”. Akerlof redogör för ett scenario där 
sannolikheten att bilen är en bra bil är q, och sannolikheten att bilen är en ”citron” är (1-
q). Resultatet av vilken kategori bilen placerar sig i visar sig inte förrän en tid efter köpet, 
när den nya ägaren lärt känna bilen och skapat sig en egen uppfattning om bilens skick. 
Då kan köparen själv placera bilen i någon av de två kategorierna och uppskattningen av 
bilens kvalifikationer blir mer exakt. Det är nu problemet uppstår. För den som köper en 
begagnad bil, har troligtvis säljaren den information som krävs för att placera bilen i något 
av kategorierna redan före försäljningen. Det uppstår asymmetri i information mellan 
köpare och säljare. Säljaren har information om bilens tillstånd, medan köparen måste lita 
på det som säljaren hävdar (Akerlof, 1970, s. 489). Fortsättningsvis redogör Akerlof för 
hur ett marknadsmisslyckande kan uppstå om antagandet om perfekt information inte 
gäller på marknaden. En sådan situation uppstår, enligt Akerlof, i situationer då en part 
har ett informationsövertag. Vidare menar Akerlof att denna asymmetri på marknaden 
kan leda till en marknad med enbart ”citroner”. Eftersom en person hellre säljer en 
”citron” till ett högt pris, än att sälja en ”bra” bil till samma pris (Akerlof, 1970, s. 489-
490).  
 
Fortsatt forskning inom ämnet gjordes senare av Michael Spence. I Spences mest 
betydande arbete, ”job market signaling” (1973), beskriver han hur agenter på en 
marknad kan använda sig av signaler för att minska effekten av negativt urval (adverse 
selection). Vidare kopplar han detta påstående till den asymmetriska informationen som 
kan existera på marknaden. Han menar att dessa signaler är handlingar som genomförs 
av en part för att övertyga den andre parten om värdet eller kvaliteten på dennes produkter 
(Spence, 1973, s. 355–356). Flera studier om asymmetrisk information hänvisar till 
Spences arbete som en utbyggnad av Akerlofs arbete, och hans verk beskrivs som en mer 
djupgående analys av asymmetrisk information (Löfgren et al., 2002, s. 200)  
 
I Spences verk beskrivs betydelsen av signaler (signaling) och att detta kan vara en 
lösning på den situation som råder på marknaden. Han beskriver denna situation genom 
olika händelser som kan uppstå på marknaden, bland annat redogör han för händelsen 
som kan inträffa vid en rekryteringsprocess. Om rekryteraren inte kan skilja mellan 
produktiviteten hos de anställda kan detta leda till en arbetsmarknad som till slut består 
av anställda som levererar låg produktivitet till låg lön (Spence, 1973, s. 356–358). Detta 
går även att kopplas till det Akerlof menar med ”citronerna”.  Om en köpare inte kan 
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skilja mellan bra bilar och ”citroner” kan vi till slut få en marknad med endast citroner. 
Samma sak gäller när Spence drar slutsatser kring hur det fungerar på arbetsmarknaden.  
 
Han beskriver att vid en rekryteringsprocess eftersträvar de sökande att sälja deras tjänster 
till potentiella arbetsgivare, i utbyte mot lön eller förmåner. Arbetsgivaren försöker då 
maximera produktiviteten genom att anställa bättre och mer kvalificerade medarbetare, 
till högre löner. I denna situation, vet den sökande till tjänsten om sin egen förmåga och 
kvalifikationer, medan rekryteraren litar på den information denne fått från den sökande. 
Här uppkommer asymmetrisk information mellan parterna. Spence redogör för att en 
lösning till detta problem skulle kunna vara ett utbildningsintyg. Utbildningsintyget kan 
fungera som en signal till företaget och indikera att personen har de kvalifikationer han 
eller hon utgett sig för att ha, denna signal kan resultera i att informationshålet fylls 
(Spence, 1973, s. 356–374).  
 
Joseph E. Stiglitz är också en av grundarna i den moderna utvecklingsekonomin. Han 
fördjupar sig ytterligare inom området i sin prisade studie ”Information and the change 
in the paradigm in economics” (2001). Han bekräftar här vad Akerlof och Spence kommit 
fram till i deras studier. Det vill säga att säljaren av en bil vet mer om bilens skick och 
kvalifikationer än köparen, samt att den arbetssökande vet mer om sina kvalifikationer än 
företaget. Han tillägger även en slutsats angående förhållandet mellan borgenär och 
långivare. Han menar då att borgenären har ett informationsövertag angående risken på 
lånet och att långivaren har ett informationsövertag gällande dennes 
återbetalningsförmåga. Det han i sin studie önskar förmedla är hur 
informationsasymmetrin skapas och hur vi kan arbeta bort det, då han hävdar att det finns 
en kunskapslucka inom detta område (Stiglitz, 2001, s. 488).  
 
Stiglitz (2001) hävdar att det alltid kommer att existera asymmetri mellan parter gällande 
information, men att konsekvenserna av detta kommer skilja sig beroende på hur 
marknaden är strukturerad. Han identifierade ett problem gällande de modeller som 
ekonomer använde på marknaden, jämfört med den värld han såg att vi levde i, särskilt 
när han undersökte marknaden i utvecklingsländer, däribland Kenya. Han påvisade då att 
Kenyanska arbetsmarknaden hade asymmetri i information mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Det visade sig att det som styrde produktiviteten var löner och inte 
kvalifikationer, då det saknades information om den anställdes kvalifikationer. Denna 
slutsats var en av anledningarna till att han började utveckla ett nytt alternativt paradigm 
att applicera på marknaden. Han menade istället att den sämre informerade aktören 
tillhandahåller information från den bättre informerade aktören (Stiglitz, 2001, s. 479–
482) 
 
För att förklara detta redogör Stiglitz för ett exempel mellan ett försäkringsbolag och en 
försäkringstagare. Där urskiljer försäkringsbolaget riskklasser bland sina kunder genom 
att erbjuda dem olika kontrakt. De ger då en lägre premie men erbjuder samtidigt en högre 
självrisk för de personer som ingår i den högre riskklassen (Stiglitz, 2001, s. 492, 500). 
Stiglitz (2001) insåg även att asymmetrisk information existerar på kreditmarknader. Han 
hävdar att om det inte fanns något informationsövertag gällande långivarens 
återbetalningsförmåga skulle långivaren ta ut högre räntor på de lån där risken är högre. 
Hans forskning visar dock att för att minska förluster har långivare incitament att ta ut 
högre räntor för samtliga låntagare (Stiglitz, 2001, s. 496).  
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Fortsättningsvis har ytterligare studier kring asymmetrisk information gjorts av Brian 
Hillier. Han beskriver i sin bok tre kategorier av asymmetrisk information på den 
finansiella marknaden; (1) urvalsproblemet (the selection problem), (2) det dolda 
handlingsproblemet (the hidden action problem) och (3) det kostnadskontrollerande 
problemet (the costly state verification problem). Han använder samlingsnamnet 
agentproblem, för de ovanstående kategorierna (Hillier, 1997, s. 5).  
 
Hillier (1997) beskriver det första problemet genom ett exempel med ett försäkringsbolag. 
Försäkringsbolaget önskar att alla deras bilförsäkringskunder kör med försiktighet, men 
tyvärr existerar hänsynslösa förare. Att identifiera dessa förare är svårt, han menar då att 
det föreligger asymmetri mellan försäkringstagare och försäkringsbolaget. Det andra 
problemet kan exemplifieras med en anställd och en arbetsgivare. Arbetsgivaren kan i 
vissa fall ha svårt att identifiera den ansträngning hans medarbetare lägger på 
arbetsuppgifterna. Utifrån sett kan hans arbetare engagera sig, men de kan vara svårt att 
mäta produktiviteten. De är endast arbetarna själva som besitter information angående 
hur produktiva de själva kan vara (Hillier, 1997, s. 4). Liknande situation kan appliceras 
på det tredje problemet Hillier (1997) redogör för. Vilket är om en anställd får en uppgift 
av sin arbetsgivare är det svårt för arbetsgivaren att veta den anställdes begränsningar och 
färdigheter, kanske är uppgiften för svår eller för lätt. Detta kommer visa sig först efter 
att den anställde börjat med uppgiften (Hillier, 1997, s. 5). 
 
Avslutningsvis redogör Hillier för agentproblemet (agency problem). Ett problem där 
principalen är oinformerad och agenten är den informerade parten. Samtliga av 
ovanstående situationer innehåller agentproblem. Ett problem där agenten försöker dra 
egennytta genom att kanske undanhålla information om dennes kvalifikationer för egen 
vinning (Hillier, 1997, s. 5–6). 
 
 
2.4 MOTIVERING FÖR VALDA TEORIER  
 
Nedan presenteras en kort motivering till valet att inkludera de tre studerade teorierna och 
hur de kan kopplas till den aktuella studien. Denna motivering stöds även med hänvisning 
till hur teorierna används i tidigare studier. Vi kommer med utgångspunkt från dessa 
teorier undersöka om det föreligger någon skillnad i flockbeteende, finansiell förståelse 
samt informationsinhämtning mellan grupperna. Vi har därför utformat tre 
underhypoteser som har för avsikt att besvara detta. Vi kommer därför i vår 
enkätundersökning utforma frågor som kan användas för att testa detta. Vi hoppas sedan 
att resultatet från hypotestesterna kan ge stöd för eventuella skillnader i påverkan mellan 
grupperna vid finansiella förändringar på bostadsmarknaden.  
 
 
2.4.1 Flockbeteendeteorin  
Då vi valt att göra en jämförande analys mellan två olika målgrupper anser vi att det är 
av intresse att se om det finns tendenser till flockbeteende vid en finansiell förändring, 
och ifall det föreligger någon skillnad mellan grupperna. Eftersom vi kommer att utgå 
från förändringar på bostadsmarknaden, vill vi analysera om flockbeteendet skiljer sig åt 
mellan grupperna om dessa förändringar sker. Då forskning inom flockbeteendet också 
menar att asymmetrisk information är en anledning till uppkomsten av beteendet på den 
finansiella marknaden (Chari och Kehoe, 2003; Avery och Zemsky, 1998), gör att vi anser 
denna teori som ännu mer relevant för den aktuella studien.  
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Något som har visat sig vara en betydande orsak till föregående kriser är hur människor 
tenderar att bete sig på den finansiella marknaden men också hur de regerar på 
information och spekulationer (Ferguson, 2010). Flockbeteendet är en välstuderad teori 
(Chari och Kehoe, 2004) på den finansiella marknaden, men vi har inte kunnat hitta någon 
tidigare studie som undersöker hur våra valda grupper skiljer sig åt, och därför anser vi 
det intressant att för denna studie behandla teorin vidare.  
 
 
2.4.2 Teorin om finansiell förståelse 
Vi har i detta kapitel studerat ett flertal teorier som kan kopplas till människors beteende, 
information och kunskap gällande den finansiella marknaden. Vi har undersökt samband 
mellan finansiella kriser, utlösande faktorer och lärdomar vi människor fått från dessa 
kriser. Vi har påvisat att ett återkommande diskussionsämne relaterat till kriser och 
finansiella förändringar är bristen på finansiell förståelse hos individer i samhället. Vi har 
med utgångspunkt i detta valt att studera teorin om finansiell förståelse ytterligare. 
 
Trots att ett flertal olika studier genomförts gällande finansiell förståelse har vi i vår studie 
valt att fokusera på Lusardi och Mitchells (2013) undersökning. Detta då deras studie är 
mest relevant för det aktuella området som ska studeras, men också då andra forskare 
refererat till deras studie, till exempel Anderson et al. (2016). Detta tyder på att deras 
forskning har legat till grund för andra studier, vilket den också kommer göra i den 
aktuella studien.   
 
Lusardi och Mitchell (2013) kommer i deras studie fram till att människor i olika delar 
av världen, generellt har dålig kunskap kring relevanta finansiella begrepp. De hävdar 
också att den finansiella förståelsen skiljer sig åt mellan olika arbetsgrupper. Vi har därför 
valt att undersöka detta ämne djupare och se på den finansiella förståelsen hos studiens 
två studerade grupper.  
 
2.4.3 Teorin om asymmetrisk information  
Den aktuella studien syftar till att jämföra två grupper och hur respektive grupp skulle 
påverkas vid en finansiell förändring. Vi finner därför av intresse att undersöka om det 
föreligger en skillnad i information mellan grupperna. Vi vill med stöd från denna teori 
utreda om det finns en skillnad i hur respektive grupp inhämtar information. I enkäten har 
därför en fråga utformats för att utreda detta. De insamlade enkätsvaren ska sedan 
användas för att besvara en av studiens underhypoteser angående informationshämtning 
och hantering. Vi hoppas sedan att resultatet från detta ska kunna användas för att förklara 
eventuella skillnader i påverkan mellan grupperna vid finansiella förändringar.  
 
I den aktuella studien kommer vi i största mån anta ett objektivt synsätt, innan vi samlat 
in data från respektive grupp, och därför basera våra antaganden på rena fakta från 
primärdata. Vid första anblick får vi uppfattningen om att det kan förekomma en skillnad 
mellan bolånehandläggare och andra låntagare, eftersom bolånehandläggare dagligen 
kommer i kontakt med finansiell information i sitt yrke, anser vi att de bör besitta mer 
information. Detta gör också att vi tror att det kan finnas asymmetrisk information på 
bolånemarknaden, och detta stärker vårt val av grupper att jämföra. Vi anser dock inte att 
dessa förutfattade meningar existerar gällande informationsinhämtning och hantering. Vi 
kommer i den aktuella studien att utgå ifrån den primärdata som ger svar på hur respektive 
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grupp inhämtar information. Därför anser vi att studien i sin helhet kommer förbli 
objektiv. 
  
Teorin om asymmetrisk information har undersökts av flertalet forskare (Spence, 1973; 
Stiglitz och Rotschild,1976; Stiglitz 2001)sedan Akerlof först myntade teorin 1970, men 
trots tillkommande information är teorins grundstenar detsamma. Det som förändrats är 
snarare att man studerat teorin djupare och applicerat den på fler situationer. Vi som 
författare, har inte hittat någon tidigare studie som undersöker den aktuella studiens 
situation (mellan bolånehandläggare och andra låntagare) och hur dessa grupper inhämtar 
information, vi finner därför av intresse att studera det vidare. Vi kommer ta stöd från 
denna teori när vi genomför resultatbearbetningen för att se om det föreligger en skillnad 
mellan grupperna i några av testerna.  
 
 
2.5 ANDRA POTENTIELLA TEORIER OCH STUDIER SOM BERÖR DET 
AKTUELLA OMRÅDET 
 
Det finns ytterligare teorier som berör det aktuella ämnet men vi har, på grund av den 
korta tidsramen, valt att avgränsa oss och inte studera dessa teorier. Vi kommer i detta 
avsnitt överskådligt redogöra några av de teorier vi valt att utesluta. Detta för att ge 
framtida forskare möjlighet att använda dessa för att bygga vidare och komplettera den 
aktuella studiens teoretiska referensram.  
 
Kahneman och Tversky (1979) har under lång tid studerat människors beteende och de 
utformade år 1979 den så kallade prospektteorin (prospect theory). Teorin lade grunden 
för ett nytt sätt att se på individers beslutstagande under risk, och ifrågasatte därför det 
traditionella ekonomiska synsättet (förväntade nyttoteorin). Prospektteorin menar att 
individer utgår ifrån sina subjektiva preferenser och inte handlar utifrån det som är 
nyttomaximerande. Prospektteorin syftar till att ge en mer realistisk avbildning av 
individers beslutstagande under risk. Kahneman och Tversky (1979) adderade därför 
kognitiva inslag i sin teori som kan hjälpa människor med denna avbildning. Teorin har 
studerats på både företags- och individnivå, vilket skulle kunna göra att denna teori blir 
intressant att applicera på den aktuella studiens grupper. 
  
Eftersom det skulle vara intressant att studera hur olika individers beslutstagande skiljer 
sig åt vid risker. För denna studie hade det varit intressant att studera hur individers 
beslutsfattande påverkas vid finansiella kriser. Det hade även varit intressant att se om 
det föreligger någon skillnad mellan våra två grupper gällande deras syn på 
beslutsfattande under risk. Då prospektteorin i största mån fokuserar på de vinster och 
förluster som uppstår vid investeringar anser författarna av denna studie att teorin skulle 
vara applicerbar, då en bostad kan ses som en typ av investering. Då vi inte har det som 
huvudsakliga syfte att se på individers beslutstagande under risk väljer vi att inte använda 
oss av prospektteorin. Eftersom vi undersöker bolånetagares påverkan vid finansiella 
förändringar, och inte beslutstagande vid risk.  
 
Ytterligare har Lusardi och Mitchell (2013) studerat hur individer diversifierar sig för att 
minimera risken de tar vid investeringar. Detta är något som också skulle kunna kopplas 
till den aktuella studien. Det skulle vara intressant att se hur människors diversifiering 
kan bidra till en minskad påverkan vid finansiella förändringar. Vi har dock i vår studie 
exkluderat ämnet som rör diversifiering hos individer. Dels eftersom det inte är det 
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huvudsakliga syftet med studien, samt tidsbristen. Vi vill även utforma en studie som 
fördjupar sig inom specifika ämnen istället för att beröra flera ämnen och teorier 
översiktligt.  
 
Breakwell (2007) har studerat hur känslan av erfarenhet kan få människor att känna sig 
mer bekväma när de utsätts för en risk. Hon menar även att denna känsla av trygghet kan 
bli en fallgrop vid risktagande och att människor tenderar att ta på sig för stora risker när 
de fattar beslut om ämnen de har erfarenhet inom. Det hade varit intressant att studera 
denna teori vidare, då vi anser att erfarenhet om den finansiella marknaden kan minska 
eventuell påverkan vid finansiella förändringar. Vilket i sin tur motsäger vad Breakwell 
(2007) hävdar om att mer erfarna människor känner sig bekväma när de utsätts för risk. 
Denna teori hade varit intressant att testa på bolånehandläggare som enligt oss bör ha mer 
erfarenhet om bostadsmarknaden. Då de dagligen arbetar med bolån, till skillnad från 
andra låntagare som eventuellt inte har samma erfarenhet av bolån. Trots att Breakwell 
(2007) också berör det aktuella området har vi valt att inte applicera och testa hennes 
slutsatser på vår population.  
 
Hoffmann et al. (2012) har även studerat aktieportföljen för individuella investerare i 
USA både före, under och efter finanskrisen. Då denna studie berör både påverkan av 
finansiella förändringar och två olika grupper är denna studie intressant att undersöka 
även i den aktuella studien. Det hade varit intressant att, med stöd från Hoffman et 
al.(2012) studie, utforma enkätfrågor gällande respondenternas syn på diversifiering och 
sparande. Detta för att kunna dra slutsatser om hur väl förberedda respondenterna är på 
eventuella kriser samt se på deras förståelse kring portföljdiversifiering. Vi har dock i den 
aktuella studien försökt att avgränsa oss och därför beslutat att inte fokusera på 
förberedelser av kriser går till och istället lägga vikt på hur individer påverkas av kriser. 
Med anledning av detta kommer vi inte att inkludera Hoffman et al. (2012) i vår studie, 
utan bara använda hans metodval som stöd för utformningen av enkätfrågor i den aktuella 
studien.  
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3. HYPOTESER  

Inledningsvis i kapitlet ges en generell beskrivning av tillvägagångssätt vid 
hypotesprövning. Sedan motiveras valet av hypoteser, därefter presenteras studiens två 
huvudhypoteser och avslutningsvis redogörs för studiens tre underhypoteser. 
 
 
3.1 HYPOTESPRÖVNING  
 
Enligt Bryman och Bell (2017, s. 110) definieras en hypotes som en form av spekulation. 
Denna spekulation utformas för att testa en relation mellan två eller flera variabler. Enligt 
Saunders et al. (2012, s. 36) kan en studie ha uppställda hypoteser, som stöd för att testa 
ett antagande eller för att konstruera en argumentation. Hypotesen ska dock vara neutral 
utan styrkande argumentationer. Saunders et al. (2012, s. 125, 133) beskriver vidare att 
hypoteser ska bidra till att forskaren ska kunna bibehålla ett neutralt förhållningssätt. 
Dessa hypoteser ska sedan testas och dessa tester ska slutligen resultera i att forskaren når 
en diskussion inom det studerade ämnet.  
 
 
3.1.1 Studiens huvudhypoteser  
Nedan presenteras två huvudhypoteser som har för avsikt att besvara studiens 
frågeställning som återfinns i det inledande kapitlet. Då vi valt två finansiella förändringar 
som har anknytning till bostadsmarknaden, är det dessa förändringar som kommer ligga 
till grund för studiens huvudhypoteser. Vi vill med dessa hypoteser se hur respektive 
grupp skulle påverkas om en av förändringarna inträffade. Vi kommer utgå ifrån att de 
finansiella förändringarna inte kommer ske samtidigt och därför testa hypoteserna var för 
sig.  
 
Tidigare studier, forskning samt teori inom liknande ämnen som den aktuella studien har 
gemensamt lagt grunden för den aktuella studiens hypotesuppbyggnad. Eftersom studien 
syftar till att jämföra hur bolånehandläggare och andra låntagare i Sverige skulle påverkas 
av en finansiell förändring, vill vi med den första hypotesen klargöra om det föreligger 
en skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med andra låntagare påverkas 
om räntan på deras bolån stiger till 7%. Den andra hypotesen har för avsikt att undersöka 
om det föreligger en skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med andra 
låntagare påverkas av ett fall i bostadspriserna. Huvudhypoteserna lyder: 
 
H0A: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare i Sverige påverkas om räntan på deras bolån stiger till 7%. 
 
H1A: Det föreligger en skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare i Sverige påverkas om räntan på deras bolån stiger till 7%. 
 
H0B: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare i Sverige påverkas av ett fall i bostadspriserna  
 
H1B: Det föreligger en skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare i Sverige påverkas av ett fall i bostadspriserna. 
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3.1.2 Studiens underhypoteser 
Vi kommer nedan presentera tre underhypoteser som ämnar, med stöd från olika teorier, 
att förklara eventuella skillnader i påverkan vid finansiella förändringar mellan respektive 
grupp. Det som kommer undersökas är om skillnader i flockbeteende, finansiell förståelse 
samt asymmetrisk information kan förklara denna skillnad.  
 
Flockbeteendet är ett beteende som visat sig haft effekt vid tidigare kriser. Detta handlar 
då främst om hur marknadens deltagare uppfattar information och huruvida det existerar 
spekulationer på marknaden. Då tidigare studier angående flockbeteendets effekt vid 
finansiella kriser är något tudelad ansåg vi det som en intressant teori att studera. Tidigare 
forskning har visat att människor som agerar som flocken har drabbats hårdare vid 
finansiella kriser. Studierna har också visat att människors spekulationer har blivit 
verklighet, även om en sådan förändring inte hade behövt ske. Eftersom många tar 
spekulationen på allvar och därför agerar efter dem. Med grund i denna teori har vi 
utformat vår första underhypotes (H0C). Detta för att se om flockbeteendet är en 
bidragande faktor till hur våra respondenter påverkas av spekulationer och påståenden om 
en finansiell förändring på bostadsmarknaden. Den första underhypotesen lyder: 
 
H0C: Det föreligger ingen skillnad i flockbeteende mellan bolånehandläggare och andra 
låntagare i Sverige. 
 
H1C: Det föreligger en skillnad i flockbeteende mellan bolånehandläggare och andra 
låntagare i Sverige. 
 
Vi kommer med grund i denna underhypotes testa hur respondenterna beter sig om de 
möts av spekulationer kring räntehöjningar och fall i bostadspriserna. Utifrån detta 
kommer därför denna underhypotes kopplas med de ovan angivna huvudhypoteser.  
 
Lusardi och Mitchell (2013) har som tidigare beskrivits forskat om finansiell förståelse. 
De studerade bland annat vilken skillnad som existerade gällande kunskapen i enkla 
finansiella begrepp mellan invånare i olika länder. Resultatet från denna forskning visade 
då att 18% av de svenskar som deltog i undersökningen inte kunde svaret på de frågor 
som ställdes inom området riskdiversifiering. I samma studie ställdes även frågor om 
inflation och ränta. Vi har i den aktuella studien utgått från dessa när vi utformat frågor 
om finansiell förståelse i studiens enkät. Vi vill med detta testa om det föreligger någon 
skillnad i finansiell förståelse mellan bolånehandläggare och andra låntagare. Detta då 
tidigare studier visat att människor med finansiell förståelse har drabbats sämre vid 
finansiella kriser. Vi har i vår studie tagit stöd från Lusardi och Mitchell (2013), men 
istället för att fokusera på skillnader mellan länder studerar vi skillnader mellan två 
grupper i Sverige. Den andra underhypotesen lyder:  
 
H0D: Det föreligger ingen skillnad i finansiell förståelse mellan bolånehandläggare och 
andra låntagare i Sverige. 
 
H1D: Det föreligger en skillnad i finansiell förståelse mellan bolånehandläggare och 
andra låntagare i Sverige. 
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Tidigare analyser av finansiella kriser har påvisat att det är vanligt förekommande att det 
uppstår spekulationsbubblor på bostadsmarknaden. Dessa bubblor kan sedan leda till 
både räntehöjningar och fall i bostadspriserna. Studien av Lusardi och Mitchell (2013) 
påvisade att om människor har sämre finansiell förståelse kan det bidra med att krisen blir 
längre och mer omfattande. Vi vill därför med denna underhypotes undersöka om det 
skiljer sig i finansiell förståelse mellan grupperna. För att sedan undersöka om denna 
skillnad kan vara förklarande till hur respektive grupp påverkas av de finansiella 
förändringar som skall studeras utifrån studiens huvudhypoteser. 
 
Som tidigare beskrivits har forskare testat hur asymmetrisk information kan påverka 
aktörer på marknaden. Tidigare forskning av bland annat Stiglitz (2001) har också visat 
att om det föreligger asymmetri i information mellan två parter påverkas den sämre 
informerade parten mer vid en finansiell kris. Vad som tidigare inte forskats kring är, 
såvitt vi vet, hur olika typer av bolånetagare påverkas vid förekomsten av asymmetri på 
bostadsmarknaden. Vi har med utgångspunkt i detta forskningsgap utformat den sista 
underhypotesen. Vi vill testa om det föreligger någon asymmetri mellan 
bolånehandläggare och andra låntagare, med fokus på deras informationsinhämtning. Den 
tredje underhypotesen lyder:  
 
H0E: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare inhämtar information  
 
H1E: Det föreligger en skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare inhämtar information. 
 
Vi vill undersöka om informationsinhämtning kan vara förklaringen till hur respektive 
grupp påverkas vid finansiella förändringar utifrån studiens huvudhypoteser.   
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4. TEORETISK METOD  

Inledningsvis i detta kapitel redogörs för ämnesval och förförståelse. Sedan kommer 
studiens angreppssätt och den kvantitativa forskningsstrategin att presenteras och 
motiveras. Vidare kommer metodval, samt metodval vid tidigare studier att redovisas. 
Avslutningsvis kommer kapitlet behandla litteratursök, källkritik och etiska aspekter.  
 
 
4.1 ÄMNESVAL 
 
Vi har under vår studietid på Handelshögskolan vid Umeå Universitet utvecklat vår 
kunskap om ekonomiska teorier och modeller. Under våra fördjupningskurser har stort 
fokus varit på att analysera företag och banker, med utgångspunkt i att bredda vår 
förståelse för deras agerande och betydelse på marknaden. Vi vill därför med denna studie 
fördjupa vår förståelse i den enskilda individens och hushållens agerande och beteende 
på marknaden, då vi anser att detta ämne inte fokuserats på i samma utsträckning under 
vår studietid. Vidare har vi ett gemensamt intresse för finansiella kriser och ekonomisk 
historia, och dess inverkan på ekonomin. Vilket resulterade i att vi i denna studie lagt en 
stor vikt på att analysera två finansiella världskriser och de bakomliggande förklaringarna 
till respektive kris. Med grund i denna analys har vi funnit en relevant frågeställning som 
vi hoppas ger oss den kunskap vi eftersträvar inom området. 
 
 
4.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
 
För att en studie ska vara trovärdig och uppnå hög grad av riktighet är det viktigt att 
författarna i viss grad diskuterar deras egen förförståelse inom ämnet. Holme och Solvang 
(1997, s. 151–152) beskriver att förförståelse innebär att författarna till en studie kan 
komma att bidra med tidigare kunskap och fördomar som kan påverka arbetet. Det kan 
till exempel vara sociala faktorer, såsom umgängeskrets, och tidigare utbildning som 
påverkar författarnas omdöme och i sin tur arbetet. Vidare beskriver Lundahl och Skärvad 
(1999, s. 60) att sådana fördomar kan vara resultatet av tidigare erfarenheter och 
uppfostran.  
 
Författarna till denna studie studerar båda Civilekonomprogrammet, med inriktning mot 
finansiering. Detta har framförallt lett fram till valet av teorier som ligger till stöd för 
studien. Vi som författare har i och med tidigare erfarenhet av finansiering fått relevant 
kunskap inom ämnet, men det har också gjort att vi hittat en sektion inom finansiering 
som vi inte studerat i lika stor skala, och vill därför fördjupa oss inom detta. Vi har även 
kunskap inom statistik vilket kommer vara till hjälp vid enkätundersökningen och 
databearbetningen. En av oss har dessutom relevant arbetslivserfarenhet från 
banksektorn, vilket gett oss en praktisk inblick i den finansiella värld vi ska studera. Vi 
anser dock inte att vår förförståelse kommer vara till hjälp i studien. Eftersom studien har 
ett objektivt synsätt med en kvantitativ datainsamling baserad på primärdata anser vi dock 
inte att författarnas egna erfarenheter och värderingar påverka studien och dess resultat.  
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4.3 VERKLIGHETS- OCH KUNSKAPSSYN  
 
I stora drag kan samhällsvetenskapen delas upp i två sektioner; den hermeneutiska och 
den positivistiska. Den hermeneutiska inriktningen syftar till att få en förståelse hos en 
individ eller en grupp människor och även undersöka bakomliggande orsaker inom de 
områden forskaren vill redogöra för. Denna inriktning innefattar inte statistisk eller 
kvantitativ bearbetning av insamlade data (Bryman och Bell 2013; Lundahl och Skärvad, 
1999). Enligt Bryman och Bell (2013) och Lundahl och Skärvad (1999) är den 
positivistiska teoretiska uppfattningen en ståndpunkt som hävdar att det är viktigt att 
försöka imitera eller följa naturvetenskapens synsätt. Inom positivismen förespråkas en 
användning av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. 
Dessutom menar de att positivism är en riktig kunskap om den kan bekräftas via 
människans sinnen. Det positivistiska synsättet utgår från teorier som har till syfte att 
generera hypoteser. Detta kan även kopplas till deduktivism (Bryman och Bell, 2013, s. 
30–36; Lundahl och Skärvad, 1999, s. 52–55), något vi kommer återkomma till längre 
fram i studien.  
 
Vi kommer med denna studie anta ett positivistiskt synssätt, då vi utgått från olika teorier 
som vi valt att testa och se om de överensstämmer med verkligheten. Vi kommer att ställa 
upp hypoteser, och vi hoppas utifrån dessa hypotestester att vi kan få fram objektiva 
slutsatser. Vidare vill vi med denna studie uppnå en hög grad av generaliserbarhet 
beträffande våra respondenter, bolånetagare i Sverige. 
  
Bryman och Bell (2013, s. 41–44) beskriver att det sätt vi människor uppfattar 
verkligheten kallas ontologi, och inom ontologin finns två olika ståndpunkter, 
objektivism och konstruktionism. Det objektivistiska synsättet inom ontologi beskriver 
att människan möter sociala ting genom yttre fakta, detta är saker som människan själv 
inte kan påverka. Det konstruktionistiska synsättet grundar sig istället i att människor 
skapar olika processer genom att samverka med varandra, dessa processer är under 
ständig förändring.  
 
Trots att vi som forskare anser att varje människa är unik och därför kommer tolka saker 
och ting olika, vilket lutar åt ett mer konstruktionistiskt synsätt, kommer vi i detta arbete 
försöka uppnå en hög grad av objektivism. Eftersom vi kommer att göra en mätbar studie 
kommer inte stor vikt lägga på sådana saker som känslor och upplevelser. Istället kommer 
vi söka efter generaliserbara mönster hos respondenterna. För att sedan försöka koppla 
detta till redan existerande teorier. Med utgångspunkt från detta anser vi att denna studie 
är av det objektivistiska synsättet.  
 
 
4.4 FORSKNINGSANSATS 
 
Forskningsansatsen har som syfte att förklara förhållandet mellan teori och empiri. Denna 
relation skiljer sig åt beroende på vilken av de två, teori eller empiri som forskaren väljer 
att utgå ifrån. Vidare kan en forskare anta två huvudsakliga synsätt, det induktiva och det 
deduktiva. Utöver dessa finns det andra synsätt, men dessa kommer inte nämnas i studien. 
Det induktiva synsättet går ut på att forskaren, genom att samla in observationer, sedan 
genererar teori. Det deduktiva synsättet innebär istället att forskaren utgår ifrån valda 
teorier och sedan med hjälp av en eller flera hypoteser prövar teorierna med studerad 
empiri (Backman, 2016; Bryman och Bell, 2013; Campbell och Cowton, 2015). Eftersom 
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detta generellt sett kräver databearbetning och mätning brukar ett deduktivt synsätt gå väl 
tillsammans med det positivistiska synsättet (Bryman och Bell, 2013, s. 31–34). Vi har i 
denna studie valt att utgå från relevanta teorier, flockbeteende, teorin om finansiell 
förståelse och asymmetrisk information, och utifrån dessa teorier har vi utformat 
hypoteser. Detta går i linje med det deduktiva angreppssättet (David et al., 2016). Detta 
angreppssätt beskrivs i Figur 1 nedan. Hypoteserna kommer förkastas eller ej med grund 
i vår empiriska granskning. Detta resulterar i att studien antar ett deduktivt angreppssätt, 
och det innebär även att vi stärker det objektiva synsättet med stöd från de tidigare 
teorierna. 
 

 
FIGUR 1. BESKRIVNING AV DET DEDUKTIVA ANGREPPSSÄTTET.  Källa: Bryman och Bell, 2017, 
s. 47–49. 

 
4.5 METODVAL 
 
Bryman och Bell (2013, s. 49) redogör för två olika forskningsstrategier inom 
företagsekonomi som forskare använder sig av, för att samla in den data som är nödvändig 
för att genomföra studien. Dessa strategier är den kvalitativa och den kvantitativa 
forskningen. Vad som skiljer de båda metoderna åt är att den kvalitativa forskningen ofta 
definieras som en forskningsstrategi som betonar vikten av ord under insamling och 
analys av data. Den innehåller till största del ett induktivt synsätt gällande relationen 
mellan teori och forskning, där vikten läggs på generering av teorier. Vidare tar strategin 
distans till de normer och tillvägagångssätt som finns gällande den naturvetenskapliga 
modellen, huvudsakligen när det kommer till positivismen. Strategin fokuserar istället på 
att få förståelse för hur individer uppfattar och tolkar den sociala verkligheten (Bryman 
och Bell, 2013, s. 49–50).  
 
Den kvantitativa forskningen utgår istället från kvantifiering när det kommer till 
insamling och analys av data. Gällande den kvantitativa forskningsmetoden ligger 
tyngden på teoriprövning, och författaren utgår från teorier och applicerar sedan detta i 
praktiken. Denna metod kan liknas vid den naturvetenskapliga modellens 
tillvägagångssätt, framförallt med positivismen. Tanken är att den ska bidra till att skapa 
en yttre objektiv verklighet baserad på den sociala verkligheten (Bryman och Bell, 2013, 
s. 49–50).  
 
Vi har i denna studie valt att genomföra en kvantitativ undersökning. Vi motiverar detta 
val då det för denna typ av studie, finns stöd för att använda sig av denna typ av 
undersökning. Det första är att en kvantitativ metod ofta har en positivistisk syn och ett 
deduktivt angreppssätt (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011; Saunders et al., 2012; 
Sohlberg och Sohlberg, 2013), slutligen har den kvantitativa metoden objektivismen som 
ontologisk ståndpunkt (Bryman och Bell, 2013, s. 41–43). Vidare ger en kvantitativ 
undersökning oss möjligheten att nå ut till en stor grupp respondenter på kort tid. Eftersom 
vi undersöker två olika grupper och vill generalisera resultatet för bolånetagare i Sverige 
är det viktigt att nå ut till en stor grupp av respondenter från olika platser i Sverige. Vi 
anser därför att en kvantitativ undersökningsmetod ger oss möjligheten till detta. I Figur 
2 nedan presenteras en sammanfattning av studiens forskningsprocess.  

Teori Hypoteser Databearbetning Empiri Analys
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FIGUR 2. SAMMANFATTNING AV STUDIENS FORSKNINGSPROCESS.  

 
4.6 METODER VID TIDIGARE STUDIER 
 
Eftersom både Hoffman et al. (2012) samt Lusardi och Mitchell (2013) båda bland annat 
bedriver enkätundersökningar samt analyser av insamlad primärdata, vill vi i denna studie 
utföra undersökningen i linje med deras metoder. Vi vill därför bedriva en jämförande 
analys utifrån insamlad primärdata som sedan kommer att bearbetas och testas. Studier 
av bland annat Chari och Kehoe (2004) och Hoffman et al. (2012) har fokuserat på 
förändringar på marknaden. Detta har gjorts under en lång tid. Eftersom vi arbetar efter 
en relativt strikt tidsplan har vi valt att göra en jämförande analys av nuläget för 
bolånehandläggare och andra låntagare i Sverige. Valet av bolånetagare i Sverige har även 
med tillgängligheten av data att göra, då vi på ett enklare sätt kan nå ut till våra 
respondenter med undersökningen (se avsnitt 1.7).  
 
Flera av de studier som vi analyserat har i deras arbeten skapat nya modeller som de 
applicerar i deras teorier (Avery och Zemsky,1998; Chari och Kehoe, 2004). Vi kommer 
i den aktuella studien inte utforma några nya modeller, utan istället använda oss av 
tidigare forskares analyser som de fört fram i deras studier. Eftersom vi vill jämföra två 
grupper anser vi att vi kommer få fram mer relevant kunskap genom att samla in 
primärdata och analysera den och diskutera kring vårt resultat. Genom att utföra en 
enkätundersökning hoppas vi kunna få fram relevant primärdata som kommer ge oss hög 
objektivitet samt möjlighet till att dra slutsatser kring respondenterna i hög grad. Eftersom 
vi vill studera hur respektive grupper skulle påverkas av en finansiell förändring kommer 
våra två målgrupper få besvara samma frågor, för att påvisa om det föreligger någon 
skillnad mellan dem.  
 
 
4.7 LITTERATURSÖKNING 
 
För att besvara studiens frågeställning eftersträvar vi en hög trovärdighet genom en stabil 
referensram. Vi har i vår studie främst utfört litteratursökning via elektroniska databaser, 
EBSCO Business Source Premier, Google Scholar samt via Umeå Universitetsbiblioteks 
sökfunktion. Dessa databaser är använda för att vi då får åtkomst till både nationella, 
internationella och vetenskapligt granskade artiklar, och därför hoppas vi på en ökad 
trovärdighet för studien. 
 
För att undersöka om någon liknande studie har genomförts, har även en sökning gjorts 
via databasen Diva. Vi har gjort denna sökning för att minimera risken för replikering. 
Vidare har vi även tagit hjälp från denna databas, för att finna inspiration till det valda 
ämnet, och för att finna en kunskapslucka att fylla. Vi har även tagit hjälp av tidigare 
studier vid utformning av riktlinjer för den aktuella studien. Litteratursökningen har 
genomförts på både svenska och engelska, men majoriteten av den litteratur som används 
har varit skriven på det sistnämnda språket.  

Positivistisk 
syn Objektivitet Deduktivt 

angreppssätt 
Kvantitativ 

metod 
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Vidare har ett flertal artiklar använts för att öka förståelsen inom det valda ämnet. För att 
finna artiklar som är av intresse för denna studie har vi använt ett flertal nyckelord. 
Sökningen har då skett på både svenska och engelska, men vi upplever att det engelska 
språket är mest förekommande inom den företagsekonomiska forskningen, vilket 
utmynnat i att vi mer frekvent började använda engelska nyckelord under studiens 
arbetsgång. Följande nyckelord är exempel på vad som använts upprepande gånger under 
arbetes gång, och är uppställda utan inbördes ordning i Tabell 1 nedan. 
 
TABELL 1. TILLÄMPADE NYCKELORD 

Nyckelord för: 
Flockbeteendeteorin  Teorin om finansiell 

kunskap 
Teorin om asymmetrisk 
information  

Finansiella 
kriser  

Behavioral finance, 
Decision making, 
Decision making under 
risk, Financial Herding, 
Flockbeteende, 
Herding, 
Herding Behavior, 
Imitation, Rational 
individual, Rational 
investor, Rationality 
 

Differences in 
financial knowledge, 
Financial literacy,  
Finansiella begrepp, 
Finansiell förståelse, 
Financial 
information, 
Finansiell kunskap, 
Okunskap  
 
 

Agency problem, 
Agentproblem, Asymmetric 
information,  
Asymmetri, Decision making 
under asymmetric 
information, 
Informationsbearbetning, 
Informationshantering, 
Informationsövertag, 
Inhämtning av information,  
Market uncertainty, 
Skillnader i information 
 

Börskraschen,  
Bostadsbubbla, 
CDO:s (collateral 
debt obligation),  
Creating CDO:s 
Finanskrisen,  
Financial crisis, 
”Hur Sverige 
påverkades av 
krisen”, 
Spekulationer 
 

 
 
4.8 RANGORDNING AV ANTAL CITERINGAR  
 
I Tabell 2 nedan presenteras de vetenskapliga artiklar som använts i den aktuella studien. 
I tabellen kan utläsas hur många gånger respektive artikel har citerats. Vi har rangordnat 
efter antal citeringar, då vi anser att en studies trovärdighet ökar i linje med antal 
citeringar. För att ta fram information angående antal citeringar för varje artikel har vi 
använt Google Scholars funktion för just detta. Varje enskild artikels publiceringsdatum 
har använts som startdatum och slutdatum är det datum vi hämtat citeringssiffran, den 27 
februari. 
 
TABELL 2. RANGORDNING AV CITERINGAR  

Forskningsartiklar  Antal citeringar  
Kaneman och Tversky (1979)  49 707 
Akerlof (1970)  28 261 
Spence (1973) 15 423 
Rothchild och Stiglitz (1976) 5858 
Ivashina och Scharfstein (2010) 1906 
Stiglitz (2001) 1464 
Bikchandani och Sharma (2000) 1331 
Avery och Zemsky (1998) 930 
Lusardi och Mitchell (2013) 896 
Mishkin (1990) 664 
Fung och Hsieh (2000) 629 
Dell´Ariccia et al. (2007) 622 
Barberis (2013) 491 
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Chari och Kehoe (2004) 205 
Hoffman et al. (2013)  200  
Walter och Weber (2006)  162 
Löfgren et al. (2002) 108 
Fortin et al. (2010) 61 
Lee och Lee (2015)  6 
Quirk (2012)  3 

 
De källor som är citerade flest gånger är de originalkällor som behandlar vedertagna 
ekonomiska teorier. Källorna om asymmetrisk information är några av dessa, det är inte 
förvånande med tanke på att det är den mest studerade av våra tre valda teorier, samt att 
dessa publikationer alla blivit belönade med nobelpriset. Vi har i stor utsträckning utgått 
från källor som har citerats flera gånger. Eftersom det då inneburit relativt gamla källor 
har vi även kompletterat dessa med nyare verk, eftersom Thúren (2013, s. 30) menar att 
trovärdigheten för en källa ökar desto nyare den är. Detta har inneburit vissa källor som 
inte citerats lika många gånger, men vi har ändå valt dem då vi anser de som relevanta 
för den aktuella studien.  
 
 
4.9 KÄLLKRITIK  
 
Ejvegård (2009, s. 71) betonar vikten av att vidta försiktighet vid valet av källor. Det har 
därför varit av stor vikt att granska och analysera de källor som valts kritiskt innan de 
används i studien. Efter en kritisk granskning av materialet som är tänkt att användas kan 
också tillförlitligheten värderas. För att kontrollera denna tillförlitlighet i källorna 
används fyra olika krav; äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav 
(Ejvegård, 2009, s. 71–75).  
 
 
4.9.1 Äkthetskrav  
Ejvegård (2009, s. 71) beskriver att författaren bör beakta äktheten av de källor som 
används i studien. Kan källorna bekräftas som äkta eller finns det möjlighet att de är 
falska. Eftersom vi i största utsträckning använder oss av vetenskapliga artiklar anser vi 
att äkthetskravet är uppfyllt. Då vi dessutom kontrollerar hur många citeringar dessa 
artiklar har kan vi ytterligare styrka att andra forskare tidigare har använt sig av samma 
källor, och då ansett de som äkta. 
 
 
4.9.2 Oberoende krav  
Vidare beskriver Ejvegård (2009, s. 71) även hur värdet på en källa kan fastställs utifrån 
ett oberoende krav. För att studien ska uppfylla detta krav är det viktigt att som författare 
undersöka varifrån uppgifter och fakta som beskrivs i källan härstammar. Han hävdar 
också att primärkällor är att föredra framför sekundärkällor för att höja värdet på källan. 
Han menar att en del viktiga slutsatser som originalförfattaren redogjort för kan vara 
snedvridna om de är citerade till i en annan studie av en annan forskare. Det är av största 
vikt att citera till originalstudien och inte en sekundärkälla som sägs beskriva samma sak 
(Ejvegård, 2009, s. 71). I den aktuella studien kommer frågeställningen besvaras genom 
en enkätundersökning, det innebär således att all den insamlade data är från en 
primärkälla. Vi har också i största mån försökt använda och beskriva teorier utifrån 
orginalkällan.  
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4.9.3 Färskhetskrav och samtidighetskrav  
Ejvegård (2009, s. 72–73) skriver också att forskaren måste kontrollera "färskheten" för 
de källor som används. Genom att använda de nyast publicerade källorna kommer 
forskaren få med den mest relevanta fakta, och går då inte miste om eventuella nya fynd. 
En nyare källa bör ändå inkludera äldre viktiga fakta men även belysa nyare fakta. För 
denna studie har vi kontrollerat primärkällan för att säkerställa äktheten, men sedan 
övergått till nyare publicerade källor för att inte gå miste om nyare fakta eller viktiga 
diskussioner. Då studie av Tarde (1903) är över hundra år har vi beaktat att källan är 
skriven under en annan tid vilket kan påverka tillförlitligheten av den källan för vår 
specifika studie. Denna källa har endast använts för att de är den första studien inom 
flockbeteende och inte använts för att dra slutsatser kopplade till vår studie. Vi anser 
därför att källan är nödvändig att inkludera.  
 
  
4.10 ETIK  
 
Bryman (2008) redogör för en rad regler gällande etik som en författare bör ta i beaktande. 
Dessa regler rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för samtliga 
personer som är involverade i studien. De redogör även för olika etiska principer som 
gäller för svensk forskning. Dessa är, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitets- och   anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar och 
intrång i privatlivet (Brymam, 2008, s. 131–139).  
 
 
4.10.1 Informationskravet  
Bryman (2008, s. 131–132) beskriver att informationskravet innebär att forskarna måste 
se till att alla personer som ska ingå i studien är medvetna om underökningens syfte samt 
vilka moment som kommer vara inräknade. Då vi ska genomföra en enkätundersökning 
är det av största vikt att vi tydliggör vårt syfte med den aktuella studien för våra 
respondenter och varför vi behöver deras hjälp. Respondenterna bör även informeras om 
hur resultatet i studien ska användas och vi har därför tydliggjort detta i enkätbrevet, samt 
hur respondenterna kan göra för att ta del av resultatet.  
 
 
4.10.2 Samtyckeskravet 
Bryman (2008, s. 135–137) beskriver vikten av samtycke i undersökningen. Det innebär 
att deltagarna ska få möjligheten att avsluta sin medverkan i undersökningen och även ge 
ett samtycke till att de vill delta. Det innebär också att deltagarna i undersökningen ska 
lita på författarna att informationen de förmedlar inte ges eller används i ett syfte de inte 
samtyckt till. Vi har i den aktuella studien fokuserat mycket på att ge deltagarna 
fullständig information om forskningsprocessen, både för att de ska känna sig delaktiga, 
men även för att de ska veta vad de ger sitt samtycke till. Vidare har vi försökt göra de 
flesta frågor i enkäten frivilliga om respondenterna inte vill besvara några av frågorna, 
ska de ändå kunna delta i resterande del av undersökningen.  
 
 
4.10.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 
Bryman (2008, s. 137–138) beskriver ytterligare att det är av största vikt att alla uppgifter 
rörande deltagarna i en undersökning behandlas konfidentiellt och att obehöriga inte kan 
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nyttja informationen. Eftersom vi kommer att skicka ut enkäter till både banker och 
privatpersoner är det av största vikt för oss att behandla informationen på ett aktsamt sätt. 
Vi kommer inte namnge varken de bankerna som kommer studeras eller de privatpersoner 
som kommer ingå i undersökningen, detta för att uppnå detta kriterium. Vi anser heller 
inte denna information relevant för studien, då vi inte vill dra några slutsatser om 
bolånehandläggare på en specifik bank utan istället bolånehandläggare generellt, 
detsamma gäller för andra låntagare.  
 
 
4.10.4 Nyttjandekravet 
Vidare skriver Bryman (2008, s. 132) att om privatpersoner kommer ingå i en 
undersökning får inte den insamlade informationen användas för annat bruk än för 
forskningsändamålet. I och med att den information vi samlar in enbart kommer användas 
för denna studie tycker vi att vi uppfyller även detta kriterium. Vi har ingen personlig 
användning för den data och/eller information som kommer samlas in, utan den är enbart 
tänkt att användas som material för att besvara studiens syfte.  
 
 
4.10.5 Falska förespeglingar 
Vidare beskriver Bryman (2008, s. 138–139) att forskaren inte får ge deltagare i 
undersökningen falsk information eller på något sätt försöka vilseleda dem. Då vi tänker 
vara väldigt tydliga med varför vi genomför denna studie, samt hur vi kommer använda 
den information som samlas in tycker vi att vi uppfyller även detta krav. Vi vill vara ärliga 
gentemot våra respondenter.  
 
 
4.10.6 Intrång i privatlivet 
Slutligen beskriver Bryman (2008, s. 137–138) en ytterligare aspekt av forskningsetiken, 
intrång i privatlivet. Denna aspekt har vi valt att lägga stor vikt på och diskutera vidare, 
då vi anser att detta är något som kan komma att påverka våra respondenter i den aktuella 
undersökningen. Alla respondenter som besvarar vår enkät kommer vara anonyma och 
detta lovord är något vi lagt stor vikt vid att upprätthålla. Anledningen till detta är att vår 
enkät innehåller personliga frågor om respondenternas privatliv och ekonomi. Det är 
därför viktigt för oss att respondenterna förblir anonyma och att ingen obehörig får 
tillgång till den insamlade informationen. Respondenterna får även själva bestämma om 
dem vill delta i studien vilket ytterligare bidrar till att vi inte anser att vi gör ett intrång i 
respondenternas privatliv. Vidare är det endast en fråga i enkäten som är obligatoriskt. 
Respondenterna kan därför välja att hoppa över att svara på frågor, om de skulle uppfatta 
några frågor som opassande, svåra, otydliga, eller liknande. Gällande bankerna kommer 
vi, som tidigare nämnts, inte att namnge någon bank. Vi kommer därför inte dra någon 
generell slutsats om en specifik bank eller dess anställda utan snarare om yrkesgruppen 
bolånehandläggare som helhet.  
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5. PRAKTISK METOD  

Följande kapitel beskriver studiens praktiska tillvägagångssätt. Inledningsvis redogörs 
det för forskningsdesignen, urval och population. Vidare kommer enkät, enkätfrågornas 
konstruktion och pilotstudie att presenteras. Därefter kommer bortfall, svarsfrekvens och 
databearbetning beskrivas. Avslutningsvis riktas kritik mot den valda praktiska metoden.  
 
 
5.1 FORSKNINGSDESIGN 
  
Enligt Bryman och Bell (2017, s. 72–92) kan en forskare välja mellan olika typer av 
forskningsdesign. Såsom fallstudiedesign, tvärsnittsdesign, experimentell design, 
longitudinell design och kooperativ design. Den aktuella studien genomförs genom en 
tvärsnittsstudie och datainsamlingen gjordes genom en webbenkät. En tvärsnittsstudie 
ämnar sig bra för att mäta en särskild aspekt eller trend (Denscombe, 2014), vilket den 
aktuella studien syftar till att göra. Genom att samla in data från vår enkätundersökning 
ska vi sedan testa den mot befintlig teori. Vidare beskriver Bryman och Bell (2017) att 
denna typ av forskningsdesign lämpar sig bäst för forskare som strävar efter att samla in 
fakta från en bred grupp av respondenter vid en specifik tidpunkt (Bryman och Bell, 2017, 
s. 81–82).  
 
Den aktuella studien genomförs som tidigare nämnts genom en kvantitativ metod, och 
med anledning av detta anser vi att en tvärsnittsstudie lämpar sig bäst. Alternativa 
metoder som skulle kunna genomföras är en observationsstudie, vilket är en kvalitativ 
metod. Där respondenterna istället iakttas för att undersöka deras beteenden på 
marknaden. Anledningen till att vi inte valt denna metod är eftersom vi söker svar från 
våra respondenter, både gällande deras privatekonomi, beteende och finansiella 
förståelse. Dessa svar går inte att finna enbart via observationer. Både en svaghet och en 
styrka med den aktuella studiens metod är att vi inte kommer ha möjlighet att hjälpa våra 
respondenter med eventuella funderingar eller ge förklaringar på frågor de anser är svåra 
att förstå. Dock ser vi även detta som en fördel, eftersom respondenterna svarar för egen 
räkning och således inte tar hjälp av oss. Det blir i detta avseende även lika villkor för 
samtliga respondenter. En annan nackdel med den kvantitativa metoden som används är 
dock att bortfallet kan bli stort (Bryman och Bell, 2017, s. 240).  
 
Trots de nackdelar som kan uppstå vid en enkätundersökning (Trost och Hultåker, 2016, 
s. 136), anser vi att denna metod lämpar sig bäst för att uppnå syftet med undersökningen. 
Då vi både vill nå ut till en stor grupp människor och för att vi arbetar efter en strikt 
tidsram. Vi såg även enkäten som en möjlighet att undersöka människor från olika platser 
i Sverige, då bostadsmarknaden, av erfarenhet ofta skiljer sig beroende på var i Sverige 
respondenten bor.  
 
 
5.2 URVAL OCH POPULATION  
 
För att studiens syfte ska besvaras krävs det en population innehållande 
bolånehandläggare med bolån och andra låntagare. En studies population är den grupp 
individer som forskaren undersöker. Om forskaren undersöker hela populationen 
benämns undersökningen som en totalundersökning. Vid en undersökning som inte 
inkluderar hela populationen refererar forskaren till en stickprovsundersökning (Bryman 



 34 

och Bell, 2017, s. 191). Då vi inte har möjlighet att få en förteckning över alla personer 
med bolån i Sverige kommer vi att genomföra en stickprovsundersökning. Dessutom 
skulle en totalundersökning vara för resurskrävande med tanke på den korta tidsperioden 
vi har att arbeta utifrån. Urvalet i denna undersökning förklaras mer utförligt nedan. 
  
För den aktuella studien är det viktigt att uppnå en hög grad av generaliserbarhet och 
trovärdighet. Bryman och Bell (2017) anser då att den mest optimala urvalsmetoden är 
sannolikhetsurval, ett annat namn för sannolikhetsurval är slumpmässigt urval. Om en 
forskare använder sig av andra sätt än slumpmässiga urval räknas det som ett icke-
slumpmässigt urval (Bryman och Bell, 2017, s. 192). En fördel med slumpmässigt urval 
är att forskaren har möjligheten att beräkna så kallade väntevärdesriktiga skattningar av 
parametrar som är okända, ett exempel på en sådan skattning är medelvärde (Dahmström, 
2011, s. 233). Vidare finns olika former av slumpmässiga urval såsom; obundet 
slumpmässigt urval, systematiskt urval, klusterurval och stratifierat urval. De olika 
formerna av icke-slumpmässiga urval är bland annat; kvoturval, telefonkatalogsurval, 
rent bekvämlighetsurval, snöbollsurval och typiskt urval (Aczel, 1999, s. 826–853). 
  
Bryman (2008, s. 194) beskriver att det existerar forskare som anser att ett icke-
slumpmässigt urval är minst lika bra som ett slumpmässigt urval. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att forskaren tar kontakt med dem i sin närhet (Bryman och 
Bell, 2017, s. 203). Med ett bekvämlighetsurval blir resultatet svårare att generalisera för 
den valda populationen (Bryman och Bell, 2017, s. 203–205; Lundahl och Skärvad, 1999, 
s. 175). Ett snöbollsurval innebär att forskaren får kontakt med en person i den grupp som 
önskas studeras, som i sin tur sprider enkäten vidare till andra som kan vara relevanta för 
studien (Bryman och Bell, 2017, s. 411–412).  
 
Urvalet av bolånehandläggare kan delvis beskrivas som både ett bekvämlighetsurval och 
ett snöbollsurval. Då vi valde att kontakta personer inom ett flertal banker som vi sedan 
tidigare haft en relation till. Denna relation har varit arbetsmässig, privat eller en annan 
kontakt. Annan kontakt kan vara om vi träffat bankerna på mässor eller evenemang som 
anordnas under studietiden vid Umeå Universitet. Oavsett tidigare relation kontaktades 
bankerna via mail eller per telefon. De kunde sedan hänvisa oss vidare till de ansvariga 
över bolånehandläggarna från respektive bank. För att nå ut till våra respondenter hjälpte 
sedan de ansvariga personerna oss att förmedla enkäten till bolånehandläggarna. 
Bolånehandläggarna fick sedan friheten att sprida enkäten vidare till sina kollegor. 
 
Då vi varit i kontakt med personer från Västerbotten, Hälsingland, Gävleborg, Uppland, 
Södermanland och Västra Götalands län, är det dessa län som finns representerade i 
undersökningen. Eftersom denna metod användes anser vi att urvalsmetoden kan 
klassificeras som ett bekvämlighetsurval, men eftersom kontaktpersonerna sedan sände 
enkäten vidare till deras kollegor som arbetar med bolån, kan det även ses som ett 
snöbollsurval. Vi tycker att detta ger en bra spridning över bolånehandläggare i Sverige, 
vi anser därför att vi kan dra generella slutsatser om den yrkesgruppen och det är enligt 
oss att anse som ett representativt urval för populationen bolånehandläggare. 
 
Enkäten skickades ut till ansvariga för bolånehandläggare från respektive bank onsdagen 
den 14 mars 2018. Den ansvariga fick då bestämma om han eller hon ville skicka den 
vidare till sina anställda. Efter att de fått godkänna enkäten skickades den vidare till 
kontorets bolånehandläggare. Enkäten var öppen för svar under 10 arbetsdagar. 
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Sammanlagt fick vi in 69 svar från denna urvalsgrupp. Totalt skickades enkäten ut till ca 
150 stycken bolånehandläggare. Vilket innebär en svarsfrekvens på ca 45%. 
 
Urvalet av låntagare kan definieras som ett bekvämlighetsurval. Eftersom vi valt att 
publicera enkäten i två grupper på internet via Facebook. Vi valde grupper utifrån 
målpopulationen och det blev därför en grupp som heter "Privatekonomi - tips för alla" 
med ca 2800 medlemmar (2018-03-24) och en grupp som heter "Aktier, sparande och 
privatekonomi" med ca 3300 medlemmar (2018-03-24). Enkäten skickades ut den 14 
mars 2018 och var öppen för svar under 10 arbetsdagar. Detta resulterade i att vi 
sammanlagt tillhandahöll 363 svar från gruppen låntagare, vilket resulterade i en 
svarsfrekvens på ca 6%. För att göra denna grupp jämförbar med gruppen 
bolånehandläggare har vi i studien valt att jämföra de svar som vi fått in från 
bolånehandläggarna med 69 stycken av låntagarnas svar. Detta gjordes för att få lika 
många respondenter från respektive grupp. 
 
Låntagarna valdes ut genom att slumpmässigt välja ut 69 stycken av de 363 av de 
låntagare som svarat på enkäten. Vi genomförde det slumpmässiga urvalet då enkäten 
skickades ut till 150 bolånehandläggare, och för andra låntagare publicerades enkäten i 
två Facebokgrupper med totalt 6100 medlemmar. Det var därför troligt att antal svar från 
andra låntagare skulle vara överrepresenterade, vilket också blev utfallet. Därför valde vi 
att slumpa ut samma antal respondenter ur denna grupp, som vi fått från gruppen 
bolånehandläggare. Då vi ville få alla tester jämförbara med varandra ville vi få samma 
antal svar från båda grupperna. Vi har därför genomfört samtliga tester med 69 
respondenter från vardera gruppen. Vi har sedan kompletterat med att testa våra hypoteser 
och inkludera samtliga bolånetagare som besvarat enkäten. För att med dessa tester 
undersöka om resultatet överensstämmer med resultatet från testerna där ett slumpmässigt 
urval har genomförts. 
  
Resultatet från de tester som genomförts på hypoteserna där samtliga bolånetagare är 
inkluderade återfinns i Appendix 7-11. Som kan utläsas från dessa appendix har ingen 
förändring av resultatet påvisats. Med anledning av detta leder det slumpmässiga urvalet 
inte till något problem i studien. Vi väljer därför att utgå från de tester som är baserade 
på samma antal respondenter från respektive grupp. 
  
Vi valde att publicera vår enkät i de valda Facebookgrupperna eftersom vi ansåg att de 
innehöll respondenter som är intresserade av ämnet, och på så sätt skulle det kunna leda 
till ökad svarsfrekvens. Grupperna som valdes är också seriösa och har regler för vad som 
får (och inte får) publiceras. Vi ansåg därför att de svar vi får in kan antas trovärdiga. 
Dock bör det tas i beaktande att medlemmarna i dessa grupper kan ha ett större intresse i 
ekonomi och finansiering än den genomsnittlige bolånetagaren har, vilket kan leda till ett 
skevt resultat för denna grupp. Detta kommer diskuteras ytterligare i studiens analys. 
Genom dessa två typer av urvalsmetoder hoppas vi att det blir möjligt att nå ut till en bred 
grupp av respondenter och vi anser att urvalsmetoderna lämpar sig bäst för vår specifika 
studie givet de avgränsningar som föreligger. Figur 3 nedan tydliggör studiens praktiska 
metod. 
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FIGUR 3. SAMMANFATTNING AV STUDIENS PRAKTISKA METOD. 

 
5.3 ENKÄT  
 
En enkät konstruerades först via Google Formulär, eftersom denna tjänst är lätthanterlig 
och hade de funktioner som eftersöktes. När enkäten skickades till kontaktpersonerna från 
respektive bank visade det sig att bankernas säkerhetsregler inte tillät denna typ av 
enkätlänk. Sökande började därför efter alternativa lösningar som tilläts av bankernas 
säkerhetssystem. Efterforskning resulterade i att Survio användes. Survio är en 
enkättjänst som kunde köpas och nyttjas under en månads tid och hade de funktionaliteter 
som behövdes för att konstruera studiens enkät. 
 
Enligt Ejlertsson (2014, s. 31) och Trost och Hultåker (2016, s. 82–83) bör enkäter vara 
lättförståeliga för respondenterna men ska ändå försöka förse forskaren med det 
eftersträvade resultatet. Därför har vi i största mån använt oss av ett vardagligt språk och 
gett respondenten möjligheten att svara vet ej/vill inte svara på de flesta frågor. Då vi 
bland annat vill undersöka respondenternas finansiella förståelse kan vissa frågor anses 
svåra, men det är för studiens syfte. Frågornas formulering och svarsalternativen är gjorda 
med ett enkelt språk samt att tidsåtgången för att besvara enkäten kräver maximalt 10 
minuter från respondenten.  
 
Enligt Bryman och Bell bör en enkät också vara enkel att besvara utan alltför invecklade 
frågor för att minimera risken för bortfall (2017, s. 202). Frågorna får inte vara ledande 
och ska vara enkla för att minska risken för enskilda tolkningar (Trost och Hultåker, 2016, 
s. 86–91; Ejlertsson, 2014, s. 54). Enkäten som skickades ut innehöll 21 frågor, med störst 
fokus på respondentens privatekonomi och bolånesituation (se Appendix 1).  
 
 
5.3.1 Enkätfrågornas konstruktion 
Som beskrivits ovan är det av stor vikt att en enkät är enkel att förstå, inte innehåller för 
svåra frågor eller ett ovanligt språk. Vi har i så stor utsträckning som möjligt ställt enkla 
frågor där utrymmet för egna tolkningar är liten. Vidare har vi några påståenden där vi 
ber respondenterna uppskatta i vilken utsträckning respektive påstående stämmer in på 
dem. Några av frågorna kan dock upplevas som svåra, men som tidigare nämnts är det 
nödvändigt med den typ av frågor för att kunna besvara studiens syfte. Dessa frågor, som 
kan anses som svåra, är frågor som liknar Lusardi och Mitchells (2013) enkätfrågor 
gällande ränta och inflation. Dessa frågor rör teorin om finansiell förståelse. 
 
En del andra frågor kan upplevas svåra, men då främst ifall respondenten inte är insatt i 
sin egen privatekonomi, detta är också något som är av stor vikt för oss att mäta för att 
kunna bedriva studien. I dessa fall har frågorna svarsalternativet vet ej/vill inte svara för 
att undvika att respondenten gissar, vilket skulle medföra ett missvisande svar i studien.  
 
En fråga i studien är obligatorisk och det är den första frågan ”Har du bolån i Sverige?” 
Detta för att ge oss möjligheten att ringa in vår målgrupp, bolånetagare i Sverige. Därefter 

Tvärsnittsstudie Stickprovsundersökning Bekvämlighetsurval 
och Snöbollsurval 
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ställs 20 frågor som alla är frivilliga att besvara. Dessa med koppling till respondenternas 
privatekonomi och hur de skulle påverkas av en finansiell förändring. Vidare har frågorna 
koppling till teorierna om flockbeteende, finansiella förståelse och asymmetrisk 
information, detta för att vi ska kunna besvara våra underhypoteser.  
 
Trost och Hultåker (2016, s. 92–93) beskriver att frågornas ordningsföljd är av betydelse 
och det är något som forskaren bör ha i åtanke när enkäten konstrueras. Vidare skriver de 
att bakgrundsfrågorna är av mindre betydelse, de bör hänga samman men kan göra det i 
början eller slutet av enkäten. Vi valde därför att placera dessa frågor i början av enkäten, 
då vi ansåg att det kändes som den mest naturliga ordningsföljden. Även Ejlertsson (2014, 
s. 103) skriver att en enkät bör starta med neutrala frågor, vilket ger oss ytterligare 
anledning att placera bakgrundsfrågorna i början av enkäten. Sedan har vi försökt lägga 
resterande frågor i en sammanhängande ordning.  
 
Vi har sex bakgrundsfrågor (inklusive den första frågan gällande om respondenten har 
bolån eller ej), som inkluderar kön, ålder, utbildningsgrad, partner, samt anställningsform. 
Då Lusardi och Mitchell (2013) kom fram till att kvinnor är mer benägna än män att svara 
vet ej/vill inte svara om de är osäkra på en fråga vill vi undersöka om detta även är 
förekommer i vår studie. Detta kommer inte testas genom hypoteser utan istället 
diskuteras utifrån den deskriptiva statistiken (se avsnitt 6.1). Gällande ålder, vill vi också 
se om det finns en skillnad i ålder, eftersom enkäten slumpas ut är det stor sannolikhet att 
många av respondenterna hamnar inom olika åldersspann. Utbildningsgrad är ytterligare 
en faktor som kommer att testas, framförallt för att se om det föreligger någon skillnad 
gällande den finansiella förståelsen mellan grupperna. Eftersom den ena av våra 
målgrupper är bolånehandläggare kan också tänkas att den gruppen i större utsträckning 
har någon form av eftergymnasial utbildning, än vad andra bolånetagare har. Detta 
eftersom det på några av de studerade bankerna är ett krav för att få den befattningen i 
dagsläget. 
 
Vidare följer frågor som rör respondentens bolån. Där det inledningsvis ställs en fråga 
hur bolånetagarna gick tillväga när bolånet togs. Denna fråga syftar till att studera om det 
existerar asymmetri i informationsinhämtning mellan grupperna. Sedan kommer 
ytterligare frågor gällande storlek, belåningsgrad och bindningstid på bolånet. Därefter 
följer frågor gällande respondentens fasta utgifter, och hur stor del av de fasta utgifterna 
som utgörs av bolånekostnader. Dessa frågor syftar till att undersöka hur exponerade 
respektive grupp är för ett prisfall på bostadsmarknaden, och hur detta skulle påverka 
respondenterna.  
 
Sedan kommer en direkt fråga om respondenten skulle klara av en räntehöjning till 7%. 
Denna fråga liknar en fråga i Nordeas så kallade bolånebarometer (Gabrielsson, 2017). 
Frågan syftar till att undersöka hur respondenterna kan hantera denna typ av finansiell 
förändring.  Därefter följer två frågor och tre påståenden gällande amortering och hur 
respondenten förhåller sig till det.  
 
Fråga 17 och 18 berör flockbeteendeteorin, medias påverkan och spekulationer kring 
bostadsmarknaden. Främst för att se om respondenterna tenderar att bete sig på ett särskilt 
sätt för att “flocken” gör det, eller för att det uppstått osäkerhet och spekulationer på 
bostadsmarknaden. De sista tre frågorna rör finansiell förståelse, och liknar frågor som 
Lusardi och Mitchell (2013) ställde i sin undersökning. Detta gör att det finns tidigare 
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resultat på liknande frågor samt att detta är etablerade mått för att mäta den finansiella 
förståelsen.  
 
 
5.3.2 Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes för att ge oss möjligheten att upptäcka problem eller 
missförstånd gällande enkätens frågor och enkätkonstruktionen. Pilotstudien 
genomfördes innan vi skickade ut den slutgiltiga enkäten. Denna studie försäkrade oss 
om att enkäten mäter det den avser att mäta och att frågorna är enkla att förstå. Detta för 
att minimera risken för att respondenterna feltolkar frågorna.  
 
Pilotstudien genomfördes av tio universitetsstudenter och sex kontaktpersoner från bank 
1–5 Dessa personer bestod av både kvinnor och män i olika åldrar. 
Universitetsstudenterna fick först granska enkäten och gav oss sedan konstruktiv kritik 
där de ansåg att det fanns chans till förbättring. Studien var en möjlighet för oss att 
förbättra vår enkät och få respons från en oberoende part. De kunde se på enkäten från ett 
annat perspektiv och detta gjorde oss medvetna om att vissa frågor borde omformuleras 
och/eller förtydligas. Vi tog denna respons på största allvar och anser att enkäten blev 
tydligare och bättre efter att pilotstudien genomfördes. Efter den första pilotstudien 
skickade vi enkäten till ansvarig över bolånehandläggare på respektive bank.  
 
Några exempel på förbättringar som genomfördes efter pilotstudien är bland annat att vi 
förtydligade frågorna och ändrade om formalia i dem. Eftersom vi ville undersöka 
ekonomin för hela hushållet valde vi därför att förtydliga detta i flertalet frågor. Vi 
adderade även en fråga angående hur respondenterna bor, om respondenten bodde 
tillsammans med en partner eller inte. Fortsättningsvis omformulerade vi de frågor där vi 
endast frågat om personens ekonomi och frågade istället om hushållets utgifter och 
intäkter. Detta för att minimera risken att några respondenter svarade hur mycket pengar 
som de själva har kvar medan andra svarar för hela hushållet.  
 
Vi adderade även ett antagande på de tre sista frågorna gällande respondenternas 
finansiella förståelse. Innan genomförandet av pilotstudien var frågan ställd “Om du har 
100 kr på ett sparkonto i början av året hur mycket kommer du då att ha på samma konto 
i slutet av året, givet en ränta på 2%?” Det blev här otydligt för de som besvarade enkäten 
om insättningar eller uttag skett under året. Vi adderade därför ett antagande om 
insättningar/uttag för att göra frågan tydligare. Den färdigställda frågan blev därför “Om 
du har 100 kr på ett sparkonto i början av året hur mycket kommer du då att ha på samma 
konto i slutet av året, givet en ränta på 2%? (Anta att inga insättningar/uttag sker under 
året)”. Vi genomförde även andra justeringar av mindre vikt och beskriver därför inte 
dessa ingående.  
 
 
5.4 BORTFALL OCH SVARSFREKVENS 
 
Bortfall uppstår när någon av respondenterna som enkäten skickats till väljer att inte 
medverka. Det kan vara av olika anledningar, men det innebär att enkäten inte besvaras 
av samtliga tilltänkta respondenter (Bryman och Bell, 2017, s. 202). Detta kan bero på att 
respondenterna inte tar frågorna på allvar samt att vissa respondenter väljer att inte 
besvara alla frågor (Bryman och Bell, 2017, s. 202). Vidare beskriver Bryman och Bell 
(2017) att internt bortfall innebär att en respondent väljer att inte besvara en eller flera 



 39 

frågor eller att respondenten helt enkelt missar att besvara någon fråga (Bryman och Bell, 
2017, s. 329).  
 
Bryman och Bell (2017) beskriver ett flertal åtgärder som forskaren kan utföra för att 
minska bortfallet vid enkätundersökningar. De åtgärder som rekommenderas är bland 
annat att utforma ett bra introduktionsbrev. Det är viktigt att detta brev beskriver syftet 
med undersökningen och beskriver vilka respondenter som valts ut och varför. De 
poängterar även vikten av att veta vilka individer som besvarat enkäten, detta för att på 
ett smidigare sätt ge forskaren möjligheten att skicka ut påminnelse till dessa. Vidare 
beskriver Bryman och Bell (2017) vikten av tydliga instruktioner, intressant layout, 
minimera öppna frågor och slutligen erbjuda någon form av ersättning för att individerna 
tog sig tid att besvara enkäten (Bryman och Bell, 2017, s. 241–242). 
 
Svarsfrekvensen är det antal svar forskaren får delat på antal utskickade enkäter, 
svarsfrekvensen utgör den procentuella del av samplet som besvarar enkätens frågor. Vi 
i den aktuella studien skickat enkäten till ca 150 bolånehandläggare på olika banker 
runtom i Sverige. Vi har då fått information från respektive kontaktperson vid varje bank 
som berättat hur många handläggare han/hon faktiskt har skickat enkäten till. Vi kan dock 
inte vara helt säkra på att enkäten inte skickats vidare till andra kollegor eller delats på 
andra sätt. Om vi utgår från att den skickats till 150 stycken bolånehandläggare, vilket är 
det sammanlagda antalet vi fått bekräftat från respektive kontaktperson, har vi en 
svarsfrekvens på ca 45%. 
 
Bland andra låntagare är svarsfrekvensen inte lika hög, vi har totalt fått in 363 svar ifrån 
ca 6100 medlemmar i Facebookgrupperna. Även här finns det möjlighet att andra besvarat 
enkäten som inte är medlem i någon av grupperna men som ändå fått åtkomst till vår 
webbenkät. Detta är något vi inte har någon vetskap om och vi kommer därför bortse från 
detta. Svarsfrekvensen i denna grupp blev ca 6%. Dock är det svårt att jämföra denna 
svarsfrekvens eftersom vi inte kan mäta hur många av de 6100 medlemmarna som faktiskt 
tagit del av enkäten. Bryman och Bell (2017, s. 243) beskriver också att om studien 
bygger på ett bekvämlighetsurval är en lägre svarsfrekvens acceptabel.  
 
Detta pekar på att de personer som vi haft personlig kontakt med från bankerna i större 
utsträckning har valt att besvara enkäten än de vi inte haft någon personlig kontakt med. 
Efter att vi fått in 249 svar från Facebookmedlemmarna valde vi att gå vi ut med en 
påminnelse i båda grupperna och då fick vi in ytterligare 114 svar. 
 
 
5.5 DATABEARBETNING 
  
För att få fram det datamaterial som ska ligga till grund för de modeller som används vid 
hypotesprövningen har som tidigare nämnts enkäter utformats via Survio, en plattform på 
internet. Detta bidrog till att materialinsamlingen blev relativt simpel. Det insamlade 
datamaterialet fördes sedan med ett knapptryck över till Excel. Därefter kodades alla 
svarsalternativ i datamaterialet om till siffror och importerades sedan över från en fil i 
Excel till statistikprogrammet STATA 15. STATA användes för att ta fram den 
deskriptiva statistiken och för att testa studiens hypotestester. 
 
Studien har antagit ett deduktivt synsätt, där vi utformat hypoteser utifrån befintlig teori. 
För att möjliggöra för denna hypotesprövning är det av stor vikt att välja en relevant 
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konfidensnivå. Lantz beskriver (2014, s. 193) hur forskaren ska tolka den valda 
konfidensnivån. Om konfidensnivån utses till 95% betyder det att sannolikheten för att 
forskaren har rätt angående utfallet är 95%. Vidare beskriver Lantz (2014, s. 195) att 
motsatsen till konfidensnivån är den så kallade signifikansnivån vilket då förklarar den 
sannolikhet att ett typ-ett fel kan förekomma, vilket innebär att forskaren förkastar en 
nollhypotes som egentligen bör accepteras. Vilket innebär att om forskaren väljer en 
konfidensnivå om 95%, kan forskaren med 95% säkerhet säga att det inte är slumpen som 
avgör om de väljer att förkasta nollhypotesen, utan det är då statistiskt säkerställt (Lantz, 
2014, s. 195). 
 
Vid en analys av tidigare studier inom det aktuella ämnet har olika signifikansnivåer 
identifierats. Flera tidigare forskare bland annat Dell'Ariccia et al. (2008) och Lusardi och 
Mitchell (2013) har använt en signifikansnivå på 5%, de har även nyttjat andra nivåer 
som 10% och 1%. Eftersom 5% är den vanligaste nivån att använda (Bryman och Bell, 
2017, s. 344) har vi valt att utgå från den nivån när vi genomfört våra tester. 
 
Som tidigare nämnts kodades samtliga av enkätens svarsalternativ om till siffror för att 
kunna genomföra de statistiska tester som behövdes för att besvara studiens syfte. 
Kodningen innebar att olika alternativ eller intervall ersattes med en siffra. Intervallen 
kodades om i kronologisk ordning där den lägsta siffran motsvarade den lägsta nivån (se 
Tabell 3). Sedan döptes respektive variabel om till det som den avsett att testa. Det namnet 
som variabeln ersattes med var i många fall samma som enkätfrågan. Detta för att kunna 
särskilja svaren från varandra och säkerställa att vi testade rätt variabel vid rätt test. 
 
Detta möjliggjorde även att vi kunde rangordna svarsalternativen, som exempelvis 
respondenternas anställningsform, där bolånehandläggare erhöll koden 1 och andra 
låntagare erhöll koden 0. Vidare har även övriga svarsalternativ i enkäten kodats om för 
att kunna användas i STATA, dessa svarsalternativ är både frågor med intervall, öppen 
fråga samt frågor med flera olika alternativ. I figur 4 nedan presenteras en 
sammanfattning av studiens databearbetning.  
 

 
FIGUR 4. SAMMANFATTNING AV DATABEARBETNING.  

 
I Tabell 3 nedan redovisas ett urval av den kodning som genomförts för att kunna utföra 
testerna i STATA. Kodningen har gjorts i kronologisk ordning, vilket innebär att den 
lägsta koden matchar den lägsta nivån på svarsalternativet. Alternativt har fel svar fått 
kod 0 och rätt svar fått kod 1. De svar som erhållits för svarsalternativet vet ej/vill inte 
svara har strukits för de frågor där detta alternativ funnits. Detta för att enklare påvisa en 
skillnad mellan grupperna.     
 
 
 
 
 
 

Enkätinsamling Kodning 
Excel

Importering 
till STATA

Deskriptiv 
statistik Hypotestester 
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TABELL 3. URVAL KODADE FRÅGOR I STATA 

Fråga    
5. Anställningsform?  Svarsalternativ Kod 
 Bolånehandläggare 1 
 Annat 0 
6. Hur gick du tillväga när du 
skulle ta ditt bolån?  

Svarsalternativ  Kod  

 Jag samlade information  1 
 Jag samlade inte information  0 
 Annat  - 
7. Totala storlek bolånet? Svarsalternativ  Kod 
 0–999 999 kr 1 
 1 000 000–1 999 999 kr 2 
 2 000 000–2 999 999 kr 3 
 3 000 000–3 999 999 kr 4 
 4 000 000–4 999 999 kr 5 
 5 000 000–5 999 999 kr 6 
 6 000 000–6 999 999 kr 7 
13. Räntehöjning till 7%? Svarsalternativ Kod 
 Ja 1 
 Nej 0 
 Vet ej/ Vill inte svara - 
16.Påstående amortering Svarsalternativ Kod 
 Instämmer i mycket låg grad  1 
 Instämmer i låg grad 2 
 Instämmer i varken låg/hög grad 3 
 Instämmer i hög grad 4 
 Instämmer i mycket hög grad  5 
17. Påstående från bekant 
gällande räntehöjning   

Svarsalternativ Kod 

 Skulle försöka binda mitt bolån till en längre 
bindningstid 

0 

 Skulle söka efter relevant information på egen hand 0 
 Skulle höra av mig till min bank för att diskutera 

påståendet 
0 

 Skulle inte bry mig om påståendet 1 
 Vet ej/vill inte svara - 
18. Påstående medias 
spekulationer 

Svarsalternativ Kod 

 Instämmer i mycket låg grad  1 
 Instämmer i låg grad 2 
 Instämmer i varken låg/hög grad 3 
 Instämmer i hög grad 4 
 Instämmer i mycket hög grad  5 
19. Hur mkt är 100kr på ett 
sparkonto med 2% efter 1år? 
(Antag inga in/utsättningar) 

Svarsalternativ Kod 

 Mindre än 102 kr 0 
 Mer än 102 kr 0 
 102 kr 1 
 Vet ej/vill inte svara - 
21. Värdet på pengarna om 
1år? (Inflation 2%) 

Svarsalternativ  Kod 

 Värdet på pengarna har minskat  1 
 Värdet på pengarna är oförändrat  0 
 Värdet på pengarna har ökat  0 
 Vet ej/vill inte svara  - 
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5.6 STATISTISKA VERKTYG  
 
Histogram genomfördes för att utläsa datamaterialets fördelning. Dessa tester visade på 
att datat inte är normalfördelat och utifrån detta har icke-parametriska tester genomförts. 
Enligt Saunders et al. (2012, s. 508) används icke-parametriska tester när det framgår att 
studiens data inte är normalfördelad, därför lämpar sig denna metod väl i denna studie. 
Detta kommer beskrivas ytterligare i avsnitt 5.6.1. Vidare i detta kapitel kommer 
redogöras för de statistiska test som genomförts. Vilka är Histogram, Mann Whitney U-
test (hädanefter MWU-test), F-test, korrelationsmatris, Variance Inflation Factor-test 
(hädanefter VIF-test), Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-test (hädanefter BPCW-test), 
multipla regressionsanalyser, både genom minstakvadratmetoden (hädanefter MKM) och 
genom logistiska regressioner (hädanefter LR) samt Chi-två-tester (hädanefter Chi2-test).  
 
 
5.6.1 Fördelning av data  
För att utreda att den valda icke-parametriska statistikmetoderna, MWU-test, var korrekta 
att använda testades datamaterialets fördelning i histogram. Anledningen till att vi 
skapade histogrammen var för att vi i den aktuella studien skulle få stöd för valet av 
metodik, men också för att ge läsaren en visuell bild över datamaterialets fördelning. För 
att klargöra detta symmetriska mönster inkluderades en normalfördelningskurva i 
histogrammen. Histogram utfördes för samtliga variabler, i Appendix 2 presenteras ett 
urval av dessa. Saunders et al. (2012, s. 495) beskriver hur dessa figurer av histogrammen 
ska tolkas. Han menar att om observationerna är samlade till höger om medelvärdet och 
har en lång svans till vänster är datat negativt snedfördelat och om motsatsen infinner sig 
är datat positivt snedfördelat.  
 
Som nämnts tidigare är icke-parametriska metoder bäst lämpade för ett icke-
normalfördelat data (Saunders et al., 2012, s. 508). Saunders et al. (2012, s. 510) menar 
att en normalfördelning innebär att varje kvantitativ variabel ska vara normalfördelad och 
då också vara samlade kring medelvärdet i ett regelbundet mönster. Vidare menar 
Saunders et al. (2012, s. 495) att ett regelbundet mönster visar på att datamaterialet är 
enhetligt fördelat kring den högsta svarsfrekvensen, genom våra histogram har vi kunnat 
se att vår data inte uppfyller dessa krav. Saunders et al (2012, s. 495) beskriver även att 
forskaren kan använda sig av frekenspolygoner för att beskriva distributionen av de 
värden som de använder. Vi valde dock att genomföra histogram då vi anser att dessa på 
ett tydligt sätt redogör för datamaterialets fördelning.  
 
Även Lantz (2014, s. 143) beskriver kraven för parametriska metodval och ställer då upp 
följande två antaganden som bör ses över vid valet, (1) variabeln som analyseras ligger 
på en kvantitativ variabelskala, och (2) variabeln som analyseras kännetecknas av 
normalfördelning i populationen som urvalet kommer ifrån. Lantz menar vidare att om 
något av dessa antaganden inte är uppfyllda gör forskaren systematiska fel om forskaren 
trots detta väljer att genomföra parametrisk metodik. Lantz (2014, s.143) beskriver även 
att de systematiska fel som uppkommer vid val av fel metodik kan undvikas. Eftersom 
det i de flesta parametriska metoderna finns icke-parametriska motsvarigheter. Den 
aktuella studien har tagit stöd från detta vid valet av relevanta tester. De histogram som 
genomfördes visade på att de variabler som analyseras kännetecknas av något annat än 
normalfördelning i populationen.  
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Vi väljer därför, med stöd från analysen av dessa diagram samt med stöd från Saunders 
et al (2012) och Lantz (2014) att utgå från icke-parametriska metoder när vi genomför 
studiens tester. 
 
 
5.6.2 Mann Whitney U-test  
Ett MWU-test är ett bra alternativ till ett t-test om datat inte är normalfördelat. Ett MWU-
test lämpar sig bra när forskaren vill testa två oberoende variabler (Lantz, 2014, s. 368), 
vilket vi syftar till att göra. MWU-testet används för att säkerställa om skillnaden mellan 
två grupper är statistiskt säkerställd eller om den bara är slumpmässig (Saunders, 2012, 
s. 520).  
 
Eftersom vi valt att testa två olika grupper med icke-normalfördelat data, anser vi att ett 
MWU-test (kommando ranksum i STATA) är bäst lämpat. Alla MWU-tester som 
genomförts har gjorts i STATA med en signifikansnivå på 5%, där den beroende 
variabeln vid varje test varit bolånehandläggare eller annan låntagare då vi vill studera 
om det föreligger en skillnad mellan dessa två grupper. I de MWU-tester som genomförts 
har vi studerat flera olika oberoende variabler. Resultatet från dessa test redovisas i avsnitt 
6.2–6.3.  
 
  
5.6.3 Multipel regressionsanalys  
Lantz (2014, s. 387) beskriver att om forskaren vill analysera sambandet mellan olika 
variabler är regressionsanalys den vanligaste metoden. I en regressionsanalys studeras 
hur utfallet för en viss variabel påverkas av värdet på andra variabler. Han beskriver tre 
olika syften med en regressionsanalys, (1) studera relationens styrka mellan den beroende 
variabel, och de olika oberoende variablerna (hädanefter prediktorer), (2) hjälper 
forskaren att undersöka hur stark relationen är mellan varje enskild prediktor och den 
beroende variabeln, samt (3) skapa en modell som gör det möjligt för forskaren att 
förutsäga värdet på den beroende variabeln. Lantz beskriver vidare att det finns olika 
typer av regressionsanalyser och att den linjära endast använder sig av en oberoende 
variabel vid analyseringen.  
 
Den aktuella studien kommer utgå från MWU-tester för att besvara forskningsfrågan. Vi 
kommer sedan styrka dessa tester genom att utföra regressioner. Det är därför av intresse 
att undersöka om en skillnad mellan grupperna kan bero på fler prediktorer än 
anställningsform, som utreds i MWU-testerna. Vi kommer därför använda oss av två olika 
regressionsmodeller (MKM och LR) för att ha möjligheten att testa fler prediktorer. 
Genom användningen av dessa regressioner kan, enligt Lantz (2014, s. 429), fler än en 
prediktor inkluderas för att beskriva vad som förklarar den beroende variabel som 
undersöks. Modellen som ligger till grund för den aktuella studien är följande:  
 
Teoretisk modell (specificeringar av samtliga regressioners teoretiska modeller återfinns 
i Appendix 3) 
 

𝐵𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑖 =  𝛼0 + 𝛼1𝑌𝑟𝑘𝑒𝑖, + 𝛼2𝐾ö𝑛𝑖, + 𝛼3Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖,+, 𝛼4𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖,
+ 𝛼5𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑖 + 𝛼6𝐵𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑖 + 𝛼7𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖
+ 𝛼8𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣𝑖 + 𝜀𝑖 
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där,  
𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜎, 𝛿= Konstanter  
𝜀 = Slumpterm  
 
Vidare menar Studenmund (2014, s. 9) att det är osannolikt att den beroende variabeln 
kan förklaras helt och hållet av de prediktorer forskaren väljer att inkludera i modellen. 
Han anser därför att en stokastisk (slumpmässig) slumpterm kan inkluderas i den 
teoretiska modellen. Vi har med utgångspunkt från detta innefattat en slumpterm i den 
teoretiska modellen. Detta genomfördes för att möjliggöra en fullständig förklaring av 
den beroende variabeln. I den skattade modellen har ingen slumpterm inkluderats, detta 
eftersom det inte är möjligt att skatta en slumpterm.  
 
I studien har som tidigare nämnts MKM (kommando regress i STATA) använts för att 
utföra några av regressionerna. Denna metod beskrivs av Studenmund (2014, s. 37) som 
det vanligaste sättet att utföra en regression. MKM betyder att regressionen innefattar 
summan av residualerna i kvadrat (Lantz, 2014, s. 391). MKM används för att hitta en 
alternativ lösning till ekvationer som inte har en gemensam skärningspunkt, då de består 
av för många ekvationer. MKM ger då en lösning till den närmaste skärningspunkten för 
samtliga ekvationer (Abdelmassih, 2018). 
 
Vidare har även LR (kommando logistic i STATA) utförts för några av testerna. Denna 
metod har använts då utfallsmåttet har kunnat kodats om till 0 och 1. Vilket innebär att 
det är en binär variabel med två nivåer och respondenten kan endast tillhöra en av 
nivåerna. För den fråga som ställts inom finansiell förståelse och behandlade ämnet 
inflation, ger för rätt svar 1 och för fel svar 0 i den kodning som gjorts i STATA. Denna 
metod har valts då vi ämnar studera hur olika kategoriska och kontinuerliga variabler är 
associerade med ett binärt utfall (Eduq utbildning, 2018). Genom att utföra LR får 
forskaren ut ett så kallat odds ratio, ett odds för att händelsen som testas kan ske. Om 
odds ratio är större än 1 innebär det ett positivt samband och om odds ratio är mindre än 
1 har variablerna ett negativt samband. Ett odds ratio på 1 innebär att det inte finns något 
samband mellan prediktor-variabeln och utfalls-variabeln (Eduq utbildning, 2018).  
 
Vid analys av de regressioner som genomförts med MKM har den genomsnittliga 
koefficienten och p-värdet studerats, medan analyser av LR utgått från odds ratio och p-
värdet. Dessa analyser har genomförts för att ge oss möjligheten att dra slutsatser kring 
om resultaten i regressionerna stämmer överens resultatet från MWU-testerna. Samt för 
att undersöka om fler prediktorer kan förklara sambandet mellan grupperna.  
 
 
5.6.4 F-test  
En central del vid hypotesprövning är att utreda om regressionsmodellerna är signifikanta 
(Greene, 2012, s. 166). För att undersöka om modellen i den aktuella studien är signifikant 
används ett F-test. Ett F-test undersöker om prediktorerna hjälper till att förklara den 
beroende variabeln. Med andra ord, vid F-test är nollhypotesen att ingen av prediktorerna 
har ett linjärt samband med den beroende variabeln (Lantz, 2014, s. 428). För att 
undersöka om MKM regressionerna var signifikanta utfördes F-test (se avsnitt 6.6). Detta 
gjordes inte för LR då f-värdet inte återfinns för denna typ av regression.  
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5.6.5 Förklaringsgrad  
Greene (2008, s. 34) beskriver förklaringsgraden och hur den förhåller sig. Han menar då 
att förklaringsgraden kan anta ett värde mellan 0% och 100%. Värdet på 
förklaringsgraden beskriver hur mycket variationen i en variabel som kan förklaras av 
variationen i en annan variabel. Förklaringsgraden (R^2) presenteras för samtliga av 
studiens regressioner både för de regressioner som genomförts som MKM och LR (se 
avsnitt 6.5).   
 
I avsnittet redovisas även den justerade förklaringsgraden (R^2 (adj)) för de regressioner 
som genomförts via MKM. Detta mått tar hänsyn till antalet prediktorer som är 
inkluderade i regressionen, och därför justeras måttet ned något (Greene, 2008).  
 
 
5.6.6 Chi-två-test 
Bryman och Bell (2017, s. 354) beskriver att om forskaren undersöker två kategoriska 
variabler är Chi2-test mest korrekt att använda. Syftet med ett chi2-test är att utreda hur 
säker forskaren kan vara på att ett samband mellan de två variabler som testas existerar. 
Utifrån detta resultat hoppas forskaren kunna utesluta att denna eventuella relation endast 
beror av slumpen. Chi-två värdet som observeras ställs sedan i relation till den statistiska 
signifikansnivån som valts ut (Bryman och Bell, 2017, s. 345). Om det observerade p-
värdet skulle få ett lägre värde än signifikansnivån föreligger ett beroendeförhållande 
mellan variablerna (Aronsson, 1999, s. 160). Eftersom några av de tester som genomförts 
via MWU-tester innehåller två kategoriska variabler har dessa kompletterats med Chi2-
tester (kommando tabulate, chi2 i STATA). Detta för att stärka resultatet i studien och 
använda det statistiska verktyget som är mest korrekt för de variabler som undersöks.  
 
 
5.7 REGRESSIONSDIAGNOSTIK 
 
När forskaren använder sig av multipel regression är det av stor vikt att beakta ett antal 
antaganden. Dessa antaganden måste vara uppfyllda för att forskaren ska kunna dra 
slutsatser från resultatet (Greene, 2008, s.44). Modellen som används måste av den 
anledningen justeras för att resultatet ska uppnå en hög trovärdighet och minska risken 
för ett sneddrivet resultat. Existensen av heteroskedasticitet och multikollinearitet 
kommer därför att bearbetas för våra multipla regressionsmodeller. För att testa 
modellerna för multikollinearitet har en korrelationsmatris genomförts i STATA. Denna 
kompletterades sedan med ett VIF-test. För att utreda om det förekommer 
heteroskedasticitet används ett BPCW-test.  
 
 
5.7.1 Multikollinearitet 
Studenmund (2014, s. 103) menar att kollinaeritet uppstår när en beroende variabel har 
en perfekt linjär korrelation med de prediktora variablerna. Enkelt förklarat innebär detta 
att dessa variabler med en perfekt linjär korrelation är identiska, och därför förklarar 
samma sak. Detta resulterar i att MKM inte kommer kunna särskilja dessa två från 
varandra (Studenmund 2014, s. 103). Om denna kollinaeritet omfattar fler än två 
prediktorer kallas det för perfekt multikollinearitet. Multikollinearitet kan även uppstå om 
summan av två variabler är lika med den tredje variabeln. Om något av detta skulle 
inträffa redogörs för tre lösningar, (1) utesluta den ena variabeln, (2) öka datamaterialets 
storlek eller, (3) ignorera problemet. De två första lösningarna hjälper forskaren att öka 
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tillförlitligheten i modellen (Studenmund, 2014, s. 275–277). Studenmund (2014, s. 271) 
beskriver att det sällan påträffas perfekt linjär kollinaeritet, och att det alltid kommer 
påträffas någon form av kollinaeritet. Det blir därför av intresse att utreda till vilken grad 
denna kollinaeritet förekommer.  
 
För att undersöka detta kan en korrelationsmatris studeras (kommando spearman i 
STATA). I den aktuella studien har en Spearmans rho (hädanefter Spearmans 
korrelationsmatris) använts. Denna typ av korrelationsmatris ska användas om den ena 
variabeln ligger på ordinalnivå och den andre variabeln på intervall-/kvotnivå. Eftersom 
vi i den aktuella studien vill beräkna korrelationen mellan en ordinalvariabel och en 
intervall-/kvotvariabel måste Spearmans korrelationsmatris användas.  
 
För att tolka korrelationsmatrisen används korrelationskoefficienten. En 
korrelationskoefficient beskriver det linjära sambandet mellan två variabler (Saunders et 
al., 2012, s. 521). Denna koefficient kan ta vilket värde som helst mellan –1 och 1, ett 
värde på 1 representerar en perfekt positiv korrelation mellan de två variablerna, ett värde 
på -1 påvisar istället en perfekt negativ korrelation (Saunders et al., 2012, s. 521). 
 
För att komplettera kollerationsmatrisen har även VIF-tester (kommando vif i STATA) 
utförts för de regressioner som utförts genom MKM. Dessa test undersöker till vilken 
grad den beroende variabeln förklaras genom prediktorerna i modellen (Studenmund, 
2014, s. 273; Baum, 2006, s. 85). Om detta test skulle påvisa ett högt VIF-värde skulle 
det tyda på multikollinearitet i stor utsträckning. För de logistiska regressionerna finns 
ingen funktion där VIF-värde kan utläsas. Vi har därför inte använt detta komplement för 
dessa regressioner. Eftersom regressionerna endast används som ett komplement i den 
aktuella studien bör det inte skapa några problem att VIF-värden inte återfinns för 
samtliga regressioner.  
 
 
5.7.2 Heteroskedasticitet 
När en regressionsanalys genomförs kan heteroskedasticitet uppstå, vilket 
sammanfattningsvis innebär att variansen hos feltermen inte är konstant (Studenmund, 
2014, s. 102–103). Det innebär att när värdet på en prediktor ökar, minskar (alternativt 
ökar) den oförklarade variationen i den beroende variabeln. Ett av de vanligaste skälen 
till att heteroskedasticitet uppstår är för att det fattas en variabel som påverkar den 
beroende variabeln (Greene, 2008, s. 178). För att minska risken för felaktiga resultat är 
det viktigt att testa att detta inte förekommer.  
 
Därför har vi genomfört ett så kallat BPCW-test (kommando hettest i STATA) för att testa 
för heteroskedasticitet i modellen (se Tabell 17). Detta test är en regression av de 
kvadrerade residualerna, som undersöker om residualerna har samma varians (Baum, 
2006, s. 145). BPCM-test har genomförts för de regressioner som utförts genom MKM. 
För LR är inte BPCW-tester möjliga. Det finns heller ingen motsvarighet till detta test för 
att utreda heteroskedasticitet i de modeller som används för de logistiska regressionerna.  
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5.8 KRITIK MOT PRAKTISK METOD  
 
Detta avsnitt avser att ge en diskussion kring det praktiska metodvalet för att tydliggöra 
vilka eventuella nackdelar som existerar med metodvalet. Detta har utförts för att öka 
trovärdigheten med den valda metoden, och ge läsaren en förståelse för de brister som 
kan förekomma. Trots de nackdelar och brister som existerar i denna typ av metod, 
kommer den valda metoden att motiveras till varför det anses som det bästa alternativet 
för den aktuella studien.  
 
Då mycket fakta lagts fram från olika forskare angående olika undersökningsmetoder är 
vi medvetna om att en totalundersökning vore att föredra för att kunna dra slutsatser om 
hela populationen. Den aktuella studien har genomförts under en kortare period vilket 
inneburit att en totalundersökning inte varit möjlig att genomföra. Detta kan medföra en 
risk att insamlad data inte är representativ för hela populationen. Vi anser dock att 
respondenterna representerar målgruppen väl. Främst för att vi fått stor spridning bland 
respondenterna från båda grupperna. Då bolånehandläggare från fem banker har deltagit 
i undersökningen, och då Facebookgrupperna innehöll medlemmar från hela landet. Vi 
bör därför kunna dra slutsatser om bolånetagare i Sverige.  
 
Vidare förekommer även kritik mot studiens urvalsmetod. Den beskrivs delvis som ett 
bekvämlighetsval, där ansvarig över bolånehandläggare blivit kontaktad utifrån erhållna 
kontaktuppgifter, och delvis som ett snöbollsurval eftersom denna kontaktperson sänt 
enkäten vidare till kollegor inom den valda målgruppen. Detta kan leda till att det 
uppkommer svårigheter att generalisera resultatet till populationen. Trots denna 
problematik anser vi att den geografiska spridningen samt att vi fått kontakt med flera 
bolånehandläggare från flera olika banker i Sverige, ger ett generaliserbart resultat för 
bolånetagare i Sverige.  
 
Kritik kan även riktas mot urvalsstorleken i respektive grupp. Den kan anses vara relativt 
låg vid en jämförelse av de totala antalet bolånehandläggare och andra låntagare som 
finns i Sverige. Urvalsstorleken har blivit begränsad då den gällande tidsramen inte gör 
det möjligt att nå ut till alla i populationen. 
 
Bryman och Bell (2017) redogör även för kritik med enkätundersökningar jämfört med 
strukturerade intervjuer. Några exempel på den kritik som de riktar mot enkäter är bland 
annat att forskaren inte har möjlighet att hjälpa respondenterna vid funderingar och att 
detta kan bidra till att bortfallet ökar då det finns riks för att respondenterna misstolkar 
frågan. Detta kan då leda till att de helt avstår att besvara den specifika frågan eller väljer 
att avstå att delta i enkätundersökningen. Forskaren ska heller inte ställa alltför många 
frågor i en enkätundersökning, respondenten kan då tröttna på att besvara enkäten vilket 
ökar bortfallet. Det gör det därför svårt för forskaren att ställa alla de frågor de vill ha svar 
på. Vid en enkätundersökning är de inte möjligt att samla in tilläggsinformation (Bryman 
och Bell 2017, s. 256–257). 
 
Bortfallet som uppstår vid en enkätundersökning kan innebära att det finns en ökad risk 
för fel och skevheter vid resultatbearbetningen (Bryman och Bell, 2017, s. 239–240). I 
den aktuella studien har vi försökt minimera bortfallet, vi har därför valt att genomföra 
internetbaserade enkäter istället för postbaserade enkäter. Detta då Bryman och Bell 
(2017, s. 241) menar att detta kan bidra till ytterligare ökat bortfall. Detta innebar att vi 
valde att inte slumpa ut enkäten till någon av bankernas kunder, då detta endast kunde 
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ske via postenkäter. Vi anser därför att vår valda metod är bättre lämpad för att minimera 
den typ av bortfall som uppkommer vid postenkäter.  
 
Slutligen kan även kritik riktas mot den valda metoden gällande databearbetningen samt 
vilka statistiska verktyg som använts i den aktuella studien. Vi hävdar att eftersom vi 
tidigt insåg att vårt data inte var normalfördelat använde vi icke-parametriska tester för 
att pröva våra hypoteser. Enligt Saunders et al. (2012, s. 508) är dock parametriska 
metoder ett bättre alternativ då de i många fall har en högre statistisk styrka och ger en 
mer deskriptiv bild av datat än vad de icke-parametriska metoderna gör. Vi valde dock 
att ändå använda de icke-parametriska metoderna då ett av grundantagandena för att 
nyttja de parametriska testerna inte blev uppfyllda, nämligen att populationen som urvalet 
tagits ifrån är normalfördelad (Lantz, 2014, s 143). Trots beskriven kritik mot den valda 
praktiska metoden anser vi att metoden som vi har använt är bäst lämpad för den aktuella 
studien utifrån givna förutsättningar.  
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6. EMPIRI  

I empirin redovisas resultatet från datainsamlingen. Inledningsvis presenteras det 
insamlade datamaterialet från respondenternas enkätsvar i form av deskriptiv statistik. 
Därefter redovisas resultatet från studiens hypotestester följt av resultatet från 
regressionsdiagnostiken och de multipla regressionsmodellerna.  Avslutningsvis 
presenteras resultatet från studiens Chi-två-tester.  
 
 
6.1 DESKRIPTIV STATISTIK  
 
 
6.1.1 Respondenternas profil  
I följande avsnitt redovisas data insamlat från respondenternas enkätsvar under fråga 2–
5 och fråga 10. Dessa frågor har för avsikt att redogöra för respondenternas profil. I 
avsnittet behandlas personliga aspekter såsom kön, ålder, utbildningsnivå, 
anställningsform samt levnadssituation.  
 
TABELL 4. RESPONDENTERNAS PROFIL 

Fråga 2. Kön?  Kvinna Man Annat    
Bolånehandläggare 
Låntagare  

46% 
49% 

54% 
51% 

0% 
0%  

 
 

 

Fråga 3. Ålder?  18-25år 26-35år 36-45år 46-60år 61år+ 
Bolånehandläggare 
Låntagare  

10% 
26% 

21% 
25% 

41% 
29% 

28% 
19% 

0% 
1% 

Fråga 4. Högst 
avklarad utbildning? 

Grundskola  Gymnasiet Universitet  
< 3år 

Universitet 
> 3år  

 

Bolånehandläggare  
Låntagare 

0% 
6% 

18% 
45% 

18% 
14% 

64% 
35% 

 

Fråga 5. 
Anställningsform?  

Handläggare  Annat     

Bolånehandläggare  
Låntagare  

100% 
0% 

0%  
100% 

   

Fråga 10. Partner?  Ja Nej  Vet ej/ vill 
inte svara 

  

Bolånehandläggare 
Låntagare 

94% 
83% 

6% 
17% 

0% 
0%  

  

 
Tabell 4 ovan presenterar profilen för de som besvarat enkäten. Resultatet visade att 
respondenterna var jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Det visade även att den 
största andelen av bolånehandläggarna var i åldern 36–45 år, medan andra låntagare hade 
en jämn fördelning mellan åldrarna 18–60 år. Från detta kan utläsas att gruppen andra 
låntagare innehåller fler yngre respondenter.  
 
Som kan utläsas har över hälften av bolånehandläggarna avklarat en universitets- eller 
högskoleutbildning som är längre än 3 år, medan den största andelen av låntagarna har 
avklarat en gymnasieutbildning. Detta resultat tyder på att det är fler bolånehandläggare 
som tagit en längre utbildning.  
 
Den fjärde frågan som ställdes var vilken anställningsform respondenterna har, där 
alternativen var antingen bolånehandläggare eller annat. Under alternativet annat ingår 
respondenten om denne har annan anställning än bolånehandläggare, är pensionär, saknar 
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arbete eller liknande. Som också framgår i tabellen levde majoriteten av bolånetagarna 
som besvarat enkäten tillsammans med en partner.  
 
 
6.1.2 Respondenternas huvudsakliga bolån  
Följande avsnitt har för avsikt att redovisa data insamlat från respondenternas enkätsvar 
gällande deras huvudsakliga bolån. Avsnittet utgår från enkätsvar på frågorna 6–9 och 
frågorna 14–15. Det redovisade materialet innehåller enkätsvar för frågorna 
informationsinhämtning, storlek på bolån, belåningsgrad, räntebindningstid och 
amortering.  
 
TABELL 5. RESPONDENTERNAS HUVUDSAKLIGA BOLÅN 

Fråga 6. 
Informations-
inhämtning?  

Samlade 
ej info. 

Samlade   
info.  

Annat      

Bolånehandläggare 
Låntagare  

66% 
29% 

28% 
70% 

6% 
1% 

    

Fråga 7. 
Storlek bolån?  

0- 
999 999 

1000 000-  
1999 999 

2000 000- 
2999 999 

3000 000- 
3999 999 

4000 000-
4999 999 

5000 000-
5999 999 

6000 000- 
6999 999 

Bolånehandläggare 
Låntagare 

11% 
17% 

30% 
26% 

30% 
22% 

18% 
22% 

6% 
7% 

3% 
3% 

2% 
3% 

Fråga 8 (%). 
Belåningsgrad 
bolån?  

0–15 16–30 31–45 46–60 61–85 >86  

Bolånehandläggare 
Låntagare 

0% 
0% 

0% 
3% 

12% 
6% 

31% 
29% 

56% 
58% 

1% 
4% 

 

Fråga 9. 
Bindningstid?  

3mån 1–2 år 3–4 år 5–6 år 7–10 år   

Bolånehandläggare  
Låntagare 

78% 
86% 

13% 
4% 

9% 
10% 

0% 
0% 

0% 
0% 

 
 

 

Fråga 14.  
Amorterar du?  

Ja Nej Vet ej/ 
vill inte 
svara  

    

Bolånehandläggare 
Låntagare 

84% 
75% 

16% 
25% 

0%     

Fråga 15. 
Omfattas du av 
amorterings- 
kravet? 

Ja Nej Vet ej/ 
vill inte 
svara 

    

Bolånehandläggare 
Låntagare 

37% 
52% 

63% 
48% 

0% 
0% 

    

 
Som kan utläsas från Tabell 5 ovan var det 66% av de tillfrågade bolånehandläggarna 
som inte samlade information från olika banker innan de tog sitt bolån, medan majoriteten 
av andra låntagare svarat att de samlade information.  
 
Den totala storleken på respondenternas bolån var relativt jämnt fördelat mellan 
1 000 000kr till 3 999 999kr för båda grupperna. Vidare hade både bolånehandläggare 
och övriga låntagare liknande belåningsgrader. Då 87% av samtliga bolånetagare hade en 
belåningsgrad mellan 46–85%. Resultatet visade även att över hälften av respondenterna 
hade en belåningsgrad som var över 61%. Det återfinns ingen tydlig skillnad i 
belåningsgrad mellan de olika grupperna. Resultatet upplyser dock att bolånetagare 
generellt har höga belåningsgrader i Sverige.  
  
Gällande respondenternas bindningstid hade majoriteten av dem en räntebindningstid på 
3 månader. Ingen av dem uppgav att de hade en bindningstid som var längre än 4 år. 
Resultaten visade även att majoriteten av respondenterna från båda grupperna 



 51 

amorterade, och att 63% av bolånehandläggarna inte omfattades av amorteringskravet, 
medan 52% av andra låntagare omfattades.  
  
Utifrån det sammanställda resultatet över respondenternas huvudsakliga bolån återfinns 
endast en tydlig skillnad mellan de båda grupperna. Vilket är på frågan gällande 
informationsinhämtning.  Där kan vi se att det är låntagarna som samlar information från 
olika banker medan bolånehandläggarna inte samlar information i samma utsträckning. 
 
 
6.1.3 Respondenternas privatekonomi  
Följande avsnitt presenterar resultatet för frågorna 11–13 och 16 i enkäten. Dessa frågor 
berör respondenternas privatekonomi. Såsom hur mycket pengar de har kvar efter att 
deras fasta utgifter är betalda, hur stor andel av de fasta kostnaderna som utgörs av 
bolånekostnader samt om de skulle kunna hantera en räntehöjning. Avslutningsvis ges ett 
påstående angående respondenternas inställning till amortering 
 
TABELL 6. RESPONDENTERNAS PRIVATEKONOMI 

Fråga 11 (Kr).  
Pengar kvar efter 
att de fasta utgifterna är 
betalad? 

0–4 999 5 000–
9 999 

10 000–
14 999 

15 000–
19 999 

20 000–
24 999 

25 000 
eller 
mer 

 

Bolånehandläggare  
Låntagare  

0% 
10% 

16% 
29% 

45% 
20% 

30% 
12% 

3% 
12% 

6% 
17% 

 

Fråga 12 (%).  
Hur stor del av 
fasta kostnader som 
utgörs av 
bolånekostnader? 

0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 >60 
 

Bolånehandläggare 
Låntagare  

12% 
12% 

24% 
16% 

21% 
23% 

26% 
26% 

16% 
19% 

1% 
3% 

0% 
1% 

Fråga 13. 
Räntehöjning till 7%? 

Ja Nej  Vet ej/Vill  
inte svara 

   

Bolånehandläggare 
Låntagare  

79% 
55%
  

6% 
30% 

15% 
15%  

    

 
I Tabell 6 ovan kan utläsas att 84% av bolånehandläggarna har mer än 10 000 kronor kvar 
varje månad, medan 61% av andra låntagare har mer än 10 000 kronor kvar. Detta visar 
att bolånehandläggarna har mer pengar kvar än andra låntagare varje månad.  Angående 
hur stor del av de fasta kostnaderna som utgörs av bolånekostnader är det större spridning 
bland svaren för båda grupperna, men de flesta av respondenterna har angett något av de 
fem första alternativen. 
  
Av de 36% som uppgett att de inte skulle klara av en räntehöjning till 7%, är 6% 
bolånehandläggare och 30% andra låntagare. Resultatet visar en tydlig skillnad mellan 
grupperna, där bolånehandläggare är den grupp som skulle kunna hantera denna 
finansiella förändring bättre.  
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TABELL 7. PÅSTÅENDE AMORTERING 

 
Resultatet från Tabell 7 ovan visar att 60% av de tillfrågade bolånehandläggare instämmer 
i låg eller mycket låg grad på påståendet om att de föredrar att spendera sina pengar på 
annat, medan 54% av andra låntagare svarat att de instämmer i hög eller mycket hög grad 
på samma påstående. Resultatet visar en skillnad i hur respondenterna föredrar att 
spendera sina pengar.  Där andra låntagare hellre spenderar pengar på annat, i jämförelse 
med bolånehandläggarna.  
 
Vidare är det 97% av bolånehandläggarna som instämmer i hög eller mycket hög grad på 
att det är viktigt att amortera. Gällande andra låntagares svar är det större spridning för 
detta påstående. Denna fördelning tyder på att bolånehandläggarna anser att det är 
viktigare att amortera än vad andra låntagare anser. 
 
Det är även 88% av bolånehandläggarna som instämmer i låg eller mycket låg grad på att 
de inte har råd att amortera. Andra låntagares svar innehåller större spridning igen, men 
majoriteten av dem har svarat att de också instämmer i låg eller mycket låg grad på 
påståendet.  Vilket innebär att de flesta av respondenterna, från båda grupperna, anser att 
de har råd att amortera.  
 
 
6.1.4 Flockbeteende  
I följande avsnitt presenteras data insamlat från frågorna 17 och 18 i enkäten som utreder 
respondenternas tendenser till flockbeteende. Dessa frågor har för avsikt att ge en bild av 
hur respondenterna väljer att agera utifrån olika situationer.  
 
TABELL 8. PÅSTÅENDE ÖKNING AV BOLÅNERÄNTAN 

Fråga 17. 
Reaktion vid 
påstående om en 
ökning av 
räntan? 

Välja en 
längre 
bindningstid 
av räntan 

Söka relevant 
information 
själv 

Skulle inte 
bry mig om 
påståendet 

Diskutera 
detta med 
min bank 

Vet ej/ vill 
inte svara 

Bolånehandläggare  
Låntagare  

4% 
31% 

32% 
36% 

36% 
10% 

25% 
22% 

3% 
1% 

 

Fråga 16. Tre 
påståenden gällande 
amortering  

Instämmer i 
mkt låg grad 

Instämmer 
i låg grad 

Instämmer i 
varken 

hög/låg grad 

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer 
i mkt hög 

grad 
1. Jag föredrar att 
spendera pengar på 
annat 
Bolånehandläggare  
Låntagare 

 
 
 

28% 
10% 

 
 
 

32% 
7% 

 
 
 

28% 
29% 

 
 
 

6% 
29% 

 
 
 

6% 
25% 

2. Jag anser att det 
är viktigt att 
amortera  
Bolånehandläggare 
Låntagare  

 
 

0% 
6% 

 
 

0% 
22% 

 
 

3% 
31% 

 
 

41% 
25% 

 
 

56% 
16% 

3. Jag har inte råd 
att amortera  
Bolånehandläggare 
Låntagare  

 
 

84% 
46% 

 
 

4% 
26% 

 
 

9% 
12% 

 
 

3% 
13% 

 
 

0% 
3% 
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I Tabell 8 ovan kan utläsas att 36% av bolånehandläggarna inte skulle bry sig om ett 
påstående om en ränteökning från en bekant. Av andra låntagare är det 10% som inte 
skulle bry sig om detta påstående. Resultatet från detta visar att det skiljer sig i beteende 
mellan grupperna när de möts av en spekulation på bostadsmarknaden. Gruppen andra 
låntagare tenderar i större utsträckning att agera efter spekulationer från en bekant.  
 
TABELL 9. SPEKULATIONER FALL I BOSTADSPRISERNA 

Fråga 18. Fyra 
påståenden gällande 
medias spekulationer 
om ett fall i 
bostadspriserna 

Instämmer 
i mkt låg 

grad 

Instämmer 
i låg grad 

Instämmer i 
varken 

hög/låg grad 

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer i 
mkt hög grad 

1.Jag tar detta på stort 
allvar 
Bolånehandläggare 
Låntagare 

 
 

33% 
20% 

 
 

29% 
15% 

 
 

15% 
25% 

 
 

13% 
28% 

 
 

10% 
12% 

2.Jag tar kontakt med 
en mäklare för att 
diskutera påståendet  
Bolånehandläggare  
Låntagare  

 
 
 

66% 
42% 

 
 
 

15% 
18% 

 
 
 

6% 
11% 

 
 
 

1% 
26% 

 
 
 

12% 
3% 

3.Jag påverkas inte av 
medias spekulationer 
Bolånehandläggare  
Låntagare  

 
 

7% 
17% 

 
 

22% 
40% 

 
 

28% 
20% 

 
 

21% 
15% 

 
 

22% 
8% 

4.Jag börjar själv 
studera marknaden 
Bolånehandläggare 
Låntagare 

 
 

16% 
14% 

 
 

6% 
20% 

 
 

34% 
37% 

 
 

31% 
23% 

 
 

13% 
6% 

 
Som kan avläsas från Tabell 9 ovan svarade 62% av bolånehandläggarna att de instämmer 
i låg eller mycket låg grad på att de tar medias spekulationer på allvar. Ur gruppen andra 
låntagare var spridningen bland svarsalternativen större. Största delen, på 40%, svarade 
dock att de instämmer i hög eller mycket hög grad. Resultatet visade även att 81% av 
bolånehandläggarna svarade att de instämmer i låg eller mycket låg grad på att de skulle 
kontakta en mäklare. Bland de andra låntagarna var det 60% som instämmer i låg eller 
mycket låg grad på samma påstående. 
 
På det tredje påståendet var svaren från bolånehandläggarna jämnt fördelade mellan 
alternativen instämmer i låg grad till instämmer i mycket hög grad. Svaren från andra 
låntagare visade att 57% instämmer i låg eller mycket låg grad på samma påstående. 
Denna fördelning tyder på att det är fler bolånehandläggarna som inte påverkas av medias 
spekulationer. Vidare visar det att 34% av bolånehandläggarna och 37% av andra 
låntagare svarade att de instämmer i varken hög eller låg grad på att de skulle studera 
marknaden själv.  
 
Utifrån fördelning av respondenternas svar kan utläsas tydliga skillnader mellan 
grupperna. Där andra låntagare tenderar att ta medias spekulationer på större allvar. 
Eftersom de andra låntagare reagerar mer på detta spekulativa påstående och väljer att 
undersöka det på olika sätt, i jämförelse med vad bolånehandläggarna gör.   
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6.1.5 Finansiell förståelse  
I följande avsnitt presenteras enkätsvaren från frågorna 19–21. Dessa frågor har för avsikt 
att beskriva den finansiella förståelsen hos respondenterna.  
 
TABELL 10. RESPONDENTERNAS FINANSIELLA FÖRSTÅELSE 

Fråga 19.  
Värdet av 100 kr 
på ett sparkonto 
om 1år med en 
ränta på 2%? 

Mindre än 
102kr 

Mer än 
102kr 

102kr Vet ej/vill inte 
svara 

 

Bolånehandläggare 
Låntagare  

4% 
7% 

3% 
22% 

93% 
67% 

0% 
4% 

 

Fråga 20.  
Värdet av 100 kr 
på ett sparkonto 
om 3 år med en 
ränta på 2%? 

106kr 106,1208kr 108kr 108,1208kr Vet ej/vill inte 
svara 

Bolånehandläggare 
Låntagare  

12% 
34% 

81% 
54% 

3% 
5% 

4% 
4% 

0% 
3% 

Fråga 21. 
Hur mycket är 100 
kr värt om 1 år? 
(inflation 2%) 

Värdet på 
pengarna 

har minskat 

Värdet på 
pengarna är 
oförändrat 

Värdet på 
pengarna 
har ökat 

Vet ej/ vill 
inte svara 

 

Bolånehandläggare 
Låntagare  

88% 
63% 

3% 
15% 

4% 
18% 

5% 
4% 

 

 
I Tabell 10 ovan presenteras svaren från de frågor som berör respondenternas finansiella 
förståelse. Det visade sig att den finansiella förståelsen skiljer sig mellan grupperna. Då 
93% av bolånehandläggarna svarade rätt på den första frågan, medan 67% av andra 
låntagarna svarade rätt. Resultatet av den andra frågan hade liknande fördelning, då 81% 
av bolånehandläggarna svarade rätt alternativ, medan 54% av de andra låntagarna svarade 
rätt. Av bolånehandläggarna var det 88% som svarade rätt på inflationsfrågan, medan 
motsvarande för de andra låntagarna var 63%. Vi finner utifrån detta resultat att den 
finansiella förståelsen skiljer sig mellan grupperna, där bolånehandläggare är mer 
benägna att svara rätt. 
 
 
6.2 TEST AV STUDIENS HUVUDHYPOTESER  
 
Under följande avsnitt kommer studiens huvudhypoteser att redogöras för, samt de tester 
som bedrivits för att kunna avgöra om det finns en signifikant skillnad eller ej mellan 
grupperna. Dessa tester är utförda på respondenternas enkätsvar för frågorna 7–8 och 11–
13 (se Appendix 1). De statistiska tester som genomförs ämnar pröva studiens 
huvudhypoteser:  
 
H0A: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare i Sverige påverkas om räntan på deras bolån stiger till 7%. 
 
H0B: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare i Sverige påverkas av ett fall i bostadspriserna.  
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6.2.1 MWU-test H0A 
H0A syftar till att undersöka om det föreligger en statistisk signifikant skillnad i påverkan 
mellan bolånehandläggare och andra låntagare i Sverige vid en höjning av deras 
bolåneränta till 7%. Datamaterialet som använts för att utföra testet är baserat på 
enkätfrågan gällande hur respondenterna skulle klara denna ränteförändring. För att testa 
detta har vi utfört ett MWU-test där bolånehandläggarnas svar ställs mot andra låntagares 
svar i den specifika frågan. För testet har vi valt att ta bort svarsalternativet vet ej/vill inte 
svara. Detta för att enklare påvisa en skillnad mellan de som skulle klara en räntehöjning 
och inte. Som kan utläsas från Tabell 11 nedan gav testet ett signifikant p-värdet på 
0,0100. Detta innebär att det på 5% signifikansnivå är statistiskt säkerställt, att det 
föreligger en skillnad mellan bolånehandläggare och andra låntagare, gällande hur de 
skulle klara en räntehöjning till 7%. Vi kan utifrån detta förkasta H0A och fastställa att 
andra låntagare är den grupp som skulle påverkas mest av en räntehöjning som stiger till 
7%.  
 
TABELL 11. MWU-TEST H0A 

Fråga 13. Skulle hushållet klara en ränteökning till 7%? (1=ja, 0=nej)  
 N P-värde  Standardavvikelse  Medelvärde   
Bolånehandläggare 58  0,26 0,93  
Låntagare  59 0,0100 0,48 0,64  

 
 
6.2.2 MWU-tester H0B 
H0B avser att undersöka huruvida det föreligger en skillnad mellan hur en 
bolånehandläggare i jämförelse med andra bolånetagare i Sverige skulle påverkas, av ett 
fall i bostadspriserna.  
 
För att testa denna hypotes har fyra olika MWU-tester genomförts. I testerna har olika 
variabler testats för att se om en av grupperna är mer exponerade för ett prisfall på 
bostadsmarknaden. Det som testats är, (1) storleken på respondenternas huvudsakliga 
bolån, (2) respondenternas belåningsgrad på deras huvudsakliga bolån, (3) hur mycket 
respondenterna har kvar efter att de fasta månadsutgifterna är betalda, samt (4) 
respondenternas bolånekostnader i förhållande till totala kostnader. Resultatet från 
testerna redovisas i Tabell 12 nedan 
 
Som kan utläsas är de uppskattade p-värdena för respektive test (1) 0,9460, (2) 0,6015, 
(3) 0,4915, och (4) 0,3634. Vilket innebär att inget av testen är signifikanta och vi kan 
inte på en 5% signifikansnivå hävda att det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan 
grupperna gällande huruvida de skulle påverkas av ett fall i bostadspriserna. Utifrån detta 
kan vi inte förkasta H0B. 
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TABELL 12. MWU-TESTER H0B 
Fråga 7. Storlek på huvudsakliga bolån?  
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 66  1,30 2,94 
Låntagare 69 0,9460 1,49 2,96 
Fråga 8. Belåningsgrad huvudsakliga bolån? 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  0.72 4,47 
Låntagare 68 0,6015 0.80 4,54 
Fråga 11. Pengar kvar efter att de fasta månadsutgifter är betalda? 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1.32 3.16 
Låntagare 69 0,4915 1.42  3.39 
Fråga 12. Hur stor del av totala fasta kostnader som utgörs av bolånekostnader? 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 67  0.99  3.37 
Låntagare 69 0,3634 1.66 3.38 

 
 
6.3 TEST AV STUDIENS UNDERHYPOTESER 
 
Under följande avsnitt kommer studiens underhypoteser att testas genom MWU-tester. 
Dessa tester är utförda på respondenternas enkätsvar för frågorna 6 och 17–21 (se 
Appendix 1). Vi kommer utifrån dessa resultat välja att förkasta eller acceptera studiens 
underhypoteser: 
 
H0C: Det föreligger ingen skillnad i flockbeteende mellan bolånehandläggare och andra 
låntagare i Sverige. 
 
H0D: Det föreligger ingen skillnad i finansiell förståelse mellan bolånehandläggare och 
andra låntagare i Sverige. 
 
H0E: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare i Sverige inhämtar information. 
 
 
6.3.1 MWU-tester H0C 

H0C avser att undersöka om det föreligger en skillnad i flockbeteende mellan de två 
studerade grupperna. Detta har gjorts via MWU-tester. Vi har för detta test samlat in 
respondenternas enkätsvar på frågor som rör teorin om flockbeteende. Vilket är frågorna 
17 och 18.  
 
På fråga 17 kunde respondenten välja mellan fem olika alternativ, inklusive vet ej/vill inte 
svara som plockats bort i detta test. Detta för att enklare påvisa en skillnad mellan de som 
följer flockbeteendet och de som inte gör det. För att kunna genomföra ett MWU-test 
baserad på denna fråga har vi samlat alla svar från respondenterna som påvisar 
flockbeteende och ställt de svaren mot de respondenter som inte påvisar flockbeteende. 
De som tillhör den kategori som inte påvisat flockbeteende är alla respondenter som 
svarat att de inte skulle bry sig om påståendet, medan resterande som svarat att de skulle 
agera utifrån påståendet tillhör den andra kategorin. De båda kategorierna har sedan ställts 
mot respektive grupp.   
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Resultatet från MWU-testet kan utläsas från Tabell 13 nedan. P-värdet för testet blev 
0,0008, vilket innebär att det på 5% signifikansnivå är statistiskt säkerställt att det 
föreligger en skillnad i flockbeteende mellan bolånehandläggare och andra låntagare 
baserat på denna fråga. Utifrån detta test är andra låntagare den grupp som väljer att agera 
som flocken i större utsträckning.   
 
TABELL 13. MWU-TEST H0C  

Fråga 17. Påstående från bekant gällande en framtida ränteökning (1=påverkas inte, 0=påverkas)  
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 65  0,49 0,37 
Låntagare 68 0.0008 0,31 0,10 

 
För fråga 18, har vi genomfört enskilda MWU-tester för varje svarsalternativ. Eftersom 
denna fråga innehöll en skala där respondenterna, för varje svarsalternativ valde hur 
mycket de ansåg att påståendet stämde in på dem. Vi tvingades därför genomföra ett 
MWU-test för varje svarsalternativ var för sig. Resultatet från dessa tester redovisas i 
Tabell 14 nedan. Det vi kan se från detta är att de tre första testen är signifikanta med p-
värden på (1) 0,0131, (2) 0,0082, och (3) 0,0010. För det sista testet kan utläsas ett lågt 
men inte signifikant p-värde på 0,0808. Vilket innebär att för tre alternativ tenderar 
gruppen andra låntagare att agera utifrån flocken i större utsträckning, i jämförelse med 
vad bolånehandläggarna gör.  
 
TABELL 14. MWU-TESTER H0C 

Fråga 18. Fyra påståenden gällande medias spekulationer om ett framtida fall i bostadspriserna 
1. Jag tar detta på stort allvar 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1,34 2,39 
Låntagare 65 0,0131 1,32 2,97 
2. Jag tar kontakt med en mäklare 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1,35 1,78 
Låntagare 65 0,0082 1,33 2,31 
3. Jag påverkas inte av medias spekulationer  
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1,24 3,28  
Låntagare 65 0,0010 1,17  2,57 
4. Jag börjar själv studera marknaden 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1,24 3,19 
Låntagare 65 0,0808 1,11 2,88 

 
Utifrån de fem tester som utfördes för att se om de föreligger en skillnad i flockbeteende 
mellan de två studerade grupperna, visade det sig att fyra av fem tester blev signifikanta. 
Det test som inte blev signifikant fick dock ett relativt lågt p-värde om 0,0808. Vi väljer 
därför, utifrån detta resultat att förkasta H0C. Det är därför på 5% signifikansnivå 
statistiskt säkerställt att det föreligger en skillnad i flockbeteende mellan 
bolånehandläggare och andra låntagare. Detta betyder också att gruppen låntagare 
påverkas mest av spekulativa påståenden och tenderar att följa flockbeteendet i större 
utsträckning. 
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6.3.2 MWU-tester H0D 
H0D avser att undersöka om det föreligger en skillnad i finansiell förståelse mellan de två 
studerade grupperna. För att testa denna hypotes har MWU-tester genomförts. Den data 
som samlats in för att genomföra dessa tester utgår från respondenternas svar på fråga 
19–21 i enkäten. För testen har vi valt att ta bort svarsalternativen vet ej/vill inte svara. 
Detta för att enklare påvisa en skillnad mellan de som har svarat rätt respektive fel på 
dessa frågor. 
 
I Tabell 15 nedan redovisas resultatet från de tester som genomförts för att besvara 
hypotesen. Som kan utläsas fick testerna p-värden på (1) 0,0019, (2) 0,0000 och (3) 
0,0010. Vilket innebär att samtliga tester blev signifikanta på 5% signifikansnivå. Utifrån 
detta kan vi säga att det föreligger en skillnad mellan grupperna gällande den finansiella 
förståelsen med utgångspunkt från fråga 19–21.  
 
Vi ville ytterligare stärka vårt resultat och genomförde därför ett fjärde MWU-test. I detta 
test sammanförde vi samtliga tester till ett och samma. I det sammanförda testet jämförde 
vi alla respondenter som fått alla rätt (tre av tre på de frågor som ställdes) gentemot de 
som inte fått alla rätt på samtliga frågor. Utifrån detta test fick vi ett p-värde på 0,0001. 
Vilket innebär att det på 5% signifikansnivå är statistiskt säkerställt att det föreligger en 
skillnad i finansiell förståelse mellan bolånehandläggare och andra låntagare. Vi kan 
utifrån dessa resultat förkasta H0D. Utifrån testerna kan även påvisas att 
bolånehandläggarna är den grupp med bäst finansiell förståelse.  
 
TABELL 15. MWU-TESTER H0D 

 Fråga 19. Sparkonto 1 år (1=rätt, 0=fel) 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 67  0,26 0,93 
Låntagare 65 0,0019 0,46 0,71 
Fråga 20. Sparkonto 3 år (1=rätt, 0=fel) 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  0,52 0,94 
Låntagare 65 0,0000 0,44 0,89 
Fråga 21. Inflation (1=rätt, 0=fel) 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 62  0,27 0,92 
Låntagare 63 0,0010 0,47 0,68 

   
 
6.3.3 MWU-test H0E 
H0E avser att undersöka om det föreligger en skillnad vid inhämtning av information 
mellan de två studerade grupperna. Datat som har använts är baserat på enkätfråga 6 
gällande hur respondenterna inhämtat information när de tagit sitt bolån. Denna hypotes 
har prövats genom ett MWU-test. För testen har vi valt att ta bort svarsalternativen annat. 
Detta för att lättare utläsa en skillnad mellan de respondenter som samlar respektive inte 
samlar information.  Resultatet av testet kan utläsas i Tabell 16 nedan. Testet gav ett 
signifikant resultat med ett p-värde på 0,0001, vi kan utifrån detta resultat förkasta H0E. 
Det är därför statistiskt säkerställt att det föreligger en skillnad i informationsinhämtning 
mellan de studerade grupperna. Där övriga låntagare i större utsträckning samlar 
information från olika banker.  
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TABELL 16. MWU-TEST H0E  
Fråga 6. Inhämtning av information (1=samlade information, 0=samlade inte information)  
 N P-värde  Standardavvikelse  Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  0,45 0,29 
Låntagare  69 0,0001 0,46 0,71 

  
 
6.4 RESULTAT AV REGRESSIONSDIAGNOSTIKEN 
 
Som redogjorts för i regressionsdiagnostiken (se avsnitt 5.7) är det av stor vikt att beakta 
ett antal antaganden vid användandet av regressioner. Detta för att forskaren ska kunna 
dra slutsatser kring de resultat som observerats i regressionerna. I följande avsnitt 
presenteras resultaten från regressionsdiagnostiken. Det som redovisas är resultatet för de 
tester som genomförts för att bearbeta förekomsten av heteroskedasticitet och 
multikollinearitet i regressionsmodellerna.  
 
 
6.4.1 Test för heteroskedasticitet  
I kapitel 5 redogörs för regressionsdiagnostik, där beskrivs det att regressionsmodellen 
bör testas för heteroskedasticitet. I Tabell 17 nedan redovisas resultatet av dessa tester.  
 
TABELL 17. BREUSCH-PAGAN/COOK-WEISBERG TESTER  

Belåningsgrad huvudsakliga bolån ”Jag tar detta på stort allvar” 
Ho: Konstant varians 
Variabler: Passande värden för belåningsgrad 
Chi2(1) = 1,49 
Prob>chi2= 0,2219 

Ho: Konstant varians 
Variabler: Passande värden för ”Jag tar detta på stort allvar” 
Chi2(1) = 3,02 
Prob>chi2= 0,0820 

Kvar efter betalda fasta månadsavgifter ”Jag tar kontakt med en mäklare” 
Ho: Konstant varians 
Variabler: Passande värden för pengar kvar efter betalda 
fasta utgifter  
Chi2(1) = 0,53 
Prob>chi2= 0,4651 

Ho: Konstant varians 
Variabler: Passande värden för ”Jag tar kontakt med en mäklare”  
 
Chi2(1) = 3,33 
Prob>chi2= 0,0681 

Bolånekostnader i förhållande till totala kostnader ”Jag påverkas inte av medias spekulationer” 
Ho: Konstant varians 
Variabler: Passande värden för andel totala kostnader som 
utgörs av bolånekostnader  
Chi2(1) = 0,12 
Prob>chi2= 0,7341 

Ho: Konstant varians 
Variabler: Passande värden för ”Jag påverkas inte av medias 
spekulationer”  
Chi2(1) = 2,21 
Prob>chi2= 0,1375 

Storlek på huvudsakliga bolån ”Jag börjar själv studera situationen på marknaden” 
Ho: Konstant varians 
Variabler: Passande värden för storlek bolån  
 
Chi2(1) = 3,99 
Prob>chi2= 0,0456 

Ho: Konstant varians 
Variabler: Passande värden för ”Jag börjar själv studera 
situationen marknaden”  
Chi2(1) = 3,32 
Prob>chi2= 0,0684 

 
Test för heteroskedasticitet har utförts genom BPCW-tester för de regressioner där detta 
varit möjligt. I tabellen ovan kan utläsas låga chi2(1)-värden för samtliga tester. Ett högt 
chi2(1)-värde kan enligt Baum (2006) innebära att det förekommer heteroskedasticitet i 
modellen. Bevis på att det förekommer heteroskedasticitet är även när Prob>chi2 är under 
signifikansnivån. Då detta skulle innebära att nollhypotesen om konstant varians kan 
förkastas. När nollhypotesen kan förkastas innebär det att modellen inte är homogen, 
variansen är istället heterogen. Vilket innebär att det förekommer heteroskedasticitet 
(Baum, 2006, s. 45). För ett av BPCW-testerna ovan är Prob>chi2= 0,0456, vilket kan 
innebära att det förekommer heteroskedasticitet i modellen. Utifrån detta har vi korrigerat 
denna regressionsmodell för denna variabel, genom att använda klusterjusterande 
standardfel, kommandot vce(robust) i STATA. Detta innebär att vi har justerat för 
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heteroskedasticitet och tagit hänsyn till att det kan finnas kluster i vårt data. Kluster i datat 
kan innebära att några av observationerna i någon av grupperna har ett starkt förhållande 
med varandra (Karolinska institutet, 2018). För att undvika att detta eventuellt skulle 
påverka studien har vi valt att justera regressionsmodellen. 
 
För LR är som tidigare nämnt inte BPCW-tester möjliga. Vi har heller inte funnit en 
motsvarighet till detta test för LR. Vi har med utgångspunkt från detta antagit att det 
förekommer heteroskedasticitet i modellen. De LR som genomförts har därför justerats 
för detta genom kommandot vce(robust) i STATA, direkt vid genomförandet av 
regressionerna. Vi gör denna justering för att göra resultatet mer tillförlitligt, då vi inte 
haft möjligheten att testa LR för heteroskedasticitet.  
 
 
6.4.2 Test för multikollinearitet  
I kapitel 5 redogörs för regressionsdiagnostik, där beskrivs det att regressionsmodellen 
bör testas för multikollinearitet. För att utreda om korrelationen mellan variablerna blir 
för hög, och därmed skapar multikollinearitet har korrelationsmatriser använts. I 
Appendix 4 och 5 presenteras Spearmans korrelationsmatris över de testade variablerna 
som använts i den multipla regressionsmodellen. Denna matris har sedan kompletteras 
med att utreda VIF-värden för de regressioner som utförts genom MKM. En tabell över 
VIF-värden återfinns i Appendix 6.  
 
I studien har två korrelationsmatriser genomförts, en för studiens huvudhypoteser (1) och 
en för studiens underhypoteser (2). Som kan utläsas från tabellerna i Appendix 4 och 5 är 
korrelationen generellt sett låg mellan variablerna, men några korrelationer sticker ut. 
Den högsta positiva korrelation för matris (1) är 0,48. Denna korrelation återfinns mellan 
variablerna amorteringskrav och ålder. Den negativa korrelation som är starkast i samma 
matris återfinns mellan variablerna belåningsgrad och amorteringskrav, där kan utläsas 
en negativ korrelation om -0,34. För matris (2) återfinns den högsta positiva korrelationen 
mellan utbildningsgrad och sparkonto 3 år med ett värde på 0,54. Den starkast negativa 
korrelationen är för variablerna ”Jag tar detta på stort allvar” och tillvägagångssätt vid 
informationsinhämtning, med en korrelation på -0,57.  
 
Då några av korrelationerna mellan variablerna ovan är relativt starka kan det som tidigare 
nämnts föreligga multikollinearitet. Vi har därför genomfört VIF-tester för samtliga 
MKM regressioner. Detta test hjälper även till att kontrollera hur robusta resultaten är. 
Djurfeldt och Barmark (2009, s. 114) beskriver att ett VIF-värde över 2,5 är bevis för att 
det kan förekomma multikollinearitet. För de VIF-tester som genomfördes påvisade 
samtliga ett värde kring 1, detta resultat utreddes i enlighet med Studenmunds (2014) 
rekommendationer och det indikerar därför på att det inte råder multikollinearitet i de 
aktuella regressionsmodellerna. Dock har som tidigare nämnts inte de korrelationerna 
som utförts via LR kunnat kompletteras med VIF-värden. Eftersom det inte finns någon 
motsvarighet för LR. Vi anser dock inte att detta är ett problem då korrelationerna inte är 
särskilt höga. 
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6.5 MULTIPLA REGRESSIONSMODELLERNA 
 
Som beskrivits kommer studiens MWU-tester att kompletteras med multipla regressioner 
(se avsnitt 5.6.3). Vi vill med dessa regressioner testa om resultatet stämmer överens med 
de MWU-tester som genomförts ovan. Detta bidrar även med att vi kan utreda om andra 
prediktorer kan förklara skillnaderna mellan grupperna. Vi kommer därför i 
regressionerna inkludera fler prediktorer. Dessa är anställningsform, ålder, kön, högst 
avklarade utbildning, partner, bindningstid, ”amorterar du” samt amorteringskrav. Vi 
kommer dock inte presentera samtliga prediktorer som ger signifikanta värden i text, men 
samtliga återfinns i tabellform nedan och har då markerats med * om de blivit signifikanta 
på 5% signifikansnivå.  
 
 
6.5.1 Logistisk regression H0A  
I Tabell 18 nedan kan avläsas den LR för studiens första huvudhypotes. Resultatet för 
denna regression där ränteökning är inkluderad som beroende variabel visar på ett 
signifikant positivt samband för fyra av de prediktorer som inkluderats. Dessa är 
anställningsform, utbildningsgrad och båda prediktorerna gällande amortering. Som kan 
utläsas från tabellen ger anställningsform ett signifikant värde, vilket är i enlighet med de 
resultat som påvisats i MWU-testet. För variabeln utbildningsgrad kan utläsas en odds-
ratio på 1,48. Enkelt beskrivet betyder detta att om utbildningsnivån ökar med en nivå, 
kan respondenten hantera en räntehöjning 48% bättre, än de med en utbildningsnivå lägre.  
 
TABELL 18. LOGISTISK REGRESSION H0A 

Ränteökning  Koefficient  Odds Ratio  P-värde  
Intercept  
Anställningsform  
Kön  
Ålder  
Utbildningsgrad 
Partner 
Bindningstid  
Amorterar du? 
Amorteringskrav 
 
N 
R^2 

 -5,75 
1,10 
0,43 
0,58  
0,51  
0,23 
 0 
-0,44 
-0,20 

0,00 
3,01 
1,53 
1,79 
1,48 
1,26  
1 
0,62 
0,39 

0,024* 
0,043* 
0,559 
0,154 
0,017* 
0,851 
- 
0,000* 
0,000* 
 
91 
0,48 

 
 
6.5.2 MKM Regressioner H0B  
I Tabell 19 nedan finns en sammanställning av de regressioner som testats genom MKM 
för vår andra huvudhypotes H0B. För denna hypotes genomfördes fyra regressioner med 
olika mått för den beroende variabeln ”Påverkan vid ett prisfall på bostadsmarknaden”. 
Vad som kan utläsas är att ingen av regressionerna gav signifikanta p-värden för 
prediktorn anställningsform. Detta överensstämmer med resultaten från MWU-testerna. 
Det som också kan utläsas är att bindningstid och amorteringskravet gett signifikanta p-
värden för några av regressionerna. För den första regressionen kan utläsas en koefficient 
på -0,23 för bindningstid. Detta innebär att om bindningstiden ökar med en nivå, minskar 
respondenternas belåningsgrad med i genomsnitt 0,23. Vilket innebär att bolånetagare 
med den längre bindningstiden påverkas mindre av ett fall i bostadspriserna. 
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TABELL 19. MKM REGRESSIONER H0B 

 Belåningsgrad Pengar kvar efter 
fasta kostnader 

Andel av totala 
kostnader som 

utgörs av 
bolånekostnader 

Totala storleken på 
bolånet 

Påverkan vid ett 
prisfall på 
bostads-  
marknaden 

Koeff. P-värde Koeff. P-värde Koeff. P-värde Koeff. P-värde 

Intercept  
Anställningsform  
Kön  
Ålder  
Utbildningsgrad 
Partner 
Bindningstid  
Amorterar du? 
Amorteringskrav 
 
N 
R^2 
R^ (adj) 
F (8, 125)  

2,05 
0,02 
0,02 
-0,02 
-0,05 
-0,31  
-0,23 
-0,20 
-0,26 

0,000* 
0,807 
0,794 
0,653 
0,653 
0,011* 
0,000* 
0,072 
0,006* 

 
133 
0,31 
0,26 
6,7 

2,36 
-0,43 
-0,32 
0,06 
0,32 
-0,48 
0,29 
-0,08 
0,52 

0,003* 
0,092 
0,212 
0,641 
0,028* 
0,211 
0,131 
0,824 
0,073 

 
133 
0,12 
0,07 
2,21 

3,49 
0,03 
-0,06 
-0,26 
0,05 
0,65 
0,19 
0,33 
-0,61 

 

0,000* 
0,894 
0,815 
0,051 
0,728 
0,086 
0,325 
0,355 
0,035* 

 
134 
0,13 
0,08 
2,42 

4,50 
-0,26 
0,19 
0,21 
0,24 
-1,21 
-0,32 
-0,19 
-0,63 

0,000* 
0,320 
0,449 
0,103 
0,093 
0,000* 
0,035* 
0,547 
0,032 * 

 
132 
0,21 
0,16 
4,11 

 
 
6.5.3 MKM Regressioner H0C  
Tabell 20 nedan redogörs för en sammanställning över de regressionsmodeller som 
genomförts med MKM för den beroende variabeln flockbeteende. För detta genomfördes 
fyra regressioner för de påståenden som ställdes i fråga 17. De tre första regressionerna i 
tabellen ger alla signifikanta p-värden för prediktorn anställningsform. Den sista 
regressionen blev inte signifikant för prediktorn anställningsform. Resultatet från dessa 
regressioner överensstämmer med det som observerats i MWU-testerna. Tabellen visar 
även att prediktorerna utbildningsgrad, partner och kön gett signifikanta p-värden. Nedan 
ges en beskrivning av innebörden för ett signifikant p-värde för prediktorn 
utbildningsgrad.  
 
Koefficienten för utbildningsgrad är negativ för den första regressionen.  Detta innebär 
att om utbildningsgraden ökar med en nivå, minskar huruvida respondenterna tar detta på 
stort allvar med i genomsnitt 0,42. Enkelt beskrivet, om respondenten har en högre 
utbildning, tar de inte medias spekulationer på lika stort allvar som de med en lägre 
utbildningsnivå.  Vilket i sin tur leder till att de respondenterna med en högre 
utbildningsnivå är mindre benägen att följa flockbeteendet.  
 
För den tredje regressionen innebär det att om utbildningsgraden ökar med en nivå, ökar 
huruvida respondenten inte påverkas av medias spekulationer med i genomsnitt 0,29. 
Detta innebär att om respondenten har en högre utbildning påverkas de mindre av medias 
spekulationer, i jämförelse med de som har en lägre utbildningsgrad. Detta innebär 
således att flockbeteendet minskar med högre utbildning. 
  
För den sista regressionen innebär det att om utbildningsgraden ökar med en nivå, ökar 
huruvida respondenten börjar studera marknaden själv med i genomsnitt 0,43. Vilket 
innebär att en ökad utbildningsgrad för denna regression gör att respondenterna tar 
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spekulationen på allvar och börjar studera marknaden, vilket i sin tur innebär att de följer 
flockbeteendet.   
 
TABELL 20. MKM REGRESSIONER H0C 

 Jag tar detta på stort 
allvar 

Jag kontaktar en 
mäklare 

Jag påverkas inte av 
medias spekulationer 

Jag börjar själv 
studera marknaden 

Flockbeteende Koeff. P-värde Koeff. P-värde Koeff. P-värde Koeff. P-värde 
Intercept  
Anställningsform 
Kön  
Ålder  
Utbildningsgrad 
Partner 
Bindningstid  
Amorterar du? 
Amorteringskrav 
 
 
N 
R^2 
R^2 (adj) 
F(8, 125)  

6,1 
-0,09 
-0,86 
-0,08 
-0,42 
-0,17 
-0,21 
0,45 
-0,37 

 

0,000* 
0,033* 
0,000* 
0,481 
0,001* 
0,605 
0,188 
0,140 
0,139 

 
 

130 
0,37 
0,33 
8,74 

2,09 
-0,11 
-0,07 
-0,11 
-0,19 
0,65 
-0,15 
0,81 
-0,30 

0,006* 
0,040* 
0,775 
0,422 
0,178 
0,089 
0,407 
0,024* 
0,297 

 
 

130 
0,16 
0,11 
2,90 

0,54 
0,37 
0,45 
-0,04 
0,29 
-0,12 
0,19 
-0,26 
0,58 

0,396 
0,026* 
0,034* 
0,738 
0,015* 
0,702 
0,228 
0,387 
0,021* 

 
 

130 
0,27 
0,22 
5,57 

0,00 
0,10 
0,08 
-0,16 
0,43 
0,82 
0,33 
0,10 
0,32 

 

0,995 
0,641 
0,697 
0,160 
0,000* 
0,011* 
0,035* 
0,752 
0,201 

 
 

130 
0,20 
0,15 
3,81 

 
 
I Tabell 21 nedan presenteras modellen från den LR som utförts för fråga 18 i enkäten. 
Variabeln anställningsform ger ett signifikant p-värde, vilket är i linje med MWU-testet. 
Även prediktorn kön ger ett signifikant p-värde. Vilket innebär att kön också påverkar 
respondenternas tendens till flockbeteende enligt denna regression.  Odds ration för kön 
är 1,85 vilket innebär att om respondenten som svarat varit en kvinna, är hon 85% mer 
benägen att följa flockens beteende, än om respondenten vore en man.  
 
TABELL 21. LOGISTISK REGRESSION H0C 

Påstående från bekant gällande en framtida ökning av räntan 
Flockbeteende Koefficient Odds Ratio P-värde 
Intercept  
Anställningsform  
Kön  
Ålder  
Utbildningsgrad 
Partner 
Bindningstid  
Amorterar du? 
Amorteringskrav 
 
N 
R^2 
R^2 (adj) 

-3,48 
1,79 
0,81 
-0,10 
-0,29 

0 
0,01 
0,32 
-0,48 

0,03  
6,01 
1,85 
0,91 
0,75 
1 
1,01 
1,37 
0,62 

0,012* 
0,002* 
0,001* 
0,714 
0,398 
- 
0,971 
0,667 
0,432 

 
115 
0,16 
0,11 

 
 
6.5.4 Logistiska regressioner H0D  
I Tabell 22 nedan presenteras resultatet från de LR som är utförda med finansiell 
förståelse som beroende variabel. Regressionerna är baserade på fråga 19–21 i enkäten. I 
MWU-testerna blev alla p-värden för anställningsform signifikanta. Det resultat som kan 
utläsas från regressionerna nedan skiljer sig något från resultaten i MWU-testerna. I 
regressionerna är det endast fråga 20 som blir signifikant för prediktorn anställningsform, 
men inte regressionerna utförda på fråga 19 och 21. 
 
Tabellen visar också att utbildningsgraden påverkar den finansiella förståelsen och ger 
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signifikanta p-värden för samtliga regressioner. Även för prediktorn ålder och båda 
prediktorerna för amortering visar signifikanta p-värden.  
 
För de tre regressionerna blev odds-ration för prediktorn utbildningsgrad (1) 1,75, (2) 
1,86 och (3) 1,63. Detta innebär att om respondenternas utbildningsgrad ökar med en 
nivå, ökar respondenternas finansiella förståelse med 75%, 86% respektive 63%. Detta 
innebär att om respondenten har en ökad utbildningsgrad ökar deras odds för att svara rätt 
på frågorna gällande finansiell förståelse. Vilket i sin tur innebär att en ökad 
utbildningsgrad ger en ökad finansiell förståelse.  För den sista regressionen innebär det 
att om åldern ökar med en nivå, minskar den finansiella förståelsen angående inflation 
med 45 procent (1–0,55 gånger). 
 
Resultatet från MWU-testet stärktes med ett sammanslaget test. Detta för att ytterligare 
ge stöd för att kunna förkasta H0. I regressionerna blev utfallet att endast en regression 
visade signifikant p-värde för prediktorn anställningsform. På samma sätt som för MWU-
testerna stärktes därför regressionerna med ett fjärde sammanslaget test, för att ge 
ytterligare stöd för en förkastning av H0D.  Det fjärde testet återfinns i Tabell 23 nedan.  
 
TABELL 22. LOGISTISKA REGRESSIONER H0D 

 Sparkonto 1 år Sparkonto 3 år Inflation 
Finansiell 
förståelse 

Koeff. Odds-
ratio 

P-värde Koeff. Odds-
ratio 

P-värde Koeff. Odds-
ratio 

P-värde 

Intercept  
Anställningsform 
Kön  
Ålder  
Utbildningsgrad 
Partner 
Bindningstid  
Amorterar du? 
Amorteringskrav 
 
 
N 
R^2 

-2,12 
0,88  
0,30 
0,58 
0,60 
0,56 
-0,42 
-1,33 
0,62 

0,12 
2,04 
1,35 
1,79 
1,75 
1,76 
0,66 
0,26 
1,86 

0,193 
0,169 
0,610 
0,063 
0,034* 
0,445 
0,330 
0,05* 
0,042* 

 
 

129 
0,26 

-5,00  
1,03 
0,64 
0,48 
0,62 
0,09 
-0,26 
-2,49 
1,78 

0,01 
2,79 
1,91 
1,58 
1,86 
1,09 
0,77 
0,08 
5,96 

0,002* 
0,050* 
0,233 
0,123 
0,000* 
0,898 
0,546 
0,002* 
0,010* 

 
 

130 
0,41 

-7,26 
1,18 
0,89 
-0,60 
0,52 
1,71 
-0,21 
-2,95 
3.75 

0,00 
3,24 
2,43 
0,55 
1,63 
5,53 
0,81 
0,05 
42,43 

 

0,001* 
0,100 
0,180 
0,046* 
0,000* 
0,063 
0,732 
0,043* 
0,011* 

 
 

122 
0,38 

 
I Tabell 23 nedan återfinns den sammanslagning av de LR som genomförts för att utreda 
respondenternas finansiella förståelse. För att genomföra detta har de som svarat rätt på 
samtliga frågor ställts mot de respondenter som inte svarat rätt på samtliga frågor. Detta 
test gav ett signifikant p-värde för anställningsform vilket styrker vår förkastning av H0D. 
Regressionen visar även att prediktorerna utbildningsgrad, kön och amorteringskravet 
påverkar den finansiella förståelsen bland respondenterna.  
 
Odds-ration för utbildningsgrad är 1,61, vilket innebär att om utbildningsgraden ökar med 
en nivå, ökar oddsen att respondenten svarar rätt på samtliga frågor med 61%. Med andra 
ord ökar den finansiella förståelsen med ökad utbildningsgrad.  
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TABELL 23. LOGISTISK REGRESSION H0D 

Sammanslagen 
regression  

Koefficient Odds Ratio P-värde 

Intercept  
Anställningsform 
Kön  
Ålder  
Utbildningsgrad 
Partner 
Bindningstid  
Amorterar du? 
Amorteringskrav 
 
N 
R^2 

-5,87 
0,87 
1,50 
-0,24 
0,48 
-0,01 
-0,60 
-0,65 
1,19 

0,00 
2,39 
4,49 
0,78 
1,61 
0,99 
0,55 
0,53 
3,31 

0,000* 
0,046* 
0,002* 
0,311 
0,000* 
0,992 
0,090 
0,305 
0,028* 

 
134 
0,32 

 
 
6.5.5 Logistisk regression H0E 
Tabell 24 redogör för den LR som genomförts för att testa H0E. För denna regression ger 
anställningsform ett signifikant p-värde, vilket är i linje med MWU-testet. Förutom 
respondenternas anställningsform visar regressionen att prediktorn utbildningsgrad 
påverkar utfallet även här. Odds-ration för utbildningsgraden är 1,78, vilket innebär att 
om respondentens utbildningsgrad ökar med en nivå, ökar huruvida de skulle samla 
information från olika banker innan de tar sitt bolån med 78 procent. Enkelt beskrivet 
innebär detta att en ökad utbildningsgrad tenderar att öka skillnaden i 
informationsinhämtning.   
 
TABELL 24. LOGISTISK REGRESSION H0E 

Inhämtning av 
information  

Koefficient Odds Ratio P-värde 
 

Intercept  
Anställningsform  
Kön  
Ålder  
Utbildningsgrad 
Partner 
Bindningstid  
Amorterar du? 
Amorteringskrav 
 
N 
R^2 

-4,24 
-2,29 
0,23 
-0,15 
0,58 
1,42 
0,39 
0,33 
0,77 

 

0,01 
0,10 
1,25 
0,86 
1,78 
4,13 
1,47 
1,38 
2,15 

0,003* 
0,000* 
0,638 
0,506 
0,025* 
0,066 
0,301 
0,605 
0,203 

 
129 
0,22 

 
 
6.6 RESULTAT AV F-TESTER 
 
Som redogjorts för bör regressionsmodellerna testas för att avgöra om de är signifikanta 
(se avsnitt 5.6.4). Vid genomförandet av varje regression återfinns f-testvärdena. För F-
testet säger nollhypotesen att någon av koefficienterna är skild från noll. Som kan avläsas 
från Tabell 25 nedan kan nollhypotesen förkastas i samtliga regressioner som genomförts 
med MKM. Detta innebär således att dessa regressionsmodellerna är signifikanta. Utifrån 
detta resultat är samtliga av de regressioner som genomförts med MKM tillförlitliga 
(Bryman och Bell, 2017, s. 346).  
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TABELL 25. F-TEST 
VARIABEL  P-VÄRDE 
Påverkan vid ett fall i bostadspriserna  
Belåningsgrad huvudsakliga bolån 
Pengar kvar efter bet. Bolånekostnader  
Andel av totala kostnader som utgörs av bolånekostnader 
Storlek på huvudsakliga bolån  

0,000* 
0,031* 
0,000* 
0,026* 

Påstående medias spekulationer om ett fall i bostadspriserna  
”Jag tar detta på stort allvar”  
”Jag tar kontakt med mäklare” 
”Jag påverkas inte av medias spekulationer” 
”Jag börjar själv studera marknaden” 

0,000* 
0,005* 
0,000* 
0,001* 

 
 
6.7 RESULTAT AV CHI-TVÅ-TESTER   

 
Då variablerna som används i testet av H0A, H0C, H0D och H0E innefattar två kategoriska 
variabler har Chi2-tester genomförts för dessa hypotesprövningar. Chi2-testerna har 
främst tillsammans med regressionerna används som ett komplement till MWU-testerna. 
För att testa de frågor som innefattar två kategoriska variabler har sju stycken Chi2-test 
genomförts.  
 
Som kan utläsas från Tabell 26 nedan indikerar samtliga test att det existerar en statistisk 
signifikant skillnad mellan anställningsform och den prediktor som testats. Dessa test 
överensstämmer därför med de resultat som observerats i MWU-testerna för 
hypotestesterna av H0A, H0C, H0D och H0E.  
 
Dessutom genomfördes även ett sammanslaget Chi2-test över de frågor som ställdes 
angående finansiell förståelse. Detta test blev också signifikant, vilket överensstämmer 
med det MWU-test som genomfördes för motsvarande variabler. Detta stärker 
förkastningen av H0D ytterligare. 
 
TABELL 26. CHI-TVÅ-TESTER 

Chi-två-tester  N P-Värde  Signifikans- 
nivå  

H0A: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en 
bolånehandläggare i jämförelse med andra låntagare i 
Sverige påverkas om räntan på deras bolån stiger till 7%. 

132 0,000 5% 
 
 

H0C: Det föreligger ingen skillnad i flockbeteende mellan 
bolånehandläggare och andra låntagare i Sverige. 

133 0,000 5% 
 
 

H0D: Det föreligger ingen skillnad i finansiell förståelse 
mellan bolånehandläggare och andra låntagare i Sverige.  

137 
137 
137 
137 

0,000 
0,000 
0,005 
0,000 

5% 
5%  
5% 
5% 

H0E: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en 
bolånehandläggare i jämförelse med andra låntagare i 
Sverige inhämtar information 

137 0,000 5% 
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7. ANALYS 

I följande kapitel kommer en analys av det redovisade resultatet att utföras. Resultatet 
kommer sedan tolkas och jämföras med tidigare relevanta studier och forskning inom 
området. Största fokus under kapitlet kommer vara på att analysera den rådande 
forskningsfrågan, nämligen hur bolånehandläggare i jämförelse med andra låntagare i 
Sverige skulle påverkas av en finansiell förändring. 
  
 
Med utgångspunkt från tidigare studier om finansiella kriser av (Ferguson, 2010; 
Galbraith, 2002; Wissén och Wissén, 2010), tidigare forskning inom flockbeteende 
(Avery och Zemsky, 1998; Bikchandani och Sharma, 2000; Chari och Kehoe, 2003; 
Cipriani och Guarino, 2015; Fung Hsieh, 2000; Lee och Lee, 2015; Sharma et al., 2005; 
Walter och Weber, 2006), finansiell förståelse (Lusardi och Mitchell, 2013) samt 
asymmetrisk information (Akerlof, 1970; Hillier, 1997; Löfgren et al., 2002; Spence 
1973; Stiglitz 2001; Stiglitz och Rothschild, 1976), utformades studiens 
problemformulering.  Som ämnar att ge svar på hur en bolånehandläggare i jämförelse 
med andra låntagare i Sverige skulle påverkas av finansiella förändringar på 
bostadsmarknaden. 
  
Vi har därför, utifrån tidigare studier funnit betydande finansiella förändringar som 
påverkat individer under tidigare kriser. Med utgångspunkt från detta har vi valt att 
undersöka om respektive grupp påverkas om en liknande finansiell förändring skulle ske 
på den svenska bostadsmarknaden. Vi hoppas sedan kunna ge förklaringar på eventuella 
skillnader i påverkan med stöd från ovan nämnda teorier. 
  
För att besvara den rådande frågeställningen har hypotesprövning genomförts. I 
föregående kapitel presenteras empirin för de tester som genomförts. Samtliga hypoteser 
har testats genom MWU-tester och sedan kompletterats med regressioner. I 
regressionerna fungerar ränteökning, ”påverkan vid fall i bostadspriserna”, finansiell 
förståelse, flockbeteende och asymmetrisk information som beroende variabler. Dessa 
beroende variabler testas sedan genom olika mått som tagits fram genom enkätsvaren. De 
prediktorer som inkluderats i regressionerna är anställningsform, kön, ålder, 
utbildningsgrad, partner, bindningstid, amorterar du och amorteringskrav. De beroende 
variablerna inkluderas dock inte i samma modell, utan varje variabel återfinns i en egen 
regressionsmodell.  
  
För samtliga regressioner kan förklaringsgraden utläsas. För de MKM regressioner 
återfinns en justerad förklaringsgrad mellan 6–33%, och för LR som utförts påträffas en 
förklaringsgrad mellan 12–48%. Dessa förklaringsgrader är dock svåra att jämföra med 
tidigare forskning, då vi valt att inkludera andra prediktorer, än vad de gjort. Vi kommer 
därför inte jämföra studiens förklaringsgrader med tidigare forskning. Istället kommer vi 
utgå från vad litteraturen anser är en godtagbar förklaringsgrad för att forskaren ska kunna 
dra slutsatser från regressionernas resultat. Körner och Wahlgren (2015, s. 127) anser att 
en nivå under 10% är låg och bör ifrågasättas. Med utgångspunkt från detta kan några av 
studiens regressioner ifrågasättas, men då regressioner inte används som studiens 
huvudsakliga statistiska verktyg väljer vi att acceptera även de regressioner som fått en 
lägre förklaringsgrad.  
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Då några tester innehåller två kategoriska variabler har vi kompletterat dessa MWU-tester 
genom att även utföra Chi2-test. Detta då ett Chi2-test beskrivs som de mest korrekta vid 
hypotesprövning av kategoriska variabler (Bryman och Bell, 2017, s. 345). 
  
I nästkommande avsnitt kommer huvudfokus vara på att analysera resultaten utifrån 
MWU-testerna. Dock kommer viss analys innefatta tolkning av signifikanta prediktorer 
som återfinns i regressionerna. Det bör därför uppmärksammas att antalet observationer 
minskar i några av regressionerna. Eftersom regressionerna inte används som 
huvudsakliga statistiska verktyg har vi dock valt att bortse från de minskade antalet 
observationerna vid analysen av signifikanta prediktorer. Detta är något som har 
observerats som en potentiell orsak till att några resultat inte är i enlighet med MWU-
testerna, men någon vidare analys har inte förts kring detta.  
 
  
7.1 ANALYS AV HUVUDHYPOTESER 
  
Första delen av hypotesprövningen bestod av att besvara studiens huvudhypotes H0A. 
Detta för att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan hur respektive grupp 
skulle påverkas av en räntehöjning till 7% på bolåneräntan. 
  
Genom undersökningen kunde H0A förkastas. Då det påvisades ett statistiskt signifikant 
samband mellan vilken anställningsform respondenterna har och hur de kunde hantera en 
räntehöjning. För denna hypotes genomfördes tre olika tester, där alla påvisade statistiskt 
signifikanta resultat. Dessa resultat tyder på att en bolånehandläggare skulle klara en 
räntehöjning bättre och därför påverkas mindre av denna finansiella förändring, i 
jämförelse med vad andra låntagare gör. Resultatet är i enlighet med det Lusardi och 
Mitchell (2013) fann i deras studie. De fann tydliga mönster i hur individer kunde hantera 
ränteförändringar beroende på vilken arbetsgrupp som undersöktes. De menade att de 
som hade ett arbete som krävde en längre utbildning med högre status också var de som 
hade en bättre finansiell förståelse, vilket gjorde att de kunde hantera ränteförändring 
bättre. Vi har inte undersökt vilken anställning de andra låntagarna har, men vi har utifrån 
den deskriptiva statistiken kunnat avläsa att det är bolånehandläggarna som har längst 
utbildning. 
 
Resultatet visar även att de som har en bättre finansiell förståelse också kan hantera en 
ränteförändring bättre. Detta stämmer överens med vad Lusardi och Mitchells (2013) 
diskuterar i deras studie. De ansåg att en ökad förståelse kring räntor skulle minska 
påverkan vid ränteförändringar.    
 
I den LR som kompletterade MWU-testet visade även prediktorn utbildningsgrad ett 
signifikant värde. Som framgår av den deskriptiva statistiken (se avsnitt 6.1) har 
majoriteten av bolånehandläggarna, ca 65%, den högst avklarade utbildningsgraden, 
medan 45% av andra låntagare hade en gymnasial utbildning.  Resultatet kan därför 
utifrån regressionen tillsammans med den deskriptiva statistiken påvisa att 
utbildningsgrad är av stor vikt vid en finansiell förändring av detta slag. 
  
Resultatet är därför i enlighet med vad Lusardi och Mitchell (2013) fann i deras studie. 
De fann signifikanta samband mellan utbildning och finansiell förståelse och konstaterade 
att individerna med en högre utbildningsgrad kan hantera en finansiell kris bättre än vad 
de individerna med en lägre utbildningsgrad kan. Som Galbraith (2002), Ferguson (2010) 
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samt Wissén och Wissén (2010) redogör för att en  kraftig räntehöjning kan leda till en 
finansiell kris. 
   
Lusardi och Mitchell (2013) resonerar även kring att alla borde få lära sig privatekonomi 
redan i skolan för att få bättre koll på vad finansiella och ekonomiska begrepp innebär, 
såsom amortering och ränta. Våra resultat för samma regression visar även signifikanta 
värden för prediktorn ”amorterar du”. Detta innebär att de respondenter som amorterar 
kan hantera en räntehöjning bättre än de som inte amorterar. Resultatet kan därför tolkas 
att de individer som är medvetna om vad amortering innebär och väljer att amortera kan 
hantera en räntehöjning bättre, vilket är i linje med Lusardi och Mitchells (2013) resultat. 
  
Utifrån dessa tester kan konstateras att anställningsform och utbildningsgrad är av stor 
vikt när det kommer till hur en bolånetagare kan hantera en räntehöjning. Med 
utgångspunkt från den empiri som samlats in tyder detta på att de som arbetar som 
bolånehandläggare också har en högre utbildningsgrad, vilket kan vara en av 
förklaringarna till utfallet i testerna. 
  
Vidare påvisades ingen signifikant skillnad mellan hur respektive grupp skulle påverkas 
av ett fall i bostadspriserna. Med utgångspunkt i detta accepterades H0B i MWU-testerna 
samt i regressionerna. Tidigare studier av bland annat (Ferguson, 2010; Galbraith, 2002; 
Wissén och Wissén, 2010) har visat att vid finansiella kriser har individer haft stora bolån 
med hög belåningsgrad, där bolånekostnaderna utgjort stor del av individens totala 
kostnader. Detta har också gjort dem mer exponerade för negativa förändringar i form av 
prisfall på bostadsmarknaden. Vi kunde dock inte se någon statistisk signifikant skillnad 
för något av testerna vilket indikerar på att påverkan vid ett fall i bostadspriserna inte 
skiljer sig åt mellan grupperna. 
  
Vår deskriptiva statistik visar dock att samtliga bolånetagare i studien har höga 
belåningsgrader där majoriteten har en belåningsgrad som överstiger 60%. Vilket innebär 
att bolånetagare i Sverige generellt är relativt exponerade för prisfall på 
bostadsmarknaden. Det finns dock inget statistiskt signifikant samband mellan huruvida 
respondenten är en bolånehandläggare eller ej och hur de skulle påverkas av ett prisfall 
på bostadsmarknaden. 
  
En alternativ diskussion kan föras kring resultatet baserat på den deskriptiva statistiken. 
Där kan utläsas att de flesta av de övriga låntagarna som angett att de inte skulle klara en 
räntehöjning också har en hög belåningsgrad samt ett stort bolån. Utifrån detta kan tolkas 
att det är de som skulle påverkas mest vid ett prisfall på bostadsmarknaden. Eftersom de 
angett att de inte skulle kunna hantera en ränteökning, är det möjligt att de heller inte har 
en buffert för att hantera ett fall i bostadspriserna. Då deras bolån är stora skulle ett fall 
innebära en större förlust, än vid mindre lån med lägre belåningsgrader. Denna diskussion 
är i enlighet med vad Wissén och Wissén (2010) redogjort för. De menar att de med högre 
belåningsgrader är mer exponerade för negativa förändringar på bostadsmarknaden. 
Utifrån detta skulle det även innebära att övriga låntagare påverkas mest vid denna typ av 
förändring. 
  
För de fyra regressioner som utfördes för H0B påvisades inget signifikant värde för 
anställningsform för någon av de variabler som användes för att dra slutsatser kring den 
beroende variabeln. Dock påvisades signifikanta värden för bindningstid, partner och 
amorteringskrav när totala storlek på bolånet inkluderades som mått för den beroende 
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variabeln. Detta kan tolkas som att om bolånetagaren amorterar ner sitt lån är han eller 
hon inte lika exponerad för ett prisfall. Antagligen för att amorteringen minskar lånets 
storlek, och därför minskar påverkan vid ett prisfall. Att prediktorn partner blev 
signifikant kan tolkas som att om hushållet har två inkomster är respondenten mindre 
exponerad för ett prisfall.  Detta beror troligen på att dessa hushålls bolånekostnader är 
mindre i förhållande till hushållets totala inkomster och de har således mer pengar kvar 
varje månad. Trots detta kan vi inte utifrån testerna statistiskt förkasta nollhypotesen. 
Således kan vi inte påvisa någon skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse 
med andra låntagare påverkas av ett fall i bostadspriserna. 
  
  
7.2 ANALYS AV UNDERHYPOTESER 
  
Den andra delen för att besvara problemformuleringen utgick från prövning av studiens 
underhypoteser. Vi ämnar därför i vår studie att undersöka hur respektive grupp agerar 
utifrån flockbeteendet, vilken finansiell förståelse de har, samt hur de inhämtar 
information. Anledningen till att dessa teorier undersökts på respektive grupp är för att 
kunna framlägga kopplingar mellan teori och hur respektive grupp påverkas vid 
finansiella förändringar. 
  
Genom hypotesprövningen av H0C, påvisades att det föreligger en signifikant skillnad i 
flockbeteende mellan respektive grupp. Hypotestestet genomfördes med tre olika typer 
av statistiska verktyg. Vilket resulterade i fem MWU-tester, fem regressioner och ett 
Chi2-test.   
  
För MWU-testerna har fyra av fem tester gett signifikanta resultat. För det första testet 
kategoriserade svarsalternativen om i frågan. Detta för att studera vilka respondenter som 
faktiskt påverkades av en bekants spekulationer, i motsats till de som inte gjorde det. 
Därför fick de respondenter som svarade “Skulle inte bry mig om påståendet” koden 1 
och de som svarat något av övriga alternativ fick koden 0. Denna kategorisering 
möjliggjorde för ett Chi2-test, då vi då kunde studera två kategoriska variabler. Resultatet 
från Chi2-testet visade ett signifikant värde vilket innebär att vi kan förkasta H0C, och 
hävda att det föreligger en skillnad i flockbeteende mellan bolånehandläggare och andra 
låntagare. 
  
Det sista MWU-testet som studerade om det föreligger någon skillnad mellan 
anställningsform och huruvida respondenterna börjar studera marknaden själva eller ej 
gav inget signifikant värde. Utifrån resultatet visar de att båda grupperna reagerar på 
medias spekulationer och själva börjar studera marknaden.  
 
Eftersom bolånehandläggarna inte påvisar flockbeteende i något annat test kan en 
alternativ diskussion kring detta resultat föras. Det kan innebära att bolånehandläggarna 
vill fatta beslut efter egna fakta och inte med utgångspunkt i spekulationer på marknaden. 
Istället för att följa flocken söker de efter relevant information på egen hand för att ge sig 
själva möjligheten att fatta rationella beslut. Denna tolkning av resultatet är i linje med 
vad Avery och Zemsky (1998) fann i deras studie. De menar att rationella individer utgår 
från välgrundade fakta, snarare än spekulativ information. De finner även stöd för att 
individer som har detta tillvägagångssätt inte följer andra i samma utsträckning. Trots att 
de sista MWU-testet inte fick ett signifikant p-värde har vi valt att förkasta H0C. Dels 
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eftersom p-värde blev väldigt lågt, men också då denna alternativa tolkning kan styrka att 
bolånehandläggare inte agerar efter flocken i samma utsträckning. 
  
Signifikanta värden kan utläsas för prediktorerna anställningsform, kön, utbildningsgrad, 
“amorterar du”, amorteringskrav, partner och bindningstid.  För det test som inte blev 
signifikant i MWU-testen påvisades ett signifikant samband för prediktorn 
utbildningsgrad. Detta kompletterar Avery och Zemskys (1998) studie, då vårt resultat 
visar att de respondenterna med högre utbildningsgrad tenderar att studera marknaden 
själv i större utsträckning. En sådan individ skulle i deras studie antas vara rationell i sitt 
beteende, och därför inte följa flocken i samma utsträckning. 
  
Vidare visar även vårt resultat att kopplingen mellan bolånetagarnas beteende och 
finansiella förståelse är stark. Vi kan från studiens resultat antyda att de bolånetagare som 
har sämre finansiell förståelse också är de som följer flocken i större utsträckning.  Detta 
är i linje med vad Lusardi och Mitchell (2013) kommit fram till. Då de menar att individer 
behöver rätt kunskap för att kunna ändra sitt beteende.  
 
Utifrån den deskriptiva statistiken och eftersom att det är statistiskt säkerställt att H0C kan 
förkastas, innebär det att andra låntagare har starkare incitament att följa flockens 
beteende än vad bolånehandläggarna har. Detta resultat kan kopplas till vad Cipriani och 
Guarino (2015) samt Cheri och Kehoe (2003) fann i deras studier. Deras resultat visade 
att de individer som följde flockens beteende påverkades i högre grad vid en finansiell 
förändring. Detta stödjer resultatet från den första huvudhypotesen (H0A), där det 
påvisades att andra låntagare skulle påverkas mer av en finansiell förändring. Denna 
påverkan, kan kopplas till huruvida respondenten väljer att följa flocken eller ej. Där de 
respondenter som följer flocken i högre grad också påverkas mer vid denna typ av 
finansiell förändring. 
 
Dessa resultat tyder på att de andra låntagarna tenderar att ägna sig åt vad Bikchandani 
och Sharma (2000) kallar för falskt flockbeteende. De hävdar att sådant flockbeteende 
uppstår på grund av spekulationer och inte fastställda fakta. Resultatet kan tolkas att andra 
låntagare har sämre information om bostadsmarknaden, och att det är en förklaring till att 
de följer flockens beteende i högre grad. Detta resultat överensstämmer med vad Chari 
och Kehoe (2003) kommer fram till i deras studie.  De menar att den individ som har 
sämre information om marknaden har en större benägenhet att följa flockens beteende 
och agera utifrån spekulationer. Vidare resonerar även Cipriani och Guarino (2015) samt 
Avery och Zemsky (1998) på samma sätt, att den mindre informerade investeraren är mer 
benägen att följa flocken än vad den informerade investeraren är. Vilket ytterligare stärker 
vårt resultat.  
  
Genom undersökningen fann vi även att det föreligger en skillnad i finansiell förståelse 
mellan bolånehandläggare och andra låntagare. I och med att en signifikant skillnad 
mellan grupperna påvisades kunde H0D förkastas.  Att det påvisades en skillnad mellan 
grupperna i finansiell förståelse kan hjälpa till att förklara varför grupperna påverkas 
annorlunda vid en finansiell förändring. 
  
Lusardi och Mitchell (2013) fann sambandet att de individer som hade en svagare 
finansiell förståelse skulle klara en finansiell förändring sämre, än de med en bättre. Att 
H0A kunde förkastas, tyder på en skillnad i påverkan vid en finansiell förändring mellan 
de båda grupperna. Denna skillnad i påverkan skulle därför kunna förklaras med den 
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skillnad som påvisats i gruppernas finansiella förståelse.  Studiens resultat stärks 
ytterligare eftersom de är i enlighet med vad Lusardi och Mitchell (2013) kom fram till. 
Utifrån studiens resultat har vi funnit stöd för att den finansiella förståelsen kan vara av 
betydelse vid en finansiell förändring. En högre finansiell förståelse hos 
bolånehandläggarna kan därför utifrån resultaten vara förklaringen till att de påverkas i 
mindre utsträckning vid en ränteökning. 
  
I Lusardi och Mitchells (2013) studie påvisades även ett samband mellan finansiell 
förståelse och utbildningsgrad. Vi har i de utförda regressionerna också funnit stöd för 
detta. Då ett signifikant samband påvisats för prediktorn utbildningsgrad. I linje med 
Lusardi och Mitchell (2013) kan vi konstatera att en individ med högre utbildningsgrad 
har bättre finansiell förståelse. I den deskriptiva statistiken (se avsnitt 6.1) påvisades även 
en tydlig skillnad i utbildningsgrad mellan bolånehandläggare och andra låntagare. Det 
visade sig att bolånehandläggarna var den grupp där majoriteten avklarat en högskole- 
eller universitetsutbildning längre än 3 år, och de flesta andra låntagare hade en avklarad 
gymnasieutbildning. Vi finner därför stöd för detta både från de hypotesprövningar som 
genomförts, tidigare studier och från den deskriptiva statistiken. 
  
Utifrån tester genomförda på den deskriptiva statistiken påvisades att majoriteten av de 
som svarat “vet ej/vill inte svara” på frågorna är kvinnor. Vi har inte funnit någon 
förklaring för denna företeelse. Dock stöds resultatet av denna analys, då Lusardi och 
Mitchell (2013) fann ett liknande samband när de studerade den finansiella förståelsen 
mellan olika länder. De fann inte heller någon tydlig förklaring till denna skillnad. De 
diskuterade kring att en möjlig förklaring för detta kan vara att kvinnor är mer angelägna 
om att inte göra fel. Det skulle även kunna vara fallet i vår studie, men de är dock inte 
statistiskt säkerställt.  
  
I vår studie har vi även konstaterat att det existerar en signifikant skillnad mellan hur 
bolånehandläggare och andra låntagare inhämtar information. Genom ett MWU-test samt 
en LR kunde studien påvisa att det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan 
grupperna. Resultatet visade att bolånehandläggarna inte samlar information från olika 
banker innan de tar sitt bolån i samma utsträckning som de andra låntagarna gör. Vi har 
utifrån detta resultat förkastat H0E. För den LR som utfördes kunde även utläsas ett 
signifikant p-värde för prediktorn utbildningsgrad. 
  
Att utbildningsgrad gett ett signifikant värde i LR-modellen tyder på att respondenterna 
med högre utbildningsnivå bland de andra låntagarna är de som samlar information i 
större utsträckning. Resultatet från detta indikerar att om låntagaren har en högre 
utbildning är denne medveten om att olika bankers villkor kan skilja sig åt. Det kan därför 
vara nödvändigt att samla information från olika banker för att få de mest fördelaktiga 
villkoren för bolånet. Att individer söker information från olika banker tyder på 
asymmetri på bolånemarknaden. 
  
Tidigare studier inom asymmetrisk information (t.ex. Akerlof, 1970; Spence och 
Rotschild 1973; Stiglitz, 1976) har fokuserat på asymmetrier mellan olika parter på 
diverse marknader. De har dock inte studerat bolånemarknaden i samma utsträckning. 
Deras resultat om att de existerar asymmetri är i enlighet med de resultat som påvisats i 
den aktuella studien. Eftersom det föreligger en skillnad i informationsinhämtning mellan 
bolånehandläggare och andra låntagare.  
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Eftersom andra låntagare är den grupp som i större utsträckning söker efter information 
kan det innebära att de är gruppen med ett informationsunderläge, gentemot 
bolånehandläggarna.  Detta stärks även av tidigare studier som hävdat att banker varit den 
mer informerade parten, och således även deras anställda (Ferguson, 2010; Quirk, 2012).  
 
Eftersom de är bolånehandläggarna som beviljar lånen för andra låntagare, innebär de 
också att de är de som ger information om villkoren till andra låntagare. Detta är i enlighet 
med Stiglitz (2001) studie. Han menar då att den sämre informerade parten tillhandahåller 
information från den bättre informerade parten.   
  
Utifrån analysen av H0E har påvisats att skillnaden i informationsinhämtning kan bero på 
olika faktorer. En faktor skulle kunna vara att bolånehandläggarna inte samlar 
information eftersom de redan har konkurrenskraftiga villkor för sina bolån. Alternativt 
att de existerar asymmetrisk information mellan grupperna, och att bolånehandläggarna 
har ett informationsövertag. Detta övertag skulle därför kunna vara anledningen till att de 
inte söker information i samma utsträckning. 
 
7.3 SAMMANSTÄLLNING AV HYPOTESPRÖVNING 
 
För att göra resultatet av den aktuella studiens hypotesprövning tydligare har vi gjort en 
sammanställning av samtliga hypotesprövningar som genomförts. I Tabell 27 nedan 
presenteras först resultatet av de två huvudhypotesterna som ställts upp. Där kan utläsas 
att H0A kan förkastas och H0B kan accepteras. Det föreligger en skillnad mellan hur en 
bolånehandläggare i jämförelse med andra bolånetagare påverkas vid en ränteökning, 
men det föreligger inte en skillnad mellan hur en bolånehandläggare i jämförelse med 
andra låntagare påverkas vid ett fall i bostadspriserna.  
 
Vidare presenteras resultatet från underhypoteserna. Där kan avläsas att samtliga 
underhypoteser kan förkastas. Det föreligger därför en skillnad mellan bolånehandläggare 
och andra låntagare i Sverige gällande flockbeteende, finansiell förståelse samt hur de 
inhämtar information.  
 
 
TABELL 27. SAMMANSTÄLLNING AV HYPOTESPRÖVNING  
Huvudhypoteser H0A-H0B Accepteras/Förkastas 
H0A: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en 
bolånehandläggare i jämförelse med andra 
låntagare i Sverige påverkas om räntan på deras 
bolån stiger till 7%. 

Förkastas 

H0B: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en 
bolånehandläggare i jämförelse med andra 
låntagare i Sverige påverkas av ett fall i 
bostadspriserna. 

Accepteras  

Underhypoteser H0C-H0E Accepteras/Förkastas  
H0C: Det föreligger ingen skillnad i 
flockbeteende mellan bolånehandläggare och 
andra låntagare i Sverige. 

Förkastas 

H0D: Det föreligger ingen skillnad i finansiell 
förståelse mellan bolånehandläggare och andra 
låntagare i Sverige. 

Förkastas 

H0E: Det föreligger ingen skillnad mellan hur en 
bolånehandläggare i jämförelse med andra 
låntagare i Sverige inhämtar information 

Förkastas  
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8. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

I följande kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras. Vidare kommer 
kunskapsbidraget återigen att kommenteras. Därefter kommer samhälleliga och etiska 
aspekter att redogöras för. Avslutningsvis kommer förslag och rekommendationer för 
framtida forskning att presenteras. 
  
 
8.1 STUDIENS RESULTAT 
 
Studiens huvudsakliga syfte är som bekant att undersöka hur bolånehandläggare i 
jämförelse med andra låntagare i Sverige skulle påverkas av en finansiell förändring på 
bostadsmarknaden. Urvalet i studien har därför varit bolånehandläggare och andra 
låntagare i Sverige. Stort fokus i studien har varit att undersöka tidigare kriser och 
finansiella förändringar som varit av betydelse vid dessa kriser. Studien har även 
fokuserat på att studera väletablerade teorier som kan kopplas till individers påverkan av 
negativa händelser på bostadsmarknaden. Eftersom dessa teorier studerat beteenden, 
individers kunskaper och asymmetrisk information fann vi det intressant att utreda om 
dessa teorier kan förklara eventuella skillnader i bolånetagares påverkan vid finansiella 
förändringar 
  
Studiens statistiska hypotesprövning har visat att låntagare har svårare att hantera en 
räntehöjning än vad bolånehandläggare har. Detta innebär att vid en sådan finansiell 
förändring skulle andra låntagare påverkas i större omfattning eftersom de inte kan 
hantera höjningen. Vi har även funnit ett samband mellan de teorier som studerats i 
studien och huruvida respondenterna kan klara av en räntehöjning. Det innebär att de 
andra låntagarna, som tenderade att följa flockens beteende och hade sämre finansiell 
förståelse också hade svårare att hantera den finansiella förändring de stod inför. Att 
många av de övriga låntagarna inte kan hantera en räntehöjning gör att de påverkas mer. 
Denna slutsats kan konstateras utifrån tidigare studier om finansiella förändringar, där det 
visat sig att de som inte kunde hantera en räntehöjning också påverkades mer av 
förändringen. Andra låntagare skulle därför i högre utsträckning drabbas av ekonomiska 
svårigheter om förändringen sker, då de i dagsläget inte skulle kunna hantera den. En lång 
tid med ekonomiska svårigheter skulle kunna resultera i att dessa låntagare inte har råd 
att bo kvar i deras bostäder. 
 
För att minska risken för ekonomiska svårigheter hos bolånetagare i Sverige bör 
utlåningspolitiken skärpas. I Sverige räknar bankerna med att bolånetagarna ska klara den 
kalkylräntan de sätter upp. Trots att denna är på i genomsnitt 7% har våra resultat påvisat 
att flera av de övriga låntagarna inte skulle klara en sådan höjning. Utifrån detta resultat 
bör därför bankerna höja kravet på den kalkylränta de räknar med. Detta för att bekräfta 
att alla som får lån kan hantera en sådan ränteökning av bolåneräntan. I dagsläget är 
räntorna låga, men det bör tas i beaktande att en ränteförändring kan ske med tanke på 
den rådande situationen på bostadsmarknaden i Sverige. 
  
Resultatet från den deskriptiva statistiken indikerar att bolånetagare i Sverige generellt 
sett är exponerade för prisfall på bostadsmarknaden. Det föreligger dock inte någon 
statistisk signifikant skillnad mellan hur respektive grupp påverkas av ett fall i 
bostadspriserna. För att undersöka detta användes fyra olika test, alla kopplade till hur 
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stor påverkan ett fall i bostadspriserna skulle ha för bolånetagarna. Ingen av dessa tester 
visade på signifikanta värden. 
  
Den deskriptiva statistiken visar som sagt på höga belåningsgrader för samtliga 
bolånetagare i Sverige, vilket i sig kan ses som ett varningstecken. Trots att många av 
bolånetagarna har relativt mycket pengar kvar efter att de betalat sina fasta månadsutgifter 
varje månad, bör hänsyn tas till att majoriteten av bolånetagarna i studien svarat att de 
bor tillsammans med en partner. Därför kan det tänkas att hushållets disponibla inkomst 
består av två inkomster. Skulle något inträffa med den ena inkomsten kanske inte ett 
prisfall på bostadsmarknaden skulle kunna hanteras på samma sätt.  
 
Vi har i den aktuella studien valt att studera respektive finansiell förändring på 
bostadsmarknaden enskilt. Dock, är de tydligt sammankopplade med varandra. Den 
deskriptiva statistiken visade att de låntagare som inte kunde hantera en räntehöjning, 
också var de med högst belåningsgrad och störst storlek på bolånet. Detta kan därför 
tolkas som att det är den andelen andra låntagare som också skulle påverkas mest av ett 
prisfall på bostadsmarknaden. Detta har dock inte statistiskt säkerställts, utan slutsatsen 
är baserad på deskriptiv statistiken och tidigare studier av bostadsmarknaden.   
  
Resultaten för H0B är tydliga, men de finns andra aspekter som bör tas i beaktande vid 
slutsatser kring resultatet. Eftersom det inte kunde påvisas någon signifikant skillnad 
mellan grupperna kan inte H0B förkastas. Dock kan vi utifrån den deskriptiva statistiken 
dra slutsatsen att bolånetagare skulle påverkas vid ett prisfall på bostadsmarknaden. 
Skulle ett kraftigt prisfall ske, skulle många bolånetagarna tvingas amortera ned sina lån, 
på grund av den höga belåningsgraden. Utifrån den deskriptiva statistiken har majoriteten 
mindre än 15 000 kronor kvar varje månad, efter att de fasta utgifterna är betalda. Detta 
skulle innebära att beroende på lånets storlek skulle bolånetagarna påverkas i olika 
utsträckning.  Vi kan dock påvisa en påverkan hos majoriteten av bolånetagarna.  
 
Vidare visar den deskriptiva statistiken tydligt att majoriteten av respondenterna har en 
rörlig ränta på 3 månader. Vi kan i två av regressionsmodellerna för H0B avläsa att 
bindningstid är en prediktor som har betydelse för hur respondenterna skulle påverkas 
av ett prisfall på bostadsmarknaden. Där framgår att om bindningstiden ökar, minskar 
påverkan av den finansiella förändringen. Vi kan utifrån dessa tester och den rådande 
situationen på den svenska bostadsmarknaden rekommendera bolånetagare att binda sina 
bolån till en längre bindningstid. Eftersom de då skulle påverkas mindre vid en finansiell 
förändring, som innebär ett prisfall på bostadsmarknaden. Utifrån statistik är bolåneräntan 
i dagsläget låg, detta är ytterligare en anledning att försöka binda räntan. Dock innebär en 
längre bindningstid att respondenterna är bundna till sitt bolån. Således skulle kanske ett 
framtida prisfall innebära att respondenterna vill sälja sitt hus, det skulle därför tillkomma 
en kostnad att binda upp räntan på bolånet. Dock väger fördelarna högre då bolånetagarna 
vid en längre bindningstid även skulle undvika att påverkas vid en finansiell förändring 
som innebär att bolåneräntan höjs.  
 
Vidare i våra regressionsmodeller beträffande H0A och H0B kan utläsas att amortering har 
ett statistiskt signifikant p-värde för några av regressionerna. Vilket tyder på att om 
bolånetagaren amorterar påverkas de inte i lika stor utsträckning av ett prisfall eller en 
räntehöjning. Därför rekommenderar vi samtliga bolånetagare i Sverige att amortera ned 
sina bolån, då det visar sig ha positiva effekter beträffande hur en bolånetagare påverkas 
vid en finansiell förändring på bostadsmarknaden.  
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Slutligen har resultaten från vår studie visat att bolånetagare generellt sett har en låg 
finansiell förståelse. Eftersom människor idag lånar mer pengar bör detta 
uppmärksammas och tester har bevisat att den finansiella förståelsen bör förbättras. Om 
den finansiella förståelsen skulle förbättras skulle inte bolånetagare påverkas i samma 
utsträckning vid en finansiell förändring på bostadsmarknaden.  
 
Vi kan härmed, utifrån studiens resultat redogöra för att bolånetagare i Sverige skulle 
påverkas av en finansiell förändring. Resultatet visar dock att det är de andra låntagarna 
som skulle påverkas mest av en räntehöjning till 7%. Vi kan utifrån teorierna som 
studerats påvisa en förklaring till denna skillnad.  Då låntagarna är den grupp som 
tenderar att följa flocken i större utsträckning, har sämre finansiell förståelse samt har ett 
informationsunderläge, gentemot bolånehandläggarna.  
 
 
8.2 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG  
 
Det kunskapsgap som existerar gällande hur bolånetagare i Sverige skulle påverkas vid 
finansiella förändringar minskar i och med föreliggande studie. Studien har visat tydliga 
skillnader i påverkan mellan bolånehandläggare och andra låntagare vid en finansiell 
förändring. Ytterligare har studien upplyst att svenska bolånetagare har en relativt svag 
finansiell förståelse och inte är väl införstådda med vad inflation och ränta innebär.  
 
Studiens resultat har även kunnat påvisa att bolånetagare med mindre information 
tenderar att följa flockens beteende i högre grad. Vilket innebär att det genererade 
resultatet i den aktuella studien styrker vad tidigare forskning påvisat.  Detta innebär 
således att resultatet i studien kan fungera som ett komplement till tidigare forskning av 
bland annat Avery och Zemsky (1998). Studien ger även ett bidrag till Cipriani och 
Guarino (2015) samt Lusardi och Mitchells (2013) forskning eftersom den till skillnad 
från dessa studier undersöker individers beteenden och kunskaper innan krisen brutit ut. 
Vi hoppas också att studiens resultat kan användas som teoretiskt bidrag i framtida studier 
inom liknande områden.  
 
Studiens teoretiska bidrag ger också en bättre uppfattning kring den relativt låga 
finansiella förståelsen som andra låntagare besitter. Lusardi och Mitchell (2013) har 
påvisat att Sverige, som många andra länder, har en förhållandevis låg finansiell 
förståelse. Vårt resultat visar att gruppen andra låntagare i Sverige också har låg finansiell 
förståelse, samt att bolånehandläggare är den grupp som har en högre avklarad utbildning 
och bättre finansiell förståelse. Därför anser vi att det teoretiska bidraget också är att de 
som har relevant arbetslivserfarenhet eller längre utbildning har bättre finansiell förståelse 
än de som inte har det. Resultatet kan därför komplettera tidigare studier inom området, 
då den fokuserat på en specifik arbetsgrupp, bolånehandläggare, istället för olika länder 
och befolkningsgrupper.  
 
Vidare tycker vi att ett teoretiskt bidrag är den skillnad som påvisats mellan grupperna 
gällande informationsinhämtningen. Detta har inte studerats tidigare och det kompletterar 
tidigare studier som funnit att bankerna har ett informationsövertag på bostadsmarknaden, 
då vår studie påvisat att även de som arbetar på bank har ett informationsövertag gentemot 
deras kunder.  
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Föreliggande studie ger även ett praktiskt bidrag eftersom den ökar medvetenheten hos 
bolånetagare i Sverige. Med studien hoppas vi att bolånetagare förstår vad som kan orsaka 
finansiella förändringar. Vilket i sin tur kan leda till att de förstår hur deras handlingar 
och beteende påverkar ekonomin.  
  
Studiens resultat visar att bolånetagare i Sverige har höga belåningsgrader. Hög 
belåningsgrad är en faktor som har haft påverkan för bolånetagare vid tidigare kriser. 
Därför hoppas vi att bolånetagare efter att de tagit del av studien uppmärksammar detta 
och försöker minska deras belåningsgrader. Detta för att i sin tur minska påverkan vid ett 
fall i bostadspriserna.  Vi hoppas även att studiens resultat gör bolånetagare medvetna om 
vad en ränteökning kan innebära, och därför få dem att tänka sig för vid framtida 
belåningar. 
  
Studien ger även ett bidrag till bankerna i Sverige. Då vi hoppas göra dem medvetna om 
att många bolånetagare i studien uppgett att de inte skulle kunna hantera en ränteökning 
av deras bolån. Bankerna bör därför ta detta på allvar och se till att alla bolånetagare är 
medvetna om hur en ränteökning skulle påverka dem i deras ekonomi. Vi hoppas även 
kunna nå ut med information om hur människans beteende kan påverka den finansiella 
marknaden, och vilken konsekvens som kommer av spekulationer på bostadsmarknaden. 
  
Genom att bidra med en ökad förståelse för bostadsmarknaden och dess påverkan på 
ekonomin hoppas vi ge bolånetagare i Sverige en bättre uppfattning för hur 
bostadsmarknaden kan kopplas till finansiella kriser. Vi tror också att studien ska ge en 
förståelse för hur en bolånetagare som har låst stora delar av sitt kapital till 
bostadsmarknaden är exponerad för eventuella förändringar. Detta hoppas vi kan leda till 
ett ökat konsekvenstänk hos de bolånetagarna med höga belåningsgrader, för att få dem 
att förstå att de är mer exponerade för förändringar på bostadsmarknaden. 
 
Den föreliggande studien bidrar även med rekommendationer för bolånetagare i Sverige. 
Det har påvisats att räntebindningstid varit en viktig faktor för att en bolånetagare ska 
kunna hantera en förändring på bostadsmarknaden. Därför visar denna studie att om 
bolånetagarna väljer att binda deras bolån till en längre bindningstid kan det innebära att 
de påverkas mindre vid en finansiell förändring. Vidare önskar vi att studien får 
bolånetagare att förstå vikten av att amortera, eftersom det är något som minskar deras 
påverkan vid en finansiell förändring.  
 
Vi hoppas även att människor förstår den starka koppling som redogjorts för mellan 
finansiell förståelse och människans beteende. Vi önskar därför att individer förstår hur 
viktig det är med en ökad kunskap inom det finansiella området. Därför hoppas vi att det 
bidrar till att mer undervisning sker inom detta område i framtiden. 
 
 
8.3 SAMHÄLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER 
 
 Då individer deltagit i studien måste etiska överväganden som behandlar individers fria 
val och integritet beaktas. Som tidigare redogjorts för har studien tagit hänsyn till de krav 
gällande de etiska aspekterna som ställs på en studie av detta slag.  Kontinuerligt under 
arbetets gång, både under insamlingen och bearbetningen av datamaterialet har dessa 
etiska aspekter beaktats. Individskyddskravet är ett huvudkrav för denna typ av studie, 
detta krav innefattar fyra underkategorier som alla har beaktats i studien. Denna studie 
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har även tagit hänsyn till ytterligare krav för att säkerställa att de etiska aspekterna har 
behandlats (se avsnitt 4.9).  
 
Eftersom denna studie främst är baserad på privatekonomisk information från olika 
bolånetagare runt om i landet, har det varit av stor vikt att uppmärksamma 
individskyddskravet. Datamaterialet är väldigt personligt och har därför hanteras på ett 
professionellt sätt. Vi har även informerat respondenterna om studiens syfte och hur deras 
svar kommer att användas för att besvara studiens syfte. Detta har skett innan de 
besvarade enkäten och i ett informationsbrev som följde med enkäten.  
 
Vidare fick även de ansvariga över bolånehandläggarna på respektive bank undersöka 
enkäten innan de bestämde om de ansåg att de ville förmedla den vidare. Detta innebär 
också att vi fått samtycke från de medverkande i studien. Samtliga respondenter fick 
lämna sitt samtycke att delta i enkäten och de kunde när som helst avbryta enkäten. 
Respondenterna har även fått information i hur de ska ta del av resultatet, och hur vi som 
författare ska använda det.  
 
De svenska banker som kontaktas har uppgett att de vill förbli anonyma, vilket vi 
självklart har förhållit oss till. Därför har heller inga slutsatser om respektive bank 
framförts. Istället har yrkesgruppen bolånehandläggare studerats som en helhet, och ingen 
vikt har lagts vid vilken bank respektive bolånehandläggare arbetar på. Vi anser därför 
att vi har tagit respondenternas integritetsaspekter på stort allvar.  
 
I enkäten återfinns kontaktuppgifter. Detta för att forskningsprocessen ska återspegla 
transparens och tillgänglighet för de som deltagit. Detta har inneburit att eventuella frågor 
som uppkommit från respondenterna under studiens gång har kunnat besvarats på ett 
öppet och enkelt sätt. Vi har full förståelse för att den data som behandlats är känslig i 
flera avseenden. Därför har ansvar tagits och vi har sett till att följa de regler som har för 
avseende att skydda individerna i studien. Vi har även beaktat de regler som finns att följa 
gällande forskningskravet. Vilket innebär att vi fördjupat oss inom tidigare forskning och 
försökt använda oss av de metoder som vi anser bäst lämpade för denna typ av studie. 
  
Vidare är även bostadsmarknaden som tidigare nämnts ett aktuellt ämne som dessutom 
har en stor effekt på det svenska samhället. Därför anser vi att studien innehåller 
samhällsaspekter som bör uppmärksammas. Eftersom bostadsmarknaden har en stor 
effekt på den finansiella stabiliteten för det svenska samhället. De höga belåningsgraderna 
kan leda till instabilitet på den finansiella marknaden och således leda svensk ekonomi 
mot en ny finansiell kris, om värsta tänkbara scenario skulle inträffa. Eftersom resultatet 
i studien kan komma att påverka flera parter i det svenska samhället, är det av stor vikt 
att de resultat som redovisats inte är snedvridna eller falska.  
 
Studiens resultat visar på att vi står inför ett samhällsproblem om en finansiell förändring 
sker. Eftersom flera av de låntagare som deltagit inte skulle kunna hantera en ränteökning 
till 7%. Det bör dock tas i beaktande att studiens resultat inte tar hänsyn till låntagarnas 
sparande. Om sparandet togs i beaktande kanske fler skulle kunna hantera den finansiella 
förändring de står inför. Påverkan på samhället kanske därför inte blir lika stor som 
studiens resultat påvisats.  
 
Eftersom studiens resultat visar på negativa konsekvenser av hög belåning, kan denna 
studie resultera i att individer inte längre vågar belåna sig för att de är rädda att de inte 
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skulle kunna hantera en finansiell förändring. Detta skulle i sin tur leda till att belåningen 
minskade och att bostadspriserna sjunker, på grund av den minskade efterfrågan. 
Problemet som uppstår om detta händer kan vara att utbudet av bostäder överstiger 
efterfrågan på bostäder och ett prisfall på bostadsmarknaden blir verklighet. Därför är det 
viktigt att individer inte slutar belåna sig på grund av rädsla inför finansiella förändringar, 
då det kan skapa ett samhälleligt problem på den svenska bostadsmarknaden. Vi hoppas 
istället att denna studie ska öka medvetenheten hos bolånetagare och inte utesluta 
framtida belåningar.  
 
Då bostadsmarknaden är ett hett och omdebatterat ämne anser vi att det är viktigt att vi 
ger en rättvis bild av bolånesituationen för bolånetagare i Sverige. Detta blir även viktigt 
då den kan vara grund för vidare forskning inom ämnet. Utifrån detta, tillsammans med 
de kriterier som föreligger gällande hur en studie av denna typ ska genomföras, anser vi 
att vi följt de riktlinjer som finns angående de samhälleliga och etiska aspekterna. 
 
 
8.4 STATISTISKA FELKÄLLOR 
 
Vi har i vår studie inte haft möjlighet att inkludera samtliga bolånehandläggare utan 
istället gjort en avgränsning genom att undersöka bolånehandläggare från ett antal banker 
i Sverige. Detta kan medföra ett urvalsfel i studien, vilket i sin tur leder till ett potentiellt 
snedvridet resultat. Vid framtida studier av denna grupp är denna avgränsning något som 
kan ses över. En utvidgning av avgränsningen skulle leda till att bolånehandläggare från 
samtliga banker inkluderas. Eftersom både arbetssätten och kunskapen skiljer sig 
beroende på vilken bank bolånehandläggare arbetar på. I den aktuella studien tillämpas 
även en kvantitativ forskningsansats. Vilket i sin tur kan innebära en risk för att för få 
observationer används vid hypotesprövningen (Dahmström, 2005, s. 240). 
  
Gruppen andra låntagare har nåtts via två Facebookgrupper. Dessa Facebookgrupper kan 
innehålla medlemmar som har en bättre kunskap i privatekonomi. Det kan därför bli svårt 
att utifrån deras svar ge uppskattningar för låntagare i Sverige. Det kan också vara så att 
respondenterna i grupperna blivit medlemmar i dessa typer av grupper för att de har en 
sämre kunskap i privatekonomi och vill lära sig mer. Oavsett vilket kan det leda till skeva 
resultat för studien, vilket vi är medvetna om. Vi är också medvetna om att det kan bli 
svårt för denna grupp att representera alla från populationen ”andra låntagare”. Dock kan 
vi utifrån den deskriptiva statistiken påvisa en spridning i ålder och kön bland 
respondenterna. Vi kan också utifrån den information som hämtas på deras Facebooksidor 
se att spridningen gällande var respondenterna är bosatta är stor. Utifrån detta anser vi att 
skevheten i resultatet minskas men att ett samplingsfel kan förekomma i studien (Bryman 
och Bell, 2017, s. 208). För framtida forskning är dock en utvidgning av även denna 
avgränsning att föredra, för att få ett representativt urval för hela populationen. Denna 
utvidgning skulle vara resurskrävande, men minimera potentiella skevheter i resultatet. 
  
Enkäten skickades ut till ett stort urval från båda grupperna. Det var dock många personer 
i urvalet som vi inte fick svar från.  Det är för oss inte möjligt att uppskatta hur de personer 
som fallit bort skulle besvarat enkäten. De statistiska metoder som används i studien 
kräver att forskaren får svar från samtliga individer i urvalet för att ha möjligheten att 
skatta en företeelse (Bryman och Bell 2017, s. 240–241). Bortfallet i den aktuella studien 
bidrar därför till att skattningarna kan få en skevhet, denna skevhet (bias) kan bli en 
allvarlig felkälla (Bryman och Bell, 2017, s. 208–209).   
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Eftersom vi slumpmässigt valt ut 69 stycken andra låntagare som ska representera 
gruppen låntagare i Sverige finns risken att resultatet blivit annorlunda än om samtliga 
enkätsvar från denna grupp inkluderades. Vi har dock genomfört tester för 
huvudhypoteserna där alla låntagare är inkluderade. Eftersom dessa tester inte gav något 
annat resultat, kan antas att urvalet är representativt för alla de svar som inkommit. Då 
resultaten inte skiljer sig mellan dessa tester är denna typ av urvalsfelet bearbetat (SCB, 
2018).  
  
I vår studie finns också risken att respondenterna gett ett felaktigt svar på frågor i enkäten. 
Anledningen till detta kan vara för att frågor inom detta ämnet kan upplevas som känsliga, 
eller svåra att uppskatta svaret på. Respondenten kan därför vara osäker på svaret, vilket 
ökar risken för en felaktig uppskattning.  Det kan därför uppstå mätfel i studien, som bör 
tas i beaktande (SCB, 2018).  
 
 
8.5 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING  
 
För vidare forskning inom ämnet rekommenderar vi att undersöka bolånehandläggare 
från samtliga banker i Sverige. Då det eventuellt finns skillnader i hur bolånehandläggare 
arbetar som inte framkommer i vår studie, då endast fem banker i Sverige studerats. Det 
kan därför förekomma skevheter i resultatet då det inte återspeglar hela yrkesgruppen 
”bolånehandläggare”. Av den orsaken kan det vara bra att utvidga den föreliggande 
studien genom att inkludera en större population, för att minska den potentiella skevhet 
som kan förekomma. Vidare studeras endast en arbetsgrupp, bolånehandläggare. Det 
skulle därför vara intressant att utöka detta till att jämföra andra arbetsgrupper med 
varandra. Detta för att undersöka om det förekommer någon skillnad i påverkan mellan 
dessa arbetsgrupper, och utifrån detta kunna dra slutsatser om specifika arbetsgrupper.  
  
En annan intressant aspekt är att undersöka låntagarens beslutsfattande under risk. Detta 
då finansiella kriser i tidigare studier är resultatet av högt risktagande från olika parter på 
marknaden. Detta skulle potentiellt innebära att en liknande studie som den aktuella 
studien skulle genomföras när svensk ekonomi befinner sig i en finansiell kris. För att se 
om flockbeteendet, den finansiella förståelsen och informationsinhämtningen skiljer sig 
åt beroende på om respondenterna befinner sig i en kris eller inte.  
 
Studiens resultat visar att det föreligger en skillnad i finansiell förståelse mellan 
grupperna. Med utgångspunkt i detta anser vi att det hade varit intressant att fortsätta 
forska inom detta område. Vi har studerat den svenska marknaden och fokuserat på räntor 
och inflation men det finns ytterligare mått som skulle kunna användas för att studera 
detta i framtiden. Vi har diskuterat riskdiversifiering i studien och att vi valt att inte 
studera det i den aktuella studien, men det är något som hade varit intressant att studera. 
Genom att istället studera svenska hushåll och hur pass diversifierade deras tillgångar är 
skulle en studie kunna genomföras för att undersöka svenska hushålls exponering för 
finansiella förändringar på andra marknader än bostadsmarknaden, såsom 
aktiemarknaden.  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka om det är utbildningsgrad som påverkar den 
finansiella förståelsen eller om det är relevant erfarenhet eller relevant utbildning som 
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påverkar den finansiella förståelsen eftersom våra resultat tyder på att det kan vara en 
kombination av de båda. 
  
Det hade också varit intressant om fortsatt forskning bedrivs inom området 
informationsinhämtning. Eftersom vi kunnat redogöra för att de andra låntagarna med 
högre utbildning är de som väljer att jämföra bankernas lånevillkor skulle det vara 
intressant att studera om denna skillnad existerar när det gäller informationsinhämtning 
av andra villkor eller jämförelser mellan andra företag. 
 
 
Eftersom den aktuella studien fokuserar på bolånetagare, skulle ett intressant alternativ 
vara att fokusera mer på banker. Efter senaste finanskrisen har Baselkommittén utformat 
hårdare regler som banker måste följa för att kunna hantera kommande kriser i ekonomin 
(Basel Committee, 2017). Det skulle då vara intressant att jämföra om bankerna i nuläget 
är bättre förberedda för finansiella kriser, i jämförelse med tidigare. Ett bidrag i en sådan 
studie skulle kunna vara att den ger en ökad förståelse i vad som måste förbättras, samt 
en redogörelse för vilken påverkan bankerna har på den finansiella marknaden.  
  
Intressant skulle också vara att bygga vidare på en studie av Zribi och Boujelbène (2009). 
De studerade riskbeteende inom den tunisiska bankbranschen. Det skulle därför vara av 
intresse att göra en liknande studie för riskbeteende inom den svenska bankbranschen. 
För att utreda eventuella skillnader mellan banker i Sverige. 
  
Informationsasymmetri har inte studerats i någon större utsträckning i den aktuella 
studien, men intressanta upptäckter har gjorts gällande informationsinhämtning. Därför 
vore det intressant att i framtiden studera eventuella asymmetrier mellan olika parter på 
bostadsmarknaden och vad dessa kan innebära. En sådan studie skulle utvidga den 
aktuella och bidra med mer generella slutsatser om asymmetrisk information på 
bostadsmarknaden.  
  
Lusardi och Mitchell (2013) har även fokuserat på riskdiversifiering i sin studie. Detta är 
ett intressant ämne att forska vidare inom. Då riskdiversifieringen bland bolånetagare 
skulle kunna ha betydelse för deras påverkan vid finansiella förändringar. Eftersom vi i 
den föreliggande studien inte tagit hänsyn till om bolånetagarna haft några besparingar 
har vi inte kunnat utreda huruvida detta skulle minska påverkan vid en finansiell 
förändring. En sådan studie kan således ge svar på om riskdiversifieringen innebär lägre, 
högre eller ingen förändring i hur bolånetagarna påverkas vid finansiella förändringar.  
  
Lusardi och Mitchell (2013) kom som tidigare nämnts fram till att kvinnor är mer benägna 
att svara vet ej/vill inte svara än vad män är. De fann inte någon tydlig förklaring till detta, 
utan diskuterade kring potentiella förklaringar. Ett framtida förslag skulle därför vara att 
undersöka vad exakt denna skillnad kan bero på.  
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9. SANNINGSKRITERIER  

Kommande kapitel syftar till att bedöma studiens kvalité. Detta genom att forskarna till 
studien kommer att undersöka olika kvalitetskriterier för forskning inom 
företagsekonomi. De kriterier som kommer redogöras för är; validitet, reliabilitet, 
replikerbarhet och generaliserbarhet. Bedömning utifrån dessa kriterier kommer sedan 
göras för den aktuella studien. 
 
 
9.1 VALIDITET 
 
Enligt Bryman och Bell (2017, s. 69) är en studies validitet ett av de viktigaste 
forskningskriterier som forskaren måste beakta. Eriksson och Weidersheim-Paul (2014, 
s. 62) menar att validiteten handlar om hur pass väl studiens metod mäter det som är tänkt 
att mätas. De fortsätter beskriva att forskaren bör beakta både den inre och den yttre 
validiteten. 
 
Den inre validiteten syftar till att redogöra för om de begrepp som använts i studien 
överensstämmer med definitionen av de studerade begreppen (Eriksson och 
Weidersheim-Paul, 2014, s. 62). För denna studie har vi valt att fokusera på tre teorier, 
flockbeteende, finansiell förståelse och asymmetrisk information. För dessa teorier har vi 
valt att studera originalkällor samt nyare verk för att få en bred och aktuell förståelse för 
teorierna. Vi har även valt att inkludera begreppsdefinitioner för vissa begrepp som vi 
anser är av stor vikt för studien. Detta för att inte skapa missförstånd eller tvetydigheter 
hos läsaren.  
 
Vidare beskriver Eriksson och Weidersheim-Paul (2014, s. 63) att den yttre validiteten 
redogör för relationen mellan verkligheten och den mätbara definitionen av begreppet. 
Om det som ska mätas i studien överensstämmer med verkligheten. Vi har använt oss av 
primärdata som samlats in via enkäter som besvarats av vår målgrupp. Eftersom vi valt 
att inkludera en fråga om huruvida respondenten har bolån anser vi att den data som 
samlats in mäter det vi ämnar mäta i studien. Utifrån detta anser vi att denna studie 
uppfyller kraven gällande validitet.  
 
 
9.2 RELIABILITET 
 
Bryman och Bell (2017, s. 68) beskriver att reliabiliteten i en studie är huruvida resultaten 
skulle bli detsamma om studien utfördes på nytt. Om en ny undersökning skulle 
genomföras på samma sätt och resultatet skulle skilja sig åt tyder det på att resultatet från 
den första studien berodde på tillfälligheter. Vidare beskriver de att reliabiliteten är extra 
viktig för forskaren att beakta när en kvantitativ undersökning genomförs (Bryman och 
Bell, 2017, s. 68).  
 
Detta sanningskriterium syftar således till att kontrollera om den mätning som utförts 
verkar korrekt, i termer av stabilitet och tillförlitlighet för studiens resultat (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2014, s. 63).  
 
Då denna studie är baserad på primärdata och utförd på en population som inte testats 
tidigare (enligt vår vetskap), har vi inte kunnat kontrollera om studiens resultat 
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överensstämmer med tidigare studier för denna grupp. Det vi dock kan se är att våra 
resultat överensstämmer med Lusardi och Mitchells (2013) resultat gällande den 
finansiella förståelsen. Vi kan även se att våra resultat överensstämmer med bland annat 
Avery och Zemskys (1998) resultat gällande flockbeteendet samt Stiglitz (2001) resultat 
angående informationsasymmetri. Med hänsyn till detta anser vi att vår studie har hög 
reliabilitet. Dock, anser vi att det vore bra om denna typ av studie genomfördes av andra 
forskare för att säkerställa reliabiliteten ytterligare. 
 
 
9.3 REPLIKERBARHET 
 
Vidare beskriver Bryman och Bell (2017, s. 68–69) att replikerbarhet innebär att studien 
ska vara möjlig för andra forskare att kopiera. Ifall en forskare inte beskriver studiens 
tillvägagångssätt utförligt kommer detta kriterium ej att uppnås.  
  
Vi har därför i denna studie beskrivit tillvägagångssättet grundligt. De metoder som 
använts har motiverats för, enkätfrågornas konstruktion finns även utförligt beskrivna. I 
empirin har den deskriptiva statistiken och hypotesprövningen tydligt redogjorts för. 
Utifrån detta tycker vi att denna studie har hög replikerbarhet, och är möjlig för 
kommande forskare att använda som underlag för vidare studier inom området.   
 
 
9.4 GENERALISERBARHET 
 
Slutligen menar Johansson Lindfors (1993, s. 162) att generaliserbarheten för en studie 
handlar om hur väl forskaren kan dra generella slutsatser om populationer från den 
undersökning som genomförts. Detta då det är svårt och kostsamt för en forskare att 
genomföra en totalundersökning, som annars är att föredra. Kan de resultaten som 
kommer från studien appliceras på hela populationen eller kan forskaren bara uttala sig 
om den studerade målgruppen är något som bör beaktas. Johansson Lindfors (1993, s. 
162) menar dock att om sanningskriterierna är uppfyllda bör en studie vara generaliserbar.  
 
Forskaren bör emellertid diskutera eventuella skevheter som kan uppstå om en 
totalundersökning inte genomförts (Johansson Lindfors, 1993, s. 162). Eftersom vi fått en 
bra spridning bland respondenterna samt att vi uppfyller de sanningskriterier som 
redogjorts för ovan, anser vi att vi kan dra generella slutsatser för bolånetagare i Sverige.  
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APPENDIX 2: URVAL AV HISTOGRAM. 
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APPENDIX 3: TEORETISKA MODELLER.  
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APPENDIX 4: SPEARMANS KORRELATIONSMATRIS 
HUVUDHYPOTESER. 
 
 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ränteökning  1             
Yrke 0,34 1            

Kön 0,26 0,05 1           

Ålder 0,31 0,13 0,20 1          
Utbildning  0,44 0,30 0,36 0,19 1         

Partner  -0,18 -0,26 0,05 -0,05 -0,26 1        

Bindningstid 0,27 0,10 0,25 0,02 0,10 -0,08 1       

Amorteraring  -0,11 -0,20 0,03 0,354 -0,22 0,14 -0,10 1      
Amorteringskrav  0,36 0,19 0,21 0,48 0,09 -0,10 0,03 0,40 1     

Totala bolån -0,05 0,02 0,06 0,09 0,25 -0,25 -0,04 -0,09 -0,12 1    

Belåningsgrad -0,34 -0,04 -0,15 -0,25 -0,12 -0,14 -0,32 -0,25 -0,34 0,18 1   
Andel kvar -0,29 -0,11 -0,05 -0,26 -0,11 0,10 0,02 -0,09 -0,25 0,18 0,16 1  

Betalda  0,37 0,02 0,02 0,11 0,19 -0,18 0,11 0,03 0,15 0,20 -0,24 -0,21 1 



 101 

 
 
APPENDIX 5: SPEARMANS KORRELATIONSMATRIS UNDERHYPOTESER. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Sparkonto 1år  1                 

Sparkonto 2år  0,53 1                

Inflation  0,49 0,47 1               

Tillvägagångs- 
sätt 

-0,09 -0,14 0,10 1              

”Stort allvar” -0,32 -0,51 -0,57 -0,16 1             

”Kontaktar 
mäklare” 

-0,11 -0,46 -0,24 0,18 0,44 1            

”Påverkas ej” 0,24 0,42 0,41 0,08 -0,52 -0,21 1           

”Studerar 
själv” 

0,38 0,32 0,49 0,18 -0,37 -0,07 0,25 1          

Bekant  -0,05 0,07 -0,10 -0,33 0,12 -0,5 0,00 -0,16 1         

Yrke  0,29 0,39 0,20 -0,43 -0,16 -0,19 0,26 0,10 0,28 1        

Kön  0,17 0,24 0,31 0,16 -0,45 -0,11 0,27 0,12 -0,20 -0,05 1       

Ålder 0,32 0,33 0,10 -0,06 -0,29 -0,14 0,20 0,04 -0,03 0,24 0,24 1      

Utbildning  0,38 0,54 0,52 0,02 -0,44 -0,22 0,36 0,30 -0,11 0,31 0,29 0,31 1     

Partner  -0,03 -0,14 0,01 0,26 0,07 0,21 -0,10 0,16 0,13 -0,16 -0,04 -0,05 -0,17 1    

Bindningstid  0,01 0,08 0,16 0,14 -0,19 -0,06 0,15 0,24 0,01 0,07 0,19 0,06 0,08 0,04 1   

Amortering  -0,00 -0,17 0,01 0,17 0,06 0,22 0,01 0,05 -0,12 -0,10 0,02 0,37 -0,09 0,23 0,03 1  

Amorterings-
krav  

0,22 0,32 0,22 0,08 -0,25 -0,12 0,35 0,18 -0,01 0,23 0,26 0,52 0,16 -0,02 0,21 0,46 1 
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APPENDIX 6: VIF-VÄRDEN.  
 

Variabel Belåningsgrad Pengar 
kvar efter 
fasta 
kostnader 

Andel av  
totala kostnader 
som utgörs av 
bolånekostnader 

Totala 
storleken 
på 
bolånet 

Jag tar 
detta på 
stort 
allvar  

Jag 
kontaktar 
en 
mäklare 

Jag påverkas 
inte av 
medias 
spekulationer 

Jag börjar 
själv studera 
marknaden 

Anställningsform  
Kön  
Ålder  
Utbildningsgrad 
Partner 
Bindningstid  
Amorterar du? 
Amorteringskrav 
 

1,23 
1,26 
1,43 
1,43 
1,08 
1,50 
1,50 
1,17 

1,28 
1,24 
1,49 
1,53 
1,20 
1,55 
1,74 
1,21 

1,25 
1,20 
1,39 
1,48 
1,06 
1,52 
1,65 
1,11 

1,22 
1,18 
1,39 
1,47 
1,06 
1,50 
1,55 
1,11 

1,23 
1,20 
1,37 
1,52 
1,06 
1,52 
1,60 
1,11 

1,25 
1,34 
1,35 
1,44 
1,55 
1,57 
1,52 
1,19 
 

1,27 
1,19 
1,35 
1,43 
1,76 
1,34 
1,54 
1,24 
 

1,23 
1,26 
1,43 
1,46 
1,17 
1,56 
1,54 
1,19 

Mean VIF 1,33 1,41 1,33 1,31 1,33 1,40 1,39 1,36 
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APPENDIX 7: MWU-TEST H0A SAMTLIGA RESPONDENTER.  
 

Fråga 13. Skulle 
hushållet klara en 
räntehöjning till 
7%? 

     

 N P-värde  Standardavvikelse  Medelvärde   
Bolånehandläggare 58  0,26 0,93  
Låntagare  347 0,0056 0,45  0,68  
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APPENDIX 8: MWU-TEST H0B SAMTLIGA RESPONDENTER.  
 

Fråga 7. Storlek på 
huvudsakliga bolån? 

    

 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 66  1,29 2,81 
Låntagare 342 0,4471 1,41 2,95 
Fråga 8. 
Belåningsgrad 
huvudsakliga bolån?  

    

 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1.05 3,56 
Låntagare 344 0,5734 1.04 3,60 
Fråga 11. Andel kvar 
efter betalda 
bolånekostnader? 

    

 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1,01 3,16 
Låntagare 339 0,5767 1,43 3,38 
Fråga 12. Hur mycket 
av totala kostnader 
som utgörs av 
bolånekostnader? 

    

 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 67   1,29 3,21 
Låntagare 363 0,7400  1,37 3,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 105 

APPENDIX 9: MWU-TEST H0C SAMTLIGA RESPONDENTER 
 

Fråga 17. Påstående från bekant gällande en framtida ränteökning 
(1=påverkas inte, 0=påverkas) 
 N P-

värde 
Standardavvikelse Medelvärde 

Bolånehandläggare 65  0,41 0,35 
Låntagare 361 0.0012 0,29 0,11 

 
 

Fråga 18. Fyra påståenden gällande medias spekulationer om ett framtida fall i bostadspriserna 
1. Jag tar detta på stort allvar 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1,28 2,46 
Låntagare 357 0,011 1,31 3,19 
2. Jag tar kontakt med en mäklare 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1,31 1,83 
Låntagare 351 0,0093 1,32 2,16 
3. Jag påverkas inte av medias spekulationer  
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1,22 3,31  
Låntagare 361 0,0031 1,15  2,62 
4. Jag börjar själv studera marknaden 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  1,22 3,22 
Låntagare 360 0,102 1,09 2,94 
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APPENDIX 10: MWU-TEST H0D SAMTLIGA RESPONDENTER 
 
 

Fråga 19. Sparkonto 1 år (1=rätt, 0=fel) 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 67  0,31 0,94 
Låntagare 362 0,0012 0,45 0,72 
Fråga 20. Sparkonto 3 år (1=rätt, 0=fel) 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  0,48 0,93 
Låntagare 363 0,0000 0,41 0,91 
Fråga 21. Inflation (1=rätt, 0=fel) 
 N P-värde Standardavvikelse Medelvärde 
Bolånehandläggare 62  0,31 0,86 
Låntagare 353 0,0011 0,52 0,71 
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APPENDIX 11: MWU-TEST H0E SAMTLIGA RESPONDENTER 
 

Fråga 6. Inhämtning av information (1=samlade information, 0=samlade inte information)  
 N P-värde  Standardavvikelse  Medelvärde 
Bolånehandläggare 68  0,42 0,31 
Låntagare  69 0,0001 0,45 0,67 
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