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Introduction: A general guideline was introduced on October first 2010 regarding a 

mortgage cap, limiting the degree of leverage of housing as collateral. Through the new 

guidelines the marked conditions concerning consumers’ choice of mortgage has 

changed.  The consumers are limited in the sense that they can’t only use mortgage when 

purchasing a house. In this context there is a higher burden on the consumers in different 

aspects. In this study we intend to investigate how the consumers’ conditions affect 

choice of financing option when buying a home.  

Purpose: The study aims to highlight how consumers situation affect the choice of 

financing option. Furthermore, the study intends to describe the consumer’s choice of 

financing. That is how the consumer approaches the purchase with the mortgage cap of 

85 per cent.  

Method: For the study, we have used a quantitative research method. The starting point 

has been a deductive study, where we from theory collect empirical data. In the collection 

of empirical data we used a convenience sample.  

Theory: The study’s frame of reference includes a description of the financing options 

that consumers can use. Further, how the decision-making process appears in the choice 

of financing a house purchase as well as how socio-demographic factors; age, income and 

family affect the process and choice of financing.   

Conclusion: The study shows that age and income are the two socio-demographic factors 

that have the greatest impact on consumer choice of option in the decision-making 

process. Further, data from the study shows that mortgage and own savings are the most 

recurring funding option that consumers use. In the use of private loans, we see that 

consumers’ families have a great influence, since the majority have received private loans 

from their parents. Similar relationship can be seen in the usage of guarantor. For 

unsecured debt, we see that the use is concentrated among younger consumers. 

  



Sammanfattning 
 

Titel: Köpa bostad efter införandet av bolånetaket – Hur påverkar konsumentens 

förutsättningar valet av finansieringsalternativ? 

Ämne: Finansiering 

Författare: Jonathan Kullman och Sanne Nilsson 

Handledare: Karl Johan Bonnedahl 

Uppsatstyp: Examensarbete 

Nyckelord: Consumer behaviour, decision making process, borrowing constraints,  

life cycle, income, intergenerational transfers och liquidity constraints.  

Inledning: Den första oktober 2010 infördes de allmänna råden gällande begränsning av 

krediter med bostad som säkerhet. Genom det har konsumenternas valmöjligheter vid 

bostadsfinansiering förändras och begränsats, i den bemärkelsen att de inte endast kan 

använda sig av bolån vid bostadsköp. Med det som bakgrund ställs det högre krav på 

konsumenten i olika avseenden. I denna studie har vi för avsikt att undersöka hur 

konsumentens förutsättningar påverkar valet av finansieringsalternativ vid köp av bostad.      

Syfte: Studien syftar till att belysa hur konsumentens förutsättningar påverkar valet av 

finansieringsalternativ. Vidare ämnar studien att redogöra för konsumentens val av 

finansiering, det vill säga tillvägagångssätt vid köp av bostad i och med bolånetakets 

begränsning på 85 procent. 

Metod: För studien har en kvantitativ forskningsansats använts. Utgångspunkten har varit 

en deduktiv ansats där vi format enkäten utifrån teori för att sedan samla in empiri. Vid 

insamlandet av empirisk data har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval.  

Teoretisk referensram: Studiens referensram inleds med en redogörelse av vilka 

finansieringsalternativ som konsumenten kan använda sig av. Vidare behandlas hur 

beslutsprocessen ser ut vid valet av bostadsfinansiering samt hur sociodemografiska 

faktorer i form av ålder, inkomst och familj påverkar denna process samt val av 

finansiering.  

Slutsatser: Studien visar att ålder och inkomst är de två sociodemografiska faktorerna 

som har störst inverkan på konsumenten val av alternativ i beslutsprocessens. Vidare kan 

vi se att bolån och eget sparat kapital är det mest återkommande finansieringsalternativ 

bland konsumenterna. Gällande privatlån ser vi att en faktorn familj har stor påverkan, då 

en majoritet har erhållit privatlån av sina föräldrar. Liknande samband ser vi för 

användandet av borgensman. För alternativet blancolån ser vi att användandet är 

koncentrerat till de yngre konsumenterna.  

  



Ordlista 
 

Amortering Låntagarens avbetalning på en skuld.  

Belåningsgrad En procentsats som beskriver hur stor del av bostadens 

marknadsvärde som är belånat.  

Blancolån Ett lån som saknar säkerhet. Bankerna tar ofta ut en högre 

ränta på blancolån än för lån med säkerhet. 

Bottenlån Den del av bostadslånet som har säkerhet i bostaden.  

Kalkylränta Räntan som används i ”kvar-att-leva-på” kalkyl för att beräkna 

konsumenters räntekostnader.  

Kvar-att-leva-på kalkyl En beräkning samt analys som banker gör när en kund ansöker 

om ett lån för att göra en bedömning om individen klarar av 

att ta lån. Kalkylen beräknar hur mycket konsumenten får kvar 

i disponibel inkomst efter att boende- och levnadskostnader är 

betalda. 

Eget kapital Avser egna besparing som konsumenten har tillgängligt 

Intergenerationella  Överföring av finansiella resurser, i form av lån eller gåvor,  

transfereringar mellan generationer i en familj. 

Skuldkvot Ett mått på skuldsättningsgrad, beräknas genom att ta 

konsumentens totala skuld dividerat med konsumentens årliga 

inkomst.  

Skuldsättningsgrad Relationen mellan skulder och tillgångar 

Återbetalningsförmåga Genom kvar-att-leva-på kalkylen bedöms låntagarens 

återbetalningsförmåga. En låntagare har en tillräckligt god 

återbetalningsförmåga om hushållets inkomster täcker boende- 

och levnadskostnader.  
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1. UTVECKLINGEN PÅ BOLÅNEMARKNADEN 
 
 
Denna studie har för avsikt att reda ut hur konsumenter går tillväga för att finansiera 

sitt bostadsköp efter Finansinspektionen införde bolånetaket i slutet av 2010. Vi 

kommer därför i detta kapitel upplysa läsaren om bakgrunden i ämnet samt föra en 

problemdiskussion som leder till syftet med studien.  

 

1.1 Problembakgrund 
Den första oktober 2010 beslutade Finansinspektionen om nya allmänna råd gällande 

begränsning av lån mot säkerhet i fastighet. De införde ett bolånetak som innebär att 

krediter inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde (Finansinspektionen, 

2010a, s. 13). För att ge kreditinstituten möjligheten att uppnå författningens syfte 

genom alternativa åtgärder än att bara begränsa belåningsgraden tar regleringen formen 

”allmänna råd” (Finansinspektionen, 2010a, s. 9).  

Bolånetaket infördes på grund av att den svenska bostadsmarknaden har visat på en 

osund utveckling. Belåningsgraden, det vill säga bostadslån i förhållande till tillgångens 

marknadsvärde, har under större delar av 2000-talet haft en kraftig ökning. Mer än 90 

procent av hushållens skulder är bolån, samtidigt som tillgångarna till största del består 

av bostaden (Finansinspektionen, 2012a, s. 4). Följden av ökad belåningsgrad blir att 

hushållen i hög utsträckning exponeras mot risker anknutna till utvecklingen på 

fastighetsmarknaden. Krisen i Sverige på 90-talet visar på att risken för prisfall kan vara 

förödande och att det är att ta på allvar. En konsekvens av krisen var att bostadspriserna 

rasade, som lägst var värdet på genomsnittsvillan så lågt som 80 % av köpesumman. 

För vissa hushåll som tvingades sälja sin bostad blev resultatet en betydande restskuld 

(Finansinspektionen, 2010a, s. 4).  

Sedan mitten av 90-talet har även de svenska hushållens skuldsättning ökat avsevärt. 

Fram till 2010 har skuldkvoten, skuld i förhållande till inkomst, ökat med 50 procent. 

Det på grund av att kredittillväxten har varit större än ökningen i hushållens disponibla 

inkomst (Finansinspektionen, 2010a, s. 3). Orsakerna till att skulderna i de svenska 

hushållen har ökat under de senaste årtiondena kan vara många. Forskningslitteraturen 

inom området förklarar hushållens stigande skuldsättning bland annat genom 

imperfektioner på kreditmarknaden samt irrationellt beteende bland låntagarna och 

långivarna (Finocchiaro et al., 2011, s. 10). Vidare visar Barnes och Young (2003) att 

förändringar i räntor, ökning av framtida inkomst och demografiska effekter kan vara 

element som kan förklara hushållens ökade skuldsättningsgrad.  

Risken som uppmärksammats på kreditmarknaden i samband med utvecklingen av 

ökade skuldsättningsgrader är att banker använder höga belåningsgrader som 

konkurrensmedel (Finansinspektionen, 2010a, s. 10). Oron kommer från att det är 

låntagaren som innehar största risken när bostaden tvingas säljas till ett pris som 

understiger belåningen. Dessa gånger erhåller låntagaren en restskuld medan bankernas 

risk är att låntagaren inte kan betala tillbaka lånebeloppet. Kreditrisken, som följer av en 

ökad utlåning med höga belåningsgrader, är inte ett tillräckligt incitament för bankerna 

att begränsa konsumenternas skuldsättning eftersom att de erhåller stor del av risken. 

Finansinspektionen (2010a) ansåg därför att ett ingripande var nödvändigt för att 

motverka den osunda utvecklingen. 
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I kombination av att försöka upphäva effekten av kreditmarknadens utveckling på den 

svenska bolånemarknaden ämnar införandet av bolånetaket även att stärka 

konsumentskyddet, genom att hindra att konsumenter tar för mycket krediter i samband 

med sitt bostadsköp. De allmänna råden har fått kritik från Riksgälden (2010) i detta 

avseende, som menar att bolånetaket endast begränsar konsumenters belåningsgrad men 

inte skuldsättningsgraden som även innefattar krediter utan säkerhet, så kallade 

blancolån. Med det anser Riksgälden att regleringen inte är i linje med argumentet att 

det skall stärka skyddet för konsumenten, eftersom de kan överskuldsätta sig genom att 

använda krediter som inte omfattas av regleringen. Finansinspektionen (2012a, s. 6) 

hävdar däremot i en nyligen utkommen rapport att bolånetaket har gett effekt i och med 

att belåningsgraden för nya lån under 2011 har minskat för första gången sedan 2002, 

och att det är i linje med den utgång de förväntade sig när de införde regleringen 

(2010a, s. 8).  

Debatten i media kring bolånetakets effekter har fokuserats kring oron över att 

konsumenter kommer få det svårare att köpa bostad. Mäklarsamfundets undersökning 

visar på att nästan 60 procent av Sverige mäklare anser att deras kunder har påverkats 

av bolånetaket. Vilka menar att de som berörts mest är de ekonomiskt svaga grupperna 

som har valt att titta på billigare boenden (TT, 2011). På kort sikt kan regleringen 

medföra att individer som lever på marginalen och redan har problem med 

kontantinsatsen får det mer besvärligt. Enligt Svensk Fastighetsförmedlings 

Bobarometer (2011) har ungdomar samt unga vuxna svårt att ordna fram likvida medel 

och får därigenom problem att komma in på bostadsmarknaden, i och med att det 

generellt sett råder en brist på hyresrätter. På lång sikt däremot kan bolånetaket ge 

effekten att prisnivån sjunker på grund av att möjligheten till hög belåning begränsas. 

Det eftersom att det blir dyrare att låna vilket borde minska efterfrågan, och därmed 

torde bostadspriserna sjunka vilket skulle gynna bostadsköparna. 

För att kunna köpa bostad behöver konsumenten vanligtvis låna pengar, vilket kräver 

tillgång till kreditmarknaden. Marknadsekonomin bygger på investeringar som 

möjliggörs genom att finanssektorn, som länk mellan producenter och konsumenter, 

tillhandahåller krediter. Kreditgivning gör det möjligt för konsumenten att konsumera 

idag för lånade pengar och på så sätt jämna ut livscykelns varierande tillgång på kapital 

(Fregert & Jonung, 2010, s. 95; Ottaviani & Vandone, 2011). För individer är köp av 

bostad ofta den enskilt största investeringen. Med införandet av bolånetaket ändrades 

förutsättningarna på den svenska bostadsmarknaden för konsumenterna. Från att ha haft 

möjligheten att finansiera hela köpesumman med bolån, har nu konsumenten endast 

möjligheten att ta bolån upp till 85 procent av marknadsvärdet.  

Bolån är den vanligaste formen av lån vid bostadsköp och gällande finansiering till 

resterande del av köpeskillingen, över bolånetaket, kan konsumenten exempelvis 

använda eget sparat kapital, blancolån eller privata lån. Beroende på den enskilda 

konsumentens förutsättningar varierar möjligheten att använda de olika 

finansieringsalternativen. För de som inte förfogar över hela kontantinsatsen och 

behöver låna mer på kreditmarknaden finns möjligheten att låna utan säkerhet förutsatt 

att konsumentens återbetalningsförmåga är tillräcklig god (Finansinspektionen, 2010b, 

s. 8). Blancolån ställer högre krav på konsumenten och chansen finns att konsumenter 

som inte har tillräckligt goda inkomster får svårare att låna till bostadsköpet. Enligt 

forskning av del Río och Young (2006, s. 1123) är bristen på tillgång till billigare lån 

med säkerhet samt begränsad inkomst och förmögenhet orsaker till varför konsumenter 

väljer att använda blancolån. Eftersom att bolånetaket sätter en gräns för hur mycket 
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konsumenten får ta i bolån finns risken att användandet av blancolån ökar. Däremot 

menar Finansinspektionen (2010a, s. 8) att lån utan säkerhet medför en högre kostnad 

för låntagaren vilket bör utgöra skäl för att öka amorteringen alternativt om möjligheten 

finns undvika dessa lån. 

Konsumenter som vill låna mer än de har möjlighet till på grund av sin ekonomiska 

situation anses vara likviditetsbegränsade (Cox & Jappelli, 1993, s. 209). Orsaker till att 

konsumenten begränsas kan vara att inkomsten inte är tillräcklig och därmed inte kan 

låna på kreditmarknaden. Dessa konsumenter kan därmed komma att behöva använda 

andra finansieringsalternativ som exempelvis att låna av någon i ens nätverk. Mycket 

forskning har gjorts inom intergenerationella transfereringar, vilket gäller ekonomiska 

överföringar inom familjen. Finansiella lån och gåvor överförs oftare till de 

likviditetsbegränsade hushållen (Cox, 1990; Cox & Jappelli, 1993; Guiso & Jappelli, 

1991), samt att ekonomiska överföringar minskar i och med att mottagaren blir äldre 

(Cox, 1990, s. 213). Vidare framhåller Gulbrandsen och Langsether (2003, s. 142, 152) 

att intergenerationella transfereringar är betydande i samhället och att tillgången till 

kreditmarknaden styr behovet av denna form av finansiering.  

Forskning som studerar huruvida konsumenter påverkas av en direkt reglering i form av 

bolånetaket är inte exploaterad i särskild omfattning. Vi är därför intresserade av hur 

konsumenter finansierar sitt bostadsköp i kontext av en reglering som begränsar 

lånemöjligheterna. En konsuments förutsättningar bör påverka tillvägagångssättet då 

alternativen kan vara limiterade av olika orsaker. Med införandet av bolånetaket kan 

konsumenter inte ta full belåning med bostaden som säkerhet. Problematiken i att 

konsumenter begränsas är intressant eftersom att det ställs högre krav på individens 

återbetalningsförmåga samt tillgång till någon form av likvida medel. Att konsumenter 

numera inte kan finansiera sitt bostadsköp med endast bolån har förändrat 

förutsättningarna på bostadsmarknaden, vilket leder fram till studiens 

problemformulering. 

1.2 Problemformulering  
Hur påverkar konsumentens förutsättningar valet av finansieringsalternativ vid köp av 

bostad? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur konsumentens förutsättningar påverkar valet av 

finansieringsalternativ. Vidare ämnar studien är att redogöra för konsumentens val av 

finansiering, det vill säga tillvägagångssätt vid köp av bostad i och med bolånetakets 

begränsning på 85 procent. 
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2. TEORETISK METOD 
 
 
Kapitlet har för avsikt att informera läsaren om studiens metodval som kommer vara till 

grund för hela arbetet. Vi kommer att redogöra förförståelsen och dess påverkan på 

studien. Vidare ämnar kapitlet klargöra för studiens positivistiska kunskapssyn och 

deduktiva ansats. Avslutningsvis skildras val av teorier. 

 

2.1 Val av undersökningsområde 
Båda författarna till studien är i ett skede i livet att vi inom en snar framtid kommer att 

behöva finansiering till att köpa en bostad. Ämnesområdet är väldigt aktuellt och 

debatten som pågår i media har väckt ett intresse hos oss att studera hur konsumenters 

förutsättningar påverkar valet av finansiering vid köp av bostad. Det har diskuterats 

kring huruvida det blir svårare för vissa demografiska grupper att köpa bostad och vi 

vill därför undersöka hur konsumentens förutsättningar påverkar valet av 

finansieringsalternativ. Bolånetaket som infördes av Finansinspektionen fokuserar på att 

förbättra den finansiella stabiliteten och stärka konsumentskyddet. Vi vill lyfta fram hur 

konsumenter påverkas av regleringen i sina finansieringsmöjligheter.  

2.2 Skriva på uppdrag 
Studien har genomförts i samarbete med Nordea i Umeå. Att skriva på uppdrag är enligt 

oss positivt i och med att det ökar verklighetsförankringen. Andra fördelar med att 

skriva på uppdrag är att ämnet som behandlas i studien är aktuellt och intressant 

(Paulsson, 1999, s.43). Vidare är det stimulerande att skriva på uppdrag då vi kommer 

erhålla feedback på studien, samt vetskapen att vårt resultat kommer beaktas av 

uppdragsgivaren. En av författarna till denna studie har arbetat inom Nordea i form av 

praktik och sommarjobb. Genom författarens nätverk i banken erbjöds vi möjligheten 

att genomföra studien i samarbete med Nordea. Det startade med att vi kom med förslag 

till uppsatsämne som vi sedan tillsammans med Nordea finslipade, vilket landade i att 

skriva om konsumenter på bostadsmarknaden och hur de finansierar sitt bostadsköp.  

Vi anser att samarbetet har underlättat studiens genomförande. Samarbetet möjliggjorde 

access till respondenter till undersökningen i form av befintliga kunder till två av 

Nordeas samarbetspartners inom mäklar- och fastighetsbranschen. Att skriva på 

uppdrag har både sina för- och nackdelar. Uppdragsgivaren kan vara mer intresserad av 

empirin och resultatet än de akademiska referensramarna (Paulsson, 1999, s. 53). Det 

kan påverka uppsatsens utformande i den bemärkelsen att vi som författare influeras och 

fokuserar mer på dessa delar, och därigenom inte uppfyller de krav som 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet har på examensarbetet. Kraven som ställs från 

universitetet är att vi författare ska följa riktlinjerna som finns i kursplanen (USBE, 

2011, s. 4). Vi har uppgiften att genomföra studien så att den uppfyller dessa 

akademiska krav samtidigt som vi undersöker problemställningen. Genom kontinuerlig 

kontakt med Nordeas kontor i Umeå har vi under arbetets gång försökt tillgodose såväl 

akademiska krav som önskemål från dem.  

Att skriva på uppdrag kan också ha en inverkan på studiens objektivitet (Paulsson, 

1999, s. 53). Risken finns att uppdragsgivaren har en förutbestämd uppfattning om vad 

resultatet av studien kommer bli och därigenom styra uppsatsen åt ett visst håll. I vårt 

fall har Nordea inte yttrat någon direkt uppfattning om vad det tror att studien kommer 
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att visa för resultat. Däremot har vår kontaktperson uttryckt sig kritisk mot bolånetaket 

och menar på att ett amorteringskrav hade varit bättre (O. Karlsson, personlig 

kommunikation, 2 maj 2012). Kritik mot regleringen har uttryckts även av andra än vår 

uppdragsgivare, exempelvis Riksgälden (2010) och i media (Gustavsson, 2011; TT, 

2011). Vi menar på att detta inte påverkar studiens objektivitet i och med att fokus för 

vår studie är konsumentens förutsättningar att finansiera bostadsköpet och inte om ett 

amorteringskrav är bättre än ett bolånetak. Banker och mäklare är i allra högsta grad 

berörda av bolånetaket och det är även i deras intresse att få mer kunskap om hur deras 

kunder tänker angående bostadsköp. Av den anledningen menar vi på att studiens 

resultat inte påverkas av att vi har Nordea som uppdragsgivare. 

Generella risker med att skriva på uppdrag kan vara att uppdragsgivaren vill ha klara 

resultat som den kan få vägledning av (Paulsson, 1999, s. 53). Genom det kan risken 

finnas att vi som författare förstärker resultatet och gör det mer entydigt för att det ska 

passa uppdragsgivaren. Tillsammans med Nordea har vi inte fastställt några mål som de 

vill att vi ska uppfylla utan samarbetet innebär ett utbyte av information och vägledning 

i praktiska frågor, såsom exempelvis tillgång till respondenter. Slutsatserna i studien 

kommer att vara till allmännytta och inte riktat mot just banker. Vi ämnar att på ett 

objektivt sätt behandla data och informationen som vi erhåller och inte vinkla den på 

något vis för att passa uppdragsgivarens mål.   

2.3 Förförståelse 
Båda författarna till studien läser sista året på Civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Under utbildningen har vi skaffat oss en 

kunskapsbas inom statistik, juridik, national- och företagsekonomi. På avancerad nivå 

har vi fördjupat oss inom finansiering. Den teoretiska förförståelsen anser vi har varit en 

fördel vid genomförandet av vår studie. Genom studierna har vi läst många 

vetenskapliga artiklar vilket har förbättrat vår förståelse för uppbyggnaden och det 

akademiska språket, vilket skiljer sig från mer vardagliga tidsskrifter. Det har varit en 

fördel för oss när vi granskat mycket forskning. Vi har även under studietiden utvecklat 

god analytisk förmåga som varit till stor nytta när vi formulerat vår analys utifrån 

undersökningens empiri.  

Den praktiska förförståelsen har den ena författaren erhållit genom att ha arbetat inom 

bank. Arbetsuppgifter bestod av kredithandläggning av blancolån, vilket är en del i 

kreditgivningsprocessen av lån utan säkerhet. Denna form av lån är ett 

finansieringsalternativ för bostadsköpare som behöver ytterligare lån över bolånetakets 

gräns. Vi menar därför att erfarenhet är bra för förståelsen av dess funktion och vilka 

krav som ställs för att få bevilja ett blancolån. Erfarenheten har även varit till nytta när 

vi läst olika dokument från Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgäldens etc. som vi 

använt under arbetets gång.  

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 42) är förförståelsen och erfarenheter betydande för 

studiens utformning. Alla forskare har olika sociala grunder och det är omöjligt att 

genomföra en studie fri från värderingar. Eftersom att vi har en positivistisk 

kunskapssyn är det dock viktigt att särskilja värderingar från undersökningen (Bryman 

& Bell, 2005, s. 26; Johansson-Lindfors, 1993, s. 45). Det är därför viktigt att vi lyfter 

fram förförståelsen så att vi kan behandla den med kontroll under arbetets gång. Genom 

att delge och reflektera över vår förförståelse vill vi öka transparensen i studien och göra 

det möjligt för läsaren att själva skaffa en uppfattning om våra tidigare erfarenheter 

eventuellt påverkat studien. Vidare söker vi stöd i teorier för att kunna göra uttalanden. 
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Vi menar därför att vi håller isär värderingar från det som undersökts och att 

förförståelsen inte påverkat studiens resultat.  

2.4 Perspektiv  
Vid utförandet av en undersökning är det viktigt att tänka på vilken typ av studie som 

ska genomföras. Fokus för studien är på individnivå och vi kommer att utgå från 

konsumenten i ett samhällsperspektiv då vi ska undersöka hur olika förutsättningar 

påverkar valet av finansieringsalternativ. Beroende på vilket perspektiv forskare väljer 

att ha som utgångspunkt i sin studie kan helt olika resultat uppnås (Lundahl & Skärvad, 

1999, s. 62). Ett annat perspektiv hade kunnat vara ifrån ett samhällsekonomiskt 

perspektiv och då undersökt hur bolånetaket påverkar den finansiella stabiliteten i 

Sverige. När vi läst om överlägganden kring bolånetaket anser vi att fokus inte är på hur 

bolånetaket påverkar konsumenten i samhället. Av den anledning har vi valt att utgå 

från konsumenten i ett samhällsperspektiv och tycker att det är en viktig aspekt som inte 

har utforskats.  

2.5 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vi har i studien valt att använda en kvantitativ undersökningsmetod för att genomföra 

studien. Genom en enkätundersökning vill erhålla kunskap om vårt problem. Vi ämnar 

redogöra för hur konsumentens förutsättningar påverkar valet av finansiering samt vilka 

alternativ de använder. Studien syftar således förklara hur verkligheten ser ut gällande 

bostadsfinansieringen. Respondenterna i undersökningen är främst privatpersoner som 

har genomfört sitt bostadsköp men riktar sig även till privatpersoner som planerar att 

köpa bostad. För att kunna belysa studiens syfte och ge stöd för vår undersökning har vi 

utgått ifrån en vetenskaplig grund i form av teorier och vetenskapliga artiklar. Genom 

att se över tidigare studier inom ämnet har vi tagit fram en referensram som 

utgångspunkt för att undersöka vårt problem. Utifrån valda teorier och vetenskapliga 

artiklar har vi sedan utformat frågor till enkäten. Resultatet från undersökningen har 

analyserats genom återkoppling till den teoretiska referensramen för att sedan dra 

slutsatser gällande vårt problem. Studien har därmed en deduktiv ansats (Bryman & 

Bell, 2005, s. 23). Genom att vi sökt stöd för analys och slutsatser i befintliga teorier har 

studien således en objektiv syn, eftersom att vi har behandlat data som fakta som vi inte 

kan påverka (Bryman & Bell, 2005, s. 33).  

Det vi tar fasta på i vår studie är att vi velat beskriva verkligheten, det vill säga 

konsumentens situation gällande bostadsfinansieringen. Med det som bakgrund har vår 

kunskapsteoretiska ståndpunkt varit positivistisk (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Om vi 

hade valt att istället inrikta oss på att förstå hur konsumenten upplever sin finansiella 

situation vid ett bostadsköp, hade vi haft hermeneutisk verklighetssyn (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 43). För att erhålla djupare förståelse för enskilda individer hade 

möjligen en kvalitativ undersökningsmetod varit att föredra. Kvalitativ data måste 

tolkas och är subjektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 318-319). Genom att vi konstruerat en 

enkätundersökning har vi erhållit data som i hög grad är mätbar i och med att 

enkätfrågorna rör objektiv fakta. Exempelvis i frågan om hur stor del av bostadens 

köpesumma som finansierats med bolån, vilket inte innehåller subjektiva bedömningar. 

Det stämmer överrens med positivismen som utgår ifrån att beskriva den observerbara 

världen genom att samla in mätbar data (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 33). Insamlad 

data har behandlats objektivt och vi har haft för avsikt att minimera förförståelsens 

påverkan och varit värderingsfria vid analyserandet av resultaten. Vi kommer inte att 

testa data genom hypotesprövningar, vilket undersökningar med positivistisk grund och 
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deduktiv ansats ofta förutsätter (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Johansson-Lindfors 

(1993, s. 55) menar att studier inom positivismen även kan vara deskriptiv, vilket 

innebär att ge beskrivningar av insamlad data. Det har vi försökt att göra genom att se 

samband mellan olika variabler, och beskriva genom grafer, för att belysa huruvida 

konsumentens förutsättningar påverkar valet av finansieringsalternativ.  

2.6 Val av teori och källkritik 
För att genomföra studien på en stadig grund började vi med att skapa en kunskapsbas 

inom ämnet. Vi gjorde en omfattande genomgång av kurslitteratur och sökning bland 

vetenskapliga artiklar. Att undersöka vilka finansieringsalternativ som konsumenter 

använder sig av vid ett bostadsköp handlar om ett beslut som ska tas. Därför valde vi att 

i studien söka efter teorier inom konsumentbeteende och konsumenters beslutsprocess 

vid köp av varor och tjänster. För att hitta forskning om det använde vi oss av sökord 

som consumer behaviour och decision making process. Bolånetaket påverkar 

konsumenten i sitt val av finansieringsalternativ, genom att begränsa möjligheten att ta 

lån, och vi har därför sökt vetenskapliga forskningsartiklar som berör de konsekvenser 

bolånetaket skapar och lånebegränsningar. Sökord vi använt är bland annat; borrowing 

constraints + household debt. 

Vidare ämnade vi undersöka huruvida konsumentens olika förutsättningar påverkar 

beslutsprocessen och val av finansiering. Det var svårt att hitta forskning om hur 

bolånetaket specifikt påverkar konsumentens förutsättningar, eftersom att det är relativt 

nytt. Vi valde därför att söka forskning gällande sociodemografiska faktorer. 

Konsumenter befinner sig i olika stadier i livet med varierad ålder och inkomst. För att 

undersöka dess påverkan har vi sökt på ord som cohort + life cycle + income + social 

class i olika kombinationer. Att kunna köpa bostad kräver att konsumenten har tillgång 

till pengar på ett eller annat sätt. För de som inte har eget sparat kapital eller 

möjligheten att ta blancolån är privatlån eller gåvor ett sätt att finansiera den del som 

bolånetaket begränsar. Forskning inom dessa områden har vi hittat genom att söka på 

network och intergenerational transfers. För att koppla ekonomiska överföringar mellan 

generationer till bolånetaket kompletterade vi med sökord som liquidity constraints.  

För att ge läsaren en överskådlig bild av använda studier sammanställde vi dessa i en 

tabell nedan. Tabellen sammanfattar även den befintliga studiens användningsområde 

för att tydligöra hur den ska bidra till att svara på vårt problem.  

Tabell 1. Studiens referensram 

Författare Forskning Användningsområde 

Engel et al., 1993 

Jobber & Fahy, 2009 

Kotler et al. 2005 

 

Beslutsprocessen för 

konsumentköp 

Teorin förklarar hur konsumenter går 

igenom olika steg för att genomföra ett 

köp. Vi har använt denna teori och 

implementerar den på bostadsfinansiering.  

Engel et al., 1993 

Payne, 1976 

Simon, 1997 

 

Utvärdering av 

finansieringsalternativ 

Hur konsumenter går tillväga i valet av 

finansiering kan förklaras genom att 

alternativ som inte är aktuella väljs bort. 

Rationalitet är en aspekt som påverkar 

hur konsumenten agerar i sitt val.   
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Bodie et al., 2008 

Engel et al., 1993 

Grahame et al., 1994 

Jobber & Fahy, 2009 

Keown, 2013 

Kotler et al., 2005 

Laroche et al., 2003 

Willis, 1985 

Påverkande faktorer i 

beslutsprocessen 

Vi vill här förklara vilka 

sociodemografiska faktorer som påverkar 

en konsuments beslutsprocess och val av 

finansieringsalternativ. Faktorer som vi 

berör är ålder, inkomst och familj.  

del Río & Young, 2006 

Friedman, 1957 

Ottaviani & Vandone, 2011  

Livscykeln Genom denna teori vill vi belysa hur 

förutsättningarna varierar när en 

konsument ska köpa bostad. Faktorn ålder 

är central, men berör även inkomst. 

Albertini et al. 2007 

Cox, 1990 

Cox & Jappelli, 1990,1993 

Christakis, 2010 

Engelhardt et al., 1998 

Guiso & Jappelli, 1991 

SCB, 2006 

Intergenerationella 

transfereringar 

Dessa teorier berör 

finansieringsalternativet lån av tredje 

part. Även här vill vi lyfta fram studiens 

syfte om att belysa de olika faktorernas 

påverkan i konsumentens val. 

 

I första hand har vi använt oss av databaserna EBSCO Business Source Premier och 

Emerald. Genom att använda oss av artiklar som är ”peer reviewed”, har vi velat 

försäkra oss om att forskning som vi använt är av god kvalitet och att det är tillförlitliga 

källor. Ett fåtal av de vetenskapliga artiklarna har inte denna ”märkning”. Vi tycker 

ändå att det är värt att ha med dem i vår studie därför att det passar in på problemet och 

syftet. Exempel är Engelhardt och Mayers (1998) artikel som skriver om 

intergenerationella transfereringar inom bostadsmarknaden. Artiklar har vi även hittat 

genom att kolla källförteckningen bland de peer reviewed-artiklar som vi valt ut till vår 

studie. Eftersom att dessa forskare har använt artiklarna till sina undersökningar anser vi 

att de är beprövade och meningsfulla publikationer. Vi har kompletterat sökningen med 

databasen Google Schoolar, och gjort liknande sökningar som vi beskrivit ovan. 

Ytterligare komplement till de vetenskapliga artiklarna har varit kurslitteratur och andra 

lämpliga böcker för vårt ämne. Genomgående i vårt arbete har vi försökt använda oss av 

ursprungskällan för att få en så korrekt bild som möjligt av teoriernas innebörd. 

Andrahandskällor är tolkningar av förstahandskällan och är av den anledningen inte lika 

bra (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 227). Genom att använda ursprungsförfattarens 

arbete minimeras risken för att teorin är felbehandlad eftersom att mellanled undviks. Vi 

har i största möjliga omfattning använt oss av ursprungskällor för att styrka och ge 

trovärdighet åt studien och våra egna resonemang. 

Rapporter och publikationer från Sveriges Riksbank, Finansinspektionen och Statistiska 

Centralbyrån har även varit en viktig del i vårt arbete. Vi har använt dessa för att 

anknyta utvald forskning till bolånetaket och vår problemformulering. Vid användning 

av källor är det viktigt att vara kritisk till dess innehåll eftersom att de kan vara 

opartiska och medvetet vinklade (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 134). Statliga 

myndigheter anser vi är bra källor eftersom att de är experter inom sina områden och att 

de ska vara objektiva i sina undersökningar. Fördelen med rapporterna är att de är 

väldigt aktuella för vår studie. Många är publicerade efter införandet av bolånetaket 

vilket innebär att de är väl uppdaterade, några har även bolånetaket som en central del i 

rapporten.   
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3. BOSTADSMARKNADEN I SVERIGE 
 
 

Bolånetaket kommer att vara en central del genom hela studien. Vi har därför för avsikt 

att ge läsaren förståelse gällande utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. 

Prisutveckling samt förändring i skuldkvot och belåningsgrad kommer att beröras 

eftersom att de är bakomliggande orsaker till införandet av bolånetaket. Vidare ämnar 

kapitlet belysa bolånetakets konsekvenser. 

 

3.1 Reglerad marknad 
Skuldsättningen i Sverige har stigit kraftigt de senaste åren och huruvida hushållens 

höga skulder är på en rimlig nivå är osäkert och svårt att uttala sig om. De stigande 

bostadspriserna ökar oron för att marknaden drivs av en eventuell bubbla. En stark 

reglerad bostadsmarknad samt en begränsad tillgång på hyresbostäder gör att det ät svårt 

att avgöra om det råder en överhettning (Sveriges Riksbank, 2011, s. 124). Det 

begränsade utbudet av hyresrätter kommer bland annat från höga byggkostnaderna samt 

regleringar på bostadsmarknaden, och jämfört med övriga Europa byggs det relativt få 

bostäder i Sverige (OECD, 2007, s. 11).  

Sedan 1940-talet är hyresmarknaden starkt reglerad (Sveriges Riksbank, 2011, s. 125). 

Regleringarna tar sin form i att hyresmarknaden i stor omfattning tillhör allmännyttan 

samt att hyrorna prissätts enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att kostnaderna 

för bostaden ska vara samma som intäkterna som erhålls av att hyra ut. Tillämpningen 

av självkostnadsprincipen medför att hyrorna inte avspeglar det egentliga normala 

marknadsvärdet för lägenheten, och detta är allt mer framträdande i storstadsregionerna. 

Ägandet på bostadsmarknaden är även det reglerat. Möjligheten att hyra ut en 

bostadsrätt är mer begränsad än för den som äger sin lägenhet. Det har gjort att 

privatuthyrning av bostäder inte har utvecklats i Sverige. Kombination av ett lågt utbud 

av hyresrätter och begränsningar på bostadsmarknaden resulterar i att efterfrågan och 

tillgången inte är i jämvikt. Konsekvenserna är att konsumenter kan tvingas att köpa 

bostad tidigare i livet och bli högre belånade än det hade planerat (OECD, 2007, s. 10; 

Sveriges Riksbank, 2011, s. 125). Om tillgängligheten till kreditmarknaden är limiterad 

kan även risken uppstå att konsumenter måste köpa senare än de önskar. 

3.2 Kreditmarknaden 
Under de senaste årtiondena har den svenska kreditmarknaden genomgått kraftiga 

förändringar. Innan 1985 var kreditmarknaden starkt bunden av regleringar. Reformen 

som genomfördes det året gjorde det möjligt för bankerna att låna ut obegränsat med 

kapital utan restrektioner från den svenska riksbanken (Fregert & Jonung, 2010, s. 548). 

Avreglering anses ha påverkat efterfrågan på bostäder och därmed även bostadspriserna 

i Sverige. Sedan slutet av 1995 fram till starten av finanskrisen i Sverige 2008, har 

priserna på fastigheter stigit med mer än 125 procent (Sveriges Riksbank, 2011, s. 137). 

Finanskrisen påverkade prisutvecklingen något och följdes av en temporär nedgång. Det 

tog dock inte lång tid innan bostadspriserna var tillbaka på samma nivåer som innan 

krisen bröt ut.  
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Innan avregleringen på kreditmarknaden 1985 var skuldkvoten för svenska hushåll cirka 

100 procent av den disponibla inkomsten. Tendensen i Sverige har varit att hushållen 

haft stigande skuldsättning (med undantag för 90-talskrisen). Krisens efterdyning 

medförde en minskning till som lägst 85-90 procent men har därefter ökat kontinuerligt 

och 2008 var skuldkvoten 151 procent (SCB, 2010, s. 45). Figur 1 illustrerar 

utvecklingen av de svenska hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst.  

 
Figur 1. Skuldkvoters utveckling i Sverige. Källa: SCB, 2010, s. 45 

En majoritet av den svenska befolkningen bor idag i bostadsrätter alternativt i egna hus, 

vilka har finansierats genom att ta lån. Av hushållens totala skulder består 90 procent av 

bolånet, vilket gör att den totala skuldsättningen är starkt förankrad till 

fastighetsmarknaden (Finansinspektionen, 2010a, s. 3). Belåningsgraden för hushåll har 

liksom skuldkvoten ökat. Med belåningsgrad menas lån med bostaden som säkerhet i 

förhållande till bostadens marknadsvärde. Under tredje kvartalet 2009 var 

belåningsgraden 37 procent i Sverige vilket kan tyckas vara lågt. Det är dock aningen 

vilseledande eftersom att en fjärdedel av de svenska hushållen inte har några lån. För 

hushåll med bolån är genomsnittet för belåningsgraden 60 procent, vilket gäller för 

samtliga åldrar (SCB, 2010, s. 56).  

Finansinspektionen (2010a) har i sin beslutspromemoria av bolånetaket redogjort för 

den genomsnittliga belåningsgraden för nyutlåning mellan åren 2005 och 2009, se figur 

2. Studien genomfördes för att undersöka huruvida någon trend bland konsumenters 

belåningsgrad gick att antyda. I granskningen framgick att det skett en ökning från 62 

till 69 procent för småhus, samt för bostadsrätter var höjningen sju procent upp till 75 

procent under tredje kvartalet 2009, vilket är något högre än för småhus (Sveriges 

Riksbank, 2011, s. 36). För nyutlåning ligger belåningsgraden på en högre nivå än för 

genomsnittet för samtliga hushåll som har bolån (60 procent), vilket innebär att 

konsumenter har lånat mer under de senaste åren.  
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Figur 2. Genomsnittlig belåningsgrad för nyutlåning angivet i procent  

Källa: Finansinspektionen, 2010a, s. 4 

Vidare har Finansinspektionens (2012a) i sin rapport om den svenska bolånemarknaden 

undersökt belåningsgraden för nytagna lån genom att fördela resultatet per 

ålderskategori, data från undersökningen illustreras i figur 3. Mönstret som visas i 

figuren är att de yngre konsumenterna tenderar att ha en högre belåningsgrad än de 

äldre. Åldersgrupperna 16-25 och 26-35 är de hushållen som har högst belåningsgrad. 

Orsakerna till det är enligt SCB (2010, s. 49) att yngre personer generellt sett har mindre 

besparingar samt inte haft möjlighet att, i stor utsträckning, amortera ned sina bolån. En 

värdeökning av en bostad skulle också medföra sänkt belåningsgrad. Tidsaspekten är av 

betydelse för att en fastighet ska generera en värdeökning vilket inte har hunnit ge något 

stort utslag på belåningsgraden för de yngre hushållen.  

 
Figur 3. Åldersfördelning av belåningsgrad för lån tagna efter 1 oktober 2010 för stickprovet ur 

Finansinspektionens undersökning. Källa: Finansinspektionen, 2012b 

Sammantaget ser FI (2010) en oro över att de svenska hushållens skuldkvot och 

belåningsgrad ökar, vilket enligt Sandberg (2005, s. 14) är den vanligaste medverkande 

kraften i en finanskris. Två tredjedelar av bolånen i Sveriges har rörlig ränta och 

samtliga lån är personliga (Sveriges Riksbank, 2011, s. 125-126). Att bolånet är 

personligt betyder att låntagaren är fullt återbetalningsskyldig av hela lånebeloppet till 
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kreditgivaren. Konsekvenserna är att under tider med hög ränta och fallande 

bostadspriser kan de svenska hushållen komma att minska på konsumtionen för att 

fullfölja sina åtaganden till långivaren. Det för att undvika att tvingas sälja sin bostad till 

ett lägre pris än anskaffningsvärdet vilket skulle leda till en förlust i form av att 

låntagaren erhåller en restskuld. 

3.3 Bolånetaket 
Syftet med studie är att redogöra för hur konsumentens olika förutsättningar påverkar 

vilka finansierings som används vid bostadsköpet. Vi vill genom denna del av kapitlet 

ge en djupare genomgång av regleringen och dess innebörd för att därigenom ge läsaren 

en bättre förståelse varför regleringen infördes samt eventuella konsekvenser för 

konsumenterna. 

3.3.1 Allmänna råd 
Utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden har, som vi tidigare redogjort för, 

inneburit ökad skuldsättning för hushållen. Enligt Finansinspektionen (2010a) har 

svenska hushåll med bolån i överlag god återbetalningsförmåga. En högre skuldsättning 

innebär dock att motståndskraften gentemot sällsamma livshändelser påverkas. 

Tillexempel livshändelser som sjukdom och arbetslöshet vilket medför en minskad 

inkomst för hushållet och därmed en större risk att de inte kan betala tillbaka lånet. 

Finansinspektionen (2010a, s. 11) befarar att kreditinstitut använder sig av höga 

belåningsgrader som konkurrensmedel, vilket försämrar skyddet för konsumenten. 

Utöver risker för konsumenten, för ökade belåningsgrader med sig att förtroendet på 

kreditmarknaden kan påverkas negativt. Med det som bakgrund beslutade 

Finansinspektionen att införa allmänna råd gällande bolån. De allmänna råden innebär 

att krediter med bostaden som säkerhet inte bör överstiga 85 procent av bostadens 

marknadsvärde vid givandet av krediten (Finansinspektionen, 2010a, s. 13). Syftet med 

bolånetaket är att arbeta mot den osunda utvecklingen på kreditmarknaden och på så sätt 

stärka konsumentskyddet (Finansinspektionen, 2010a, s. 7). Finansinspektionen tror att 

bolånetaket kommer att minska andelen hushåll med mycket höga belåningsgrader.  

Bolånetaket tar formen allmänna råd eftersom att målet med rekommendationen kan 

förverkligas genom alternativa vägar. Det ger kreditinstituten möjlighet att uppfylla 

syftet med en viss anpassningsbarhet, vilket gör att vissa konsumenter vid sitt 

bostadsköp kan erhålla bolån som överstiger regleringens tak på 85 procent av 

marknadsvärdet. 

3.3.2 Regleringens konsekvenser 
Genom att sätta en gräns för belåningsgraden kan eventuella påföljder uppstå för 

konsumenterna. I beslutspromemorian (2010a) samt i rapporten om den svenska 

bolånemarknaden (2012a) redogör Finansinspektionen för regleringens bedömda och 

fastställda konsekvenser.  

För hushåll med god återbetalningsförmåga men liten kapitalinsats finns andra 

finansieringsmöjligheter att använda vid köpet än bolån, exempelvis blancolån. 

Blancolånen är av lägre kvalitet vilket medför en högre kreditrisk (Finansinspektionen, 

2010a, s. 21). Den ökade kreditrisken grundar sig i att beviljandet av blancolån endast 

baseras på konsumentens enskilda betalningsförmåga. Som kompensation för detta har 

lån utan säkerhet högre räntekostnad, vilket resulterar i ökade månatliga utgifter för de 

som måste ta blancolån. Den totala effekten av bolånetaket är dock svårt att beräkna 

eftersom att det skiljer sig åt från fall till fall samt beror på hur stor egen insats eller 
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annan säkerhet som konsumenten har. Finansinspektionen (2010a, s. 22) anser att 

efterfrågan på blancolån bör minska till följd av de ökade kostnaderna och för 

konsumenter som lever på marginalen ämnar bolånetaket att förändra beteendet. De 

räknar även med att marginalkonsumenterna kommer använda sig av borgensman 

alternativt minska sparandet i andra tillgångar för att öka det egna kapitalet till den egna 

insatsen vid bostadsköp.  

Högre kostnader samt amorteringskrav vid krediter utan säkerhet kan få effekten att en 

del hushåll väljer ett billigare boende för att minska utgifterna. Det eftersom att 

konsumenter som saknar egen insats till bostadsköpet ibland inte klarar av de ökade 

kostnader som ett blancolån för med sig. En potentiell risk för att vissa konsumenter 

inte går in på bostadsmarknaden är därmed möjlig. Däremot vid införandet av 

bolånetaket såg Finansinspektionen (2010a, s. 25) inte någon allvarlig risk för att det 

skulle ske i en större utsträckning. I den senaste rapporten rörande den svenska 

bolånemarknaden (Finansinspektionen, 2012a) konstaterar de att blancolån har blivit 

något vanligare jämfört med innan regleringen infördes. Vidare visar rapporten en 

generell representation av samtliga ålderskategorier, vilket talar för att bolånetaket inte 

har medfört att yngre låntagare stängs ute från kreditmarknaden (Finansinspektionen, 

2012a, s. 6). Däremot har hälften av bankerna i undersökningen angett att det har blivit 

något vanligare att konsumenter, främst förstagångsköpare får avslag på sin 

låneansökan. Av bankerna som deltog i rapporten framgår även resonemang kring att 

konsumenterna själva har kännedom om regleringen och därför ansöker de inte om 

bolån och därmed avstår från att köpa bostad.  

I Finansinspektionens (2012a) rapport visar de att bolånetaket har gett effekt då 

belåningsgraden hos svenska hushåll under 2011 minskade för första gången sedan 

2002, då jämförbara siffror finns tillgängliga. I en undersökning från 2009 hade 51 

procent i åldersgruppen 16-25 en belåningsgrad över 85 procent (Finansinspektionen, 

2012a, s. 6-7). Belåningsgraden minskat sedan regleringen infördes, då motsvarande 

åldersgrupp i genomsnitt har 36 procent (14 procent för samtliga i stickprovet). Det 

tyder på att bolånetaket har haft en stark effekt i och med att en stor andel av 

undersökningens respondenter har en belåningsgrad på det maximala procentuella 

beloppet som är tillåtet. Om regleringen inte hade införts hade respondenterna haft 

förutsättningarna att lånat mera med bostaden som säkerhet och därmed erhållit en 

högre belåningsgrad. Intressant är även att nio procent av respondenterna i 

undersökningen hade en belåningsgrad som översteg 85 procent, vilket är möjligt då 

bolånetaket är ett allmänt råd och inte lagstiftning.  
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4. STUDIENS REFERENSRAM 
 
 
Den teoretiska referensramen kommer att vara underlag vid utformandet av enkäten. 

Vidare kommer vi att finna stöd i forskning och teorier vid analys och slutsatser. I detta 

kapitel kommer därför läsaren få en genomgång av tidigare forskning som gjorts inom 

ämnesområdet samt vilka studier som kommer att användas för att undersöka vårt 

problem.  

 

4.1 Upplägg för studiens referensram 
Bolånetaket har medfört att lånemöjligheterna för konsumenter har begränsats. Med det 

som bakgrund har vi valt att undersöka huruvida konsumenters olika förutsättningar 

påverkar valet av finansieringsalternativ. Figur 4 illustrerar sambandet mellan kapitlets 

olika beståndsdelar. En konsuments olika förutsättningar kan påverka valet av 

bostadsfinansiering och för att ge läsaren förståelse för hur det tar form kommer vi att 

redogöra för konsumentens beslutprocess.  

Kapitlet är indelat i tre delar där vi först redogör för vilka finansieringsalternativ som 

konsumenten har att välja mellan. Därefter behandlas beslutsprocessens olika element 

och till sist kommer vi att redogöra för tre faktorer som kan påverka förutsättningarna 

att välja bostadsfinansiering. Vi anser att läsaren först behöver insikt i 

finansieringsalternativen och beslutsprocessen för att få en uppfattning om på vilket sätt 

faktorerna eventuellt påverkar konsumentens beslut. Av den orsaken avslutas kapitlet 

med att redogöra påverkande faktorer i beslutsprocessen och val av 

finansieringsalternativ.  

Bolånetaket är även en faktor som påverkar bostadsfinansieringen. Eftersom att 

bolånetaket är en central del i arbetet kommer vi genomgående i kapitlets samtliga 

beståndsdelar att beröra dess inverkan. 

 

  

Figur 4. Förhållningssätt mellan studiens olika beståndsdelar 

  

Beslutsprocess 

Konsumentens 
förutsättningar 
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4.2 Finansieringsalternativ 
Att använda sig av bolån är ett alternativ för bostadsköpare, dock maximimalt upp till 

85 procent av marknadsvärdet. Eftersom att möjligheterna till lånefinansiering stryps till 

följd av bolånetaket fordras att konsumenterna i viss utsträckning har tillgång till någon 

form ytterligare finansiering. I dagens samhälle när konsumenten ska köpa en bostad 

erbjuder marknaden ett antal olika alternativ till finansiering. De gånger en konsument 

inte har ackumulerat tillräckligt med kapital måste de använda sig av finansieringshjälp 

utanför hushållet och av den anledningen har vi valt följande uppdelning. Vi har delat in 

alternativen i fyra kategorier, illustrerat i figur 5; bolån, blancolån, finansiering av tredje 

part och eget sparat kapital.  

 

4.2.1 Bolån 
Bolån är det mest återkommande valet när en konsument ska välja vilket 

finansieringsalternativ de ska använda i sitt bostadsköp. Idag utgör bostadslånen 90 

procent av de svenska hushållens skulder (Finansinspektionen, 2012a, s. 4). Bolån är det 

lån som har säkerhet i bostaden. Vidare är det krediten med lägst ränta, jämför med lån 

utan säkerhet, som konsumenten kan erhålla från banker. Kombinationen av att lånet har 

en säkerhet och den lägsta kostnaden är de element som är avgörande när konsumenten 

väljer att använda sig av finansieringsalternativet. 

Innan regleringen av belåningsgraden infördes kunde konsumenter vid köp av bostad ta 

ett bottenlån på 80-85 procent, och utöver det ett topplån på resterande belopp eller upp 

till mellanskillnaden för den självvalda kontantinsatsen (Andersson, 2010). Även 

topplånet hade bostaden som säkerhet vilket innebar att hela köpesumman kunde 

finansieras med någon form av bolån. Med införandet av bolånetaket har konsumenter 

blivit begränsade till att som högst låna 85 procent med bostaden som säkerhet. 

Majoriteten av bankerna använder sig fortfarande efter införandet av regleringen av 

denna uppdelning av bolånet. Skillnaden från innan regleringen är att bottenlånet består 

av en mindre del av bolånet och topplånet är som högst upp till gränsen på 

belåningsgraden (Finansinspektionen, 2012a, s. 7). Behöver konsumenten ytterligare 

finansiering av ett kreditinstitut begränsas möjligheten till att ta lån utan säkerhet. 

Vilka typer av bostäder som omfattas beror på ändamålet med bostadsförvärvet. För att 

inte utveckla olika förutsättningar på bostadsmarknaden argumenterar FI (2010a, s. 16) 

för att regleringen inte ska bero på om låntagaren är en fysisk eller juridisk person. Vid 

köp av näringsfastighet ska syftet med köpet vara avgörande om förvärvet ska omfattas 

av de allmänna råden. När fastigheten är ämnad som bostad för en juridisk person ska 

bolånetaket reglera lånebeloppet. Det hade inneburit en försämrad situation för privata 

Finansiering 

av tredje part 

Finansieringsalternativ för 

konsumenter vid köp av bostad 

Blancolån Bolån 

Figur 5. Översiktsbild av konsumentens finansieringsalternativ 

Eget sparat 

kapital 
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bostadsköpare om juridiska personer kunnat köpa bostad genom företaget. De allmänna 

råden omfattar därför villor, radhus och bostadsrätter med bostadsändamål.  

Företag som berörs av regleringen är de under FIs uppsikt och har kreditgivning som 

huvudverksamhet (Finansinspektionen, 2010a, s. 14). Det gäller även utländska företag 

som agerar på den svenska bostadsmarknaden. Finansiella institut kommer inte att 

omfattas av regleringen på grund av att kreditgivning i sig inte kräver tillstånd. 

Instituten ägnar enbart delar av sin verksamhet åt finansiell aktivitet, och behöver 

följaktligen inte söka tillstånd av Finansinspektionen och berörs därför inte av 

bolånetaket. För att uppnå bästa effekt av bolånetaket hade alla företag som ägnar sig åt 

kreditgivning behövts omfattas. Eftersom att så inte är fallet finns möjligheten att låna 

mer än bolånetakets gräns. 

4.2.1.1 Kvar-att-leva-på kalkyl 
Vid beviljandet av alla typer av lån genomförs en kreditbedömning av låntagaren för att 

se hur betalningsstark kunden är, det vill säga låntagarens återbetalningsförmåga 

(Finansinspektionen, 2010b, s. 7-8). När en låneansökan lämnas in kontrolleras 

uppgifterna hos ett kreditupplysningsföretag. För att uppskatta huruvida kunden klarar 

av de kostnader som ett lån medför görs en så kallad kvar-att-leva-på kalkyl, som 

inkluderar hushållets inkomster och utgifter. Vid beräkningar använder sig 

kreditinstituten av kalkylräntor som är betydligt högre än de aktuella nivåerna. 

Anledningen är att kontrollera hur väl kunden klarar av räntehöjningar. Kalkylräntorna 

varierar mellan långivare, allt från 6,5 till 8,0 procent för bolån, blancolån har något 

större intervall (Finansinspektionen, 2010b, s. 7).  

 

Figur 6. Kvar-att-leva-på kalkyl. Källa: Finansinspektionen, 2010b, s. 8 

4.2.1.2 Prisfallsförsäkring 
Att köpa en bostad innebär en risk för låntagaren. För att hantera olika risker finns 

försäkringar som ämnar reducera dessa. I FIs (2010a) beslutspromemoria anger de 

prisfallsförsäkring som ett alternativ till att låna med bostaden som säkerhet. 

Bostadspriser fluktuerar och genom försäkringen skyddas låntagaren och kreditgivaren 

från prisfall på bostadsmarknaden. En sådan försäkring skulle vara en komplettering till 

bolånet. Lån som tas över bolånetaket försäkras av en annan part än banken, exempelvis 

ett försäkringsbolag. Det innebär att belåningsgraden begränsas men 

skuldsättningsgraden förblir hög i och med att hela priset för bostaden kan finansieras 
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genom lån. Utbudet av detta alternativ är dock begränsat i dagsläget i Sverige (Sveriges 

Riksbank, 2011, s. 320). Av den anledningen har vi har valt att inte ta med det som ett 

alternativ att undersöka i vår studie. Däremot tycker vi att det är viktigt att lyfta fram 

detta för läsaren eftersom att möjligheten ändå finns. För att få en heltäckande bild av 

konsumentens finansieringsalternativ gav vi i enkäten respondenten utrymme att själva 

fylla i om de använt sig av annan finansiering än de vi angett. 

4.2.2 Blancolån 
Bolånetaket ämnar minska belåningsgraden hos de svenska hushållen och förbättra den 

finansiella stabiliteten. För ytterligare finansiering utöver belåningsgränsen erbjuds 

konsumenter blancofinansiering och är således ett av alternativen konsumenten kan 

komma att utvärdera i beslutsprocessen. Eftersom att regleringen inte omfattar 

blancolån innebär det att skuldsättningsgraden kan förbli oförändrad förutsatt god 

återbetalningsförmåga hos låntagaren. Skillnaden mellan botten- och topplån mot 

blancolån är att det sistnämnda saknar säkerhet. Vidare är blancolånet dyrare i form av 

en högre räntekostnad. Som vi tidigare förklarat är existerar den högre räntekostnaden 

för att kompensera den ökade risken som lån utan säkerhet medför för kreditinstituten. 

Enligt Riksbankens (2010, s. 3) beräkningar innebär den nya regleringen en 

räntehöjning på 1,5 procent för genomsnittshushållet i och med användandet av 

blancolån. Framförallt är det amorteringskraven på blancolån som orsakar 

kostnadsökningen. 

Den högre kostnaden som blancolån innebär en ökad risk för konsumenten (Sveriges 

Riksbank, 2011, s. 309). Låntagaren blir mer känslig för inkomstbortfall i och med 

större utgifter. De ökade kostnaderna samt risken menar Finansinspektionen (2010a) är 

incitament till att inte ta för mycket lån. Rationellt agerande konsumenter skulle med 

det som bakgrund procentuellt sett välja att låna mindre. Att däremot förlita sig på att 

konsumenterna avstår ytterligare belåning på grund av detta är inget som går att 

garantera. Det är nog inte heller personer som accepterar regleringen och agerar 

rationellt som löper störst risk att skuldsätta sig för mycket, utan snarare personer som 

agerar irrationellt. Bolånetaket är tänkt att värna om den sistnämna gruppen av 

konsumenter som är sämst informerade som bolånetaket (Riksgälden, 2010, s. 3). 

Riksgälden (2010) har i sitt remissvar till Finansinspektionen framfört att det är skulden 

i sig som gör att konsumenten är exponerad mot risker och inte om krediten har säkerhet 

eller ej. Vidare argumenterar Riksgälden för att bolånetaket skulle resultera i att vissa 

konsumenter tar mindre lån, medan andra konsumenter som generellt sett är mer utsatta 

och har mindre marginaler skulle få en försämrad situation eftersom att 

räntekostnaderna ökar vid användandet av blancolån. Sammantaget var Riksgälden 

kritisk till införandet av bolånetaket. 

Lån som saknar säkerhet ställer högre krav på konsumenten eftersom att det är 

konsumentens enskilda betalningsförmåga som avgör om lånet beviljas. Efter införandet 

av bolånetaket har det noterats en ökning av lån utan säkerhet hos en majoritet av 

bankerna och den ökade mängden kan till viss del kopplas till bostadsfinansiering 

(Finansinspektionen, 2012a, s. 7). Enligt del Río och Young (2006, s. 1120) används 

blancolån när konsumenten inte har tillgång till andra billigare finansieringsalternativ, i 

form av till exempel eget kapital. Att ta blancolån är även relaterat till konsumenters 

position i livscykeln, graden av tidpreferens, tillgång till billigare lån med säkerhet, 

inkomst, inkomst förväntningar och kostnaden för lån utan säkerhet (del Río & Young, 

2006, s. 1123).  
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4.2.3 Finansiering av en tredje part 
Ytterligare en lösning till bostadsfinansieringen är att låna av en tredje part. Exempelvis 

kan konsumenten låna av en bank där de inte har bolånet eller av någon i ens 

bekantskapskrets. Vid lån av en annan bank gäller som tidigare beskrivning av bolån 

och blancolån. Samma bedömning av betalningsförmågan kommer att göras. Vid 

nybyggnation har konsumenten även alternativet att genom vissa fastighetsmäklare 

finansiera en del av kontantinsatsen, exempelvis erbjuder Myresjöhus AB (2012) detta. 

Genom att låta köparen delta i byggnationen och utföra en del arbete själv minskas 

procentsatsen av köpesumman som behövs för att finansiera över bolånetaket. 

Att låna eller överföra ekonomiska resurser mellan familjegenerationer är vanligt 

förekommande i Europa, och i de nordiska länderna är det vanligare än i sydeuropeiska 

länder (Albertini, Kohli, & Vogel, 2007, s. 332). Behovet av finansiellt stöd av föräldrar 

eller annan privatperson beror på hur mycket sparat kapital konsumenten har samt 

tillgången till kreditmarknaden (Gulbrandsen & Langsether, 2003, s. 142). När 

konsumenten lånar av en privatperson spelar ens kontaktnät en stor roll och beroende på 

tillhörigheten i socioekonomsiska grupper så varierar denna möjlighet (SCB, 2006, s. 

259). Intergenerationella transfereringar, det vill säga överföringar av finansiella 

resurser inom familjer, är betydande i samhället speciellt för den yngre generationen, 

och de visar tecken på att redan förekommande socioekonomiska skillnader växer 

(Gulbrandsen & Langsether, 2003, s. 152; SCB, 2006, s. 267). 

Eftersom att bolånetaket medför en försämrad tillgång till kreditmarknaden och 

minskade valmöjligheter för konsumenterna blir dessa transfereringar av ännu större 

betydelse än innan regleringen infördes. Överföringar mellan generationer lättar på 

restriktionerna gällande finansiering över bolånetakets gräns. Engelhardt och Mayer 

(1998, s. 136) förklarar i sin studie att transfereringar kan göra att likviditetsbegränsade 

hushåll kan köpa sin bostad tidigare eftersom att de inte behöver spara lika mycket, 

alternativt att hushållen kan köpa en större bostad. De definierar likviditetsbegränsade 

hushåll som de som vill låna mer än de har möjlighet till, vilket skulle kunna likställas 

med konsumenter som blir begränsade att ta krediter i och med bolånetaket gräns. 

Skillnaden mellan Engelhardt och Mayers definition är att hushållen begränsas utifrån 

sin egen finansiella situation, och inte som för bolånetaket där samtliga begränsas 

oavsett nivå på återbetalningsförmågan. Cox (1990, s. 212) har ytterligare en förklaring 

till varför konsumenter är lånebegränsade, vilket kan vara att de saknar länken till andra 

hushåll utan likviditetsrestriktioner. Konsumenter som får svårt att köpa bostad kan 

således även vara de som inte har föräldrar eller annan privatperson att låna pengar av.  

Ytterligare ett alternativ där en konsuments kontaktnät har en stor inverkan är 

användandet av borgensmän. En borgensman används när låntagaren inte enskilt har 

tillräckligt stark återbetalningsförmåga. När dessa konsumenter ska ansöka om ett lån 

kan en borgensman medföra att lånet beviljas av kreditinstitutet. Borgensmän blir en 

personell säkerhet, en borgen kan liknas med att ha bostaden som säkerhet (Lennander, 

2006, s. 37). Genom att använda sig av alternativet förpliktar sig borgensmannen att 

ansvara för att kredittagaren betalar sin skuld samt upplupna räntor och andra kostnader. 

Om inte kredittagaren uppfyller kraven kan borgensmannen krävas på betalning av 

långivaren (Lennander, 2006, s. 40). Finansinspektionen (2010a, s. 22) tror att 

regleringen kan medföra att fler använder borgensmän. 
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4.2.4 Eget sparat kapital 
Ett finansieringsalternativ som blivit viktigare än innan införandet av bolånetaket är 

eget sparat kapital, eftersom att konsumenten inte längre kan köpa bostad enbart med 

bolån. Sparande uppstår när en individ inte spenderar all sin inkomst på konsumtion 

(Bodie, Kane, & Marcus, 2008, s. 9). För att öka värdet på kapitalet kan konsumenten, 

när den har avsatt en del av sin inkomst för sparande, välja mellan att placera sina 

pengar i säkra eller riskfyllda tillgångar, alternativt en kombination av båda. Att placera 

sina pengar på ett bankkonto är sparande i säkra tillgångar och för riskfyllda tillgångar 

är ett exempel aktier. Oavsett i vilken sparform konsumenten använder sig av har 

pengar ett tidsvärde (Keown, 2013, s. 20). Tidsvärdet tar sin form i att erhålla ränta på 

sparade pengar, vilket är vad konsumenten får i slutet av varje år per automatik vid 

sparande på exempelvis ett bankkonto, och förklarar hur investeringar växer med tiden. 

Vidare möjliggör tidsvärdet att förvandla mindre summor pengar till stora genom ränta 

på ränta effekten (Keown, 2013, s. 64). Ränta på ränta fungerar så att erhållen ränta 

återinvesteras på sitt investerade kapital och därigenom tjänar ränta på den 

återinvesterade räntan. Genom ränta på ränta effekten är det inte hur mycket en 

konsument sparar som är det viktigaste för att pengarna ska växa utan när konsumenten 

börjar sparar och vilken tidshorisont spararen har (Keown, 2013, s. 70). Har 

konsumenten en lång tidshorisont för sitt sparande växer investeringen mer genom ränta 

på ränta effekten än mot en kortare tidsperiod. Konsumenter som är äldre har därigenom 

haft möjlighet att under en längre tid än för yngre konsumenter låta sitt sparande växa.  

4.3 Beslutsprocessen 
För att kunna förstå hur en konsument tar ett beslut om att köpa en vara eller tjänst finns 

ett antal grundsatser att utgå från (Jobber & Fahy, 2009, s. 57). Det är viktigt att bilda en 

uppfattning om vem det är som fattar ett beslut och hur hen går till väga för att 

genomföra köpet. Väsentligt är även vilka kriterier konsumenten har på produkten eller 

tjänsten, samt var och när köpet genomförs. I vår studie har vi framförallt berört hur 

köpet verkställs eftersom att vi vill veta hur konsumenter går tillväga med 

bostadsfinansieringen. Beslutsprocessen har främst utforskats genom att undersöka hur 

konsumentens olika förutsättningar påverkar val av finansieringsalternativ. För att skapa 

en förståelse för beslutet gällande bostadsfinansieringen kommer vi nedan att redogöra 

för komponenterna i beslutprocessen.  

Engel, Blackwell och Miniard (1993, s. 53) har i sin forskning om konsumentens 

beteende tagit fram en modell som förklarar processen konsumenter går igenom när de 

beslutar om att genomföra ett köp. Figur 7 visar alla stegen i processen, där första steget 

är att konsumenten upptäcker ett behov av en produkt eller tjänst för att lösa ett problem 

som har uppstått. Beslutsprocessen varierar med konsumentens köpbeteende och 

beroende på vilken typ av produkt eller tjänst det gäller. I vårt fall handlar det om att 

finansiera sitt bostadsköp och det är troligt att alla stegen i processen utförs, varför det 

är så kommer vi att gå in mer på senare.  

 

Figur 7. Beslutsprocessen för konsumentköp. Källa: Engel et al., 1993, s. 53 

Nästa steg i beslutsfattandet är att söka information för att se hur finansieringsproblemet 

går att lösa för att tillfredsställa sitt behov. Informationssökningen sker genom både 

Upptäckt av 
behov  

Informations-
sökning 

Utvärdering av 
alternativen 

Köp 
Utvärdering  

av köpet 



20 

 

interna och externa kanaler (Engel et al., 1993, s. 49). För att hitta nödvändig 

information börja konsumenten med den interna kanalen, sitt eget minne. Den externa 

kanalen används endast när minnet inte är tillräckligt och mer komplexa beslut är yttre 

information ofta nödvändigt. När informationen är insamlad är nästa steg att utvärdera 

de olika alternativen som finns tillgängliga för konsumenten. Utvärderingen handlar om 

att se över för- och nackdelar med de olika alternativen för sedan kunna välja det som 

tillfredställer och löser konsumentens problem (Kotler et al., 2005, s. 282). Därefter 

genomförs köpet och processen avslutas sedan genom att bedöma utfallet. 

De flesta beslut är individuella, dock inte nu i och med regleringens begränsning av 

bolån. Utvärderingen av finansieringsalternativen har förändrats i och med att 

konsumenter inte kan ta full belåning med bostaden som säkerhet även om de anser att 

det hade varit det bästa för alternativet. Syftet med vår studie är att redogöra för hur 

konsumenters förutsättningar påverkar valet av bostadsfinansiering. Hur 

beslutsprocessen tar form för olika konsumenter kommer att undersökas genom att 

belysa forskning gällande sociodemografiska faktorer. I den sista delen i detta kapitel 

kommer vi redogöra för dessa faktorer som eventuellt kan påverka valet av finansiering. 

Konsumenter som ska finansiera sitt bostadsköp kan befinna sig i olika steg i processen. 

Respondenter som vi främst ämnar undersöka är de som har färdigställt bostadsköpet 

och därmed befinner sig i steg fyra, köp, eller steg fem, utvärdering av köpet. 

Anledningen till att vi helst vill nå ut till dessa konsumenter är på grund av att de som 

planerar att köpa fortfarande kan vara osäkra gällande hur fördelningen av de olika 

finansieringsalternativen kommer att se ut. Eftersom att vi vill uttala oss om faktorer 

som påverkar konsumentens möjligheter anser vi därför att de som befinner sig i 

processens fjärde eller femte fas är att föredra. Vi kommer således inte att undersöka 

samtliga steg i processen utan snarare hur utfallet blev av konsumentens beslut, gällande 

bostadsfinansieringen. 

Mowen (1988, s. 15) förklarar att konsumenters köpbeteende kan ses från tre olika 

perspektiv, vilka är beslutsprocess-, upplevelseperspektivet och perspektivet för 

influerat beteende. En stor del av forskningen inom konsumentbeteende utgår från det 

förstnämnda synsättet (Mowen, 1988, s. 15-16), vilket även är utgångspunkten för vår 

studie. Köp av varor och tjänster ses i detta fall som ett sorts problem som konsumenten 

löser genom att gå igenom ett antal olika steg. Forskare kritiserar 

beslutsprocessperspektivet (Olshavsky & Granbois, 1979, s. 98) eftersom att de anser 

att konsumenter i vissa fall inte ägnar sig åt någon beslutsfattande process vid köpet, 

och kritikerna använder sig istället därför ofta av upplevelseperspektivet. De framhåller 

att ett köpbeslut inte fullt ut kan förklaras utifrån ekonomiska och beslutsrationella 

förklaringsmodeller som används i beslutsprocessperspektivet. Upplevelseperspektivet 

tar även hänsyn till konsumentens sinnesstämning och känslor, vilket är vanligt vid 

exempelvis impulsköp (Mowen, 1988, s. 17). Det sistnämnda perspektivet, influerat 

beteende, tar hänsyn till andra variablers inverkan på konsumentbeteende. Beteenden 

som faller in under detta perspektiv är exempelvis primitivt beslutsfattande, där köp 

genomförs utan större eftertanke. Vi anser att de två sistnämnda perspektiven inte passar 

in i vår studie och med det som bakgrund är beslutsprocessperspektivet utgångspunkten 

för vår studie.  

Teorin om beslutsprocessen gör ett antagande om att konsumenten är fullt rationell 

(Engel et al., 1993). Att vara helt rationell innebär att individer samlar information om 

samtliga alternativ som uppfyller ett upptäckt behov (Simon, 1997, s. 84-86). Sedan 
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sker en utvärdering av alla dessa, och påföljder samt konsekvenser övervägs noggrant. 

Baserat på dessa grunder gör sedan individen sitt val vilket leder till ett optimalt 

slutresultat. I praktiken fungerar det dock inte alltid som i teorin och Simon (1997, s. 

93-94) lyfter fram tre sätt som det faktiska beteendet skiljer sig från det utopiska. Till att 

börja med är det omöjligt för en individ att erhålla kunskap om alla möjliga alternativ 

samt vetskap om dess konsekvenser. Fortsättningsvis handlar konsekvenserna om 

framtida händelser. Framtiden är oviss och Simon menar därför att det inte möjligt att 

göra en fullständig bedömning av beslutets resultat. Avslutningsvis kritiserar han de 

facto att alla alternativen ska utvärderas och menar på att individer endast kommer att 

tänka på ett urval av dessa. Att fatta beslut på ofullständig information eller att ta et 

beslut utan att bry sig om konsekvenserna är ett irrationellt beteende (Simon, 1997, s. 

88). 

Att bedöma ett låns framtida konsekvenser är svårt i och med att det sträcker sig över en 

lång tidsperiod. Vid beviljande av krediter tar bankerna hänsyn till konsumentens 

nuvarande inkomst. Eftersom att inkomsten varierar över den ekonomiska livscykeln 

(Ottaviani & Vandone, 2011, s.754), så förändras även de grunder som beslutet togs på. 

I lågkonjunkturer ökar arbetslösheten (Fregert & Jonung, 2005, s. 180) och för de som 

har bolån och mister sitt jobb innebär det en försämrad situation. Konsekvenser såsom 

dessa är svåra att ta i beaktning i realtid när konsumenter beslutar om att ta lån. Att vara 

helt rationell är således väldigt svårt (Simon, 1997, s. 93-94). Om än de teorier vi berör 

gör antaganden om en rationell individ så anser vi att det inte påverkar vår studie, det 

eftersom att vi inte vill undersöka konsekvenserna av individers finansieringsbeslut. 

Syftet med vår studie är att belysa hur konsumentens olika förutsättningar påverkar val 

av bostadsfinansiering. Även en irrationell individ kan genomgå alla stegen i 

beslutsprocessen, fast slutresultatet kanske inte är det samma eftersom att chansen finns 

att valet inte blir optimalt. 

4.3.1 Utvärdering av finansieringsalternativen 
När konsumenter ska finansiera sitt bostadsköp är inkomst, egna besparingar och 

tillgången till att låna aspekter som påverkar beslutsfattandet. Om eget kapital eller 

kreditmarknaden är limiterad, så begränsas även valmöjligheterna för konsumenten. När 

en konsument ska ta ett beslut gällande problemet som ska lösas är det komplexiteten i 

problemlösningen som styr beslutsförloppet (Engel et al., 1993, s. 42; Payne, 1976, s. 

384; 1982, s. 386). Köpprocessen för vardagliga konsumtionsvaror såsom mat och 

hygienartiklar skiljer sig åt gentemot dyrare sällanköp som exempelvis en bostad 

(Kotler et al., 2005, s. 276). Mer avancerade beslut innebär oftast att konsumenten är 

mer engagerad i överläggningen av de olika alternativen.  

Ett element som påverkar beslutsprocessen är kunskap vilket bygger på personens 

expertis och erfarenhet (Laroche et al,. 2003, s. 5). Främst har det en inverkan på hur 

konsumenten utvärderar finansieringsmöjligheterna samt vilket alternativ de väljer. 

Kunskap och erfarenhet kring bostadsfinansiering besitter exempelvis de som köpt 

bostad förut eftersom att de troligen har varit med om hela processen tidigare. 

Engagemang är likt kunskap en viktig faktor för att kunna förklara konsumenters 

beteende. Forskning visar på att ett högre engagemang resulterar i en ökad förståelse för 

riskerna i beslutet (Celsi & Olson, 1988; Chaudhuri, 2000; Dowling, 1986), vilket kan 

påverka valet av finansieringsalternativ.  

Köpbeteendet kan kategoriseras i fyra olika kategorier; komplext, dissonans, 

variationssökande och vanligt (Assael, 1987, s. 67). Vilket av dessa beteenden som 
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konsumenten tillhör bestäms av en kombination av variablerna; engagemang och 

alternativ. Som konsument kan ett beteende ha ett lågt eller ett högt engagemang 

samtidigt som det kan råda signifikanta eller få skillnader mellan alternativen som valet 

i beslutsprocessen står emellan. Det som karaktäriserar ett komplext köp är att 

konsumenten har mycket att lära om tjänsten och att den genomgår ett lärandeförlopp. 

Först skapas en uppfattning om tjänsten för att sedan utveckla attityder som avslutas 

med att ett genomtänkt val och köp realiseras. Andra aspekter som påverkar om det är 

ett komplext köp är risknivån, om det är en dyr tjänst samt om det är ett sällanköp 

(Kotler et al., 2005, s. 276). Denna typ av köp är mer tidskrävande och ställer större 

krav på konsumenten. Bostadsfinansieringen är för konsumenten ett komplext beslut, 

vilket ter sig i att det är ett sällanköp. Även om användandet av krediter blir bestående 

över tid, i form av räntekostnader och amorteringar, menar vi på att det är ett sällanköp 

eftersom att konsumenten löser bostadsfinansieringen vid enstaka tillfällen. Vidare är 

det dyrt att köpa bostad och det medför användandet av finansiella tjänster och därmed 

en större risk. Beslutet blir mer avancerat än om finansieringen skett enbart med egna 

besparingar vilket gör det till ett komplext beslut. Köp som baseras på svårare 

beslutsgrunder medför ofta att konsumenten är mer involverad eftersom att påföljderna 

kan vara av stor betydelse (Engel et al., 1993, s. 42-43). Riskerna är olika beroende på 

om bostaden finansieras med lån eller inte. 

Dissonans köpbeteende äger rum när konsumenten har ett stort engagemang gällande 

varor som är sällanköp, dyra och innefattar en risk. Beteendet stämmer också överrens 

med bostadsfinansiering, däremot skiljer sig ett dissonant köpbeteende från ett komplext 

i och med det är få skillnader mellan valmöjligheterna. Vanligt köpbeteende är som 

namnet antyder vardagliga köpbeslut som konsumenten ställs inför och som sker på en 

regelbunden basis. Ett exempel kan vara köp av matvaror där funktionen inte skiljer 

mellan alternativen. Det sista beteendet är variationssökande och genomförs av 

konsumenter när det råder en låg nivå av engagemang men en signifikant skillnad 

mellan alternativen (Kotler et al., 2005, s. 278). I dessa fall skiftar ofta konsumenten i 

val av alternativen mellan köptillfällena, likt vanligt köpbeteende handlar besluten om 

produkter och tjänster som används för vardagskonsumtion. 

Enligt Payne (1976, s. 384; 1982, s. 386) sker bestämmandet om valmöjligheterna vid 

komplexa köpbeslut, såsom bostadsfinansiering, genom två steg. Första steget är att 

eliminera de alternativ som inte är inom konsumentens preferensram. Målet är att 

minimera antalet alternativ för att koncentrera utvärderingen till de valmöjligheter som 

är aktuella. För konsumenter som ska lösa bostadsfinansieringen handlar detta steg om 

att se vilka möjligheter som finns att tillgå för just det hushållet. Har konsumenten inte 

eget sparat kapital så är det inte ett tillgängligt alternativ. Utifrån de kvarstående 

lösningarna utför sedan konsumenten sin bedömning av hur de ska gå tillväga med 

bostadsköpet och beslutet grundas på utvärderingen.   

4.4 Påverkande faktorer i beslutsprocessen och valet av finansiering. 
I vår undersökning vill vi se huruvida vissa finansieringsalternativ är vanligare än andra 

och vad det kan bero på. När personliga tillgångar i form av kapital inte är tillräckliga 

kan konsumtionsmöjligheterna utökas genom att låna pengar. Vid bostadsköp däremot 

har bolånetaket begränsat denna möjlighet och det blir således svårare att finansiera sin 

bostad med hjälp av kreditmarknaden. Inkomst och förmögenhet tillsammans med 

tillgången till kreditmarknaden påverkar även konsumentens beteende (Engel et al., 

1993, s. 247). Inkomsten är avgörande för möjligheten att låna eftersom det är 

återbetalningsförmågan som avgör om krediten beviljas (Finansinspektionen, 2010b, s. 
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7), vilket därmed påverkar hur konsumenten beslutar om de olika 

finansieringsalternativen. 

I beslutsprocessen när konsumenten ska utvärdera och sedermera välja finansiering kan 

valet påverkas av dess omgivning det vill säga personlig situation och familj (Kotler, 

Wong, Saunders, & Armstrong, 2005, s. 258-261). Den personliga situationen handlar 

om karaktärsdrag som tillexempel ålder och ekonomisk situation, det vill säga vart i 

livscykeln individen befinner sig (Friedman, 1957). Situationens inverkan på 

beslutsprocessen tar sin form genom att konsumenten är i behov av finansiering och 

använder det alternativ som finns att tillgå på marknaden. Konsumentens ekonomiska 

tillstånd kan anknytas till inkomsten vilket kan påverka valmöjligheterna. Ålder är en 

aspekt att belysa när de kommer till eget sparat kapital men även de andra möjliga 

alternativen eftersom att attityder och beteenden varierar mellan åldersgrupper (Rentz & 

Reynolds, 1991, s. 355). Gällande finansiering av en tredje part har vi belyst privata lån 

som en stor del. Konsumentens familj är därmed en viktig resurs (Christakis, 2010, s. 

312; Gulbrandsen & Langsether, 2003; SCB, 2006). Möjligheten att använda privatlån 

som finansieringsalternativ varierar mellan konsumenter eftersom att det inte räcker att 

ha personer i ens närhet utan det krävs att dessa har pengar att låna ut till den som ska 

köpa bostad.  

Sociodemografiska faktorer kan variera med personers individuella situation och vi vill 

därför undersöka hur förutsättningen på bostadsmarknaden ser ut för konsumenten. Vi 

har valt att belysa forskning inom faktorerna ålder, inkomst och familj för att se hur de 

påverkar beslutsfattandet gällande bostadsfinansieringen.  

4.4.1 Ålder 
Faktorn ålder kommer att undersökas genom att studera övergripande aspekter av 

belåning med hjälp av livscykeln och Friedman (1957) teori The permanent income 

hypothesis. Eftersom att teorin även till stor del behandlar inkomst kommer vi att väva 

in det en aning under denna faktor. Teorin förklarar att skuld tillåter konsumenten att 

jämna ut sin konsumtion över sin livscykel och möjliggör finansiering till köp av 

tillgångar, i form av till exempel bostad (Ottaviani & Vandone, 2011, s.754). 

Konsumenter antas vara ekonomiskt aktiva i tre olika faser i livscykeln, där varje fas 

representerar konsumtion i olika delar av livet. Genom att låna och spara strävar 

konsumenten efter att maximera sin nytta och avsluta livet solvent. V menar att det är en 

bra teori att belysa i vår studie, eftersom att det är vad som sker när konsumenter lånar 

för att köpa bostad. Majoriteten av artiklar och undersökningar vi har tagit del av har 

även använt sig av livscykeln som utgångspunkt, vilket vidare motiverar användandet 

av teorin. 

I den första fasen av livscykeln utbildar sig konsumenten och börjar sin karriär i 

arbetslivet. Det är även i denna fas som konsumenten tenderar att bildar familj och 

skaffa sin första bostad, vilket är synonymt med att inkomsten inte täcker 

levnadskostnaderna och därmed lånar personen för att kunna konsumera (Ottaviani & 

Vandone, 2011, s.754-755). I en studie av Cox och Jappelli (1993) analyserades 

effekten av lånerestriktioner på konsumenters skulder. För de flesta privatpersonerna är 

möjligheten att låna en förutsättning för att ha råd att genomföra bostadsköpet. 

Likviditetsbegränsade hushåll kan vara de som behöver ta lån som täcker hela 

köpesumman för att ha råd att köpa en bostad men som begränsas i och med 

bolånetaket. Skillnaden mellan önskad skuld och den faktiska krediten är störst för unga 

hushåll (Cox & Jappelli, 1993, s. 209). Unga hushåll kan således motiveras vara den 
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grupp som är mest begränsad vid belåning och kan behöva ekonomiskt stöd av den 

äldre generationen för att kunna köpa en bostad. Sannolikheten att hushållen ska 

förbättra sina lånemöjligheter ökar med stigande ålder och är positivt korrelerad med 

inkomsten (Cox & Jappelli, 1993, s. 205). Ett annat samband som påvisats är att 

finansiella gåvor oftare överförs till likviditetsbegränsade hushåll (Cox, 1990; Cox & 

Jappelli, 1990; Guiso & Jappelli, 1991) samt att dessa minskar i och med att personerna 

i hushållet blir äldre (Cox, 1990, s. 213). 

Från mitten av sin verksamma tid på arbetsmarknaden fram till pensionen äger 

livscykelns andra fas rum (Ottaviani & Vandone, 2011). I och med att låntagare blir 

äldre minskas generellt sett konsumenten sin belåningsgrad genom amortering 

alternativt via att bostaden har stigit i värde (SCB, 2010, s. 48). Stadiet kallas även de 

”gyllene åren” och syftar till att konsumenten ofta har en inkomst som är större än 

konsumtionsutgifter och det är under denna period konsumenten tenderar att spara som 

mest till sin pension (Demery et al., 2006, s. 539). Forskning visar även att konsumenter 

med en högre inkomst har bättre sparvanor och sparar mera (Chakrabarty et al., 2008, s. 

44). Valet mellan de olika finansieringsalternativen borde således se lite annorlunda ut 

för konsumenter i livscykelns andra fas. De har längre arbetslivserfarenhet och 

därigenom haft större möjligheter att ackumulera eget kapital, jämfört med yngre 

konsumenter som befinner sig i det första stadiet som kanske inte hunnit spara ihop 

tillräckligt (Keown, 2013; SCB, 2010, s. 48). Övergången till den sista fasen i 

livscykeln sker när en person pensioneras och sparandet upphör som en följd av att 

inkomsten från arbete nu ersätts med pensionsutbetalningar samt eventuellt privat 

sparande. Denna inkomst tenderar att vara lägre än inkomsten från arbete (SCB, 2006, s. 

260). 

Rentz och Reynolds (1981, 1991) har forskat om huruvida konsumentbeteende skiljer 

sig mellan olika kohorter, det vill säga grupper av individer. En kohort består av 

personer som är nästan lika gamla och som har upplevt liknande erfarenheter (Solomon 

et al., 2006, s. 456). Eftersom att samhället hela tiden förändras och personer stöter på 

olika händelser varierar dessa gruppindelningar av individer. Ett sätt att definiera en 

kohort är med hjälp av ålder. Beroende på vilken åldersgrupp personen tillhör så 

upplevs situationer på olika sätt och därmed varierar konsumentens beteende (Rentz & 

Reynolds, 1981, s. 596-597; 1991, s. 355). Beslutsprocessen formas utifrån 

konsumentens beteende och variationen i åldrarna bland konsumenterna kan därmed 

utgöra skillnader i finansieringsbeslutet.  

Vidare är ålder en faktor som avgör om en konsument väljer att ta lån utan säkerhet. 

Sannolikheten att ta skuld utan säkerhet minskar med åldern, vilket har exemplifierats i 

studien av del Río och Young (2006, s. 1137). Konsumenter över 60 år har upp till 30 

procent lägre sannolikhet att ta blancolån gentemot konsumenter i åldern 20 till 30 år, 

vilket även är i linje med livscykeln. Konsekvensen som följer av att köpa bostad är att 

konsumenter i den första fasen blir högt belånade. I en undersökning genomförd av 

Finansinspektionen (2012, s. 7) konstateras de högsta belåningsgraderna för nya bolån i 

åldersgruppen 16 till 35.  

4.4.2 Inkomst 
Inkomsten kan påverka val av finansieringsalternativ ur många aspekter. Dels gällande 

möjligheten att ta lån eftersom att kreditbeslutet baseras på hushållets inkomster och 

utgifter (Finansinspektionen, 2010b, s. 7-8). Vidare när det gäller alternativet eget sparat 

kapital påverkar inkomsten möjligheten att spara, och konsumenter med högre inkomst 
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har bättre sparvanor (Chakrabarty et al., 2008, s. 44). För att kunna göra en bedömning 

av hushållets inkomster kommer titta på konsumentens arbetsförhållande. I normalfall 

har heltidsanställda högre lön än de som arbetar deltid, eftersom att de jobbar fler 

timmar. På samma sätt har studenter och arbetssökande lägre inkomster. Utöver 

anställningsformen spelar typen av arbete roll för vilken inkomst individen får. Många 

av jobb som har hög lön förutsätter att den anställda har en utbildning inom yrket, 

exempelvis läkare. I humankapitalteorin argumenterar Willis (1985) och Texiera (2007) 

för att det krävs incitament för att en person ska utbilda sig. Vidareutbildning efter 

grundskolan ger upphov till en alternativkostnad i form av uteblivna intäkter som skulle 

erhållits om personen arbetade. För att motivera personer att utbilda sig ytterligare 

måste individer bli kompenserad genom en högre livsinkomst än de annars skulle fått 

om de valt att inte vidareutbilda sig (Willis, 1985, s. 527). Med en högre utbildning 

följer i många fall en högre inkomst vilket i sin tur gör att konsumenter har en större 

möjlighet att ta på sig skulder, med eller utan säkerhet. Utbildningen förbättrar en 

konsuments kvalifikationer vilket gör att individer är mer optimistiska och säkrare om 

sina framtida inkomster (del Río & Young, 2006, s. 1138). 

Vid utvärderingen av finansieringsalternativen är konsumentens ekonomiska resurser ett 

av de kriterier som påverkar beslutets utfall (Jobber & Fahy, 2009, s. 64). I och med att 

de olika alternativen medför olika kostnader är konsumentens ekonomi en central roll i 

beslutsprocessen. Blancolån är dyrare än bolån och denna aspekt kan värderas olika 

beroende på vem det är som vill låna pengar. Skillnader i inkomst bland konsumenter 

påverkar möjligheten att ta skuld som saknar säkerhet. Konsumenter med en lägre 

inkomst har en mindre sannolikhet att ha blancolån, samtidigt som de med högre 

inkomst har en större chans att ha det (del Río & Young, 2006, s. 1137). I enlighet med 

livscykeln (Friedman, 1957) varierar inkomsten för konsumenter under de tre faserna. I 

början av ens liv har individen relativt låg inkomst för att sedermera öka gradvis tills 

pensionen. Därefter avtar inkomstökningen till följd av att konsumenten lämnar 

arbetslivet och går i pension, och många lever då på tidigare sparat kapital. Följaktligen 

bör det vara enklare att för konsumenter i den senare fasen att erhålla blancolån.  

Privatpersoner bestämmer i allmänhet om att låna baserat på förväntningar om ökade 

framtida inkomster. Motivet är att genom förväntade inkomstökningar, möjliggör 

krediter att låntagarna kan konsumera över den nivå som den nuvarande inkomsten kan 

erbjuda (Ottaviani & Vandone, 2011, s. 754). Konsumenter som är i början av sin 

livscykel tenderar att ha positiva ekonomiska utsikter. För att erhålla ett blancolån krävs 

det att konsumenten i fråga har en inkomst som säkerställer betalningsförmågan 

(Finansinspektionen, 2010b, s. 7). Konsumentens egna åsikter om ens framtida 

ekonomiska utsikter är inte elementärt för att erhålla blancolån utan snarare en faktor 

som förklarar varför konsumenter väljer att söka lån utan säkerhet. 

Samband som påvisats i tidigare studier av Cox (1990) samt Cox och Jappelli 

(1990,1993) är att lånebegränsade hushåll har lägre inkomster än de som inte är 

begränsade på kreditmarknaden. Hushåll med likviditetsbegränsningar är de som inte 

kan låna lika mycket som de skulle vilja. Inkomsten påverkar behovet att låna pengar av 

en tredje part, och är större för de limiterade hushållen (Cox, 1990; Cox & Jappelli, 

1990, 1993). Möjligheten att erhålla lån på kreditmarknaden förbättras även i och med 

att inkomsten ökar (Cox & Jappelli, 1993, s. 205), och därmed minskar även behovet av 

att låna privat. Anledningen kommer nog från att de förmodligen inte längre är 

begränsade i sin belåning, eftersom inkomsten är högre än tidigare, och därför inte 

behöver låna pengar av föräldrar eller annan inom släkten.  
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Inkomst kan även belysas genom forskning om social klass, vilket är en variabel som 

påverkar konsumentens köpbeteende (Jobber & Fahy, 2009, s. 69; Kotler et al., 2005, s. 

256) och därmed även valet av finansieringsalternativ. I västvärlden är skillnaderna små 

mellan samhällets nedre och övre grupper (Kotler et al., 2005, s. 259). I valet av varor 

eller tjänster tenderar de lägre klasserna att fatta liknande beslut som överklassen. Varje 

samhälle har någon typ av struktur gällande social klass. Strukturen skiljer sig kraftig åt 

i olika delar av världen från att vara pyramid- till att vara diamantformad. I Sverige och 

övriga Skandinavien råder en diamantformad klassindelning där majoriteten är i mitten, 

samt få konsumenter i toppen och botten (Kotler et al., 2005, s. 258). Det svåra med att 

dela in konsumenter i olika sociala klasser är att bestämma på vilka grunder de olika 

klasserna ska kategoriseras. Ett exempel är att använda sig av sysselsättning för att dela 

in konsumenterna i olika sociala klasser (Jobber & Fahy, 2009, s. 70). Problematiken 

med denna indelning är att ett visst yrke inte behöver innebära en särskild inkomst. Ett 

tydligt exempel är egna företagare som arbetar inom en bransch som vanligtvis har lägre 

lön men som har hög inkomster pågrund av att den är sin egen arbetsgivare. För att inte 

kategorisera konsumenter enbart grundat på arbetsstatus kommer vi i vår undersökning 

att använda oss av förvärvsinkomst baserad på statistik hämtad från SCB (2012b) för att 

kategorisera konsumenterna i olika inkomstklasser. 

4.4.4 Familj 
Finansiering av en tredje part i form av privatlån är ett av konsumentens möjliga 

finansieringsalternativ. De sociala nätverken som konsumenter skapar är en värdefull 

gemensam resurs och medför fördelar för sina medlemmar (Christakis, 2010, s. 312). 

Konsumenter har dock inte alltid samma förutsättningar för att kunna ta del av 

fördelarna som ett nätverk kan erbjuda eftersom att det beror på resurserna som finns 

inom nätverket. För att en konsument ska kunna erhålla lån av exempelvis sina föräldrar 

krävs tillräckligt med ekonomiska resurser som föräldrarna kan överföra till sina barn. 

Konsumenter som är lånebegränsade kan således vara de som saknar länken till andra 

hushåll utan dessa begränsningar (Cox, 1990, s. 212).  

Familjen tillhör det nätverk som konsumenten kan låna pengar av för att finansiera sitt 

bostadsköp, och kan i stor utsträckning influera en konsuments köpbeteende. Föräldrar 

har genom uppfostran influerat och delvis format barnens uppfattning och inställning till 

bland annat politik, ekonomi, personliga ambitioner och självkänsla (Kotler et al., 2005, 

s.261). Även fast att barnen har blivit vuxna individer samt konsumenter och inte längre 

bor hos sina föräldrar har föräldrarna fortfarande en indirekt påverkande effekt över 

köpbeteendet, i den bemärkelsen att de influenser som konsumenten under sin uppväxt 

tog åt sig fortfarande existerar och präglar deras beteende. 

Kopplingen mellan inkomst och intergenerationella överföringar är tydlig och berörs i 

mycket forskning (Cox, 1990; Cox & Jappelli, 1990, 1993; Guiso & Jappelli, 1991). En 

Inkomst från arbete förbättrar förmågan att föra över finansiella resurser eftersom att det 

oftast innebär högre lön (SCB, 2006, s. 260). Beroende på om bostadsköparens föräldrar 

har en anställning kan således möjligheten att låna pengar inom familjen variera. Enligt 

SCB (2006, s. 266) samt Gulbrandsen och Langsether (2003, s. 149) är den äldre 

generationen som fortfarande har jobb mest benägna att ge gåvor. På samma sätt som 

sysselsättning påverkar förmågan att ge gåvor eller låna ut pengar borde hushåll utan 

anställning eller med lägre inkomster vara i större behov av ekonomisk hjälp för att 

kunna finansiera sitt husköp. Det eftersom att inkomsten är kopplat till 

återbetalningsförmågan vilket, som vi tidigare förklarat, påverkar möjligheten att låna 

(Finansinspektionen, 2010b, s. 8).  
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5. PRAKTISK METOD 
 
 
Kapitlet avser att förklara varför vi valt att använda en kvantitativ metod. Vidare 

definieras studiens population och hur urvalet har gått till för att representera 

populationen. Vi kommer ge läsaren en beskrivning av distributionen av enkäten samt 

en genomgång för hur vi författare har behandlat insamlad data och dess bortfall. 

 

5.1 Val av undersökningsmetod 
Baserat på att vi haft en positivistisk syn på verkligheten samt använt oss av en deduktiv 

ansats som utgångspunkt för studien valde vi att genomföra en kvantitativ 

enkätunderökning. Syftet med studien är att belysa hur konsumentens olika 

förutsättningar påverkar valet av finansieringsalternativ. Vi vill utifrån respondenternas 

svar kunna uttala oss om hur det ser ut på marknaden och Denscombe (2003, s. 27) 

menar därför att en enkät är att föredra. Kvalitativ forskning hade varit att föredra om vi 

hade som syfte att förstå varje individ ur ett mer tolkande perspektiv angående hur 

konsumenten upplever sitt val av finansiering (Bryman & Bell, 2005, s. 298). En fördel 

med att använda en kvantitativ metod är att vi erhåller en mer omfattande insamling av 

data än om vi valt att genomföra intervjuer. Risken att resultaten blir snedvridna är 

större vid intervjuer och en enkätundersökning minimerar även författarnas påverkan på 

respondenterna (Johansson-Lindfors, 1993, s. 113). Vidare kan vi genom en kvantitativ 

metod analysera och illustrerar data i form av tabeller och diagram på ett 

lättöverskådligt vis.  

5.2 Undersökningens population 
Införandet av bolånetaket har gjort det svårare för konsumenter att köpa bostad eftersom 

att möjligheten till att låna har begränsats på kreditmarknaden. Med det som bakgrund 

beslutade vi oss att undersöka huruvida konsumentens olika förutsättningar påverkar 

valet av finansieringsalternativ. Studien är därmed riktad mot konsumenter som har 

köpt bostad efter att regleringen infördes, den första oktober 2010 och befinner sig i 

beslutsprocessens steg fyra, köp eller fem, utvärdering av köp, samt konsumenter som 

planerar att köpa bostad inom en snar framtid, vilka befinner sig i beslutsprocessens 

tredje steg utvärdering av alternativ. Vi kan därmed dela upp populationen i två delar. 

Den första är de som redan har köpt och den andra är konsumenter som planerar att 

köpa.  

Eftersom att vi vill uttala oss om de finansieringsalternativ som konsumenter använder 

sig av vid ett bostadsköp är det viktigt att de vi undersöker har en uppfattning hur de ska 

gå tillväga med bostadsfinansieringen. Således är inte individer som ”någon gång” 

skulle vilja köpa bostad intressanta för vår studie. Populationens andra del är därmed 

konsumenter som vet hur fördelningen bland finansieringen kommer att bli men som 

ännu inte genomfört köpet. 

Dessa två grupper är den totala populationen som vi ämnar dra slutsatser kring efter vi 

genomfört vår undersökning. Eftersom att studien även omfattat konsumenter som 

planerar att köpa bostad är antalet i urvalsramen svår att fastställa och på grund av detta 

sker undersökningen med hjälp av ett urval ur populationen (Hartman, 1998, s. 208).  
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5.2 Urval  
Vid utformning av urvalet är det viktigt att respondenterna i undersökningen avspeglar 

den totala populationen. Optimalt hade varit att genomföra ett obundet slumpmässigt 

urval, vilket bygger på att varje enhet i populationen har lika stor sannolikhet att komma 

med i urvalet (Bryman & Bell, 2005, s. 115). Anledningen till att vi inte gör ett 

slumpmässigt val av respondenter är på grund av restriktioner i urvalsprocessen, i form 

av begränsad access till bostadsköpare, vilket Bryman & Bell (2005, s. 377) lyfter fram 

som ett argument till att göra ett bekvämlighetsurval. Det gäller vid kvalitativa 

intervjuer men trots metodernas skiljaktigheter anser vi att vi står inför en liknande 

situation med problem att få tillgång till respondenterna.  

För att nå ut till hela vår population, och konsumenter i hela landet, hade vi behövt ha 

tillgång till ett fastighetsregister över nyköpta bostäder. Tillgängligheten till de register 

som finns är begränsad eftersom att personnummer behövs på bostadsköparen för att 

kunna erhålla dess kontaktuppgifter. Vi har därför, på grund av tillgängligheten till 

respondenterna, valt att genomföra undersökningen i Umeå. Förutsatt att vi lyckas välja 

ut respondenter så att urvalet blir representativt för Umeå anser vi att resultatet även kan 

generaliseras för andra städer i Sverige trots att vi har ett bekvämlighetsurval. Huruvida 

studiens data är generaliserbar kommer vi att beröra i sista kapitlet men 

sanningskriterier.  

För att kunna generalisera till andra städer bör de ha en liknande bostadsmarknad som 

Umeå. Det som karaktäriserar Umeå är att staden befinner sig i en expansiv tillväxtfas 

med en positiv befolkningsökning (UmeåKommun, 2011, s. 3). Tillgången till bostäder 

påverkar prisbilden och med växande befolkning tenderas priserna att pressas upp 

eftersom att efterfrågan är större än utbudet (Fregert & Jonung, 2005, s. 37). Städer som 

inte expanderar kan därmed vara svåra att uttala oss om eftersom att bostadssituationen 

är annorlunda där, med bättre tillgång till bostad samt lägre priser. För att bedöma 

generaliserbarheten inom Sverige har vi valt att titta på prisbilden för småhus och 

bostadsrätter som är liknande Umeå samt om staden har en befolkningsökning.  

Exempel på sådana städer för att nämna några är Linköping, Norrköping, Uppsala och 

Örebro (Linköpings Kommun, 2010, s. 1; Norrköpings Kommun, 2012, s. 4; Svenskt 

Näringsliv, 2011, s. 4). I storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, är 

befolkningstillväxten fyra gånger större än i övriga Sverige (BKN, 2011, s. 5). Även 

bostadspriserna är högre och av den anledningen anser vi att studiens resultat inte är 

överförbart till dessa städer.  

Studiens urval av konsumenter omfattar två underkategorier av bostadsköp, småhus och 

bostadsrätter. Anledningen till att dessa två olika boendetyperna är med i urvalet är för 

att det ska representera bostadsmarknaden och därmed göra studien mer representativ 

(Hartman, 1998, s. 208). För att avspegla populationen har vi använt oss av tre olika 

kanaler för att nå ut till respondenterna, vilka är; lagfartsregister, bostadsrätter byggda 

efter införandet av bolånetaket, samt fastighetsmäklare och bostadsorganisationer. 

Orsaken till att vi använder dessa tre kanaler är på grund av att det har varit svårt att få 

tillgång till tillräckligt många respondenter. Eftersom att ålder är en av de faktorer vi 

belyser i teorikapitlet hade det bästa varit att få en jämn åldersfördelning i 

undersökningen. I urvalet har det dock inte varit möjligt att ta denna faktor i beaktning 

vid distributionen av enkäterna eftersom information om ålder inte varit tillgänglig. 

Risken med detta är att vissa åldersgrupper blir överrepresenterade och att det kan leda 

till en skev fördelning bland respondenterna. Det har dock inte varit möjligt att påverka 

i förhand.  
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5.2.1 Lagfartsregister 
I studien har vi använt oss av lagfartsregister där samtliga fastighetsaffärer finns 

registrerade med uppgifter om säljare, köpare och köpeskilling för småhus. Vi har 

använt oss av Västerbottens-Kurirens hemsida (2012) när vi samlade in informationen. 

Vi avgränsade sökningen genom att söka på småhus som har köpts under en ettårsperiod 

från 14:e april 2011 till 2012. Anledningen till att vi valde bostäder som köpts ett år 

tillbaka i tiden var på grund av att respondenterna då har genomfört sitt bostadsköp 

relativt nyligen. Vilket skulle tala för att det kan genomföra vår enkät på ett mer 

utförligt vis än det som köpt sin bostad längre tillbaka i tiden (Bryman & Bell, 2005, s. 

187). Därefter sammanställde vi informationen av samtliga småhus sorterade efter 

postnummer. Genom att göra det fick vi en överskådlig bild av vart i Umeå de flesta 

småhusköpen har genomförts, samt hur prisbilden bland de olika områdena ter sig. Efter 

det valde vi områden som hade varierande prisbild och där ett väsentligt antal köp 

genomförts. Vi anser att populationen avspeglas på ett bättre sätt än om vi bara valt 

bostäder mitt i city genom att omfatta flertalet områden där prisnivån skiljer sig åt. På så 

sätt når vi ut till olika typer av konsumenter, från lägre värderade radhus till mer 

exklusiva villor och därigenom få ett representativt urval.  

5.2.2 Bostadsrätter byggda efter införandet av bolånetaket 
Lagfartsregistret gjorde att vi fick ett bra urval gällande småhus, dock inkluderade det 

inte bostadsrättsaffärer. På grund av personuppgiftslagen samt att bostadsrättsaffärer 

inte är offentliga handlingar har accessen till information om konsumenter som har 

genomfört ett bostadsrättsköp varit ytterst limiterad. Den begränsade tillgången har 

påverkat studiens möjlighet i urvalet av denna underkategori. För att säkerställa att 

urvalet även omfattar bostadsrättsköpare har vi endast valt bostadsrätter som är byggda 

och sålda efter införandet av bolånetaket, vilket garanterar att konsumenten vid 

genomförandet av bostadsrättsköpet omfattades av bolånetakets reglering. Genom 

sökningar på internet och kontakt med olika parter inom byggbranschen fick vi reda på 

vilka lägenhetshus som var byggda efter bolånetaket introducerades. En eventuell 

nackdel med att endast nå ut till bostadsrätter som är nyproducerade är att de kan vara 

dyrare än befintliga lägenheter. För att motverka en eventuell skev fördelning har vi i 

största möjliga mån inkluderat bostadsrättsområden som tillhör olika priskategorier. Vi 

har kunnat se att prisbilden för nyproducerade kontra äldre bostadsrätter är relativt 

likartat förutsatt att de är lokaliserade i samma område. Det som generellt sett skiljer 

dem åt är att de nyare tenderar att ha en högre månatlig avgift (Hyresgästföreningen, 

2006), vilket sammantaget gör att konsumenten får en högre boendekostnad vilket i sin 

tur ställer högre krav på inkomsten och betalningsstyrkan. För att undvika en eventuell 

skevhet bland konsumenterna i denna kategori hade alternativet för oss varit att inte ha 

med bostadsrättsköpare. Det var dock inte aktuellt för studien, då urvalet ska inkludera 

och representera hela populationen och eftersom bostadsrätter är en vanlig boendeform 

skulle uteslutandet medföra ännu sämre bild av bostadsmarknaden.  

5.2.3 Fastighetsmäklare och bostadsorganisationer 
Vi har varit i kontakt med samtliga fastighetsmäklarfirmor i Umeå angående vår 

undersökning och har överlag möts av en positiv respons och viljan att hjälpa till med 

kontaktuppgifter till respondenter. En stor begränsning har visat sig vara 

personuppgiftslagen som gör att mäklarna inte själva kan lämna ut sina kunders 

kontaktuppgifter till oss utan måste ha konsumentens aktiva medgivande för få 

distribuera sådana personliga uppgifter till oss. Det har lett till att en kvalificerad 

majoritet av firmorna har avböjt att hjälpa oss distribuera enkäten eftersom att det skulle 
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medföra ett allt för stort extraarbete för deras personal. Några ställde dock upp och 

hjälpte oss. 

Genom samarbete med fastighetsmäklare och bostadsorganisationer har vi framförallt 

erhållit kontaktuppgifter till konsumenter som har köpt bostad, men även till 

respondenter som planerar att köpa bostad. Kontaktuppgifterna vi har erhållit har 

samlats ihop genom att mäklare och bostadsorganisationer har varit i kontakt med sina 

kunder via telefon, e-post alternativt på plats vid en bostadsvisning och informerat om 

vår studie och frågat om den tilltänkta respondenten vill vara med i enkäten. Genom ett 

medgivande av de tillfrågade har vi fått tillgång till e-postadresser på en lista som vi 

erhållit av mäklarna. Via denna kanal inkluderas också bostadsrätter som inte är 

nyproducerade men som köpts efter införandet av regleringen vilket är positivt då det 

gör urvalet mer representativt.  

Kanalen mäklare och bostadsorganisationer är ett kedjeurval (Bryman & Bell, 2005, s. 

126). Ett kedjeurval är passande de gånger, som i vårt fall, när urvalsramen inte går att 

fastställa. Det är även vanligt förekommande för studier som berör ekonomi- och 

managementämnen. Risken som denna urvalsmetod medför är att respondenterna inte 

representerar populationen (Hartman, 1998, s. 210). Mäklarna anser vi vara lämpliga för 

tillgång till respondenter eftersom att bostadsköpare är deras huvudkunder. Vi anser att 

risken inte är stor eftersom att mäklarkanalen är ett komplement till de andra två och att 

de tillsammans utgör lämpligt urval. När vi har varit i kontakt med fastighetsmäklare 

och bostadsorganisationer har vi informerat dem om studiens utformning och syfte 

vilket har gjort att vi endast kommit i kontakt med konsumenter som har köpt bostad 

efter införandet av bolånetaket, samt även i liten utsträckning de som planerar att köpa. 

Det talar för att det respondenter vi har erhållit från mäklarna är representativa för 

studiens population. En aspekt att väga in gällande urvalet, vid inkluderandet av 

konsumenter som planerar att genomföra ett bostadsköp, är att det inte aktivt har 

genomgått och slutfört hela köpbeslutsprocessen. De har således inte fastställt valet av 

finansieringsalternativ och därmed bara uppger uppskattade värden i genomförandet av 

undersökning. I analys och slutsatser är det viktigt att ta hänsyn till.  

5.3 Enkätkonstruktion 
Vi har använt oss av en deduktiv ansats där vi genom stöd i forskning drar slutsatser av 

data vi samlat in (Bryman & Bell, 2005, s. 23). För att kunna återkoppla 

undersökningens resultat till studiens referensram har vi använt teorierna som underlag 

vid utformandet av enkäten. Eftersom att enkäten besvaras av både de som redan har 

köpt bostad samt de som planerar att köpa inom en snar framtid delade vi upp enkäten i 

tre delar. Båda grupperna svarar på den första delen. Sedan är andra delen till de som 

genomfört sitt köp och sista till de som ej ännu har köpt. Konsumenter som redan är 

bostadsägare vet hur stor del av köpesumman som är finansierat med exempelvis bolån, 

medan de som planerar att köpa inte vet exakt. Av den anledningen delade vi upp 

enkäten för att frågorna skulle bli tydligare och mer riktade till den som svarar. För att 

kunna göra jämförelser mellan båda grupperna var enkätdelarna uppbyggda med samma 

struktur och innehåll.  

Enkäten har distribuerats att fysiskt besöka respondentens adress, samt via post och 

mail. Webbenkäten har skapats i Google Documents. Layoutmässigt har det varit en 

fördel eftersom att den är enkel i sin utformning. Vidare har funktioner funnits som 

möjliggör att respondenter inte ser att enkäten är uppdelad i tre delar.  Genom frågan 

Har du köpt bostad?, fick respondenterna svara på antingen del två om de svarat ja. 



31 

 

Respondenter som svarade att de planerade att köpa fick svara på del tre. Det gjorde att 

enkäten såg mindre ut vilket är bra för svarsfrekvensen (Denscombe, 2003, s. 151). 

Risken att respondenten svarar på fel del minskades också. 

Det är av stor vikt att utformningen av enkäten är väl genomförd eftersom att risken 

finns att en otillräckligt genomarbetad enkät inte får tillförlitlig data, vilket i sin tur kan 

påverka resultatet i negativ bemärkelse. Vi ägnade därför mycket tid åt layouten på 

enkäten för att den skulle uppfattas som enkel och lätt att genomföra. Genomgående i 

enkäten försökte vi strukturera frågorna så att respondenterna upplevde att det flöt på. 

För att göra detta formade vi frågorna så att de var lika varandra. Exempelvis när vi 

frågade om vilka finansieringsalternativ som konsumenterna hade använt sig av har vi 

börjat samtliga frågor med; Hur stor del av köpesumman har finansierats med... där vi 

sedan bara bytte ut slutet med bolån, privatlån etc. Fördelen är att risken att 

respondenterna misstolkar eller svarar fel minimeras (Bryman & Bell, 2005, s. 170). Att 

använda sig av för många variabler och faktorer i undersökningen gör det mer 

komplicerat för respondenten att genomföra undersökningen vilket kan vara en nackdel 

(Denscombe, 2003, s. 151) och vi har därför försökt hålla detta till ett minimum.  

Vid utformandet av enkäten var formulerandet av svarsalternativen lika viktigt som 

själva frågorna. Vi använde oss av två olika varianter, öppna och slutna svarsalternativ. 

Öppna frågor ger respondenten möjlighet att svara fritt medan den sistnämna har fasta 

alternativ som går att välja mellan. Fördelen med att låta respondenten själv bestämma 

är att de inte styrs åt ett visst håll (Bryman & Bell, 2005, s. 177). Frågor som vi valde att 

ha öppna var inkomst samt de gällande fördelningen av finansieringsalternativen. Det 

ställer lite högre krav på den som ska svara på frågan eftersom den inte bara kan kryssa 

i ett alternativ. Vi anser att det är en fördel eftersom att de som svarar har tänkt igenom 

sitt svar och data vi får in bör således vara mer aktuell. Hade vi istället valt fasta 

svarsalternativ fanns risken att frågorna besvaras spontant samt att svaren inte varit 

heltäckande (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 174). För att inte riskera att respondenterna 

tycker att enkäten är svår att genomföra begränsade vi de öppna frågorna samtidigt som 

de slutna frågorna i enkäten var relativt enkla frågor som berörde ålder, utbildning, 

civilstånd etc. Fördelen med dessa frågor var att det blev enklare att jämföra svaren 

samt att det underlättar för respondenten (Bryman & Bell, 2005, s. 178).  

Vi kommer nedan att gå igenom frågorna och i vissa fall svarsalternativen, samt anknyta 

de till teorier vi använt vid utformningen av enkäten. Del ett redovisar vi för sig medan 

vi slår ihop del två och tre eftersom att frågorna är väldigt lika och vi inte vill upprepa 

oss. För att se enkäten i sin helhet, se bilaga 1. 

5.3.1 Del 1 
Den första delen berör bakgrundsfakta gällande hushållet. När vi skrivit hushållet 

refererar vi till respondenten samt eventuell medköpare av bostaden. Vi kommer att 

presentera enkätkonstruktionen genom kategorier som vi delat in enkäten i.  

 Ålder, förstagångsköpare och medköpare 

Vi började med att fråga om ålder, om det är första gången som de köper bostad samt 

om de är flera som är delaktiga i köpet. För att inte avskräcka respondenterna att svara 

på enkäten valde vi att börja med dessa enkla frågor. Här har vi använt fasta 

svarsalternativ vilket likaså gör det lättare att svara på frågorna. Ålder har vi delat in i 

spann om tio år, exempelvis 20-29. Anledningen till att vi valt den fördelningen är att vi 
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har baserat inkomstnivåerna på statistik om medianinkomst från SCB (2012b) som 

använder dessa åldersspann.   

Livscykeln är en teori som vi valt att använda i vår studie som vi har för avsikt att 

belysa genom dessa tre frågor. Konsumentens ålder är även en faktor som vi har 

identifierat och vill undersöka. Genom att bedöma vilken fas konsumentens befinner sig 

i vill vi redogöra för huruvida det påverkar beslutsprocessen och valet av 

finansieringsalternativ. Det tillsammans med om de är förstagångsköpare är tänkt att 

användas i analysen och se om de är några skillnader i beslutsprocessen. Konsumenter 

som köper bostad för första gången befinner sig generellt sett i livscykelns första fas. Vi 

har frågat om respondenten har medköpare för att erhålla information om hushållets 

totala inkomst. 

Vi har inte valt att fråga om respondentens kön eftersom att vi i studiens referensram 

inte lyfter fram denna aspekt. Anledningen till att vi utesluter genus från 

undersökningen är för att vi tycker att det inte är avgörande för möjligheten till 

finansiering. 

 Utbildning 

I enkäten frågade vi om hushållets högsta utbildningsnivå. Utbildning kan påverka 

inkomsten och av den anledningen valde vi att ta med detta i undersökningen.  

 Arbetsstatus 

Inkomsten är en central del i studien, och vi frågar efter hushållets arbetsstatus för att 

göra en bedömning inkomsten. Svarsalternativen som fanns att välja mellan 

representerar olika typer av anställningsformer; heltid, deltid, visstidsanställd, egen 

företagare, arbetssökande, studerande och annan. Beroende på arbetsstatus kan 

eventuellt möjligheterna att använda de olika finansieringsalternativen vid ett 

bostadsköp variera eftersom att den kan kopplas till vilken inkomst konsumenten har.  

Eftersom att hushållens inkomst är betydelsefullt för analysen var det viktigt att vi fick 

korrekta svar av respondenterna. I enkäten efterfrågar vi konsumentens årslön är före 

skatt. Majoriteten av forskning inom inkomstfördelning använder löner på årsbasis och 

vilket är en av orsakerna till att vi inte frågar om månadslön. Något som tyder på att vi 

kommer få hög validitet i denna fråga är att det är deklarationstider och konsumenterna 

har således uppfriskat sitt minne samt att de som inte har koll lätt kan ta reda på hur stor 

inkomst de har (Björklund & Jäntti, 2011, s. 20). Som svarsalternativ lämnade vi ett 

öppet fält att själv fylla i, istället för fasta svarsalternativ. När vi analyserar inkomstdata 

använder vi oss av SCBs (2012a) definition av låg- respektive höginkomsttagare.  

 Föräldrars bakgrund 

Vilken bakgrund föräldrarna har kommer vi att återkoppla till huruvida respondenterna 

använder sig av lån eller gåva av en tredje part, alternativt borgensman. Via forskning vi 

tagit del av är den vanligaste formen av ekonomiska överföringar inom generationer 

mellan föräldrar och sina barn (Gulbrandsen & Langsether, 2003; SCB, 2006). Av den 

anledningen arr vi valt att fokusera på föräldrars bakgrund, även överföringar mellan 

andra parter kan förekomma. Bakgrundsfakta vi efterfrågar är utbildning samt 

arbetsstatus. Dessa kan ha en inverkan på inkomsten och föräldrarnas möjligheter till att 

ackumulera kapital att överföra till barnen. Motivet till att vi inte frågar om inkomsten 
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direkt är på grund av att vi tror att respondenterna kan ha svårt att veta föräldrarnas 

inkomst, vilket kan medföra svar som inte är användbara. 

Genom dessa frågor vill vi uttala oss om föräldrarnas kapitalstyrka, baserat på 

bakgrundsfakta, påverkar konsumenten i beslutsprocessen. Vi har däremot inte 

undersökt huruvida konsumentens sociala relationer till föräldrarna i form av mjukdata 

påverkar beslutsprocessen.  

5.3.2 Del 2 och 3 
Under del två och tre handlade frågorna om själva bostadsfinansieringen. Till att börja 

med ställde vi en kontrollfråga till de som har köpt bostad för att säkerställa att 

förvärvet genomfördes efter bolånetaket började gälla och därigenom nå ut till rätt 

respondenter. För att underlätta för er läsaren benämner vi respondenterna som de som 

redan har köpt bostad, eftersom att frågorna är likvärdiga även för de som planerar att 

köpa. När vi skrivit exempelvis de som har köpt så inkluderas därmed även 

respondenterna som inte ännu genomfört köpet. Vi började del två och tre med att fråga 

om vilken typ av bostad som har köpts, om det är en villa/radhus eller bostadsrätt, samt 

hur stor den totala köpesumman var.  

Bostadsfinansieringen ligger som fokus i dessa delar av enkäten. 

 Hur stor del av köpesumman har finansierats med; bolån / blancolån / privata 

lån eller gåvor / eget sparat kapital?  

För att få en rättvis bild av fördelningen av boendefinansieringen lämnade vi frågan 

öppen för respondenterna att själva fylla i. Anledningen till att vi inte hade fastställda 

svarsalternativ var för att spannen på svarsmöjligheterna var svåra att utforma. För att få 

spann som inte var för stora blev antalet svarsalternativ väldigt många vilket inte är bra 

för utformningen av enkäten då den blir för tungläst vilket kan leda till minskad 

svarsprocenten (Bryman & Bell, 2005, s. 168). För att få en heltäckande bild av 

finansieringsalternativen har vi även en fråga där respondenterna själva kan fylla i om 

de använt andra medel än de vi tagit med i enkäten.   

Syftet med vår studie är att redogöra för hur konsumenter som köpt bostad efter 

införandet av bolånetaket gått tillväga med finansieringen. Dessa frågor ämnar belysa 

detta genom att se hur fördelningen ser ut mellan de olika alternativen. Valet av 

finansieringsalternativ anknyts till teorier som vi berör under faktorerna inkomst, ålder 

och familj.  

 Om Ni har erhållit lån/gåva av privatperson, utav vem i så fall? 

Med frågan ville vi få en uppfattning om lån av tredje part och intergenerationella 

transfereringar. En liknande fråga har ställts som berör om konsumenterna har använt 

sig av borgensman och i så fall vem det är som står med på bolånet. Frågorna analyserar 

vi tillsammans med bakgrundsfakta för både bostadsköparna och deras föräldrar.  

 Vilka alternativ fanns tillgängliga för Er vid köp av bostaden? 

I och med att bolånetaket begränsar lånemöjligheterna ville vi genom denna fråga ta 

reda på vilka av de nämnda alternativen som var möjliga och aktuella att använda för 

respondenterna. Vidare ville vi undersöka huruvida regleringen har begränsat 

tillgängliga alternativen vid finansiering av bostadsköp för konsumenterna.  
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 När Ni beslutade om att köpa bostad, i vilken grad undersökte Ni samtliga ovan 

nämnda finansieringsalternativ?  

Svarsalternativen till frågan var en sexgradig skala från instämmer inte till instämmer 

helt. Ändamålet var att göra en bedömning av hur engagerad konsumenten är i 

bostadsköpet, vilket kopplas till teorin om beslutsprocessen och komplexa köp. 

Konsumentens involvering och i bostadsfinansieringen gällande alternativen påverkar 

enligt teorierna beslutsfattandet (Kotler et al., 2005).  

5.4 Distribution av enkäten 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av pappersenkäter samt av en webbenkät 

för att samla in data till vår studie. Vi anser att distributionskanalerna är en bra 

kombination för att nå ut till vårt urval som ska representera populationen. Totalt har vi 

distribuerat 413 stycken enkäter. Pappersenkäterna är riktade till den första delen av 

populationen. Även webbenkäten är riktad till dessa men också till andra delen, de som 

planerar att köpa bostad. Av totala antalet enkäter är 392 skickade till de som redan har 

köpt och endast 21 enkäter skickades till populationens andra del. Vi ser det inte som en 

nackdel att i princip samtliga enkäter skickas till konsumenter som genomfört köpet 

eftersom att svaren gällande bostadsfinansieringen kommer att vara mer tillförlitliga. 

För att få en överblick av urvalet och svarsfrekvensen, se bilaga 2. 

5.4.1 Pappersenkäten 
Pappersenkäten var ett adresserat kuvert till respondenten personligen, innehållande ett 

försättsblad, enkäten och ett svarskuvert. I försättsbladet presenterar vi oss och studiens 

syfte med allmän information om undersökningen där det även framgår att deltagandet 

sker anonymt. Svarskuverten var färdigfrankerade för att underlätta för respondenten 

vilket enligt Bryman och Bell (2005, s. 165) ökar svarsfrekvensen. Distributionen av 

pappersenkäten har skett till konsumenter som har köpt bostad, vars kontaktuppgifter vi 

erhållit via lagfartsregistret och bostadsrätter byggda efter införandet av bolånetaket.  

Distributionen av pappersenkäterna ägde rum under vecka 20, 2012 på veckodagarna 

tisdag, onsdag och torsdag. Enkäter som skickas med posten ignoreras lätt eftersom att 

ingen personlig kontakt till undersökning har skett. Bryman och Bell (2005, s. 163) 

samt Denscombe (2003, s. 19) menar att personlig kontakt med respondenterna samt 

möjligheten för dem att ställa frågor kring undersökningen har en positiv effekt på 

svarsfrekvensen. För motverka enkäten ignoreras besökte vi därför fysiskt adresserna i 

urvalet och ringde på hos konsumenten. Vi presenterade oss och förklarade att vi 

studerade vid Umeå Universitet, vidare berättade vi om undersökningen och frågade om 

de skulle kunna tänka sig att svara på enkäten. Utdelningen av enkäten ägde rum kring 

middagstid och pågick i några timmar. En negativ aspekt skulle kunna vara att vi ringde 

på hos konsumenterna vid en tidpunkt som de ansågs opassande. I överlag fick vi 

däremot positiv respons och ett trevligt bemötande. Bland de vi ringde på hos men som 

inte var hemma lämnade vi enkäten i brevlådan. Accessen till respondenter som köpt 

småhus var god. För vissa lägenhetshus innehållande bostadsrätter var åtkomsten 

begränsad genom att vi saknade tillgång till portkoden och därigenom inte kunde ringa 

på eller lämna kuvertet i brevlådan. Till dessa bostadsrätter skickade vi enkäten via post.  
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Pappersenkäten till respondenter som köpt småhus har delats ut i områdena; Umedalen, 

Tomtebo, Marieberg, Mariehem, Söderslätt och Böleäng. Områdena för bostadsrätter är 

Östbacka Strand, Gimonäs, Sandåkern och Tomtebo. I figur 8 illustreras fördelningen 

av antal enkäter per område. De blåa cirklarna står för småhus och det röda cirklarna för 

bostadsrätter.  

Figur 8. Distributions av pappersenkäter i Umeå Källa: Eniro 

Sökningen i lagfartsregistret resulterade i 963 träffar (VK, 2012), och av dessa utgjorde 

157 stycken urvalet för småhus. Till en början var urvalet något större men minskades i 

och med att vissa hus saknade postlåda eller endast bestod av en tomt. Totalt delade vi 

ut 319 pappersenkäter där bostadsrätter stod för 162 stycken. 

Vi valde att inte förmedla vår pappersenkät till samtliga småhus eftersom att det skulle 

kunna medföra en överrepresentation av småhus i undersökningen. I de områden där vi 

inte har delat ut några enkäter har liknande prisnivåer som småhusen i urvalet. Baserat 

på prisnivån är beslutsprocessen densamma och med det anser vi att respondenterna är 

representativa för de områden som inte omfattas i urvalet. 

5.4.2 Webbenkät 
Vid insamling av data har vi även använt oss av webbenkäter som en distributionskanal. 

Webbenkäten har använts för att nå ut till konsumenter vars kontaktuppgifter har 

erhållits av fastighetsmäklare och bostadsorganisationer. Användandet av webbenkäter 

är ett kostnadseffektivt sätt att distribuera ut enkäten (Trost, 2007, s.127). Distributionen 

av enkäterna har skett genom att ett e-brev har skickats till respondenterna. Deltagandet 

i enkäten sker anonymt och därför har vi vid distributionen skickat e-breven enskilt till 

varje respondent. Genom att göra det undviker vi att respondenten kan se de övriga 

respondenters e-postadress i mottagarfältet.  

Svarsfrekvensen blir generellt sett lägre vid webbenkäter än vid användandet av 

pappersenkäter, trots möjligheten att skicka ut påminnelser (Trost, 2007, s. 135). En av 

anledningarna till låg svarsfrekvens för webbenkäter är att respondenten lättare 

glömmer bort ett e-brev än en fysisk enkät. Påminnelser kan även riskera att uppfattas 

som tjatiga och därmed ignoreras. Att e-postadresserna är felaktiga eller för gamla kan 
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vara ytterligare orsaker till en låg svarsfrekvens (Trost, 2007, s. 135). Vi har av tre 

stycken fastighetsmäklarfirmor fått kontaktuppgifter i form av e-postadresser till kunder 

som har köpt bostad eller planerar att genomföra ett bostadsköp. För att öka 

svarsfrekvensen har mäklarna aktivt varit i kontakt med sina kunder för att få 

respondentens medgivande att lämna ut uppgifter. Det hoppas vi resulterar i att 

respondenterna i större utsträckning kommer medverka i enkäten än om ingen kontakt 

hade gjorts innan utskicket. Vid distributionen av webbenkäten har vi i studien använt 

oss av ett försättsblad i e-postbrevet, undertecknat av fasighetsmäklarna, där 

respondenten uppmanas att delta i enkäten. Försättsbladet syftar till att ge en positiv 

effekt på svarsfrekvensen. Totalt hade vi 100 e-postadresser att skicka ut enkäten till. 

Av dessa var sex stycken bortfall därför att vi fick autosvar, delivery failiure, när vi 

distribuerade webbenkäten. Resultatet blev således att vi skickade ut 94 stycken e-brev 

med länk till vår webbenkät. 

En förutsättning för att genomföra denna typ av enkät är att de tilltänkta respondenterna 

har tillgång till en dator och internetuppkoppling (Trost, 2007, s. 127). Genom att vi fått 

e-postadresserna av fastighetsmäklarna förväntar vi oss att samtliga respondenter har 

tillgång till dessa resurser. Risker med webbenkäter är att en respondent kommer med 

flera gånger i undersökningen, vilket kan snedvrida resultatet. Vidare kan brandväggar 

eller spamfilter göra att det skickade e-brevet med länken till enkäten inte accepteras 

och därmed inte når respondenten (Trost, 2007, s. 134). Webbenkäter har många 

nackdelar och av den anledningen förlitar vi oss inte för mycket på dessa och använder 

det som ett komplement till pappersenkäterna.  

5.5 Bearbetning av data 
Webbenkäten är skapad i Google Documents och data som kom in via denna kanal 

överfördes automatiskt till Excel vilket underlättade bearbetningen av enkätsvaren då vi 

undvek arbetsmomentet att registrera svaren manuellt, vilket är en fördel (Bryman & 

Bell, 2005). Enkäten som vi delade och skickade ut i pappersformat hade samma 

utformning som den vi distribuerade via e-brev. Det har därför varit möjligt för oss 

författare att registrera pappersenkätens svar via webbenkäten, vilket gjorde att samtlig 

data samlades i samma dokument på ett likartat sätt.  

Svarsfrekvensen för pappersenkäter är bra när ungefär 20 procent av urvalet medverkar 

i undersökningen (Denscombe, 2003, s. 8). Vi fick totalt in 81 stycken svar från 

pappersenkäterna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 25 procent. För webbenkäten 

har vi fått in 31 stycken svar vilket ger en svarsdeltagande på 29 procent. Sett till 

webbenkäter är en svarsfrekvens på upp till elva procent normalt (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009, s. 364).  Att deltagandet för bägge distributionskanalerna var över vad 

som anses normalt är väldigt bra vilket tyder på att det gav resultat att besöka 

respondenterna samt att mäklarna kontaktade sina kunder. Sammanlagt blev 

svarsfrekvensen 26 procent för hela undersökningen. Inledningsvis hade vi två stycken 

populationer i studien. Av studiens insamlade data bestående av 112 respondenter 

kunde vi konstatera att endast fyra stycken tillhörde populationens andra del, 

konsumenter som planerar att köpa bostad inom en snar framtid. Vi ansåg att det var för 

få svar för att kunna analysera och dra slutsatser kring den andra populationen. Således 

kommer studien endast att dra slutsatser kring den första delen, konsumenter som har 

köpt bostad vilket följaktligen är 108 stycken. 

Eftersom att vi har använt öppna frågor kodade vi om dessa så att vi kunde skapa grafer 

och på så sätt illustrera svaren. För att garantera att respondenten har genomfört 
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frågorna om användandet av finansieringsalternativen korrekt, summerade vi ihop 

delarna av samtliga alternativ. Genom detta säkerställde vi att totala finansieringen, 

fördelat på de använda alternativen, tillsammans blir 100 procent. 

När vi bearbetade data gällande inkomst kategoriserade vi respondenterna mellan låg- 

respektive höginkomsttagare i enighet med SCBs (2012a) definition om 

inkomstfördelningen i Sverige. Utgångspunkten var medianinkomsten och en individ 

som tillhör klassen låginkomst har 60 procent av medianen och de som tillhör 

höginkomst har 200 procent av medianen (SCB, 2012a). Eftersom att en konsuments 

inkomst varierar beroende på position i livscykeln (Ottaviani & Vandone, 2011) 

fördelade vi medianinkomsterna i åldersgrupper, samma som i SCBs statistik (2012b). 

Eftersom att medianen är högst för konsumenter i åldersgruppen 40-49 år är gränsen för 

låginkomsttagare högst för denna grupp. Konsumenter tillhörande den yngsta gruppen, 

20-29 år, har lägst medianlön och därmed även en lägre gräns för låg inkomst. Vidare i 

bearbetningen av inkomsten gjorde vi inte skillnad på hushåll med eller utan 

medköpare. Det på grund av att möjligheten att låna på kreditmarknaden baseras på 

hushållets totala inkomster (Finansinspektionen, 2010b, s. 7).  

5.6 Bortfall  
Genom kontrollfrågan i enkäten, om respondenten hade köpt bostad efter införandet av 

bolånetaket, minimerade vi urvalsfelet, det eftersom att vi kunde rensa bort 

respondenter som inte tillhör populationen men som deltagit i undersökningen (Bryman 

& Bell, 2005, s. 113).  De som svarade nej på frågan blev således ett bortfall. Av de 134 

stycken totalt som svarade på enkäten var det 22 stycken som räknades bort på grund av 

detta. Dessa bortfall räknades inte med när vi tidigare beräknade studiens svarsfrekvens 

i och med att de inte var en del av studiens population. Vi anser att bortfallet inte 

påverkar vår studie då en övervägande del av bortfallet bestod av pensionärer. 

Ålderskategorin 60+, vilket inkluderar pensionärer, utgör trots bortfallet en 

representativ andel av studiens urval. Vidare räknas även de fyra respondenter som 

tillhörde populationens andra del som bortfall. 

Av de enkäter vi fick in har det interna bortfallet varit minimalt, det vill säga att det är 

väldigt få respondenter som hoppat över enstaka frågor i enkäten (Bryman & Bell, 

2005, s. 254). Fråga 22, där vi bad respondenten att uppge i vilken grad de undersökte 

finansieringsalternativen, hade ett internt bortfall på fyra procent. Fråga 8 och 9 

behandlade konsumentens samt eventuell medköpares inkomst, för denna fråga har vi 

även ett bortfall på fyra procent. I övrigt av frågor med bortfall är andelen mindre än en 

procent. Totalt är det 10 stycken som har valt att inte besvara enstaka frågor. Vi ser inte 

detta som något problem eftersom att de är så få, samt att de tillhör olika åldersgrupper, 

och därmed inte påverkar resultatet.  

När vi gick igenom enkätens svar var det en fråga som inte hade uppfattas på det vis 

som vi hade tänkt oss när vi konstruerade enkäten. Det gällde fråga 15 som berörde 

vilka alternativ som fanns tillgängliga för konsumenten vid bostadsköpet. Här hade 

respondenterna valt de alternativ som faktiskt använts och inte de alternativ som varit 

möjliga. Ett tydligt exempel var respondenter som använt sig av egna besparingar i stor 

utsträckning men inte kryssat i alternativet bolån som ett alternativ som respondenten 

hade kunnat använda sig av. Vi är självkritiska gällande detta då vi hade kunnat 

operationalisera frågan på ett tydligare sätt och därmed minimerat inverkan av 

respondentens egen tolkning. Frågan kommer inte att vara med i analysen och 

slutsatserna eftersom att vi tycker att svaren inte är fullgoda. 
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6. EMPIRI 
 
 
I empirikapitlet kommer vi redogöra för en sammanställning av data som samlats in i 

vår undersökning. Det kommer inte ske någon koppling till teorier utan vi ämnar endast 

behandla insamlad data. Inledningsvis redovisar vi basfakta kring respondenterna. 

Vidare kommer vi att gå igenom samtliga finansieringsalternativ, först gemensamt 

sedan var för sig.   

 

6.1 Basfakta 
I inledningen av kapitlet redogör vi data från undersökningen som berör 

konsumenternas bakgrundsfakta, för att få en uppfattning om de som har svarat på 

enkäten. Vi börjar med åldersfördelning, hushållets utbildning och arbetsstatus. 

Variablerna kommer sedan även att ställas mot andra data för att se om de uppstår 

skillnader mellan respondenterna, vilket kommer i kapitlets senare delar. Totalt var det 

108 stycken som deltog i undersökningen.  

6.1.1 Åldersfördelning 
Åldersfördelningen bland undersökningens observationer illustreras i figur 9. Det är en 

relativt jämn fördelning där de två yngre kategorierna, konsumenter mellan 20 och 39 år 

representerar tillsammans 52 procent och de tre äldre grupperna, i åldrarna 40 till 60+ 

står resterande del av insamlad data. Något överrepresenterade är respondenterna i 

åldrarna 30 till 39, som är den enskilt största åldersgruppen. Minst antal är de i åldrarna 

50 till 59 år med tolv procent. Vi anser att åldersfördelningen är bra även om det 

varierar något, eftersom vi anser att det viktigaste är att samtliga kategorier är 

representerade samt tillräckligt många för att kunna uttala oss om dessa grupper vilket 

vi menar på att de är. 

 
6.1.2 Hushållens utbildningsnivå 
Lite mer än tre fjärdedelar har en utbildning på 

högskola eller universitetsnivå. Den andra 

stora nivån är gymnasieskola som 23 procent 

av hushållen har. Endast en procent av 

respondenterna har grundskola som sin högsta 

utbildningsnivå. Gällande respondenter som 

har haft en medköpare vid bostadsköpet var det 

den med högst utbildning som representerar 

hushållet.  
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Figur 9. Åldersfördelning för samtliga respondenter 

Figur 10. Hushållens högsta utbildning 
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6.1.3 Arbetsstatus 
För att illustrera respondenternas arbetsstatus har vi delat in hushållen i två grafer. 

Arbetsstatus för respondenten och medköparen, illustreras i figur 11. Den enskilt största 

kategorin, 55 procent, är att båda i hushållet har heltidsanställning. Kategorin annan 

består av hushåll där parterna har en kombination av olika arbetsstatus vilka är; heltid, 

deltid, pensionär, arbetssökande, föräldraledig och egen företagare.  

Figur 12 visar hur fördelningen ser ut för respondenter som köpt bostad själva. Även för 

dessa respondenter är heltid den vanligaste anställningsformen med 72 procent. 

Studerande motsvarade tolv procent och i övrigt är det en jämn fördelning.  

  

6.1.4 Köpesumma fördelat på upplåtelseform  
Här redovisas fördelningen bland hushållen som har köpt en bostadsrätt respektive 

småhus. En knapp majoritet av respondenterna, 53 procent, har köpt en bostad med 

upplåtelseformen småhus. Resterande del av respondenterna har köpt en bostadsrätt. 

Uppdelningen av antalet bostadsrätter och småhus, fördelat på bostädernas köpesumma 

illustreras i figur 13. Medianpriset på köpt bostad är 2,1 miljoner och i 60 procent av 

fallen har köpeskillingen varierat mellan 1,5 och 3 miljoner. Bland de billigaste 

bostäderna, upp till en miljon, är bostadsrätterna överrepresenterade och detsamma 

gäller för småhusen i näst högsta prisnivån. I övrigt var fördelningen jämn. 
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6.4 Inkomstfördelning 
Inkomstfördelningen (baserat på medianinkomst) för samtliga respondenter illustreras i 

figur 14. Vi kan se att konsumenterna tillhårande åldersgruppen 20 till 29 har den lägsta 

inkomsten. Därefter låg inkomsten på en relativt likartad nivå för de tre mittengrupperna 

i åldrarna 30 till 59. Kategorin 60+ har det högsta medianvärdet med ca 450 000 kr. Ur 

grafen går det att utläsa en positiv trend.  

 

I studien har vi delat upp hushållen i olika inkomstnivåer, se bilaga 3. De olika 

klasserna är låginkomst (L), under median (<M), över median (>M) och höginkomst 

(H). Vid beräknandet av kategorierna har vi valt att använda oss av medianvärdet ur 

statistik från SCB (2012a), på grund av att de använt det i sin definition av låg- och 

höginkomsttagare, samt att vi anser det är mer representativt för undersökningens 

respondenter. Genom att använda medianen rensades extremvärden bort vilket 

minskade risken att inkomstfördelningen blev snedfördelad. Låg och hög inkomst 

definieras som individer med under 60 procent respektive 200 procent av 

medianinkomsten (SCB, 2012a). Under median är således inkomster under 

medianvärdet men över gränsen för låginkomst, och motsvarande gäller för över median 

som är över medianvärdet men under gränsen för höginkomst. 

 

Vi har utifrån data från samtliga respondenter tagit fram ett genomsnitt på 

inkomstnivåerna för att kunna göra jämförelser mellan olika variabler senare i kapitlet, 

exempelvis ålder och inkomst. Av genomsnittet är det 65 procent som har en inkomst 

över medianvärdet. Jämför vi mot hur inkomstfördelningen ser ut i Sverige är denna 

kategori överrepresenterad, vilket även gäller för respondenter med höga inkomster, 

dock endast två procent fler än i riket. Låginkomsttagarna ligger under andelen i riket, 
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Figur 14. Inkomstfördelning bland respondenterna 
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då 13 procent av Sveriges befolkning (personer över 20 år) tillhör denna kategori. Nivån 

under median är också under snittet för Sverige med hälften så många.  

Staplar som har orange färg representerar genomgående i empirin samtliga 

respondenter, i detta fall som ett genomsnitt. Vi kommer nedan att illustrera figurer där 

inkomsten är fördelat på olika kategorier. Först kommer ålder som är en av de faktorer 

vi berört i teorikapitlet. Vidare belyser vi arbetsstatus och utbildning som faller in under 

faktorn inkomst. Den sista faktorn, familj kommer vi inte att redogöra för eftersom att 

vi inte har några teorier som visar på att familjens utbildning och arbetsstatus påverkar 

respondenternas inkomst.  

6.4.1 Inkomst fördelat per ålderskategori 
Inkomst och ålder är två av de faktorer som kan påverka beslutsprocessen och valet av 

finansieringsalternativ. Illustrerat i figur 16 är inkomstnivåerna fördelat per 

ålderkategori. Varje inkomstnivå är uträknad per åldersgrupp vilket innebär att staplarna 

i vardera grupp summeras ihop till 100 procent.  

 

Av respondenterna tillhörande kategorin 20 till 29 år klassas 20 procent som 

låginkomsttagare, vilket är betydligt över genomsnittet för samtliga respondenter. 

Detsamma gäller för inkomstnivån under medianen, dock inte i samma utsträckning. 

Motsatt förhållande gäller däremot för övriga inkomstnivåer och åldersguppen utgör en 

lägre andel än genomsnittet.  

Inkomstfördelningen inom ålderskategorin 30 till 39 år visar att mer än 80 procent 

tillhör nivån över medianen. De tre övriga nivåerna ligger under genomsnittet, och tio 

procent inom har en inkomst under medianvärdet. Ingen klassas som låginkomsttagare, 

vilket även gäller de i gruppen 40 till 49 år. Konsumenter tillhörande denna åldersgrupp 

har fler än genomsnittet som tillhör kategorin under median. Av respondenter i åldrarna 

60+ är höginkomsttagarna över genomsnittet med 26 procent. Åldersgruppen ligger i 

övrigt på lägre nivåer.  

6.4.2 Inkomstnivå fördelat per arbetsstatus 
Fördelningen av hushållens inkomstnivå baserat på deras arbetsstatus visas i figur 17. 

När en av konsumenterna i hushållet har anställningsformen heltid tillhör de denna 

grupp. Heltid representerar till störst del inkomstnivån över median, och ingen tillhör 

låg inkomst. Kategorin annan består av kombinationer av hushållens arbetsstatus; 

studerande, deltid, visstid, arbetssökande och pensionär. Samtliga av studiens 

låginkomsttagare ingår i kategorin annan. Övriga konsumenter i gruppen har en relativt 

jämn fördelning mellan resterande inkomstnivåer. 
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6.4.3 Inkomstnivå fördelat per hushållets högsta utbildningsnivå 
Fördelas inkomstnivåerna på hushållets högsta utbildning kan vi konstatera att nästan 70 

procent med högskola eller universitetsutbildning har en inkomst över medianen, och 

drygt tio procent har hög inkomst. Ser vi till hushållen med en högsta utbildning 

motsvarande gymnasieskola är inkomsterna i överlag lägre. Endast fem procent har hög 

inkomst samt 35 procent tillhör kategorin under median.  

 

6.6 Finansieringsalternativ 
Nedan kommer vi att redovisa konsumenternas användning av de fyra 

finansieringsalternativen; bolån, blancolån, privatlån och eget sparat kapital. I vardera 

figur summeras allting ihop till mer än 100 procent, vilket beror på att konsumenten kan 

välja kombinationer av samtliga alternativen till bostadsfinansieringen.  

Genomsnittet för användandet av finansieringsalternativen är beräknat genom att ta 

totala antalet av varje finansieringsalternativ dividerat med samtliga respondenter. 

Staplarna fördelat per ålder är således framtagna genom att ta antalet som använt 

exempelvis bolån inom ålderskategorin delat på totala antalet respondenter i 

åldersgruppen. Faktorerna ålder och inkomst (samt utbildning som tillhör inkomst) 

kommer att redogöras för. Vi tar inte med familjens bakgrund här utan kommer att gå in 

mer på det senare när vi redogör för vardera finansieringsalternativ separat. 

6.6.1 Användandet av finansieringsalternativen fördelat på åldersgrupp  
Figur 19 visar hur många i varje åldersgrupp, samt hur genomsnittet, använder de olika 

finansieringsalternativen. Bland samtliga respondenter är sparande det alternativ som 

flest konsumenter använder sig av, 91 procent. Bolån är i princip lika vanligt med 88 

procent medan de övriga två nyttjas i betydligt mindre utsträckning. Blancolån används 

i genomsnitt av tio procent av respondenterna och 19 procent har tagit privatlån. Hur 

stor del av köpesumman som är finansierat med de olika alternativen framgår inte i 

figuren.  
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Figur 19. Användandet av finansieringsalternativen fördelat på åldersgrupp 

Finansieringen av bostadsköpet varierar mellan åldersgrupperna. Ur figuren går det att 

utläsa att användandet av bo-, blanco- och privatlån minskar i och med att konsumenten 

blir äldre. För sparat kapital visas det motsatta, yngre respondenter använder alternativet 

i minst utsträckning och sedan ökar nyttjandet och är störst för de som är 60 år eller 

äldre.  

Jämförs åldersgruppen 20 till 29 mot snittanvändandet visar det sig att gruppen sticker 

ut gällande samtliga finansieringsalternativen. Störst skillnad är det för blancolån, som 

använts i dubbelt så stor omfattning. Konsumenterna i åldersgruppen är även störst 

användare av privatlån, 13 procent fler än genomsnittet. Lån används i större 

utsträckning, oavsett typ av kredit (bank eller privat), medan det är betydlig färre som 

haft eget sparat kapital när de köpt sin bostad.  

Konsumenterna tillhörande åldrarna 30 till 49 är likt genomsnittet gällande de flesta 

finansieringsalternativen. Bolån ligger något över medan blancolån har nyttjats i lite 

mindre utsträckning, dock enbart för de äldre i gruppen 40 till 49 år.  

Bolån och privatlån har de i ålderskategorin 50 till 59 inte använt i samma omfattning 

som snittet. Det samma gäller för konsumenter som är 60 år eller äldre, vilka dock är 

ännu färre. För den äldsta gruppen påvisas även skillnader i användandet av blancolån 

och sparat kapital, med ingen som använder denna typ av lån och samtliga har använt 

egna besparingar i någon utsträckning när de köpt bostad.   

6.6.2 Användandet av finansieringsalternativen fördelat på inkomstnivå 
För att få en uppfattning om inkomsten påverkar valet av finansieringsalternativ vid 

bostadsköpet har vi ställt alternativen mot hushållens inkomstnivå, illustrerat i figur 20. 

Användandet av bolån och eget sparat kapital är de två vanligast förekommande 

alternativen oavsett respondenternas inkomst. Lån och gåva av privatperson samt 

blancolån nyttjas inte av höginkomsttagarna och samtliga i denna inkomstnivå har tagit 

bolån samt i någon utsträckning finansierat bostadsköpet med eget sparat kapital. 

Hushåll tillhörande de två lägre inkomstnivåerna är flest i användandet av privatlån. Av 

låginkomsthushållen är det ingen däremot som tagit blancolån. 
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Figur 20. Användandet av finansieringsalternativen fördelat på inkomstnivå 

6.6.3 Användandet av finansieringsalternativen fördelat på utbildningsnivå 
Några större skillnader i användandet av finansieringsalternativen, fördelat på 

hushållens högsta utbildningsnivå, går inte att utläsa gällande blanco- och privatlån. 

Störst skillnad är vid bolån, de med högskole- eller universitetsutbildning är fler än de 

som inte har vidareutbildat sig. Tvärtom gäller för eget sparat kapital som respondenter 

med gymnasieskola använder i större utsträckning än sin motpart.  

 
Figur 21. Användandet av finansieringsalternativen fördelat på utbildningsnivå 

6.7 Förstagångsköpare 
Av de som svarat på enkäten är 22 procent av respondenterna förstagångsköpare. De 

flesta som köper bostad för första gången är i åldrarna 20 till 29 år, och av de två äldsta 

grupperna har samtliga förvärvat bostad någon gång tidigare i livet. Figur 22 visar en 

tydlig utvecklingsriktning bland förstagångsköparna. 
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Skillnaden i finansieringsalternativen mellan konsumenter som ägt bostad sedan tidigare 

och de som köper för första gången visas i figur 23. Samtliga förstagångsköpare 

använder sig av bolån medan endast 85 % av övriga konsumenter har tagit lån med 

säkerhet, även privatlån är vanligare bland förstagångsköparna. Motsatt förhållande 

påvisas för alternativet sparat kapital, konsumenter som ägt bostad förut är fler som 

nyttjar egna besparingar. 

I enkäten frågade vi respondenterna till vilken grad de undersökte angivna 

finansieringsalternativ. Svarsalternativet var en sexgradig skala, där 1 var lägst och 6 

högst. Av samtliga respondenter var det 60 procent uppgav 1-3 på skalan och att de inte 

i någon större utsträckning undersökte alternativen. Resterande del valde 4-6 på skalan. 

I figur 24 visas undersökningsgraden fördelat mellan förstagångsköpare och de som har 

köpt bostad förut. Resultatet visar liknande resultat som för samtliga respondenter.  

Även här har en majoritet har valt 1-3 på skalan. Oavsett förstagångsköpare eller ej har 

enskilt flest respondenter svarat att de inte alls undersökt finansieringsalternativen, det 

vill säga den första graden.  

  

6.8 Bolån 
I ovan redovisade figurer har vi endast redovisat hur många av respondenterna som 

använder vardera finansieringsalternativ. Figur 25 illustrerar hur stora bolånen är som 

konsumenterna tagit när de köpt sin bostad. Mer än hälften av respondenterna har 

finansierat sitt bostadsköp med bolån som överstiger 75 procent. Flest är konsumenterna 

som har precis lika mycket bolån som bolånetakets gräns på 85 procent.  Eftersom att 

bolånetaket är ”allmänna råd” och inte lagstiftat är det möjligt att erhålla bolån som 

överstiger taket, vilket drygt fem procent av de som svarat på enkäten har. De som valt 

att inte alls använda bolån står för tolv procent av respondenterna.   
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Ur nivåerna på bolånen har vi valt att titta närmare på ålder- och inkomstfördelning 

bland respondenterna utan bolån samt de som har finansierat 85 procent eller mer av 

köpet med denna form av lån. Vi kommer inte att belysa familjens bakgrund eftersom 

att det inte påverkar konsumentens möjlighet att använda bolån. Familjen kan eventuellt 

påverka nyttjandet av andra finansieringsalternativ vilket i sin tur skulle kunna påverka 

huruvida konsumenten behöver ta bolån eller inte. Det kommer vi däremot komma in på 

under varje enskilt alternativ.  

6.8.1 Åldersfördelning bland respondenter som har 0% och ≥85%  bolån 
Av respondenterna är det tolv procent som inte använt bolån och bland dessa går det att 

utläsa en stigande trend. Vanligast är det att de som är 60 år eller äldre inte använder 

bolån. Bland de två yngsta grupperna har privatlån framförallt använts istället för bolån. 

Resterande åldrar har uppgett att de har finansierat bostaden enbart med egna 

besparingar. Medianvärdet på köpesumman för respondenterna utan bolån är drygt 1,1 

miljoner kronor. 

Motsatt tendens går att utläsa för de som har lika mycket bolån som belåningsgränsen 

eller mer, vilka är totalt 27 procent av samtliga respondenter. Flest är konsumenterna i 

de två yngsta åldersgrupperna och bland de äldsta är det ingen som representerar denna 

nivå på bolån. För konsumenterna med höga belåningsgrader kan vi se att medianvärdet 

på köpesumman är 2,1 miljoner kronor, likt genomsnittet för samtliga respondenter. 

Åldersfördelningen av de som har exakt 85 procent bolån visar att 72 procent tillhör det 

två lägre kategorierna 20-39 år. Finansinspektionens undersökning (2012b) visar på en 

liknande fördelning av ålderskategorierna vilket stärker vår data. 

 
Figur 26. Åldersfördelning bland respondenter som har 0% och ≥85 % bolån 

6.8.2 Inkomstfördelning bland respondenter som har använt 0% och ≥85% bolån 
Respondenter utan bolån avviker från genomsnittet gällande låg och hög inkomst. 

Låginkomsttagarna är över snittet medan motsatt förhållande går att utläsa för hög 

inkomst. Respondenterna med ≥85 procent bolån har inkomster över genomsnittet för 

nivåerna över och under medianen. De övriga två är på en lägre nivå.  

 
Figur 27. Inkomstfördelning bland respondenter som använt 0% och ≥85% bolån 
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6.9 Eget sparat kapital 
Sparat kapital är det alternativ som flest har använt sig av när de köpt bostad. Däremot 

är besparingarna en betydligt mindre andel av totala bostadsfinansieringen än vad bolån 

är, som står för största delen av köpeskillingen. Medianvärdet för eget sparat kapital är 

25 procent, till skillnad mot bolån på 75 procent. Storleken på hur mycket sparande 

konsumenten har använt till bostadsfinansieringen varierar med inkomsten, i figur 28 

visas genomsnittet för samtliga respondenter samt de med hög inkomst. 

Höginkomsttagarna är tio procent av samtliga respondenter och har finansierat större 

delar med eget sparat kapital, med ett medianvärde på nästan 45 procent. Övriga 

inkomstnivåer ligger på relativt jämn nivå med genomsnittet, konsumenter tillhörande 

inkomstnivån under median har använt mindre andel sparande. Bland dessa är 

medianvärdet på 15 procent.  

 
Figur 28. Procentuell andel av totala köpesumman finansierat med eget sparat kapital 

Bolånetakets gräns är på 85 procent, och vi anser därför att det är intressant att se ålder- 

och inkomstfördelning bland respondenterna som finansierat bostadsköpet med mindre 

än 15 procent eget sparat kapital. Vidare har vi valt ut att belysa dessa faktorer för 

konsumenter som har finansierat hela bostaden med egna besparingar. 
Familjebakgrunden tas inte med på grund av att föräldrarnas utbildning och arbetsstatus inte 

relateras till konsumentens användning av eget sparat kapital. 

6.9.1 Åldersfördelning bland respondenter med <15% och 100% eget sparat kapital 
Respondenter med mindre än 15 procent eget kapital står för 22 procent av samtliga 

respondenter. Det går att utläsa en nedåtgående trend, och främst är det konsumenter i 

gruppen 20 till 29 år som inte haft tillräckligt sparat kapital till sitt förfogande vid 

bostadsköpet. Konsumenter som köpt bostaden enbart med eget sparat kapital är nio 

procent av samtliga respondenter. Motsatt samband går att utläsa för dessa 

konsumenter, 70 procent av är 60 år eller äldre. I enkäten hade respondenterna 

möjlighet att ange om de använt annan finansiering än alternativen vi ställde frågor om. 

Ungefär åtta procent har uppgett vinst från försäljning av annan bostad, och sparande 

kan tros komma från detta.  

 
Figur 29. Åldersfördelning bland respondenter med <15% och 100% eget sparat kapital 
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Nästan en tiondel av samtliga respondenter har inte alls använt egna besparingar vid 

bostadsköpet. Av dessa är det 60 procent som har lånat pengar av en privatperson eller 

tagit blancolån för att finansiera över bolånetakets gräns. Resterande del har full 

belåning i bostaden, vilket är möjligt eftersom att bolånetaket är allmänna råd. 

6.9.2 Inkomstfördelning bland respondenter med <15% och 100% eget sparat kapital 
Generellt sett har respondenter med mindre än 15 procent sparat kapital lägre inkomster, 

och vi kan se att kategorin under median är över genomsnittet samtidigt som de två 

högsta nivåerna är under. Vidare gällande respondenter som finansierat bostadsköpet 

enbart med egna besparingar kan vi se att fler än genomsnittet har inkomster tillhörande 

kategorin över median. Ingen av respondenterna tillhör nivån hög inkomst. 

 
Figur 30. Inkomstfördelning bland respondenter med <15% och 100% eget sparat kapital 

6.10 Blancolån 
Blancolån är det alternativ som minst antal har använt, endast 10 procent av 

respondenterna har nyttjat denna form av finansiering. Illustrerat i figur 31 är 

konsumenterna som har tagit lån utan säkerhet, fördelat på storleken på krediterna. Lite 

mer än en tredjedel av har finansierat exakt 15 procent av köpesumman med blancolån, 

det är dock vanligare bland respondenterna att ha lån utan säkerhet som understiger 

denna nivå. De flesta av respondenterna med blancolån har även använt bolån med höga 

belåningsgrader, som överstiger 80 procent av totala bostadsfinansieringen. Mer än 

hälften har bolån som är lika med bolånetakets gräns, och av dessa är det endast en 

person som använt privatlån.  

 
Figur 31. Procentuell andel blancolån av totala köpesumman 

Samtliga faktorer kommer att redogöras för när det gäller respondenterna som använt 
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vara ett billigare finansieringsalternativ behöver vi redovisa föräldrarnas utbildning och 

arbetsstatus för att kunna resonera kring detta i analysen. 

6.10.1 Åldersfördelning bland respondenter som använt blancolån 
Ur figur 32 går det att utläsa att åldersfördelningen visar en nedåtgående trend. Över 

hälften tillhör åldersgruppen är 20 till 29, och det är ingen i åldersgruppen 60+ som 

använder denna finansieringsform.  

 
Figur 32. Åldersfördelning bland respondenter som använt blancolån 

6.10.2 Inkomstfördelning bland respondenter som använt blancolån 
Nedan i figur 33 illustreras inkomstfördelningen bland de som använt blancolån vid 

bostadsköpet. Inkomstnivåerna varierar något från genomsnittet för samtliga 

respondenter. I överlag har de lägre inkomster och det är dubbelt så många som tillhör 

nivån under median, samt ingen som är låg- eller höginkomsttagare.  

 

Figur 33. Inkomstfördelning bland respondenter som använt blancolån 

6.10.3 Föräldrars utbildningsnivå och arbetsstatus, till respondenter med blancolån 
I enkäten efterfrågade vi utbildningsnivå och arbetsstatus för respondenternas föräldrar, 

för att genom informationen kunna bedöma möjligheten att överföra ekonomiska 

resurser till sina barn. Som vi tidigare nämnt kan en orsak till att konsumenter väljer att 

använda blancolån vara att de inte har tillgång till andra billigare finansieringsalternativ 

(del Río & Young, 2006, s. 1123). Av den anledningen redovisar vi nedan, i figur 34 

utbildningsnivå- och i figur 35 arbetsstatus gällande föräldrar till respondenter med 

blancolån. I figurerna visas även fördelningen för samtliga respondenters föräldrar för 

att kunna göra jämförelser. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

7% 

18% 

65% 

10% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

L <M >M H 

Respondenter med 
blancolån 

Genomsnitt för samtliga 
respondenter 



50 

 

    
 Figur 34. Föräldrars utbildningsnivå, för Figur 35. Föräldrars arbetsstatus, för 

  respondenter med blancolån  respondenter med blancolån 

Vi kan se att för samtliga respondenter är det väldigt jämt gällande föräldrars 

utbildningsnivå, något fler har högskola eller universitetsutbildning. Ser vi till 

respondenterna med blancolån råder omvänt förhållande, då gymnasieskola eller lägre 

utbildningsnivå är vanligare. Föräldrarnas arbetsstatus för samtliga respondenter är 

övervägande del heltidsanställda. Kategorin annan innhåller främst deltidsanställda och 

pensionärer. En del konsumenter har uppgett att deras föräldrar är döda, dessa har vi 

rensat bort när vi beräknad föräldrarnas arbetsstatus eftersom att de inte har möjlighet 

att låna ut pengar till sina barn. Vi kan se en stor skillnad för respondenterna med 

blancolån. Mer än 80 procent av föräldrarna har heltidsanställning.  

6.11 Privatlån 
För att finansiera ett bostadsköp är privata lån eller gåvor ett alternativ för 

konsumenterna. När vi berör överföringar mellan föräldrar och deras barn kommer vi 

hädanefter att benämna det som privatlån för enkelhetens skull. Ungefär var femte 

respondent uppger att de använt sig av finansieringsformen, och hur stora lånen är 

illustreras i figur 36. Upp till 20 procent av köpeskillingen är den vanligaste storleken på 

privatlånen och antalet konsumenter med större lån är betydligt färre. Framförallt har 

konsumenterna erhållit lån från sina föräldrar, 85 procent av transfereringarna sker 

mellan dessa parter. Resterande ekonomiska överföringar är från ”annan” person, 

exempelvis av syskon.  

 
Figur 36. Procentuell andel privatlån av totala köpesumman 

6.11.1 Åldersfördelning bland respondenter som använt privatlån 
Åldersfördelningen bland användarna visar på att det framförallt är yngre konsumenter 

som finansierar delar av bostadsköpet med privata lån, se figur 37. Användandet minskar 

i och med att respondenterna blir äldre.  
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Figur 37. Åldersfördelning bland respondenter som använt privatlån 

6.11.2 Inkomstfördelning bland respondenter som använt privatlån 
Av de som använt privatlån som finansieringsalternativ är inkomstnivåerna generellt 

sett lägre än genomsnittet för samtliga respondenter. Fler än snittet representerar låg- 

och under medianinkomst medan motsatt gäller för de övriga kategorierna. Mer än 

dubbelt så många tillhör kategorin under medianen och ingen höginkomst. 

 
Figur 38. Inkomstfördelning bland respondenter som använt privatlån 

6.11.3 Föräldrars utbildningsnivå och arbetsstatus, till respondenter med privatlån 
Innan vi redovisar föräldraras utbildningsnivå och arbetsstatus kommer vi illustrera i 

figur 39 hur kombinationen av finansieringsalternativen (utöver bolån) ser ut bland de 

som använt privatlån. Bolånetakets gräns ligger på 85 procent och av de med privatlån 

är det 35 procent som har använt 15 procent eller mer eget sparat kapital vid 

finansieringen. Dessa konsumenter skulle därmed kunna köpa bostad utan privatlån. 

Övriga konsumenter har inte denna möjlighet, förutsatt att de använt alla sina 

besparingar till bostadsköpet samt att de endast får maximalt 85 procent bolån. 

Respondenterna har i dessa fall till störst del använt privatlån tillsammans med eget 

kapital, men 15 procent har även behövt använda blancolån som bostadsfinansiering.  

 

Vid litteraturundersökning av forskning gällande intergenerationella transfereringar 

framgick det att ekonomiska resurser framförallt överfördes från föräldrar till sina barn 
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(Gulbrandsen & Langsether, 2003). I enkäten frågade vi därför om föräldrarnas högsta 

utbildning och arbetsstatus, fördelningen illustreras i figur 40 respektive 41. Gällande 

samtliga respondenter var föräldrarnas utbildningsnivå jämnt fördelad mellan 

gymnasieskola och universitet eller motsvarande. Större skillnader i föräldrarnas 

utbildningsnivå påvisas när vi bryter ut och endast tittar på konsumenterna som använt 

privatlån. Bland föräldrar som har lånat ut pengar till sina barn är det betydligt vanligare 

att ha vidareutbildat sig, nästan dubbelt så många har universitetsutbildning. Mer än 70 

procent av dessa föräldrar har även heltidsanställning. Resterande del har annan 

arbetsstatus, varav de flesta är pensionärer och någon enstaka har deltidsanställning. 

  

 Figur 40. Föräldrars utbildningsnivå, för Figur 41. Föräldrars arbetsstatus, för 

  respondenter med privatlån  respondenter med privatlån 

6.12 Borgensman 
Att använda sig av en borgensman är ett alternativ för konsumenter som inte får bolån 

och behöver någon som förbättrar kvar-att-leva-på kalkylen för att ha möjlighet att köpa 

bostad. Sju procent av de som svarade på enkäten har använt sig av en borgensman. 

Ålderskategorin 20 till 29 representerar 63 procent av dessa, vidare använder ingen 

konsument i de två äldsta grupperna sig av borgensman. 

 
Figur 42. Åldersfördelning bland hushåll med borgensman 

Inkomstfördelningen bland de som använt borgensman är jämt fördelat, 25 procent på 

vardera nivå. De som har använt sig av detta alternativ har uteslutande använt sig av 

föräldrar som borgensmän. Av föräldrarna som agerat borgensman har 87 procent 

vidareutbildat sig på högskole- eller universitetsnivå. Vidare har 78 procent av 

föräldrarna en arbetsstatus motsvarande heltid, resterande del är pensionärer.  
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7. ANALYS 
 
 
Syftet med kapitlet är att styrka argumenten gällande studiens data genom att utgå från 

den teoretiska referensramen. Analysen är uppbyggd utifrån faktorerna ålder, inkomst 

och familj eftersom att det är utifrån dessa vi kommer diskutera konsumentens 

förutsättningar. Vi kommer att inleda med att resonera kring konsumentens bostadsköp. 

Analysen kommer att ligga till grund för studiens slutsatser. 

 

7.1 Inledning – bostadsköp 
Till att börja med kommer vi att diskutera kring komplexiteten i bostadsköpet och hur 

det påverkar konsumenten i sitt val av finansieringsalternativ. Konsumenter som köpt 

bostad har gått igenom beslutprocessens olika delar (Engel et al., 1993, s. 42). 

Bostadsköpet är ett komplext beslut eftersom att det är dyrt och ett sällanköp (Kotler et 

al., 2005, s. 276). Denna typ av mer avancerad beslutsprocess innebär oftast ett större 

engagemang från konsumentens när den ska utvärdera finansieringsalternativen eller 

kombinationen av alternativ som de ämnar använda för att genomföra köpet (Engel et 

al., 1993, s. 42-43). I vår studie kan vi konstatera att en majoritet (60 procent) av 

respondenterna däremot inte har undersökt de olika finansieringsalternativen i någon 

större utsträckning, vilket talar emot teorin som menar på att engagemanget bör vara 

större vid komplexa köp. Konsumenter som inte är särskilt engagerade i 

utvärderingsfasen kan ha mindre förståelse för beslutets konsekvenser jämfört med de 

som har gjort en större utvärdering av finansieringsalternativen (Celsi & Olson, 1988; 

Chaudhuri, 2000; Dowling, 1986). 

Vidare är kunskap, som bygger på ens expertis och erfarenhet, en aspekt som påverkar 

hur konsumenter utvärderar det olika alternativen (Laroche et al., 2003, s. 5). Erfarenhet 

har de som tidigare köpt bostad, och utvärderingen som leder till valt 

finansieringsalternativ bör därmed skilja sig från konsumenter som saknar erfarenhet. 

Resultatet från vår studie visar på att det inte råder några nämnvärda skillnader i hur 

förstagångsköpare och övriga konsumenter utvärderar alternativen. Att konsumenterna 

inte utvärderar och samlar information om samtliga alternativen kan tala för att de inte 

är helt rationella i sin beslutsprocess (Simon, 1997, s. 84-86). En anledning till det låga 

engagemanget bland en majoritet av undersökningens respondenter kan vara, som 

framgår i Finansinspektionens rapport (2012a, s. 6), att konsumenterna har en 

kännedom om tillgängligheten samt en uppfattning om vilken möjlighet de har att 

använda de olika finansieringsalternativen. Konsumenter som genomför 

beslutsprocessen, gällande bostadsköpet, för första gången borde ha ett högre 

engagemang än de som har erfarenhet eftersom att de har lägre kännedom om riskerna 

(Celsi & Olson, 1988). Det kan antyda att förstagångsköpare samt de med lågt 

engagemang använder de alternativ som finns att tillgå och att de inte har mycket 

valmöjligheter. Enligt Payne (Payne, 1976, s. 384; 1982, s. 386) sker utvärderingen i två 

steg där konsumenten först väljer bort de alternativ som inte är tillgängliga för att sedan 

granska de kvarstående valmöjligheterna. För att kunna göra en bedömning om 

konsumenternas olika förutsättningar och hur de påverkar dessa två steg i elimineringen 

av finansieringsalternativen ska vi analysera konsumentens olika förutsättningar. 

Att köpa en bostad kostar pengar och för att ha råd använder konsumenten olika typer 

av finansieringsalternativ. Dels kan de nyttja kreditmarknaden genom att ta bolån eller 
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blancolån, men även annan finansiering finns ibland tillgänglig. Konsumenten kan ha 

eget sparat kapital eller erhålla privata lån från någon i ens nätverk. Genom att ta fram 

ett genomsnitt ur insamlad data har vi i vår undersökning tagit reda på hur fördelningen 

ser ut bland de olika alternativen och vilka som används i störst utsträckning. Intressant 

är dock att se hur olika förutsättningar medför att konsumenter avviker från 

genomsnittet. Till att börja med kommer vi att utgå från ålder för att sedan komma in på 

inkomst för att avsluta med familj och analysera dessa förutsättningar påverkar 

konsumentbeteendet och valet av finansieringsalternativ. Eftersom att ålder och inkomst 

är positivt korrelerade (Cox & Jappelli, 1993, s. 205), kommer vi ibland att skriva om 

båda faktorerna samtidigt om än vi strävar efter att hålla isär de två i analysen.  

7.2 Ålder 
Den process som individer går igenom när de beslutar om hur de ska finansiera sitt 

bostadsköp påverkas av konsumentens beteende (Engel et al., 1993). I och med att 

konsumentens beteende varierar mellan kohorter (Rentz & Reynolds, 1981, 1991) borde 

därmed valet av bostadsfinansiering se olika ut beroende på respondentens ålder. Det 

stämmer även med vår data, och skillnaderna är störst mellan den yngsta och den äldsta 

gruppen. Vi kommer nedan att gå igenom faktorn ålder och dess eventuella påverkan på 

konsumentens val av finansieringsalternativ. 

7.2.1 Bolån 
När en person ska köpa bostad är bolån den vanligaste skulden som hushållet tar på sig 

för att möjliggöra köpet (Finansinspektionen, 2012a, s. 4). Storleken på lånen varierar 

bland konsumenterna som har svarat på vår enkät. Vi anser att det är mest intressant att 

titta närmare på de som har valt att inte använda sig av bolån samt konsumenter som har 

tagit lika stora lån som bolånetakets gräns eller mer. Varför de två extremerna skiljer sig 

åt vill vi försöka förklara genom att titta på konsumentens demografiska förutsättningar, 

där ålder är en faktor vi kan se tydliga skillnader mellan. Bland de som har 85 procent 

bolån eller mer är övervägande del av konsumenterna i åldrarna 20 till 39, sedan 

minskar antalet, och av respondenterna som är 60 år eller äldre är det ingen som har 

denna nivå på sitt bolån. Motsatt förhållande kan vi se gällande konsumenter utan bolån, 

väldigt få tillhör de tre första åldersgrupperna och flest den äldsta gruppen. Sambanden 

kan dels förklaras med livscykelteorin. Under livscykeln lånar och sparar konsumenten 

för att kunna maximera pengarnas nytta (Ottaviani & Vandone, 2011, s. 754-755). Den 

första fasen i livscykeln är synonymt med att levnadskostnaderna är större än intäkterna 

och att konsumenten därför nyttjar kreditmarknaden för att kunna konsumera, vilket 

gäller för konsumenterna som har höga bolån. Många är även förstagångsköpare vilket 

också tillhör den första fasen. För konsumenter i andra eller tredje fasen gäller omvänd 

omständighet. Under sin livstid har inkomsten stigit och är större än utgifterna och 

därmed kan kapital finnas över att använda för att exempelvis köpa bostad, vilket är 

fallet för de som har finansierat bostadsköpet utan bolån. Några tillhör de yngre 

åldersgrupper och bland dessa är privata lån det alternativ som framförallt används. Det 

vi kan se från insamlad data är att andelen bolån minskar när andra billigare alternativ 

finns tillgängliga, så som privatlån och egna besparingar. Privatpersoner som lånar ut 

pengar kan förvisso också kräva någon form av ränta. Vi antar dock i dessa fall att 

privaträntorna är lägre än bankens räntor eftersom att vi förutsätter att konsumenten i 

omvänd situation valt banklånet. 

Vi kan se att konsumenterna som finansierat bostaden utan lån även har köpt billigare 

bostäder. Att de inte behöver låna kan således även bero på den lägre köpesumman, och 

inte på grund av konsumentens ålder. Medianvärdet på bostäderna bland dessa 
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konsumenter är drygt 1,1 miljon kronor vilket är ungefär hälften av genomsnittet för 

samtliga respondenter. Eftersom att det trots allt handlar om så höga köpesummor skulle 

ålder trots allt kunna påverka bolånets storlek. För respondenterna med höga 

belåningsgrader, över 85 procent, kan vi inte se någon skillnad från genomsnittet vad 

gäller köpesummans medianvärde. Det kan antyda att ålder även i dessa fall kan vara en 

påverkande faktor.  

Möjligheten att ta ett lån på kreditmarknaden varierar beroende på varje konsuments 

individuella situation eftersom att kreditbeslut baseras på hushållets inkomster och 

utgifter (Finansinspektionen, 2010b, s. 8). Konsumentens val av bostadsfinansiering har 

således även att göra med hushållets inkomst. Vi kan se att nyttjandet av bolån varierar 

med ålder. Att säga att endast ålder påverkar val av finansieringsalternativ kan vi 

däremot inte fastställa, eftersom att en viss ålder inte innebär att konsumenten har en 

särskild inkomstnivå. En ung person skulle kunna ha lika hög inkomst som en som är 

äldre och därmed ha liknande förutsättningar att låna på kreditmarknaden. Faktorn 

inkomst kommer vi att beröra senare i kapitlet.  

7.2.2 Eget sparat kapital 
Studiens insamlade data visar på att användandet av eget sparat kapital är det enskilt 

mest använda finansieringsalternativet vid bostadsköp. Ungefär 20 procent av 

respondenterna har däremot inte tillräckligt med besparingar för att kunna köpa bostad 

på egen hand utan behöver ytterligare finansiering i form av blanco- eller privatlån. Ett 

antagande vi gör för att det ska gälla är att konsumenterna använder allt sparkapital de 

förfogar över till att betala kontantinsatsen samt att de maximalt får 85 procent bolån. 

Av konsumenterna som finansierat mindre än 15 procent av köpesumman med eget 

sparat kapital går det att utläsa en nedåtgående trend bland konsumenternas ålder. Vi 

kan se att de yngre hushållen tenderar att inte ha tillräckligt med besparingar. 

Tidshorisonten är en viktig aspekt att ha i åtanke när det kommer till användandet av 

egna sparande (Keown, 2013, s. 70). Förklaringen till att yngre konsumenter har mindre 

sparande kan vara att deras faktiska sparhorisont inte har varit särskilt lång och därav 

inte haft möjligheten att spara ihop tillräckligt med kapital (Keown, 2013; SCB, 2010, s. 

49). 

För de som har finansierat sitt bostadsköp enbart med sparade pengar går det att 

urskönja ett motsatt samband i åldersfördelningen. Från kategorin 40 till 49 år kan vi se 

en klar positiv trend. Det är i linje med att äldre personer under längre tidsperiod haft 

möjlighet att ackumulera kapital, genom att ta del av ränta på ränta effekten på sina 

besparingar (Keown, 2013, s. 20). Vi kan även utläsa av respondenternas svar i enkäten 

att hela eller en del av de egna besparingarna kommer från vinster av tidigare 

bostadsförsäljningar. Vilket förstärker betydelsen av tidsvärdet, som äldre konsumenter 

har möjligheten att ta vara på, när det kommer till värdeökningar av tillgångar i form av 

fastigheter och besparingar (SCB, 2010, s. 49). En av anledningarna till att sparande 

varierar kan således vara att konsumenternas situationer ser olika ut mellan 

ålderskohorterna (Rentz & Reynolds, 1981, s. 596-597; 1991, s. 355). Vi anser därmed 

att åldern kan vara en påverkande faktor i beslutsprocessen när det kommer till 

användandet av egna besparingar vid bostadsfinansiering.  

7.2.3 Blancolån 
Enligt del Río och Young (2006, s. 1137) är sannolikheten att erhålla blancolån större 

för konsumenter med högre inkomster. Utifrån studiens data kan vi se att respondenter 

som tillhör de äldre grupperna är de med högst inkomster, vilket även överrensstämmer 
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med livscykeln som menar på att inkomsten stiger i och med att konsumenten blir äldre 

(Ottaviani & Vandone, 2011). I och med detta borde äldre konsumenter ha större 

möjlighet att ta lån utan säkerhet. Av vår undersökning kan vi däremot utläsa att 

blancolån inte är vanligt förekommande i de högre ålderskategorierna. Över 80 procent 

tillhör de två yngsta grupperna vilka är 39 år eller yngre. Hur en konsument fattar ett 

beslut kan förklaras genom Paynes (1976, 1982) teori, där utvärderingen i 

beslutsprocessen sker i två steg. Det första steget är att eliminera de alternativ som inte 

är aktuella, på grund av att de inte är i konsumentens preferensram eller att 

tillgängligheten är begränsad (Payne, 1976, s. 384; 1982, s. 386). Preferensramen för de 

olika ålderskohorterna kan se olika ut eftersom att konsumenterna befinner sig i olika 

livssituationer (Rentz & Reynolds, 1981, s. 596-597; 1991, s. 355). Ingen av 

respondenterna som är 60 år eller äldre har använt blancolån, vilket kan komma från att 

de inte är i behov av detta finansieringsalternativ. Vi resonerade tidigare kring eget 

sparat kapital och att äldre konsumenter i större utsträckning har tillgång till det 

finansieringsalternativet, vilket kan vara en orsak till att dyra blancolån ligger utanför 

deras preferensram. Eftersom att blancolån är mer kostsamma skulle de även kunna vara 

utanför yngre konsumenters preferensram. En orsak till att de i större utsträckning 

använder blancolån kan vara att de inte har något annat val. Konsumenterna är unga och 

möjligheten att ha hunnit spara ihop tillräckligt med kapital är lägre med tanke på 

tidsaspekten (Keown, 2013; SCB, 2010, s. 49). 

7.2.4 Privatlån 
Studiens data visar att cirka 20 procent har använt sig av privatlån. Bolånetakets gräns 

medför att sparat kapital är allt mer viktigt för att konsumenten ska kunna köpa bostad 

utan att behöva ta dyra blancolån eller låna av privatperson. För unga personer är det 

dock svårt att ha möjlighet att spara ihop tillräckligt med pengar till kontantinsatsen. Av 

konsumenterna med privatlån tillhör en majoritet (70 procent) de två yngre 

ålderskategorierna 20-29 samt 30-39, och den förstnämnda gruppen är flest användare 

av detta alternativ. På samma sätt som vi förklarade att äldre konsumenter har haft 

större möjligheter att spara under en längre tidsperiod gäller det motsatta för yngre 

personer. Dels på grund av att de är unga och att de inte kunnat ta nytta av pengars 

tidsvärde (Keown, 2013, s. 64) men också på grund av att de generellt sett har lägre 

löner vilket påverkar möjligheten att spara (Chakrabarty et al., 2008, s. 44). Att det 

specifikt är de yngsta åldersgrupperna som är flest användare av privatlån är i linje med 

Cox (1990, s. 213) studie som visar på att konsumenten erhåller mindre finansiella 

resurser i och med stigande ålder.  

Tre fjärdedelar tillhör de två yngsta ålderskategorierna vilket visar på att det är svårt för 

unga hushåll att ha tillräckligt med sparande till bostadsköpet. I en rapport från SCB 

(2006, s. 267) samt av Gulbrandsen och Langsether (2003, s. 152) framhålls betydelsen 

av intergenerationella transfereringar, speciellt för den yngre generationen. Bolånetaket 

har gjort det svårare att låna pengar och därmed blir annat kapital såsom privatlån och 

sparande viktigare när det kommer till bostadsfinansieringen. Det är svårt för unga 

konsumenter att spara ihop de stora summor som ett bostadsköp kräver, och för de som 

saknar länken till att låna privat skulle det därmed kunna innebära att det blir svårare att 

köpa bostad än innan bolånetaket infördes. SCB (2006) menar på att dessa överföringar 

skapar större socioekonomiska skillnader i samhället.  

7.3 Inkomst 
Enligt humankapitalteorin krävs det incitament för att vidareutbilda sig i form av att 

erhålla en högre livsinkomst än om personen valt att inte utbildat sig på högre nivå 
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(Texiera, 2007; Willis, 1985, s. 527). Inkomsten påverkas av utbildning och 

konsumenterna i undersökningen med vidareutbildning har en inkomst koncentrerad 

kring de två högre inkomstnivåerna, och gruppen hög inkomst ligger på nivåer över 

genomsnittet. För de som inte har gått på högskola eller universitet är 

inkomsttillhörigheten fokuserad på något lägre nivåer, under- och över medianvärdet. 

Resultatet visar på att de som har vidareutbildat sig tenderar att ha en högre inkomst och 

därigenom tillhöra en annan social klass än de konsumenter som inte har vidareutbildat 

sig. 

En konsuments inkomst påverkas av hur individens arbetsstatus ser ut. Beroende på om 

konsumenten arbetar hel- eller deltid kan inkomsten variera, och därigenom tillhöra 

olika inkomstnivåer. I vår studie har 81 procent anställningsformen heltid och av dessa 

har fyra femtedelar en inkomst motsvarande över medianen och hög nivå. Det är i linje 

med att de som arbetar heltid vanligtvis har en inkomst som är högre än de som arbetar 

deltid, studerar, är arbetssökande eller pensionär (Björklund & Jäntti, 2011). Inkomsten 

påverkar tillgängligheten till kreditmarknaden (Finansinspektionen, 2010b, s. 8) och 

därmed konsumentens möjlighet att använda de olika finansieringsalternativen.  

I enlighet med livscykeln (Ottaviani & Vandone, 2011, s. 754) tenderar inkomsten att 

öka i och med att konsumenten blir äldre, vilket är i linje med data från vår 

undersökning. Det vi kan se baserat på studiens data är att inkomsten inte avtar för den 

äldsta åldersgruppen vilket teorin om livscykeln hävdar att den borde. En förklaring till 

att vi inte ser ett sådant samband i vår studie kan vara att åldersgruppen inkluderar 

konsumenter som fortfarande är aktiva på arbetsmarknaden och inte endast pensionärer. 

Med en högre inkomst förbättras lånemöjligheterna, vilket är ett samband som styrks av 

Cox och Jappelli (1993, s. 205). För de med lägre inkomster innebär det en sämre 

tillgång till kreditmarknaden, och de andra alternativen lån av tredje part och eget sparat 

kapital, blir därmed av större betydelse. Följaktligen borde skillnader uppstå i valet av 

finansieringsalternativ mellan respondenterna i de olika inkomstklasserna.  

Förutsättningarna att ta bolån har begränsats i och med införandet av bolånetaket. Det 

har blivit svårare att ta lån på kreditmarknaden eftersom att gränsen är satt vid 85 

procent för lån med säkerhet. Högre krav ställs på hushållets inkomster för att ha 

möjlighet att nyttja andra lån utan säkerhet. För att kunna köpa bostad, krävs numera att 

konsumenten besitter sparat kapital alternativt har tillräckligt god återbetalningsförmåga 

eller ett bra nätverk för att kunna låna privat.  

7.3.1 Bolån 
Via statistik från SCB (2012a) kan vi jämföra inkomstnivåerna från studien mot hur det 

ser ut i Sverige. Bland de som har svarat på vår enkät tillhör 75 procent de två högre 

inkomstklasserna, varav tio procent är höginkomsttagare, vilket är fler än andelen i 

riket. I Sverige tillhör lite drygt hälften de översta nivåerna och av dessa har sju procent 

hög inkomst. Vi kan även se att 13 procent klassas till låg inkomstnivå medan dessa 

endast är sju procent i vår studie. Utifrån jämförelserna kan vi därmed se att studiens 

respondenter i överlag har goda inkomster. De yngre konsumenterna tenderar att ha 

lägre inkomster. I Finansinspektionens (2012a, s. 6) senaste rapport om bolånetaket, 

framhålls att det inte skett någon undanträngning av konsumenter med sämre 

förutsättningar eftersom att de kan se att individer i olika åldersgrupper är 

representerade i liknande utsträckning som tidigare undersökningar. Banker som 

deltagit i undersökningen framför däremot att deras kunder har bra vetskap gällande 

regleringen och därmed själva valt att inte söka bolån på grund av att de tror att ansökan 
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kommer få ett avslag (Finansinspektionen, 2012a, s. 6). Inkomstfördelningen bland 

konsumenterna med höga belåningsgrader, över 85 procent bolån, är över genomsnittet 

gällande inkomstnivåerna under och över median. Således är de även betydligt fler än 

riket för nivån över medianinkomst. Dessa konsumenter var också främst tillhörande de 

två yngsta ålderskategorierna.  

Det skulle kunna vara en förklaring till att vi i vår studie kan se att inkomstnivåerna 

ligger över genomsnittet i Sverige. Av låginkomsttagarna i vår studie har nästan en 

tredjedel använt privatlån samt att sju procent har uppgett att de sålt tidigare bostad och 

använt vinsten till kontantinsatsen, vilket har gjort det möjligt för dem att köpa 

bostaden.  

7.3.2 Eget sparat kapital 
Ser vi till användandet av eget sparat kapital är det yngre konsumenterna representerade 

i minst antal. Att unga konsumenter i minst utsträckning nyttjar detta 

finansieringsalternativ kan förklaras med att de befinner sig i livscykelns första fas. Då 

sparandet tenderar att vara lägre eftersom att inkomsten inte alltid täcker 

levnadskostnaderna (Friedman, 1957). 

Social klass är en faktor som påverkar konsumentens köpbeteende (Jobber & Fahy, 

2009, s. 69; Kotler et al., 2005, s. 256). I valet av varor och tjänster tenderar individer 

tillhörande lägre klasser att fatta liknande beslut som de i högre sociala grupper (Kotler 

et al., 2005). Vi kan däremot utifrån studiens data se skillnader i inkomstklasserna, 

framförallt mellan låg och hög inkomst. Som vi tidigare skrev är det 20 procent av 

studiens respondenter som inte har tillräckligt med besparingar för att köpa bostaden på 

egen hand. Konsumenter med mindre sparkapital än 15 procent har även lägre 

inkomstnivåer än genomsnittet för samtliga respondenter, vilket kan vara orsaken till att 

de inte förfogar över tillräckligt eget kapital. Med ökad inkomst förbättras möjligheten 

att spara och forskning visar även på att konsumenter med högre inkomst sparar mer 

(Chakrabarty, Katayama, & Maslen, 2008). Från studiens data kan vi utläsa att 

respondenterna tillhörande hög inkomst har finansierat större andel av köpesumman 

med egna besparingar än genomsnittet. Medianvärdet för höginkomsttagarna ligger på 

nästan 45 procent eget kapital jämfört med 25 procent för samtliga respondenter. 

Konsumenter tillhörande den högsta klassen har samtliga använt eget sparat kapital och 

bolån, och ingen har nyttjat de övriga finansieringsalternativen. För låginkomsttagarna 

kan vi se att det är färre som tagit bolån och använt egna besparingar, samt fler som 

lånat privat än genomsnittet. En orsak till att vi ser skillnader i de sociala klasserna kan 

vara på grund av att den finansiella situationen varierar mellan grupperna. 

Förutsättningarna att spara ihop pengar till bostadsköpet är bättre för höginkomsttagare 

eftersom att de som lever på högre inkomster kan spara mera (Chakrabarty et al., 2008, 

s. 44), och borde därför ha lättare att köpa bostad än övriga inkomstklasser. Även om de 

lägre sociala klasserna vill genomföra liknande köp som den högre klassen (Kotler et 

al., 2005, s. 256) så är bostadsköpet ett komplext köp som kostar mycket pengar vilket 

kan vara ytterligare en förklaring. Vi kunde tidigare se att respondenterna tenderade att 

inte undersöka de möjliga finansieringsalternativen i någon större utsträckning. 

Gällande klassen låg inkomst är de en övervägande del som uppgett att de inte alls 

undersökte alternativen, vilket kan tyda på att de valt det alternativ som fanns 

tillgängligt för dem och därmed inte kunnat exempelvis finansierat lika stora delar med 

egna besparingar även om det hade velat.  
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7.3.3 Blancolån 
Ett incitament till att vidareutbilda sig är att inkomsten i framtiden kommer att vara 

större jämfört med om individen valt att inte läsa på högskola eller universitet (Willis, 

1985, s. 527). Att ha positiva ekonomiska utsikter beskriver del Río och Young (2006) 

som en orsak till att konsumenter väljer att ta blancolån. Utbildning gör att individer är 

mer säkra om sina framtida inkomster och sannolikheten är större att de med högre 

utbildning har blancolån (del Río & Young, 2006, s. 1138). Av de som har svarat på vår 

enkät och uppgett att de använt blancolån är det dock färre som har vidareutbildat sig än 

genomsnittet för samtliga respondenter. De flesta av respondenterna som uppgett att 

gymnasieskola är högsta utbildning tillhör även den yngsta ålderskategorin, vilket kan 

innebära att de inte hunnit ta universitetsexamen eller liknande. Eftersom att de är unga 

så kan de likafullt ha positiv ekonomiska utsikter eftersom att livscykeln visar på att 

äldre individer i allmänhet har högre inkomster än yngre personer (Ottaviani & 

Vandone, 2011).  

Enligt del Río och Young (2006, s. 1137) är sannolikheten att erhålla blancolån större 

för de med högre inkomster. I användandet av blancolån har konsumenter med 

vidareutbildning därmed en större möjlighet, genom högre inkomst, att använda detta 

alternativ. Dock visar studiens insamlade data att så inte är fallet. Konsumenterna med 

lägre utbildningsnivå använder blancolån i något högre omfattning. Till sammanhanget 

kan vi lyfta fram att respondenter med universitetsutbildning eller motsvarande däremot 

har en faktisk större möjlighet att använda lån utan säkerhet, men att det inte behöver 

innebära att de per automatik väljer att gör det. Ökade framtida inkomster kan vara 

förklaringen till att konsumenter väljer att ta blancolån, eftersom att de vill jämna ut 

konsumtionen över livscykeln. Beslut om lån utan säkerhet grundas däremot på 

konsumentens faktiska inkomst.  

Tidigare resonerade vi kring att äldre konsumenter inte väljer att använda blancolån, 

vilket skulle kunna förklaras genom att lån utan säkerhet är utanför deras preferensram. 

Hushållens inkomster bland konsumenter som är 60 år eller äldre ligger över 

genomsnittet för samtliga respondenter. Hela 85 procent i gruppen tillhör de två högsta 

inkomstnivåerna, varav 35 procent är höginkomsttagare, som endast är 10 procent för 

genomsnittet. Förutsättningarna att ta blancolån är därmed väldigt goda. Behovet är 

dock mindre, vilket kan vara en orsak till att alternativet är utanför preferensramen, och 

därför väljs bort (Payne, 1976, s. 384; 1982, s. 386). Det förklarar också att användandet 

av blancolån är lägre bland äldre konsumenter, trots bättre förutsättningar (del Río & 

Young, 2006). Vi resonerade även kring att blancolån borde vara utanför yngre 

konsumenters preferensram eftersom att lån utan säkerhet är dyra. Inkomsten bland 

respondenter med blancolån är lägre än genomsnittet och betydligt fler tillhör kategorin 

under median samt ingen är höginkomsttagare. En förklaring till att det framförallt är 

yngre konsumenter med lägre inkomster som har blancolån kan vara att tillgången till 

andra billigare finansieringsalternativ var begränsat (del Río & Young, 2006, s. 1120).  

Mer än hälften av respondenterna med blancolån har bolån lika stora som bolånetakets 

gräns, det vill säga 85 procent. Likviditetsbegränsade hushåll är de som skulle vilja låna 

mer än de har möjlighet till (Cox & Jappelli, 1993, s. 209). Bolånetaket sätter en gräns 

för hur mycket en konsument kan låna med bostaden som säkerhet. Eftersom att 

hushållen har blancolån är de per definition inte likviditetsbegränsade då de inte 

hämmas av bolånetaket. Däremot hade nog respondenterna innehavande blancolån och 

85 procent bolån förmodligen föredragit att alla banklånen hade haft bostaden som 

säkerhet eftersom att det hade varit ett billigare alternativ. Även om respondenterna inte 
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är begränsade i sina lånemöjligheter så har bolånetaket trots det påverkat dessa 

konsumenter finansiella situation. Blancolån är dyrare för konsumenten då 

amorteringskrav finns samt att räntorna är högre vilket leder till att hushållets utgifter 

ökar (Sveriges Riksbank, 2011, s. 309). Genom att sätta en gräns för belåningsgraden 

ämnar bolånetaket att skydda konsumenten och hindra hushållen från att ta för mycket 

skulder (Finansinspektionen, 2010a, s. 7-8). Bolånetaket omfattar dock inte blancolån 

vilket innebär att konsumenter likväl kan överskuldsätta sig. Eftersom att lånen saknar 

säkerhet innebär det att den totala kreditrisken ökar för konsumenten som tagit 

blancolån för att finansiera delar av bostadsköpet.  

Finansinspektionen argumenterar för att ökade räntekostnader är ett tillräckligt 

incitament för att undvika att ta lån utan säkerhet, vilket förmodligen stämmer för en 

rationell konsument (Riksgälden, 2010, s. 3). Blancolån används i regel när möjligheten 

att låna billigare inte finns tillgänglig (del Río & Young, 2006, s. 1120). För 

konsumenter som står mellan att inte köpa bostad eller att ta blancolån för att 

möjliggöra köpet kan man däremot argumentera för att incitamenten inte är tillräckliga. 

Frågan är om bolånetaket har stärkt konsumentskyddet. Konsumenterna i vår 

undersökning har till största del en inkomst som överstiger medianvärdet, och klarar 

således nog av högre räntekostnader. Däremot kan vi se att konsumenter tillhörande 

kategorin under median är dubbelt så många som genomsnittet för samtliga 

respondenter. En av riskerna som finns med bolånetaket är att konsumenter som är på 

marginalen, och måste använda blancolån för att kunna köpa bostad, får ännu sämre 

situation än innan regleringen infördes i och med ökade räntekostnader (Riksgälden, 

2010). Eftersom att vi inte känner till respondenternas utgifter kan vi inte uttala oss om 

huruvida de lever på marginalen eller inte. Däremot är risken större för konsumenterna 

med lägre inkomster, de tillhörande under medianen i vårt fall.  

Vidare kan vi se att det inte är någon av respondenterna med blancolån som tillhör 

kategorin låg inkomst. Kreditbedömningen gällande lån utan säkerhet baseras på 

konsumentens återbetalningsförmåga (Finansinspektionen, 2010b, s. 7), vilket kan 

betyda att de med låg inkomst inte har möjlighet att ta blancolån. För dessa 

konsumenter skulle det kunna innebära att svårigheter att köpa bostad om de saknar 

länken till att låna av tredje part eller om de inte har tillräckligt med egna besparingar.  

7.3.4 Privatlån 
Användandet av privatlån är koncentrerat till de yngre konsumenterna. Aspekter som 

talar för att den yngsta åldersgruppen är flest användare av finansieringsalternativet är 

att de tenderar att vara mer begränsade vid belåning på grund av sin inkomst. 

Lånemöjligheterna förbättras med åldern och ökade inkomster (Cox & Jappelli, 1993, s. 

205) vilket styrker studiens data som visar av att unga har svårare att köpa bostad på 

egen hand. I vår studie har 55 procent av de som använt privatlån en inkomst 

motsvarande låginkomst eller under medianen, vilket skulle förklara att de yngre 

konsumenterna har svårare att ta exempelvis blancolån som för finansiering över 

bolånetakets gräns. 

Borgensman användes i klar majoritet av unga konsumenter, vilket skulle kunna tala för 

att de är begränsade på grund av sin inkomst och därför inte kan erhålla bolån utan 

behöver hjälp av sina föräldrar. Inkomstnivåerna för respondenter med borgensman 

ligger på en jämn nivå med 25 procent i vardera kategori. Att höginkomsttagarna använt 

borgensman talar lite emot att de är likviditetsbegränsade. Konsumenterna som är 

höginkomsttagare borde, med sin goda inkomst, ha finansiella möjligheterna att ta bolån 
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på egen hand. Resterande konsumenter däremot är fördelat på låginkomst samt under 

medianinkomst, vilket tyder på att de inte kan ta bolån själva och är i behov av sin 

familj för att ha möjlighet att köpa bostad. Ur detta kan vi antyda att konsumenter som 

besitter ett nätverk inte är likviditetsbegränsade. 

7.4 Familj 
Konsumentens familj kan framförallt påverka möjligheten att använda privatlån, vilket 

kan ha en inverkan på val av finansieringsalternativ. I enkäten har vi efterfrågat 

utbildningsnivå och arbetsstatus för respondentens föräldrar. Eftersom att vi anser att 

detta inte direkt påverkar användandet av bolån och eget sparat kapital kommer vi inte 

att belysa dessa finansieringsalternativ under faktorn familj. Av den anledningen 

kommer vi endast att redogöra för familjens påverkan i användandet av blanco- och 

privatlån. 

7.4.1 Blancolån 
Blancolån används i regel när tillgången till andra billigare finansieringsalternativ är 

begränsade (del Río & Young, 2006, s. 1120). Rationellt sett hade det varit bättre för 

konsumenterna att använda något av de andra alternativen, än att ta lån utan säkerhet. 

Bolån begränsas dock i och med bolånetaket, och av de flesta respondenterna med 

blancolån har eget sparat kapital använts men likväl behövt ytterligare lån. Kvar är att 

låna privat vilket också är, rationellt sett bättre än att ta blancolån, av den orsaken att det 

är billigare samt att konsekvenserna är mindre (Simon, 1997, s. 84-86) för privatlån de 

gånger konsumenten inte kan betala tillbaka lånet. En anledning till att det är så få av 

hushållen med blancolån som använt sig av privata lån kan vara att de saknar länken till 

andra hushåll som inte är lånebegränsade (Cox, 1990, s. 212). I enkäten frågade vi efter 

bakgrundsfakta gällande respondentens föräldrar. Eftersom att utbildning är relaterat till 

högre lön (Willis, 1985, s. 527) borde föräldrar med universitetsutbildning ha större 

möjlighet att överföra ekonomiska resurser till sina barn. Något färre än genomsnittet 

hade vidareutbildning, och vi anser att vi inte kan inte hitta något samband mellan 

föräldrarnas utbildningsnivå och konsumenter med blancolån. Respondenterna uppgav 

även att de flesta av föräldrarna har heltid som arbetsstatus vilket skulle kunna tyda på 

att de besitter ekonomiska resurser. Någon förklaring till varför konsumenterna med 

blancolån inte valt att ta privatlån kan vi därmed inte utläsa från studiens data. Hur 

relationen ser ut mellan de båda parterna skulle kunna vara en orsak till att de inte fått 

låna av sina föräldrar, med det var däremot inget vi frågade om i enkäten. 

7.4.2 Privatlån 
När en konsument ska använda sig av privatlån spelar ens kontaktnät en stor roll (SCB, 

2006, s. 259). Familjen tillhör det kontaktnät som konsumenten kan använda sig av för 

att finansiera sitt bostadsköp genom privatlån. En viktig faktor i detta sammanhang är 

tillgången till ett nätverk som medför fördelar (Christakis, 2010, s. 312), i vårt fall i 

form av möjligheten att få privatlån. Vår studie visar på att nätverket som använts vid 

finansiering av en tredje part består till stor del av ens familj, där föräldrarna står för 85 

procent av överföringarna. Familjen påverkar och influerar därmed konsumenten i 

beslutsprocessen när denne ska utvärdera det alternativ som finns att tillgå.  

Även om konsumenten har en familj så varierar förutsättningarna bland konsumenterna 

att erhålla privatlån. Konsumenten kan förfoga över ett stort nätverk, det fordras dock 

att någon har ekonomiska resurser att dela med sig av. För att använda detta 

finansieringsalternativ kan ett kapitalstarkt nätverk vara nödvändigt. I vår enkät frågade 

vi efter föräldrarnas utbildning för att kunna göra en bedömning om familjens 
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finansiella situation. Utbildning påverkar vanligtvis en individs lön och när vi tittat på 

respondenternas utbildning kontra deras inkomst kan vi se att de som läst på universitet 

eller motsvarande har högre löner än de som endast gått ut gymnasiet. 

Humankapitalteorin stödjer detta (Texiera, 2007; Willis, 1985, s. 527) och vi antar 

därför att liknande samband även gäller föräldrar med vidareutbildning. Ser vi till 

föräldrarnas utbildning bland de som genomfört ekonomiska transfereringar mellan 

familjegenerationer har två tredjedelar vidareutbildat sig. Det är fler än nivån bland 

samtliga respondenters föräldrar varav ungefär hälften har vidareutbildning, vilket kan 

tyda på att föräldrar som överfört ekonomiska resurser har högre inkomst och därmed 

haft större möjlighet att ge privatlån än de som inte har högre utbildningsnivå.  

För att inte enbart basera inkomsten på föräldrarnas utbildningsnivå frågade vi därför 

även i enkäten om deras anställningsform eftersom att arbetsstatus påverkar inkomsten, 

och därigenom förmågan att överföra finansiella resurser till sina barn. Föräldrarnas 

arbetsstatus visar att en majoritet (70 procent) är heltidsanställda. Att de flesta föräldrar 

fortfarande arbetar visar på att de kanske är mer benägna att ge lån, vilket kommer från 

att individer som är aktiva på arbetsmarknaden generellt sett har högre inkomst än de 

som slutat arbeta (Gulbrandsen & Langsether, 2003, s. 149). Samtidigt har en fjärdedel 

av konsumenternas föräldrar en arbetsstatus motsvarande pensionär vilket skulle kunna 

tala för att inkomst från arbete inte nödvändigtvis är ett måste för att ge sina barn 

finansiella lån. En förklaring till att de har ekonomiska resurser att dela med sig av kan 

vara deras ålder. Pengar har ett tidsvärde och genom ränta på ränta effekten har kapital 

möjlighet att växa (Keown, 2013, s. 20, 64). Pensionärer har under sin livscykel haft 

möjligheten att ackumulera sparat kapital (SCB, 2010, s. 48) i större utsträckning än 

yngre hushåll och har därmed större möjligheter att ge privatlån och gåvor. Det gäller 

dock även föräldrar som inte gett privatlån.  

Liknande samband som vi analyserat för privatlån kan vi se för användandet av 

borgensman vid bostadsköpet, då konsumentens nätverk är av stor betydelse vilket visas 

i att konsumenter uteslutande har använt sin familj i form av föräldrar som borgensman. 

Vidare ser vi även här att antalet med vidareutbildning och heltidsanställning bland 

föräldrarna som agerar borgensmän är högre än genomsnittet i studien. 

Sammantaget för konsumenter som använt sig av finansiering av tredje part, genom 

privatlån alternativt i form av borgensman, är att de inte är lånebegränsade eftersom att 

de har länken till andra hushåll i sitt nätverk som inte är begränsade (Cox, 1990, s. 212) 

som kan bistå med kapital. Finansiella resurser överförs dock oftare till 

likviditetsbegränsade hushåll och det är troligt att många av dessa konsumenter hade 

haft betydligt svårare att köpa bostad om de saknat länken till de kapitalstarka hushållen 

(Cox, 1990; Cox & Jappelli, 1990; Guiso & Jappelli, 1991). Av de som har tagit 

privatlån är det 35 procent som har tillräckligt, det vill säga 15 procent eller mer, eget 

sparat kapital för att finansiera bostadsköpet över bolånetakets gräns. Dessa hushåll har 

genom kombinationen av privatlån och sparande lyckats ta mindre bolån och kan 

därmed hålla nere hushållets kostnader. Övriga 65 procent har tillsammans med bolån 

använt kombinationer av de övriga alternativen till bostadsfinansieringen. De har inte 

haft tillräckligt med besparingar för att kunna genomföra bostadsköpet på egen hand 

utan behövt ytterligare belåning i form av blanco- eller privatlån. Utan dessa lån hade 

hushållen eventuellt behövt vänta med bostadsköpet alternativt köpa en mindre bostad. 

Intergenerationella transfereringar är av stor betydelse i samhället (Gulbrandsen & 

Langsether, 2003, s. 152; SCB, 2006, s. 267).   
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8. SLUTSATSER 
 
 
Vi har i enighet med studiens problemformulering studerat hur konsumentens olika 

förutsättningar påverkar valet av finansieringsalternativ vid köp av bostad. Vidare har 

vi i linje med syftet ämnat belysa hur förutsättningar i form av sociodemografiska 

faktorer påverkar detta val. Utifrån analysen kommer vi i detta avslutande kapitel att 

redogöra våra slutsatser och rekommendationer samt några tankar om vidare forskning 

inom området. 

 

8.1 Slutsatser 
Vi kan i vår studie se att engagemanget bland konsumenterna vid bostadsköp tenderar 

att vara lågt vilket det enligt teorin inte bör vara då det rör sig om ett komplext köp. 

Vidare ser vi att flest konsumenter använder sig av alternativen bolån och eget sparat 

kapital. För de som behöver ytterligare finansiering används därefter blancolån och 

privatlån. En del konsumenter väljer även att använda sig av borgensman vid 

bostadsköpet. I vilken utsträckning som konsumenterna väljer att använda de olika 

alternativen påverkas av konsumentens individuella situation. Finansieringen består till 

störst del av bolån, med ett medianvärde på 75 procent. Skillnader vi kan se bland 

respondenterna är att yngre konsumenter har en högre belåningsgrad än äldre. 

Respondenter som valt att inte alls ta bolån tillhör den sista ålderskategorin och är 60 år 

eller äldre. Förklaringen till skillnaderna ligger i användandet av de övriga alternativen. 

Graden av skulder i form av bolån, men även blancolån, är hög de gånger när billigare 

finansieringsalternativ inte funnits tillgängligt för konsumenten. 

Baserat på analysen av studiens data kan vi utifrån teorierna argumentera för att ålder 

och inkomst är det två faktorerna som har störst inverkan på konsumenten i val av 

finansieringsalternativ. Även faktorn familj är av stor betydelse, då främst när det gäller 

alternativet lån av tredje part. Vi kan se att ålder och inkomst är beroende av varandra. 

Med åldern följer ökade inkomster och bättre förutsättningar vid bostadsfinansieringen. 

Åldern har störst påverkan gällande alternativet eget sparat kapital. Tidsvärdet på 

pengar gör att de yngre hushållen inte har samma möjligheter att ackumulera lika 

mycket kapital som äldre konsumenter. Det kan förklaras med att de äldre 

konsumenterna har haft en längre tidsperiod på sig att spara och ta del av ränta på ränta 

effekten vilket resulterat i att de haft mer eget kapital tillgängligt vid bostadsköpet. 

Vidare kan vi se att äldre konsumenter har högre inkomster vilket också har effekt på 

möjligheten att spara mera. Vinst från försäljning av tidigare bostad, som del av den 

kontanta insatsen, har angetts av konsumenter i de två äldsta åldersgrupperna. 

Tidsaspekten är av betydelse även gällande värdeökningar, vilket är något som yngre 

konsumenter och förstagångsköpare inte innehar fördel av.  

Sambanden vi ser gällande faktorn ålder är, att yngre konsumenter tenderar i mindre 

utsträckning att använda sig av eget kapital och största finansieringen med sparande 

sker av de äldre. Det vi kan konstatera gällande bolån är att unga konsumenter har högst 

belåningsgrader. För att vara säker på att kunna köpa bostad är sparande viktigt 

eftersom att möjligheten att ta både blancolån och privatlån ligger i andras händer 

eftersom att motparten som lånar ut pengar beslutar om att bevilja lånet eller ej. Därför 

kan vi säga att bolånetaket har gjort det svårare att köpa bostad ur den aspekten att 

yngre konsumenter inte lika lätt kan spara ihop till kontantinsatsen.   
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Användandet av blancolån är till stor del koncentrerat till unga hushåll i åldrarna 20 till 

39 år med inkomster lägre än genomsnittet för samtliga respondenter. Förutsättningar 

att ta blancolån är bättre för äldre konsumenter i och med att de har högre inkomster. Vi 

kan däremot se att den äldsta gruppen av konsumenter som är kapitalstarka och har bra 

ekonomiska förutsättningar avstår från att ta lån utan säkerhet. Förklaringen kan vara att 

blancolån inte tillhör deras preferensram eftersom att lånen är dyrare samt att de har 

tillgång till andra billigare finansieringsalternativ. I brist på andra alternativ använder de 

unga konsumenterna blancolån även om det rationellt sett hade varit med fördelaktigt att 

använda till exempel eget kapital eller privata lån. För att bedöma möjligheten att ta 

privatlån har vi tittat på föräldrarnas utbildning och arbetsstatus. Något samband i att 

konsumenterna med blancolån saknar länken till föräldrar att låna pengar av kunde vi 

inte utläsa från studiens data. De flesta föräldrarna har heltidsanställning, och likt 

genomsnittet har hälften vidareutbildning. Även om förutsättningarna att överföra 

ekonomiska resurser finns, kan anledningen till begränsad tillgång till privatlån bero på 

andra orsaker. Vi har tillexempel inte undersökt hur relationen ser ut inom familjen 

vilket också skulle kunna medföra länken saknas till detta finansieringsalternativ.  

Något att framhålla gällande nyttjandet av blancolån är att mer än hälften har använt 

bolån lika stora som belåningsgränsen på 85 procent. Konsumenterna har också sämre 

inkomster än genomsnittet för samtliga konsumenter. De som påverkas kraftigast av de 

allmänna råden gällande taket av belåningsgraden är konsumenterna som förfogar över 

höga belåningsgrader och blancolån, det eftersom att finansieringskostnaden blir högre 

än innan bolånetaket infördes då de inte kan låna hela köpesumman med bostaden 

säkerhet. Skuldsättningsgraden blir oförändrad och är på nivåer som Finansinspektionen 

anser osunda. Bolånetakets konsumentskydd inkluderar inte denna grupp av individer, 

utan skyddet når endast de som klarar sig utan blancolån och därmed får minskad 

belåningsgrad än om de tagit fullt lån i bostaden.  

När det kommer till användandet av lån av tredje part kan vi konstatera att 

konsumenterna nästan uteslutande har använt sig av sin familj, i form av föräldrar som 

givit sina barn privatlån eller agerat borgensman på bolånet. För att ens familj ska kunna 

hjälpa till vid finansieringen gäller det att de inte är likviditetsbegränsade och besitter 

ekonomiska resurser att dela med sig av. I vår studie kan vi se att de med privatlån har 

kapitalstarka föräldrar baserat på att de till störst del är heltidsanställda, samt att fler än 

genomsnittet har vidareutbildning. Ungefär var femte person har tagit privata lån vid 

bostadsfinansieringen och av dessa är det bara 35 procent som har tillräckligt med egna 

besparingar och därmed hade kunnat köpa bostaden på egen hand. Genom att erhålla 

privatlån kan vi se att hushållet istället tar lägre bolån. Övriga 65 procent använde 

privatlån, blancolån och eget sparat kapital i olika kombinationer. Förutsatt att samtliga 

besparingar har använts vid köpet hade det varit svårare för dessa konsumenter att köpa 

bostad utan länken till sina nätverk. Möjligen hade de kanske varit tvungna att köpa 

bostad senare i livet alternativt en till lägre pris för att hålla nere kontantinsatsen.  

Ur studiens data kan vi utläsa ett tydligt samband gällande privatlån, att det främst 

används av konsumenter i unga åldrar, vilket kan förklaras genom att de har svårare att 

spara ihop pengar på grund av tidsaspekten och att de generellt sett har lägre inkomster. 

Av de med privatlån är inkomstnivåerna lägre än genomsnittet, 55 procent har låg- eller 

under medianinkomst, och av studiens respondenter med låg inkomst är det ingen som 

har blancolån. För dessa är därmed privatlån en viktig del i bostadsköpet. Familjen är 

därmed en faktor som påverkar konsuments förutsättningar att välja 
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finansieringsalternativ och det sociala nätverket är således en aspekt som påverkar 

möjligheten att köpa bostad för vissa begränsade hushåll. 

Sammanfattningsvis tenderar de yngre konsumenterna att ha högre belåningsgrader och 

i större utsträckning använda sig av blanco- och privatlån samt borgensman. Av de som 

inte haft tillräckligt med egna besparingar tillhör hälften gruppen 20 till 29 år. 

Inkomstnivåerna gällande konsumenter som inte haft möjlighet att använda sparande är 

även lägre, framförallt är låg- och under medianinkomst fler och ingen är 

höginkomsttagare. Konsumenterna som är 60 år eller äldre har generellt sett låga bolån 

och använt mycket eget sparat kapital. Ingen har använt blancolån och det är endast en 

med privatlån. I studien kan vi se att de med lägre inkomster i stor utsträckning har 

behövt använda blancolån och privatlån för att möjliggöra köpet. Som vi skrivit ovan är 

konsumentens inkomst en påverkande faktor när det kommer till att låna pengar på 

kreditmarknaden men även till möjligheten att spara pengar till bostadsköpet. Eftersom 

att varje hushåll har olika inkomster påverkas de därmed olika av bolånetaket. Med det 

kan vi se att sociala klasser baserat på inkomst tenderar att fatta olika beslut i valet av 

finansieringsalternativ. Ser vi till låg och under medianinkomst går det att utläsa att de i 

större utsträckning använt blanco- och privatlån som bostadsfinansiering.  

Unga konsumenter får svårare att komma in på bostadsmarknaden eftersom att de inte 

har lika möjligheter att spara ihop tillräckligt med pengar till kontantinsatsen. 

Tillgången till blancolån är även sämre eftersom att inkomsterna, som generellt sett är 

lägre, påverkar kreditbeslutet. I studien påvisas även att dessa konsumenter är de som 

framförallt använder privatlån. Vi kan inte uttala oss om individer som vi inte har 

undersökt men tycker ändå att vi kan säga att konsumenter i yngre åldrar är mer 

beroende av andra, i form av blanco- och privatlån, om de ska ha möjlighet att köpa 

bostad. Det beror på begränsningar i att ta bolån (bolånetaket) och eget sparat kapital. 

Eftersom att förutsättningarna varierar finns risken att bolånetaket gör det svårare för 

unga konsumenter att komma in på bostadsmarknaden.  

8.2 Praktiska rekommendationer  
Med vårt perspektiv ”konsumenten ur ett samhällsperspektiv” som utgångspunkt anser 

vi det relevant att ge rekommendationer till konsumenter och långivare eftersom att de 

är påverkade av bolånetaket. I och med att konsumentens förutsättningar varierar 

kommer vi även att ge förslag till andra alternativ till bolånetaket då det kan vara av 

intresse för samhällsutvecklare och politiker.  

8.2.1 Konsumenterna och långivarna 
Eftersom att eget sparat kapital har blivit allt viktigare är vår rekommendation till 

kommande bostadsköpare är att börja spara i tid om de ska kunna köpa bostad utan dyra 

blancolån eller med hjälp av privatlån. Som vi tidigare analyserat är tidsvärdet på 

pengar av stor betydelse och det är därför bra att börja spara så fort möjligheten finns 

om planerna är att köpa bostad någon gång i framtiden. Genom att undvika att ta 

blancolån kan konsumenten även hålla nere kostnaderna och på så sätt erhålla en stabil 

ekonomi i enighet syftet bakom det allmänna rådet.  

Vid val av finansieringsalternativ har konsumenterna ett stort ansvar i att ta reda på vad 

det innebär att ha ett bo- eller blancolån, eftersom att det gäller deras ekonomiska 

situation. Blancolån, vilket har blivit vanligare i samband med bolån, innebär en större 

risk och långivarnas roll i sammanhanget blir att vara informatörer. När det kommer till 

konsumentens valmöjligheter anser vi att det är viktigt att bankerna tydliggör 
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kostnaderna som ett lån medföljer, i synnerhet gällande lån utan säkerhet och dess 

eventuella konsekvenser. Genom det kan konsumenten själv göra ett medvetet val 

angående bostadsfinansieringen. Ett samspel mellan de båda parterna är viktigt för att 

konsumenten inte ska påverkas i en negativ riktning vid bostadsköpet.  

8.2.2 Alternativ till bolånetaket 
För att göra det möjligt för en bredare skara konsumenter att finansiera sitt bostadsköp 

skulle bolånetaket kunna ersättas med ett amorteringskrav, vilket skulle innebära att 

hela bostaden kan belånas. Skillnaden jämfört med innan införandet av bolånetaket är 

att konsumenterna är tvungna att börja betala av lånet direkt, vilket innan inte var ett 

krav då låntagaren hade möjlighet att endast betala ränta. Med rekommendationen 

kommer för- och nackdelar. Ett amorteringskrav innebär att konsumenterna inte är i 

behov av blanco- eller privatlån för att kunna köpa bostad vilket är positivt då det 

medför att skillnaderna i konsumenternas förutsättningar inte är lika betydande. Det 

jämfört med att i dagens kontext då skuldsättningsgraden fortfarande kan vara hög och 

ha ett bolånetak på 85 procent i kombination med att en del konsumenter använder 

blancolån på upp till 15 procent av bostaden. Även om belåningsgraden på kort sikt 

kommer att vara högre med ett amorteringskrav, så är risken mindre i den bemärkelsen 

att hela finansieringen innehar säkerhet vilket är positivt för konsumententskyddet. 

Nackdelen med ett sådant krav är en hög belåningsgrad till en början, och därigenom en 

betydande exponering mot risker på bostadsmarknaden och dess utveckling. 

Amorteringskravet minskar däremot konsumenternas belåningsgrad på sikt vilket är i 

linje med ett av argumenten till införandet av bolånetaket.  

Utöver ett amorteringskrav är ett annat alternativ att höja gränsen på bolånetaket, 

exempelvis till 90 eller 95 procent. Det förutsätter fortfarande att konsumenterna 

behöver eget sparat kapital eller annan finansiering än bolån för att ha möjlighet att 

köpa bostad. Däremot sänks kravet på konsumenterna och dess förutsättningar påverkar 

inte bostadsköpet lika mycket. Eftersom att Finansinspektionen har satt en gräns på 85 

procent går det att argumentera för att en höjd gräns inte ger den effekt som eftersträvas. 

För att det inte ska ske är ett alternativ att lån som överstiger bolånetakets nuvarande 

gräns måste kombineras med en prisfallsförsäkring. På så sätt kan risken som höga 

belåningsgrader medför undvikas. Marknaden för prisfallsförsäkringar är något vi anser 

kan utvecklas och erbjudas till konsumenterna som ett komplement till bolånetakets 

allmänna råd.  

Sammanfattningsvis menar vi på att bolånetaket kan behöva vidare granskning, i 

kombination med att övriga förslag ses över. Endast ett alternativ behöver kanske inte 

vara den bästa lösningen, utan olika kombinationer av bolånetak, prisfallsförsäkring och 

amorteringskrav skulle kunna vara ett bra alternativ. Det är inget vi kan uttala oss om 

utan hänvisar till att vidare forskning behövs för att kunna fastställa vad som är bäst 

både för konsumenten och den finansiella stabiliteten.  

8.3 Vidare forskning 
I vår studie har vi försökt att lyfta fram hur konsumenten påverkas av bolånetaket och 

deras förutsättningar att köpa bostad. Inom ämnet har vi framförallt tagit del av tidigare 

forskning som berör likviditetsbegränsade hushåll vilket skulle kunna jämställas med 

bolånetaket i den bemärkelsen att hushållen begränsas i sina lånemöjligheter. 

Bolånetaket omfattar samtliga som köper bostad medan forskningen om 

likviditetsbegränsningar gäller konsumenter som vill låna mer än det har möjlighet till 

men hämmas på grund av sin egen finansiella situation. Forskning inom val av 
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alternativ och tillvägagångssätt vid bostadsfinansieringen till följd av ändrade 

förutsättningar på bostadsmarknaden har vi däremot inte specifikt kunnat hitta. Vår 

studie bidrar därmed kunskap gällande detta område och teorier samt vetenskapliga 

artiklar har varit underlag för våra slutsatser.  

Utifrån vår studie har det väckts många tankar kring bolånetaket och förslag på vidare 

forskning inom området. I vårt arbete har vi inte undersökt hur bolånetaket påverkat 

konsumenter som inte har möjlighet att köpa en bostad till följd av regleringen, de vill 

säga konsumenter som blir undanträngda från bostadsmarknaden på grund av att de inte 

kan ta full belåning i bostaden. Det skulle kunna utmynna i att undersöka huruvida 

bolånetaket har lett till utestängningar av vissa befolkningsgrupper på den svenska 

bostadsmarknaden. Vidare skulle det även vara intressant att forska kring bolånetakets 

effekter bland konsumenter som befinner sig på marginalen och hur deras finansiella 

situation påverkats av införandet av bolånetaket.  

För att kunna fastställa bolånetakets påverkan på konsumenter alternativt på samhället i 

stort hade ”före och efter” forskning varit intressant, det vill säga hur konsumenten 

finansierade bostadsköpet innan och efter införandet av bolånetaket för att på så sätt 

kunna göra jämförelser. Ett alternativt förslag till bolånetaket är amorteringskrav, vilket 

innebär att konsumenten kan ta fullt lån i bostaden men måste börja amortera direkt på 

lånet. Vidare forskning inom effekter av ett amorteringskrav hade varit intressant att 

ställa mot bolånetakets effekter. Det för att se om effekterna av kravet hade varit mindre 

och om det skulle underlätta för olika kohorter att finansiera sitt bostadsköp. 
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9. SANNINGSKRITERIER 
 
 
För att låta läsaren bedöma trovärdigheten i studien kommer vi i detta kapitel att 

redogöra för studiens reliabilitet, replikerbarhet och validitet.  

 

9.1 Reliabilitet 
En undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att studiens observationer inte 

påverkas av vem det är som genomför mätningen samt i liten utsträckning påverkas av 

tillfälligheter (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152). Studien som vi har genomfört anser vi 

ha god reliabilitet eftersom att vi har använt oss av standardiserat tillvägagångssätt vid 

genomförandet i form av att samtliga respondenter har erhållit identiska enkäter. Med 

detta har vi försökt att minimera slumpens inverkan på studien till ett minimum och 

göra den tillförlitlig. Graden av överensstämmelse mellan observationerna som 

insamlats vid olika tidpunkter påverkar även reliabiliteten (Bryman & Bell, 2005, s. 

204) och stabilitet. Vi kan se i undersökningens data att valet av finansieringsalternativ 

skiljer mellan åldersgrupper. Beroende på vem det är som svarar på enkäten kan därmed 

resultatet variera. För att öka reliabiliteten har vi varit noga med att redogöra för 

studiens urval och hur vi gått tillväga när vi distribuerat enkäten. Förutsatt att 

lagstiftningen och de allmänna råden rörande den svenska bostadsmarknaden är 

oförändrade anser vi studiens reliabilitet är god.  

Interbedömarreliabiliteten är hur vi tolkar studiens data (Bryman & Bell, 2005, s. 94). 

Enkäten är uppbyggt på demografiska data samt frågor kring bostadsfinansieringen och 

vi efterfrågar inte konsumentens åsikter kring finansieringsalternativen. Analys och 

slutsatser baseras på fakta om konsumentens situation genom stöd i valda teorier. Vi 

anser därför att internbedömarreliabiliteten är god. Det skall dock framhållas att 

tolkning av teorier kan påverka studiens reliabilitet. 

9.2 Replikation 
Vi har försökt att vara väldigt tydliga med hur tillvägagångssättet av denna studie har 

gått till, för att på så sätt underlätta för framtida replikationer (Bryman & Bell, 2005, s. 

102). Det tar sin form i kapitlet om praktisk metod där vi beskriver hur enkäten är 

konstruerad samt hur frågorna är kopplade till valda teorier. Vidare har vi försökt 

genomföra studien på ett objektivt vis vilket är en förutsättning för att studien ska gå att 

replikera. Enkäten som använts i studien finns bifogad som appendix vilket underlättar 

om någon vill replikera undersökningen. Vi anser att studien har hög grad av 

replikation. 

9.3 Validitet 
Intern validitet syftar till att förklara hur väl den teoretiska referensramen 

överensstämmer med den operationella definitionen (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 150-

151). Med det menas hur väl studien har överfört teoretiska begrepp till något mätbart. 

Ett exempel i studien är när vi mätt inkomst och sparande, respondenten har då i en 

öppen fråga fått ange årsinkomst samt hur mycket de finansierade med eget sparat 

kapital, vilket vi anser är ett bra sätt att överföra begreppen till något mätbart. En 

förutsättning för att studien ska ha en hög intern validitet är att respondenterna uppfattar 

frågorna på det vis som studien avser. Genom en välutformat enkät och god 

operationalisering vill vi säkerställa att respondenterna inte gör egna tolkningar.  
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Extern validitet berör huruvida studiens resultat kan generaliseras i en annan kontext än 

den undersökningen har genomförts (Bryman & Bell, 2005, s. 49). Begränsningar vi ser 

i vår studie är att antalet observationer kan anses vara för litet, endast 108 stycken. När 

vi fördelat respondenterna i olika grupper, exempelvis på inkomstnivå, var 

observationerna i vissa kategorier få vilket ger stort utslag i procentsatserna. Genom att 

säkerställa statistiska samband hade vi fått högre giltighet i våra slutsatser. Vi ser dock 

att sambanden och tendenser i studien är trovärdiga men kanske bör beaktas mer som 

indikationer. Studien fokuserar på tre utvalda faktorer; ålder, inkomst och familj, vilket 

innebär att risken finns att vi missat andra viktiga faktorer eller nyanser av faktorer. 

Eftersom att vi enbart drar slutsatser kring dessa tycker vi inte att det påverkar 

resultatet. Resultatet kan ses som en grund för vidare forskning för att sedan kunna 

undersöka andra, mer specifika faktorer.   

Studien var ämnad att undersöka två populationer, konsumenter som har köpt och de 

som planerar att köpa bostad. Vid insamling av data fick vi in väldigt lite svar från 

andra delen av populationen och valde därför att inte ta med den i empiri, analys och 

slutsatser, vilket skulle kunna påverka studiens resultat. Eftersom att vi främst ämnade 

undersöka konsumenter som färdigställt köpet, anser vi att bortfallet inte påverkar 

studien negativt. Fördelen med konsumenter som redan köpt bostad är att de vet utfallet 

av den faktiska finansieringen, vilket inte gäller för den andra populationen. Genom att 

enbart undersöka dessa är det mer troligt att slutsatserna inte grundas på spekulationer, 

vilket är en risk som annars funnits.  

Vår studie anser vi har god generaliserbarhet i städer liknande Umeå, som är orten där 

undersökningen genomförts, och menar att studien har en god extern validitet. Tidigare 

i arbetet har vi argumenterat för att det är viktigt att omfatta respondenter i de olika 

åldersgrupperna samt att både bostadsrätter och småhus i varierande prisklasser 

representeras i observationerna. Fördelningen i ålder var relativt jämn, med någon grupp 

som var över- och underrepresenterad. Åldersfördelningen kan antas vara generaliserbar 

då vi menar att det viktigaste är att samtliga åldrar är med. Även uppdelningen mellan 

bostadsrätter och småhus var jämn. Mer centralt är dock att titta på prisnivåerna 

eftersom att det påverkar hur mycket som konsumenten måste betala över 

belåningsgränsen på 85 procent. Även ur denna aspekt var samtliga prisklasser 

representerade vilket är bra för generaliserbarheten.  
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Bilaga 1 - Enkäten 
 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete vid Umeå Universitet. Studien berör 

bolånetaket och det vi vill undersöka är hur konsumenter går tillväga för att finansiera 

sitt bostadsköp.  

Vi skulle uppskatta om Ni tog er tid att svara på enkäten. Den innehåller 25 frågor och 

tar ca 5 minuter att genomföra. Era svar kommer att vara en central del i vårt arbete och 

kommer att behandlas anonymt.  

Undersökningen sker i samarbete med Nordea i Umeå. 

 

 

Vänligen  

Sanne Nilsson och Jonathan Kullman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har Ni några frågor angående enkäten eller vill ta del av resultaten kan ni maila till oss: 

sani0020@student.umu.se     eller  joku0007@student.umu.se 
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Tillvägagångssätt vid köp av bostad 

 

Del I 

 

1. Ålder 

o 20-29 

o 30-39 

o 40-49 

o 50-59 

o 60+ 

 

2. Är det första gången du köper bostad? 

o Ja 

o Nej 

 

3. Med vem sker bostadsköpet? 

o Ensam 

o Sambo/Gift 

o Annan: ___________________________________ 

 

4. Vad är din högsta utbildningsnivå? 

o Grundskola 

o Gymnasieskola 

o Högskola/Universitet 

 

5. Vid medköpare av bostad. Vad är dennes högsta utbildningsnivå? 

o Har ingen medköpare 

o Grundskola 

o Gymnasieskola 

o Högskola/Universitet 
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6. Vad är din arbetsstatus? 

o Heltid   

o Deltid 

o Visstidsanställd 

o Egen företagare 

o Arbetssökande 

o Studerande 

o Annan: ___________________________________                  

                                                                                    

 

 

7. Vid medköpare, vad är dennes arbetsstatus? 

o Har ingen medköpare 

o Heltid 

o Deltid 

o Visstidsanställd 

o Egen företagare 

o Arbetssökande 

o Studerande 

o Annan: ___________________________________ 

 

8. Vad är din årslön före skatt (brutto)? 

 

Ange i kronor: ________________________________ 

 

 

 

9. Vid medköpare, vad är dennes årslön före skatt (brutto)? 

 

Ange i kronor: ________________________________ 

 

 

10.  Har någon av Era föräldrar universitet/högskoleutbildning? 

o Ja 

o Nej 

 

11.  Om ja, vilka?  Ni kan välja flera alternativ. 

o Mamma  

o Pappa 

o Medköparens Mamma 

o Medköparens Pappa 
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12. Vilken arbetsstatus har Era föräldrar?  Ni kan välja flera alternativ. 

o Heltid 

o Deltid 

o Visstidsanställd 

o Egen företagare 

o Arbetssökande 

o Studerande 

o Annan: ___________________________________ 

 

13. Har du köp bostad? 

o Ja 

o Nej, planerar att köpa 

 

Del II  

 

Har du svarat ja på föregående fråga, vänligen svara på fråga 14-26 

 - Har du svarat nej, hoppa till fråga 27 

 

 

14.  Vilken bostadstyp har Ni köpt? 

o Villa/Radhus 

o Bostadsrätt 

 

15.  Är bostaden köpt efter 1 oktober 2010? 

o Ja 

o Nej 

 

16.  Vilka finansieringsalternativ fanns tillgängliga för Er vid köp av bostaden? 

 Ni kan välja flera alternativ. 

 

o Lån med den köpta bostaden som säkerhet (bolån) 

o Annat banklån (blancolån) 

o Lån/gåva av privatperson 

o Egna besparingar 

o Annat 
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17.  Hur mycket var den totala köpesumman för bostaden? 

 

Ange i kronor: ________________________________ 

 

 

18.  Hur stor del av köpesumman har finansierat med lån med den köpta bostaden som  

 säkerhet (bolån)?  

 

Ange i procent: ________________________________ 

 

 

19.  Hur stor del av köpesumman har finansierats med andra banklån (blancolån)? 

 

Ange i procent: ________________________________ 

 

20.  Hur stor del av köpesumman har finansierats med lån/gåva från privatperson? 

 

Ange i procent: ________________________________ 

 

 

21.  Hur stor del av köpesumman har finansierats med egna besparingar? 

 

Ange i procent: ________________________________ 

 

 
 

22.  Har ni använt finansiering som ej angetts ovan, i så fall vilken?  

 

 

23.  När Ni beslutade att om att köpa bostad, i vilken grad undersökte Ni samtliga ovan   

 nämnda finansieringsalternativen? Ringa in det som ni anser stämmer in på Er.  

 

Exempelvis samla in information och jämföra alternativen. 

Instämmer inte              Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 

 

24.  Om Ni har erhållit lån/gåva, utav vem i så fall? Någon av hushållets: 

 Ni kan välja flera alternativ. 

o Föräldrar 

o Annan privatperson 

o Inget privatlån/gåva 
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25.  Har Ni använt Er av borgensman på bolånet? En borgensman är en person som förpliktar sig att betala 

lånet om låntagaren inte kan fullfölja sina åtaganden. 

o Ja 

o Nej 

 

26. Om Ni har använt er av borgensman, vem står med på bolånet? 

Ni kan välja flera alternativ. 

o Föräldrar 

o Annan privatperson 

o Har inte använt borgensman 

 

 

Del III 

 

 

Del III svaras av dig som planerar att köpa bostad 
- Ni som svarat på del II är klara, vänligen skicka in enkäten. 

 

 

 

 

27. Vilken bostadstyp planerar Ni att köpa? 

o Villa/Radhus 

o Bostadsrätt 

 

28.  Vilka finansieringsalternativ finns tillgängliga för Er vid köp av bostaden? 

 Ni kan välja flera alternativ. 

 

o Lån med den köpta bostaden som säkerhet (bolån) 

o Annat banklån (blancolån) 

o Lån/gåva av privatperson 

o Egna besparingar 

o Annat 
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29.  Hur stor är den tilltänkta köpesumman för bostaden? 

 

Ange i kronor: ________________________________ 

 

 

30.  Hur stor del av köpesumman planerar Ni att finansiera med lån som har bostaden som  

 säkerhet (bolån)?  

 

Ange i procent: ________________________________ 

 

 

31.  Hur stor del av köpesumman planerar Ni att finansiera med andra banklån (blancolån)? 

 

Ange i procent: ________________________________ 

 

32.  Hur stor del av köpesumman planerar Ni att finansiera med lån/gåva från privatperson? 

 

Ange i procent: ________________________________ 

 

 

 

33.  Hur stor del av köpesumman planerar Ni att finansiera med egna besparingar? 

 

Ange i procent: ________________________________ 

 

 
 

34.  Har ni planerat att använda finansiering som ej angetts ovan, i så fall vilken?  

 

 

35.  När Ni beslutade att om att köpa bostad, i vilken grad undersökte Ni samtliga ovan   

 nämnda finansieringsalternativen? Ringa in det som ni anser stämmer in på Er.  

 

Exempelvis samla in information och jämföra alternativen. 

Instämmer inte              Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 

 

36.  Om Ni planerar att erhålla lån/gåva, utav vem i så fall? Någon av hushållets: 

 Ni kan välja flera alternativ. 

o Föräldrar 

o Annan privatperson 

o Inget privatlån/gåva 
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37.  Har Ni planerat att använda Er av borgensman på bolånet? En borgensman är en person som förpliktar 

sig att betala lånet om låntagaren inte kan fullfölja sina åtaganden. 

o Ja 

o Nej 

 

38. Om Ni planerat att använda Er av borgensman, vem ska stå med på bolånet? 

Ni kan välja flera alternativ. 

o Föräldrar 

o Annan privatperson 

o Har inte använt borgensman 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan. 

 

Vänligen 

Sanne Nilsson och Jonathan Kullman 
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Bilaga 2 - Översiktsbild: Urval och svarsfrekvens 
 

 

Urval Småhus  Bostadsrätter  Totalt 

Kanal 5.2.1 Lagfartsregister 

5.2.2 Bostadsrätter byggda 

efter införandet av 

bolånetaket 

 

Pappersenkät 157 st. 162 st. 319 st. 

Kanal 5.2.3 Fastighetsmäklare och bostadsorganisationer  

Webbenkät Urval: 100 st. Bortfall: 6 st. 94 st. 

Totalt urval Samtliga kanaler 413 st. 

   

Population 
1. Konsumenter som köpt 

bostad 

2. Konsumenter som 

planerar att köpa 
Totalt 

Antal svar 

Pappersenkät 
103 st.  - 103 st. 

Webbenkät 27 st. 4 st.  31 st. 

Bortfall - 22 st.  - 4 st. - 26 st. 

Totalt 108 st. 0 st.  

Totala antalet 

respondenter 
1. Konsumenter som köpt bostad 108 st. 

   

Svarsfrekvens Totalt: 26 % 

Internt bortfall Fråga 8, 9 och 22 4 % 

 Fråga 15 Borttagen 
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Bilaga 3 – Inkomstfördelning 
 

Inkomstfördelningen baserat på statistik från SCB (2012b). Låg inkomst (L) är 60 % av 

medianinkomsten (M). Hög inkomst (H) är 200 % av medianinkomsten. 

 

Tabell 2.1 Uträkning av låg- respektive hög inkomst (tkr). 

 
Ålder L M H 

  Å1 20-29 220 366 732 
  Å2 30-39 296 493 986 
  Å3 40-49 314 523 1046 
  Å4 50-59 311 518 1036 
  Å5 60+ 251 418 836 
  

       
 

    

 
 
 

 
  

20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 
Nivåer Inkomst Å1 Å2 Å3 Å4 Å5 

1 <219999 L L L L L 
2 220000-250999 <M L L L L 
3 251000-295999 <M L L L <M 
4 296000-310999 <M <M L L <M 
5 311000-313999 <M <M L <M <M 
6 314000-365999 <M <M <M <M <M 
7 366000-417999 >M <M <M <M <M 
8 418000-492999 >M <M <M <M >M 
9 493000-517999 >M >M <M <M >M 

10 518000-522999 >M >M <M >M >M 

11 523000-731999 >M >M >M >M >M 
12 732000-835999 H >M >M >M >M 
13 836000-985999 H >M >M >M H 
14 986000-1035999 H H >M >M H 
15 1036000-1045999 H H >M H H 
16 >1046000 H H H H H 

 

 L Låg inkomst 
 <M Under medianinkomst 
 >M Över medianinkomst 
 H Hög inkomst 

Tabell 2.2 Inkomstfördelning per åldersgrupp 


