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Sammanfattning 
 

Bostadssökande ställs inför flera val på dagens bostadsmarknad. En mängd faktorer kan tänkas 

spela olika roller i olika faser av förfarandet. Ett av dessa val är den bostadssökande skall göra 

beträffande om denna skall hyra eller köpa bostad. Det finns för och nackdelar med respektive 

alternativ och är mer eller mindre attraktiva för varje individ. För de som väljer att köpa bostad är 

finansieringen av detta köp ett av de primära problemen, vilket ofta sker med hjälp av ett lån. 

Långivarens incitament för utlåning är att tjäna pengar vilket denne gör genom att ta ut en ränta. 

Låntagaren ställs då inför valet hur ränteupplägget skall se ut, vilket handlar om räntan skall vara 

rörlig eller om den skall bindas under en viss tidsperiod. 

 

Dagens bostads- och bolånemarknad präglas av stigande priser och historiskt låga räntor. 

Bostadspriserna har ökat med närmare 200 procent sedan tidigt 1990-tal och mellan 1998 – 2008 

har den svenska bolåneskulden ökat med 140 procent. Vidare har fördelningen mellan fasta och 

rörliga bolån förändrats, där de fasta bolånen i mitten på 90-talet dominerade till att vid år 2012 

stå för dryga 50 procent. 

 

Syftet med denna studie är att identifiera låntagares risktolerans för att sedan belysa skillnader i 

resonemang bakom valet utav bolåneränta. Detta då alla beslut som fattas inte alltid är rationella 

och optimala, utan kan vara vinklade mot ett utfall som beslutsfattaren vill ha. Detta kallas bias 

eller snedvridning, vilket många gånger omedvetet påverkar beslutsfattaren. Behavioural finance 

är ett område inom finansiering som bedriver forskning kring hur finansiella beslut fattas. 

 

I denna studie har vi genomfört semistrukturerade djupintervjuer med flera låntagare för att finna 

resonemangen bakom valet av bolåneränta. Vid intervjutillfällena har en intervjuguide använts 

där frågorna utgår från vår teoretiska referensram. Dessa frågor är utformade på så sätt att flera 

teorier skall kunna täckas in. 

 

Utifrån våra intervjuer har vi funnit att flertalet låntagare präglas av så kallad overconfidence men 

även anchoring. Kortfattat innebär detta att de låntagare vi har studerat och som ”lider av” 

overconfidence starkt förlitar sig till sin egen kunskap och erfarenheter, vilket gör att det andra 

råder de att göra inte tas i beaktning. De låntagare som har en anchoring bias grundar sina 

resonemang starkt utifrån ett referens värde som kan vara tidigare erfarenheter men likväl minnen 

och information. 
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1 Inledning 
 

Vi kommer i denna del att ge en kortare beskrivning av vårt ämnesval för att ge in insikt varför vi 

valde just detta ämne. Sedan följer en problembakgrund som inleds med kortare historik för att 

utmynna i det rådande ekonomiska läget. Detta lägger grunden för vår problemformulering och 

studiens syfte. Vi avslutar kapitlet med en diskussion gällande begränsningar däribland även 

tidigare studier.  

1.1 Ämnesval 
 

Under kursen Financial Markets and Institutions and Financial Planning kom vi att bli allt mer 

intresserade av lån. Just nu är det ett högt tryck på bostadsmarkaden med stigande priser samt 

väldigt låga räntor, vilka gynnar låntagare och investerare. Under en tid har andelen rörliga lån 

ökat allt mer och det är där fokus kom att landa på. Vi tyckte det skulle vara intressant att se vad 

som kan tänka påverka låntagaren när valet om vilken karaktär lånet skall hysa. Detta är inte 

enbart intressant utan även högst aktuellt givet det nuvarande läget i Sveriges ekonomi. 

1.2 Problembakgrund 
 

Under tidigt 1990-tal övergick den svenska kronan till rörlig växelkurs och i nära anslutning 

namnändrade Riksbanken sin styrränta från marginalräntan till reporäntan. Styrräntan har sitt 

främsta syfte att tjäna som det instrument Riksbanken använder för att nå det ställda 

inflationsmålet. Under slutet av 2010-talet, i sviterna av finanskriser, har reporäntan varit på 

historiskt låga nivåer (Diagram 1.1).  

 

Reporäntan är, med hjälp av in-och utlåningsräntor, den ränta banker kan låna eller placera sina 

likvida medel. Denna ränta 

påverkar därför i sin tur 

bankernas räntesatser mot 

kunderna.  

 

Sedan tidigt 1990-tal har de 

svenska fastighetspriserna ökat 

med nära 200 procent (Diagram 

1.2, se sidan 2). Detta har skett 

samtidigt som räntenivåerna har 

haft en långsiktig nedgång, 

vilket gör det mer förmånligt att 

teckna lån. 

 

Den som söker bostad idag 

måste välja en boendeform. De 

två främsta valen är om den boendesökande skall hyra eller köpa. Fördelar med att hyra en bostad 

är en ökad mobilitet, ingen handpenning, kan innebära ett lägre månatligt pengaflöde, undviker 

risken för fallande bostadspriser, det kan finnas ytterligare faciliteter i byggnaden, inga 

reparations- och underhållskostnader, inga trädgårdsarbeten och ingen fastighetsskatt eller 

fastighetsavgift. Fördelarna med att köpa en bostad är en möjlighet att bygga upp ett kapital över 

tid, möjlighet till värdeökning, ökad frihet att bygga om, förändra landskap och dekorera efter 
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egen smak, betydande skattefördelar, ingen risk för hyreshöjningar och att ditt hem är en källa för 

pengar i form av säkerhet. (Keown, 2013, s. 251) 

Väljer den boendesökande att 

köpa bostad så måste detta köp 

finansieras. Köpet av en bostad 

kommer förmodligen vara det 

största köpet under en 

konsuments livstid och väljer 

den boendesökande att teckna 

ett bolån kommer detta 

förmodligen också bli det 

största lånet under livstiden 

(Keown, 2013, s. 256). 

 

Vid låntagande är kostnaden för 

att låna pengar ränta. Vid bolån 

ställs låntagaren inför valet 

mellan bunden eller rörlig 

ränta. Det som i Sverige 

benämns som den rörliga ränta är när bolånetagaren binder upp sig under 3 månader. Vidare är 

den bundna räntan definierad till bindningstiderna 1-,2-,3- eller 5 år. (Hullgren, 2012, s. 228). 

Skillnaden i räntesats mellan den bundna och rörliga räntan är den premie som låntagaren betalar 

för att banken bär ränterisken, det vill säga att den ökar. Det är också möjligt att dela upp sitt 

bolån i mindre delar med olika bindningstider. 

 

Klassisk ekonomisk teori angriper detta genom att beskriva en konsument som ställs inför ett val 

av olika alternativ där nyttan av konsumtionen är så stor som möjlig. Detta betyder att beslutet 

fattas på rationella grunder. (Axelsson et al., 1988, s. 17-18). Då behavioral finance förklarar 

anomaliteter i investerares ageranden förkastas antagandet att människan alltid är rationell. 

(Pompian, 2011, s. 3). 

 

För att studera beteendet hos 

investerare så förenas ämnena ekonomi 

och psykologi. Den disciplin inom 

psykologi som beskrivs vara närmast 

investerare och marknaders beteenden 

är den kognitiva psykologin (Pompian 

2011, s. 31). Ur den kognitiva skolan 

har det sedan utvecklas teorier som 

blivit accepterade att utforma 

behavioral finance. 

 

Beslut är inte alltid rationella och 

optimala, utan ibland vinklade mot ett 

utfall som vi som beslutsfattare vill ha. 

En bias eller snedvridning är ett fel 

som uppkommer ifrån felaktigheter i 

datainsamling eller i bearbetnings- och 

analysprocessen av ett resultat 

(Nationalencyklopedin). Likadant kan 

vi som beslutsfattare resonera. Vi kan 

 

 

Diagram 1.3. Andel bolån med rörlig eller fast 

ränta 
 

Källa: Sveriges Riksbank, Finansiell stabilitet 2012:2 

0%
50%

100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

20
05

20
08

20
11

Diagram 1.2. Procentuell förändring 
fastighetspriser 1981 - 2012 

Fastighetspriser
1981 - 2012



3 
 

blunda för obehaglig information som inte överensstämmer med vår uppfattning, rota fast oss i 

tidigare kunskap och erfarenheter eller överskatta vår egen handlingsförmåga. Om en husköpare 

eller husbyggare finansierar sitt boende med hjälp av ett lån ställs denna inför ett val med ett 

osäkert utfall. En bias eller fler kan då vara rotade i låntagarens resonemang om bunden eller fast 

ränta och påverka utan att detta reflekteras i låntagarens medvetande. En låntagare med en god 

erfarenhet kan påverkas likväl som en låntagare med liten erfarenhet, dock på olika sätt. 

 

Beträffande låntagande har under en tioårsperiod, mellan 1998 och 2008, den svenska 

bolåneskulden ökat med 140 procent (SCB, 2011: refererad i Hullgren 2012: s. 227). Det har 

samtidigt skett en påtaglig förändring där lånen mer och mer har gått från fast ränta till rörlig 

ränta vilket illustreras i diagram 1.3 (se sidan 2). Under slutet av 2011 visade statistik från 

Statistiska Centralbyrån att andelen med rörlig ränta uppgick till närmare 50 procent (SCB 

Indikatorer, 2012, s. 8). Det finns en förändring hos bolånetagare vid valet av ränteupplägg och 

därav finns det således ett föränderligt beteende som kan förklaras med behavioral finance. 

Bolånetagare blir mer erfarna, då bolån ofta är ett åtagande under större delen av ens livstid. 

Dessa erfarenheter är minnen, känslor och kunskap som kan påverka räntevalet på olika sätt vid 

enskilda förhandlingar med långivaren. Det kan vara så som Hullgren (2012) skriver i sin artikel 

om hur en rådgivare ger ränteråd i ett nyhetsbrev som utges på månadsbasis under perioden 2001 

– 2009. I studien delas rådgivningen upp i två delar: innehåll och rådets styrka. Det framkommer 

i Hullgrens studie att merparten av alla råd föreslår en blandning mellan bunden och rörlig ränta. 

Dessa råd kan leda till olika bias när bolånetagare skall fatta beslut om bolåneränteupplägg. 

 

Vid ett avtal om bunden ränta så betalar låntagaren en premie för att långivaren skall bära risken 

för stigande räntor (Campbell, 2006, s. 1594). Vid en rörlig ränta bär låntagaren risken för 

stigande ränta. Vid beslutsfattande är en människas risktolerans en del i hur kännbart ett negativt 

utfall är i jämförelse med ett positivt utfall (Hammond et al., 1999, s. 144). Vissa individer tar 

konstant högre risker än andra, så även vid finansiella beslut, och har inte samma tolerans för 

risk, den är individuell (Hammond et al., 1999 s. 142; Keown, 2013 s. 382). 

 

För att kategorisera människors risktolerans är en metod att titta på tidigare beslut en individ har 

tagit. En annan metod är att med hjälp frågeformulär, med olika scenario-liknande frågor, 

upptäcka risktoleransen. (Keown, 2013, s. 382) Dessa frågor bygger i sin tur på faktorer som 

antas påverka människors risktagande. Grable & Lytton (1999 s. 177) uttrycker dessa som: 

investeringsrisk, riskkomfort och erfarenhet och spekulativ risk. Utifrån dessa har Grable & 

Lytton (1999) sedan skapat ett frågeformulär för att kategorisera testtagarens risktolerans. 

 

Tidigare studier har behandlat vilka bakomliggande orsaker och samband som kan kopplas till val 

av bolåneränteupplägg [Campbell (2006); Campbell & Cocco (2003); Dhillon et al. (1987); 

Hullgren (2012)] och de menar att valet av bolåneränta kan ha en stor effekt på hushålls välfärd.  

Det är utifrån dessa studier vi valt att begränsa oss till behavioral finance. Dock har dessa studier 

inte beaktat låntagarens riskprofil, vilket är något vi kommer att göra. 

 

Campbell & Cocco (2003) söker i sin amerikanska studie efter hur hushåll skall välja mellan fast 

ränta eller rörlig ränta. De menar i sin studie att valet av räntetyp är komplext, på grund av att 

låntagaren måste göra flera finansiella överväganden. Dessa innehåller en osäkerhet om 

inflationen och räntenivåerna, begränsningar av lånet, illikvida tillgångar, förändringar i 

inkomster och den långa planerings horisonten. De menar bland annat att hushåll med små hus i 

förhållande till inkomsten, stabil inkomst, låg riskaversion, kan klara en konkurs bättre och som 

har större sannolikhet att flytta bör välja rörlig ränta. Hushåll med medlånetagare, gifta par och de 

som har en kortare tidshorisont för sitt boende har större sannolikhet att välja rörlig ränta enligt 

Dhillon et al. (1987, s. 265) vilket är i linje med Campbell & Cocco (2003). Dhillon et al. (1987, 
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s. 265) menar dock att priset är en viktig faktor och det menar även Coulibaly & Li (2007, s. 13) 

men nämner även avtalsvillkor. De menar även att riskfaktorn spelar en stor roll i valet av 

bolåneränta då de med mindre riskaversion inte till lika stor del påverkas av prisvariabler och 

inkomstvolatilitet. Hullgren (2010, s. 13-15) har i sin doktorsavhandling, som är uppdelad i tre 

uppsatser, ingående behandlat detta ämne. I den andra deluppsatsen skriver Hullgren hur svenska 

bolånetagare väljer sin ränta och vad som påverkar detta val. Av uppsatsens resultat framgår det 

att tre faktorer påverkar valet nämligen; inkomst, media samt bankpersonal.   

 

Campbell (2006) menar i sin studie om hushållens finanser att det är svårt att mäta deras 

beteenden. Detta skall mycket bero på att hushållen möter begränsningar som inte ekonomiska 

modeller tar hänsyn till. Dock menar Campbell att det finns en minoritet som gör avgörande 

misstag. Dessa är oftast fattigare och har lägre utbildningsnivå. Han finner också tendenser i att 

hushåll förstår sina begränsningar och undviker finansiella strategier som de känner osäkra om. 

 

I och med att ett husköp oftast är det största finansiella beslutet en individ eller hushåll tar vill vi 

studera vidare vilka faktorer som ligger bakom valet av bolåneränta. Vi vill beskriva detta utifrån 

låntagarens riskprofil för att sedan finna de grunder, påverkningar och andra faktorer som spelar 

in. 

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Ur den ovan nämnda problembakgrunden utröner vi den problemformulering som uppsatsen skall 

försöka besvara. Problemformuleringen blir således: 

 

”Hur kan låntagare med olika riskprofiler resonera vid 

valet av bolåneränta?” 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att identifiera låntagares risktolerans för att sedan belysa skillnader i 

resonemangen bakom valet av ränta vid bolån. Detta skall understödjas utifrån behavioral finance 

där syftet således blir att öka förståelsen för hur bolånetagare gör sitt val av ränta. 

1.5 Begränsningar 
 

Denna uppsats kommer att begränsas till området finansiering och inom detta område kommer en 

vidare avgränsning ske mot behavioral finance. Vi skall studera resonemang hos låntagare och 

därför använder vi oss av denna disciplin. Detta område använder sig av modeller där aktörerna 

inte är helt rationella, antingen på grund av deras preferenser eller felaktiga uppfattningar (Ritter, 

2003, s. 430). Utifrån detta perspektiv kommer låntagares val att studeras beträffande 

bolåneräntetyp.  
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Vi har valt att avgränsa vår studie genom att redovisa resultat och diskutera analys i endast ett 

sammanvävt kapitel med benämningen; Empiri och analys. Detta blir det femte kapitlet i vår 

studie. Då vi i vår studie inte genererar lika mycket empiri, som exempelvis en studie med 

kvantitativ ansats kan göra med ett slutet frågeformulär, blir uppsatsen inte lika omfattande. Det 

är många av resonemangen som inte är intressanta för ett eget resultatavsnitt. Effekten av den 

valda avgränsningen blir att den färdiga studien i omfång blir kortare. 

Beträffande urval av låntagare kommer vi att vända oss till de som tidigare haft eller för 

närvarande har minst ett bolån. De geografiska avgränsningarna vi kommer att göra innebär att vi 

främst kommer söka informanter i Umeåområdet men även i övriga delar av landet där vi har 

access.  
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2 Studiens utgångspunkter  
 

Forskningsmetod kan liknas med det färdssätt som skall användas för att komma från en punkt till 

en annan. Det är den väg som skapas och tar forskaren från bristande kunskap till kunskap, ger 

svar på obesvarade frågor och leder från problem till lösning. Dock är det viktigt att klargöra 

varför just detta metodval är lämpligt, då valet av metod har stor inverkan på vilket resultat som 

senare kommer att redovisas. (Ahrne & Svensson, 2011, s. 19) 

 

Vi vill i denna studie ej skapa några resultat som skall generaliseras över en population. Det vi 

eftersträvar är en ökad förståelse bakom en låntagares resonemang. Då vi värdesätter en ökad 

förståelse och djupare förklaring framför kvantitativa och mindre djupgående resultat. 
 

Vi tänker i detta kapitel förklara valet av metod, hur vi ser på kunskap samt hur vi kommer gå 

tillväga. Detta för att ge en tydlig bild och förståelse av våra val. Vi inleder med en förförståelse 

följt av verklighet- samt vetenskapssyn för att sedan beskriva angreppssätt och vår 

litteratursökning. 

2.1 Förförståelse 
 

För att skriva denna studie krävs teoretiska kunskaper som vi har anskaffat under studietiden på 

Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Vi har båda studerat finansiering upp till och 

med C-nivå. Behavioral finance har vi främst stött på i kurser i företagsekonomi dock ej som 

enskild kurs. Även om behavioral finance är ett relativt smalt ämne har det bitvis varit med i 

olika kurser. Detta påverkade vår egen syn på flera finansiella och ekonomiska beslut. Vi har som 

exempel utökat vårt intresse för teknisk-analytisk aktiehandel där kursförändringar förklaras kan 

av olika bias. 

Med anledning av att vi ej studerat detta ämne djupare tidigare har detta medfört en process där vi 

ökat förståelsen, vilket har varit tidskrävande. Effekter av detta som kan påverka studien är att 

tolkningar och kopplingar inte är självklara under arbetets gång vilket uppenbarar sig senare och 

blir självklara.  

Beträffande den praktiska förförståelse så har ingen av oss har tecknat ett bolån och har således 

själva ej ställts inför det val som de vi intervjuat i denna studie. Således har vi ej upplevt den 

komplexa situation som Campbell & Cocco (2003) menar att valet av bolåneränteupplägg 

innefattar.  

Dock har vi båda praktisk erfarenhet av att ta lån då vi under delar av studietiden, utöver 

bidragsdelen av studiemedlet, tagit studielån. Vi har själva inte reflekterat nämnvärt vid vårt 

låntagande om hur låntagningen utformats. Vi har ställts inför ett val där vi valt att låna pengar 

från Centrala studiestödsnämnden istället från exempelvis en bank eller familj och vänner.  

Vi har inte själva nämnvärt reflekterat över vårt val när vi bestämde oss för hur finansieringen av 

våra studier skulle utformas. Vi har ställts inför ett val där vi valt att låna pengar från Centrala 

studiestödsnämnden istället från exempelvis en bank eller familj och vänner. Vi har också kunnat 

välja att finansiera våra studier med hjälp av använda sparade tillgångar och även i viss mån 

stipendier. Båda författarna upplevde valet som självklart då resonemangen grundades på följande 

basis; ”det är klart man tar studielån”. Vi har således själva drabbats av herding behavior 

(Baddley, 2013, s. 67; Banerjee, 1992, s. 798; Lux, 1995, s. 883; Zackhauser, 1991, s. 19) där vi 

följt den stora massans val istället för att jämföra de eventuella för- och nackdelarna som de andra 

alternativen kunnat ge oss. 
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2.2 Socialkonstruktivistisk verklighetssyn  
 

Ontologi syftar till förhållandet forskaren har till verkligheten (Saunders et al., 2009, s. 110). 

Vad beträffar ontologi finns det två synsätt, objektivism och konstruktionism (Bryman, 2011, s. 

35). Enligt Bryman (2011, s. 36) och Saunders et al. (2009, s. 110) innebär objektivismen att 

sociala företeelser och deras betydelse är oberoende av aktörerna. Med andra ord är dessa 

företeelser alltid närvarande och utom räckhåll för vår påverkan. Konstruktionism innebär att 

sociala företeelser är något som de sociala aktörerna ständigt bildar men även att de är under 

ständig förändring (Bryman, 2011, s. 36-37; Saunders et al., 2009, s. 111). Vi anser att valet av 

bolåneränta inte påverkas av kvantifierbara faktorer, utan är något som låntagaren själv skapar sig 

en uppfattning om när denne tar in olika företeelser i sin omgivning. Det skulle exempelvis kunna 

vara med hjälp av prognostiseringar för reporäntan men även rapporter som släpps varje kvartal 

av Sveriges Riksbank. Då information kan uppfattas olika i och med att olika individer har olika 

erfarenheter gör det att varje situation skulle kunna sägas är unik. 

 

Saunders et al. (2009, s. 111) menar att det är nödvändigt för en forskare att utforska de 

underliggande faktorerna som motiverar de beslut de sociala aktörerna åtar sig för att förstå varför 

beslutet fattas. Vidare menar Saunders et al. (2009, s. 111) att olika individer kommer att se på 

olika problem från olika synvinklar beroende på deras världsuppfattning. I vår 

problemformulering tydliggör vi vår verklighetssyn, där vi vill studera och bilda oss en ökad 

förståelse bakom resonemangen vid valet av bolåneränta. Detta genom att studera låntagare 

genom intervjuer samt med ett frågeformulär beträffande risktolerans. Vi anser dessa tillväga-

gångsätt lämpliga för att komma åt olika synvinklar som låntagaren kan tänkas ha på problemet 

eller situationen låntagning. 

 

Då syftet med studien är att identifiera låntagares risktolerans för att sedan belysa skillnader i 

resonemangen bakom valet av ränta vid bolån, vill vi i vår studie få en ökad förståelse för hur de 

fattade besluten har tagits. Därmed har vår ontologi en konstruktionistisk ståndpunkt. 

2.3 Interpretativistisk vetenskapssyn  

 

Studiens epistemologiska ståndpunkt är den syn forskaren har angående kunskap.  
En epistemologisk frågeställning säger vad som är kunskap eller vad som skall betraktas som 

kunskap (Bryman, 2011, s. 29; Saunders et al., 2009, s. 112). Det finns två sätt att se på kunskap, 

det naturvetenskapliga, positivismen, och det tolkande perspektivet, interpretativism. 

 

Vi vill i vår studie anta ett tolkande perspektiv då vi vill kunna identifiera skillnader i 

resonemangen bakom valet av ränta vid bolån. Vi avser att försöka kartlägga dessa resonemang 

genom att göra semistrukturerade intervjuer. Lämpliga informanter kommer att väljas ut i 

Umeåområden men även i andra delar av landet där vi har access. Som vi tidigare i  

2. Studiens utgångspunkter nämnde vill vi utifrån vår studie inte dra några generella slutsatser 

utan få en ökad förståelse bakom resonemangen till valet av bolåneräntetyp. Då interpretavismen 

är förenlig med att finna en förståelse för besluten och hur mening skapas av de inblandade 

aktörerna anser vi den vara den lämpliga synen på kunskap för vår studie. 

 

Positivism innebär att det som går att observera studeras och kan leda till genererandet av 

trovärdig data (Bryman, 2011, s. 30; Saunders et al., 2009, s. 113). Vidare menar Bryman (2011) 

och Saunders et al. (2009) att detta är en hypotesprövande arbetsgång som utgår ifrån redan 

befintlig teori som skall prövas för att eventuellt kompletteras. Om studien skulle antagit en 

positivistisk vetenskapssyn hade vår studies syfte sett annorlunda ut. Vi skulle i det fallet sökt att 
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förklara valet av ränta genom att se vilka faktorer som påverkar låntagaren samt i vilken 

utsträckning dessa är förekommande i vårt urval.  

 

Interpretativismen understryker, i motsats till positivismen, vikten av förståelsen av olikheter hos 

individer som sociala aktörer samt hur individer skapar mening i den värld de lever i (Bryman, 

2011, s. 32; Saunders et al., 2009, s. 116). Då vi vill få oss en uppfattning av låntagares olikheter 

anser vi att interpretativismen är den mest lämpliga. Vi anser oss med en inpretativistisk 

vetenskapssyn understryka och de olikheter, kunskaper, attityder, säkerhet såväl som osäkerhet 

som en låntagare har vid valet beträffande bolåneränta.  

2.4 Angreppssätt 

 

Vi väljer i vår studie att ha ett deduktivt angreppssätt, eftersom studien är utformad från redan 

befintliga teorier (Bryman, 2011, s. 26). Då vi samtidigt vill få en ökad förståelse för hur en 

låntagare resonerar vid val av bolåneränta kommer studien vara av kvalitativ karaktär. En 

kvalitativ forskare arbetar mot en ökad förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i den 

kontext undersökningen utförs i (Bryman, 2011, s. 372). Bryman (2008, s. 363) och Ahrne & 

Svensson (2011, s. 17) menar att genom att göra en kvalitativ studie kan man som forskare 

komma väldigt nära den miljö och aktörer och ge en mer detaljerad beskrivning av det som 

utspelat sig i just den miljön. 
 

För att identifiera låntagares risktolerans och skillnader i resonemangen bakom valet av ränta vid 

bolån, avser vi genomföra intervjuer för att få en mer ingående förståelse. Vi kommer att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju leds utifrån en lista med 

specifika teman och frågor som skall besvaras. Frågorna behöver inte komma i samma ordning 

som guiden säger och vissa frågor kan även komma att utelämnas beroende på intervjuns 

situation. (Bryman, 2011, s. 415; Collis & Hussey, 2009, s. 195; Saunders et al., 2009, s. 320) 

Under intervjuns gång kan även tilläggsfrågor komma att ställas för att erhålla ytterligare 

information men även för att utröna nya men relevanta ämnen som kan uppkomma från ett svar 

(Bryman, 2011, s. 415; Collis & Hussey, 2009, s. 195; Saunders et al., 2009, s. 320). För att 

säkerställa att så mycket information som möjligt inhämtas menar Collis & Hussey (2009, s. 145) 

att det är viktigt att ställa följdfrågor där informanten får utveckla sitt initiala uttalande. Dessa 

följdfrågor kan ha olika karaktär såsom; förtydligande, djup, jämförande, bias (Collis & Hussey, 

2009, s. 146).  

2.5 Litteratursökning och källkritik 

 

Sharp et al. (2002, s. 58) nämner två primära anledningar till att göra en litteratursökning, där den 

första andledningen är för att forskaren skall finna ett ämne att skriva om och den andra för att 

stärka korrektheten. En litteraturgenomgång gör så att forskaren ej behöver uppfinna hjulet på 

nytt, visar att man på ett vetenskapligt sätt kan välja ut och läsa tidigare arbeten och det förser 

även forskaren med argument. (Bryman, 2011, s. 97)  

 

För att finna befintlig litteratur använde vi oss av ALBUM, en sökmotor för Umeå 

Universitetsbibliotek, och Google Books. Dock har litteratur även kommit till handa från 

handledare och tidigare kurslitteratur. Vetenskapliga artiklar har funnits med databassökmotorn 

EBSCO men även med Google Scholar. Vi har även använt andra källor från internet vilka vi 

bedömt som tillförlitliga. Samtliga källor redovisas i källförteckningen. 
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 i närmade oss de valda teorierna med h äl  av u  satsen Behavioral factors influencing 

individual investors´ decision-making and performance: A survey at the Ho Chi Minh Stock 

Exchange skriven av Phuoc Luong, Le & Thi Thu Ha, Doan vid  andelsh gs olan vid  meå 

 niversitet f r att bli orienterade in  å rätt vetens a .  etta resulterade i behavioral finance med 

f rd u ning i val under osä erhet.  e arti lar som använts har bed mts som relevanta och 

etablerade utifrån dess  onte t  urs rung och även citering.  

I det inledande skedet av litteratursökningen fann vi två artiklar vilket utgör grunden och för 

vidare sökning bland artiklar och böcker. Dessa två är Judgement under Uncertainty: Heuristics 

and Biases och Prospect theory: An analysis of Decision under Risk som genererade teorierna 

Heuristics theory och Prospect theory. Författarna är Kahneman och Tversky, vid båda artiklarna, 

av vilken den första har mottagit Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 

minne, dock sex år efter att Tversky avlidit. Dessa två beskrivs som pionjärer inom föreningen av 

psykologi och finans (Nobel Prize). Det är utifrån dessa artiklar vi sedan funnit andra användbara 

källor, som ofta refererat till ovan nämnda författare. 

 

I denna studie har vi använt av oss av 60 olika källor. Av dessa källor var 27 stycken journaler 

med akademisk och vetenskaplig grund och samtliga är peer reviewed. Sex av dessa journaler 

använde vi vid fler än ett tillfälle, dessa var Journal of Finance, Financial Services Review, 

Quarterly Journal of Economics, Financial Analysts Journal, Journal of Behavioral Finance och 

Journal of Risk and Uncertainty. Dock är det en journal som vi ställt oss kritiska mot, då denna 

inte ter sig vara lika etablerad som de övriga. Detta är Business, Education and Technology 

Journal vars ursprung och reliabilitet varit svårt att bekräfta. Dock fann vi tillslut att det är School 

of technology and industry vid Golden Gate University som ger ut denna journal. 

 

Vi har även använt oss av 11 böcker, såväl fysiska som i e-format. Samtliga av dessa böcker är 

publicerade av etablerade förlag, vilket stärker litteraturens trovärdighet enligt oss. Förlagen är 

både stora internationella likväl som tre nordiska förlag; Liber, Studentlitteratur och Egmont. Det 

som är gemensamt med böckerna och de vetenskapliga artiklarna är att de använts genomgående i 

hela studien. De övriga källorna har varit som stöd vid problemformuleringen och en för denna 

del, dock har det varit viktigt att även dessa källor är trovärdiga. Dessa är Nationalencyklopedin, 

Statistiska centralbyrån, doktorsavhandling av doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan, 

Riksbanken och Nobelpriset. 

Åmark (1993, s. 34-36) nämner fem punkter som är användbara när källor skall kritiseras. 

Identifikation och sortering av källorna avser att kritiskt granska vem som är författare, varför 

den har skrivits, hur den har uppkommit och vidare. Vi har enbart använt akademiska 

vetenskapliga artiklar, som dessutom är peer reviewed. Syftet med artiklarna är i huvudsak att 

bidra med vetenskap eller att testa teorier. Litteraturen är tryckt av stora förlag, dock många 

gånger med ett vinstintresse. Övriga källor är i stort kopplade till den svenska staten och syftet 

med publikationerna är ofta av bildande och identifierande art. Dock är de källorna som använts 

utöver problembakgrunden mer kritiskt granskade av oss än de andra, då de utgör en bas i 

studien. 

 

Närhetskritik eller samtidskritik beaktar det faktum att en källa är mer trovärdig desto närmare i 

tid den är till den händelse som den berättar om. Källorna är i stort grundade i studier där 

forskarna gör egna studier för att generera resultat och är på så vis nära sin händelse i tid. Dock i 

litteratur där beskrivningar av annans forskning, i detta fall exempelvis mot Tversky och 

Kahneman, så kan detta bli ett problem.  
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Vi har inte uppfattat några skillnader i definitioner och uppfattningar. Vid tendenskritiken, att 

välja vilken fakta som skall vara med vid återberättelse, kan man ställa två källor mot varandra. 

Vi har flera gånger använt flera källor för att definiera exempelvis samma teori. Detta medför att 

vi kan sortera bort källor som vi anser vara mer vinklad. 

 

Beroendekritik menar att om källorna bör vara oberoende av varandra när de beskriver samma 

sak. För att bedöma detta har vi i stort sökt efter ursprunget. Av de sex journaler vi använt av oss 

mer än en gång är ursprunget av olika publicerare. Vid enskilda hänvisningar har vi också försökt 

finna fler källor som är i sak oberoende. Dock är vi medvetna om att det inte är möjligt att 

garantera ett fullständigt oberoende. Det är också starkare med förstahandskällor vilket vi primärt 

använt oss av. Vid ett tillfälle, beträffande låntagande under en tioårsperiod, använder vi oss dock 

av en andrahandskälla från Statistiska centralbyrån refererad i Hullgren 2012. 

 

Den kontextuella kritiken handlar om att pröva källor mot vad vi vet genom etablerad fakta. Vi 

har i stort utgått från Tverksy och Kahneman, således har andra vetenskapliga artiklar med 

forskning som utgått från tidigare nämnda kunnat jämföras. Detsamma gäller litteratur som 

behandlat motsvarande ämne. 
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3 Teorikapitel 
 

I detta avsnitt skall vi redovisa och förklara de teorier som vi avser söka stöd för i låntagarnas 

resonemang beträffande valet av bolåneränta. Teorierna kommer att ställs mot och jämföras med 

låntagarnas risktolerans för att kunna besvara problemförmuleringen. En sammanställning av 

dessa teorier, som skall jämföras mot de empiriska resultaten, avslutar kapitlet. 

3.1 Heuristics theory 
 

I Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1124) 

diskuteras hur beslut fattas när en person är osäker och vilka mentala verktyg som tas i bruk för 

att göra bedömningar. Dessa är ofta baserade på information som har låg validitet och som 

hanteras med hjälp av heuristiska principer eller som Ritter (2003, s. 431) uttrycker det; 

”tumregler” f r att underlätta beslutet. I studien omnämns och diskuteras tre principer; 

representativeness, availability och adjustment and anchoring.  

3.1.1 Representativeness  

 

Denna tumregel förklarar att människor vid bedömandet av en sannolikhet tittar på till vilken grad 

A påminner om B (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1124). Detta är en bedömningsprocess som 

grundar sig på stereotyper och hur väl ett objekt passar in i en viss kategori med de karaktärsdrag 

som objektet tillskrivs. Vilket gör att den representativa statistiken för objektet i populationen 

försummas. (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1124; Chan et al., 2004, s. 5, s. 9) 

 

Ritter (2003, s. 432) menar att människor inte beaktar det han kallar ”long-term averages”, 

medelvärden som sträcker sig över en längre tidsperiod. Samtidigt menar Ritter (2003) att 

människor ofta lägger för mycket fokus på nyligen erhållen kunskap och information. Detta är 

även känt som ”law of small numbers”, vilket innebär att exempelvis ovanligt hög avkastning 

under en  eriod  vergå till att u  fattas som ”normal” (Chan et al., 2004, s. 9; Ritter, 2003, s. 

432; Tversky & Kahneman, 1974, s. 1125). För bolånetagare har det under en lång tid varit mer 

förmånligt att välja en rörlig ränta med undantag för vissa perioder där det visat sig vara mer 

fördelaktigt med fast ränta vid rätt bindningstider. Oförmågan att förstå att extrem framgång inte 

kommer att fortgå eller upprepas gör att investerare väldigt ofta blir besvikna när avkastningen 

återgår till en genomsnittlig nivå (Chan et al., 2004, s. 9).  

 

Det skulle exempelvis kunna urskiljas bland låntagare som under senare tid observerat låga 

räntor, vilket för närvarande är aktuellt, och fortsättningsvis bedömer låga räntor då detta blivit 

acce terat som ”normalt”.  ar låntagaren vid senaste  rocessen vid valet av bolåneränta inte tagit 

hänsyn till historiska värden utan istället enbart har dagens ränteläge som referensvärde, kan detta 

vara ett tecken på representativeness. 

3.1.2 Availability  

 

Detta är en process där personer bedömer hur stor sannolikheten är att en händelse inträffar 

(Guttentag & Herring, 1984, s. 1363). I vissa situationer kan sannolikheter bedömas utifrån 

kunskap som finns tillgänglig för personen genom att utgå ifrån liknande händelser i sin 

omgivning (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1127). Vidare menar Tversky & Kahneman att 

information som känns igen, är mer förekommande och nyligen anskaffats används vanligtvis 

oftare.   
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En bolåntagare som bestämmer sig för ett ränteupplägg men i efterhand ångrar sitt val utgör en 

händelse som kan komma att påverka andra bolånetagare. De andra bolånetagarna beaktar den 

första bolånetagarens missnöje. Med tiden kan detta minne få mindre betydelse då ny eller mer 

förekommande information antas av bolånetagaren.  

 

I termer av bolåneräntetyp kan en observation vara en låntagare som har bundit sin ränta och 

sedan noterat räntesänkningar. Vid nästa avtalsförhandling kan denna information och erfarenhet 

vara en stor faktor vid beslutstagande, men vid ytterligare en förhandling är den inte av lika stor 

vikt. Detta förklaras med att minnet av det dåliga valet väger in mindre och mindre i ett beslut ju 

äldre det blir.  

3.1.3 Anchoring 

 

Många beslut baseras på vår uppfattning hur sannolikt eller osannolikt ett utfall är. När vi fattar 

beslut förlitar vi oss på heuristiska principer eller som tidigare nämnt, tumregler, vilka förenklar 

problemen vi står inför och påskyndar beslutsprocessen (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1124; 

Schwenk, 1986, s. 298).  

 

I många situationer när ett beslut fattas har  ersonen i fråga utgått ifrån ett “urs rungligt värde”. 

Dessa utgångspunkter kan vara minnen, erfarenheter eller information (Kopelman & Davis, 2004, 

s. 203) Detta ursprungsvärde justeras för att på bästa sätt reflektera den tillgodogjorda 

informationen och analys (Pompian, 2011, s. 135). Följaktligen generar olika utgångspunkter 

olika värderingar som reflekteras av utgångsvärdet, vilket kommer påverka valet (Tversky & 

Kahneman, 1974, s. 1128). För en bolånetagare med mindre kunskap kan tidigare räntenivåer 

som låntagaren haft  å sitt bolån fungera som ”an are”.  id nya f rhandlingar är detta 

ursprungsvärde något denna förhåller sig till istället för att anskaffa sig information om vad en 

rimlig ny ränta på bolånet är. Vidare menar Tversky & Kahneman (1974, s. 1128) att anchoring 

inte enbart förekommer när en utgångspunkt är given men även när en beslutsfattare bygger sin 

värdering utifrån en ofullständig bedömning av information, vilket kan resultera i väldigt 

felaktiga slutsatser.  

 

Det vi vill spegla här är till vilken grad låntagare påverkas av sina tidigare erfarenheter av 

låntagning samt dagens informationsflöden. Agerar låntagen rationellt och bedömer all 

information ob e tivt eller har denne “f ran ringar” som  an vin la beslutet mot ett mindre 

optimalt val.  

3.2 Prospect theory  
 

Prospect theory behandlar hur val fattas som innefattar risk. Syftet med denna teori är att försöka 

beskriva eller förutse ett beteende (Thaler, 2008, s. 16). Det framkommer i studien att människor 

upplever och tar en förlust mycket hårdare jämfört med en vinst av samma storlek (Currim & 

Sarin, 1989, s. 24; Tversky & Kahneman, 1974 s. 279; De Bondt & Thaler, 1995, s. 390; Thaler 

& Barberis, 2003, s. 1069). Vidare definieras nytta utifrån vinster och förluster istället för en 

definitiv förändring av en persons förmögenhet (Thaler & Barberis, 2003, s. 1068). Dessa vinster 

eller förluster bedöms i förhållande till en referenspunkt exempelvis som den nuvarande 

tillgången utgör. (Tversky & Kahneman, 1974, s. 274)  

Vad beträffar risk i beslut framkommer det att människor underskattar utfall som är sannolika 

jämfört med utfall som med säkerhet inträffar (Tversky & Kahneman, 1974, s. 263). Med detta 

menar Tversky & Kahneman (1974, s. 268 – 9) att människor är risksökande i en förlustsituation 

och riskaversiva i en vinstsituation. Detta innebär att vid ett val mellan ett alternativ med en säker 
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vinst och med en högre vinst med en viss 

sannolikhet, väljs den säkra vinsten. När det 

kommer till förluster väl s en ”sä er” f rlust 

bort mot ett utfall där personen löper en viss 

sannolikhet att drabbas av en förlust 

(Tversky & Kahneman, 1974, s. 268 – 9; 

Schiller, 2001, s. 1311). En bolånetagare kan 

då vara mer villig att välja en rörlig ränta, 

som är mer riskfylld än en fastränta, även 

om individen vid andra spekulativa 

möjligheter för vinst är betydligt mindre 

riskbenägen. I figur 1 kan det ses att 

lutningen på kurvan för en förlust är 

brantare (konvex) medan lutningen för en 

vinst är flackare (konkav) (Grinblatt & Han, 

2005, s. 312).   

Tverksy & Kahneman observerar detta riskbeteendet genom att ge försökspersoner olika problem 

eller scenarion där två olika valmöjligheter presenteras, ett exempel ses nedan. (Tversky & 

Kahneman, 1974, s. 273)  

I problem 11 får personen välja mellan två olika utfall, att antingen erhålla $500 med 100 

procents säkerhet eller möjligheten att erhålla $1000 med 50 procents säkerhet. Av de 

respondenter som svarade på denna fråga i Tversky & Kahnemans studie valde 84 procent den 

säkra vinsten. I problem 12 presenteras en förlustsituation. Det finns två utfall som genererar en 

förlust, en säker förlust om $500 mot en förlust av $1000 till 50 procent chans. I denna situation 

var det flertalet som valde att chansa på att kanske förlora $1000. Detta påvisar att människor i en 

förlustsituation är risksökande.  

PROBLEM 11: 

In addition to whatever you own, you have been given 1,000. You are now asked to choose 

between 

A: (1,000, .50) B: (500) 

[16%] [84%] 

 

PROBLEM 12:  

In addition to whatever you own, you have been given 2,000. You are now asked to choose 

between 

C: (-1,000, .50) D: (-500) 

[69%] [31%] 

 

Vidare menar Tversky & Kahneman (1974, s. 278) att marginalvärdet av förluster och vinster är 

avtagande i förhållande till deras storleksökning. Skillnaden mellan $10 och $20 upplevs som 

större jämfört med skillnaden mellan $110 och $120 (Thaler, 2008, s. 16).  

 

Vid låntagande står individen för ett beslut om en fast kostnad under en tidsperiod. En fast ränta 

ger en längre tidsperiod där kostnaden är bestämd. Det är utifrån prospect theory intressant att 

studera den utveckling som skett i fördelningen av rörlig och fast ränta enligt diagram 1.3, i och 

med att det skett en stor ökning av rörlig ränta. Det kan antas att fler med lägre risktolerans väljer 

att bära ränterisken än tidigare. 

Figur 1. Value function 

Reference point 

Gains 
Outcome 

Losses 

Value 
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Utifrån prospect theory avser vi söka om det vid val av bolåneränta finns ett ökat risktagande, då 

framför allt hos personen med lägre risktolerans. Detta skulle då kunna speglas i att föregående 

nämnda grupp väljer rörlig ränta i större utsträckning då låntagaren i det fallet väljer att bära 

risken för stigande ränta själv. 

3.3 Herding behavior 

 

En grundprincip i klassisk ekonomisk teori är att alla beslut tagna av investerare är rationella och 

är grundade på all tillgänglig information (Scharfstein & Stein, 1990, s. 465).  

Herd behavior är ett beteende bland investerare där det är rationellt att följa den stora massans 

val. Motivet till varför detta anses vara rationellt är för att andra investerares beslut kan ha 

grundats på information som investeraren i fråga själv inte besitter (Baddley, 2013, s. 67; 

Banerjee, 1992, s. 798; Lux, 1995, s. 883; Zackhauser, 1991, s. 19). Genom att göra som alla 

andra drar investeraren nytta av den informationen men på bekostnad av sin information som kan 

motivera ett beslut i en annan riktning. (Banerjee, 1992, s. 798) 

Det kan även finnas motiv till att skydda sitt rykte som investerare väljer att följa flocken. (Lux, 

1995, s. 893; Olsen, 1996, s. 37). Scharfstein & Stein (1990, s. 466) och Zackhauser (1991, s. 19) 

menar att ett dåligt misstag inte är så hemskt om alla begår samma fel, då delar massan på 

skulden. Om ett beslut om ränteval visar sig vara mindre optimalt kan det då kännas bättre om 

flera än den enskilda låntagaren gjort samma dåliga val. Låntagaren slipper då sticka ur mängden 

och vara det svarta fåret. 

Samtidigt skapas en negativ externalitet för resten av populationen genom att följa flocken då 

mindre information tillhandahålls populationen, vilket skulle öka incitamenten till att fatta ett eget 

beslut. Herd behavior arbetar i motsatt riktning och minskar incitamenten till eget beslutstagande 

och informationssökande då det är enklare att följa flocken. (Banerjee, 1992, s. 799) 

Caparrelli et al (2004) menar att herding behaviour skapar en ineffektiv marknad som är 

kännetecknad spekulativa bubblor, då egen information ignoreras. Vidare liknar Caparelli et al 

(2004, s. 223) herding behaviour med den förhistoriska människan som grupperad känner sig 

säkrare då trovärdig information om omgivningen saknas.   

Det vi vill pröva utifrån det ovan nämnda är om låntagare inte alla gånger litar på de signaler och 

information de själva har. Det är många gånger enklare att följa med den stora massan då den 

upplevs verkar veta något som låntagaren missat. En låntagare kanske vill slippa skämmas över 

ett dåligt val och struntar i sina egna värderingar för att istället tänka på sitt rykte.  

Under stora delar av 90-talet var den fasta räntan i stor majoritet mot den rörliga. Detta kan varit 

en effekt av ”herding behavior” där låntagaren helt enkelt väl er fast ränta ”f r att alla andra 

väl er det”. Idag är det närmare 50  rocent som väl er fast ränta  det finns alltså ingen given 

majoritet. Det vi vill studera är om låntagare väljer förslagsvis den rörliga räntan för att den har 

blivit mer populär under senare år och även om det istället det alternativet som är mest 

förekommande i låntagarens sociala krets. 
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3.4 Financial cognitive dissonance 

 
Kognitiv dissonans uppstår när nya argument eller ny information som erhålls motsäger och 

bevisar att befintliga ståndpunkter är felaktiga (Pompian, 2011, s. 53; Schiller, 2001, s. 1314). 

Detta fenomen brukar korrigeras genom att information undviks, förvridna argument utvecklas 

samt att åsikter och personliga värderingar ändras för att för att kunna försvara den nuvarande 

ståndpunkten (Festinger, 1962, s. 3; Ricciardi & Simon, 2000, s. 29; Schiller, 2001, s. 1314). 

På samma sätt kan investerare ibland ändra sina personliga värderingar, åsikter eller 

investeringsmönster för att komma till ro med ett beslut som vanligtvis motsäger sig dennes 

värderingar. (Baker & Nofsinger, 2002, s. 101; Goetzmann, 1997, s. 146; Ricciardi & Simon, 

2000, s. 29) Vidare förklarar Goetzmann (1997, s. 146) finansiell kognitiv dissonans som en 

psykologisk kostnad investerare försöker att minska genom att ändra sina uppfattningar 

beträffande effekter av tidigare investeringsbeslut. 

Appliceringen av detta på vårt problem är då följande  väl er alltid låntagare “rätt” eller den 

“o timala” lånety en utifrån sin bedömda riskprofil? Det vi menar med optimalt val är att en 

riskaversiv låntagare bör ta ett lån med fast ränta då banken tar på sig hela ränterisken i utbyte 

mot en riskpremie. Samtidigt borde en låntagare som anses vara högrisktagare välja ett bolån med 

rörlig ränta då risken delas lika mellan låntagare och bank.  

3.5 Overconfidence theory 
 

Overconfidence är ett begrepp som fått allt mer betydelse i behavioral finance där ökad förståelse 

och förklaring till investerares beslut är central (Ricciardi & Simon, 2000, s. 29). Vi lär oss 

ständigt utifrån de konsekvenser våra handlingar genererar och kommer ihåg speciellt de positiva. 

Dock föreligger det en skevhet i den lärdoms rocessen; vi  vers attar våra egna ”bidrag” till 

tidigare framgångar. (Gervais & Odean, 2001, s. 1) Vidare menar Gervais & Odean (2001, s. 19) 

att overconfidence är vanligast bland investerare med lite erfarenhet, vilket betyder att 

overconfidence avtar med tiden då en bättre självbedömning utvecklas. Detta skulle kunna ses hos 

en mindre erfaren låntagare som har en självsäker personlighet och till viss del lyssnar till 

långivaren  men sen av ren slum  lyc ats väl a ”rätt” ränta vid flera omf rhandlingar. Det här 

skulle i sin tur bidra till att tillit till den egna förmågan stärks ytterligare.      

 

Detta är ett känslomässigt grundat beteende där vi människor överskattar vår egen förmåga vad 

beträffar utförande och bedömandet av olika situationer men även vår kunskap samt enligt Odean 

(1998, s. 1892) framtida möjligheter. Det här leder till onödigt risktagande då investeraren anser 

sina handlingar hysa mindre risk än vad som egentligen är fallet (Barber & Odean, 1999, s. 47; 

Pompian, 2011, s. 199; Ricciardi & Simon, 2000, s. 28). Förenat med onödigt risktagande är att 

negativ information kan förbises, vilket i vanliga fall innebär varningsklockor (Pompian, 2011, 

s.202).  

 

Gervais & Odean (2001, s. 20) menar att en framgångsrik investerare förmodligen har mer 

information jämfört med övriga, men det betyder inte att den informationen används. Vid ett 

beslut beaktas inte all information som finns tillgänglig eller andras åsikter då det kan finnas 

överdrivet tillit i egen kunskap (Block & Harper, 1991, s. 188; Barber & Odean, 1999, s. 47). 

Även Barberis & Thaler (1995, s. 389) menar detta, då en individ är till 90 procent säker att utfall 

kommer inträffa är detta eller att uttalande är sant, stämmer detta endast i 70 procent av fallen. I 

termer av bolåneränteval skulle en låntagare som ser sig själv väldigt kunnig och påläst mer eller 

mindre ignorera långivarens råd, trots att denne besitter mer vana, kunskap och är mer orienterad 

inom området.  
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Baddley (2012, s. 109) och Bernardo & Welch (2001, s. 302) menar att individer med 

overconfidence är mer benägna att leda en flock än att följa den. Detta menar Bernardo & Welch 

(2001, s. 302) har att göra med att individer som är översjälvsäkra har en tendens att undervärdera 

gruppens information och följer sin egen information. Detta leder till att de sänder ut sin 

information och sina åsikter till resten av gruppen. Detta gör att dessa individer omedvetet beter 

sig osjälviskt vilket leder till irrationella val men hjälper gruppen. 

  

Om en egen tro hos låntagaren om hur räntan kommer att utvecklas i framtiden, har varit den 

främsta anledningen till valet av räntetyp och även är den primära anledningen i framtiden, kan 

detta vara ett tecken på overconfidence. 

3.6 Ostrich effect 

 

Information är en faktor som består av både något positivt men även negativt. Samtidigt har det 

även en funktion att förmedla ett budskap om vad som händer och utifrån det skall vi kunna 

forma egna uppfattningar om vad framtiden kan erbjuda. Vi har uppfattningar som vi gärna vill 

hålla fast vid och samtidigt har vi en tendens att undvika information som kan uppfattas som 

negativ, detta kallas ” Ostrich Effect” (Brown & Kagel, 2009, s. 7).  

 

Vid val av investering, där det finns flera alternativ men lika i termer av avkastning och risk, 

föredrar investeraren att välja det alternativet som det rapporteras minst om i exempelvis media. 

Här definieras ostrich effect som att en investerare undviker situationer med uppenbar risk genom 

att låtsas om som de inte existerar. (Galai & Sade, 2006, s. 2751). Bolånetagare som väljer att 

binda sin ränta då man uppfattar den rörliga räntan som riskabel och inte ens överväger den 

rörliga räntan, kan falla under ostrich effect. 

 

Då informationssökning är del i beslutsprocess påverkar den därför indirekt nyttan hos 

investeraren men även är det ett sätt att kontrollera sina ståndpunkter (Karlson et al., 2009, s. 96-

97). Samtidigt kan information tvinga en investerare att möta eventuell besvikelse, vilket gör att 

informationsanskaffningen kan fördröjas även om detta resulterar i ett sämre val. (Karlsson et al., 

2009, s. 97) En investerare skyddar sig från detta genom att “sticka huvudet i sanden” för att 

undvika den obekväma informationen. I dagens rådande konjunktur med låga räntenivåer 

rapporteras det flitigt i media om Riksbankens räntebesked, men även spekulationer om hur 

Riskbanken bör agera. Detta leder till att det kan vara svårare för bolånetagare att undvika 

informationen. Samtidigt om en investerare erhåller bekväm eller positiv information söker denne 

mer information.(Karlson et al., 2009, s. 96) 

 

Både Galai & Sade (2006, s. 2757) och Karlsson et al (2009, s. 96, s. 104, s. 108) menar att det 

bland investerare finns en assymmetri beträffande informationssökning. I en uppåtgående 

marknad tenderar investerare att bevaka sina tillgångar mer frekvent, det menar Karlsson et al 

(2008, s. 108) kan ha att göra med att media riktar mer uppmärksamhet på en marknad som 

präglas av uppgång. Dock menar att menar Brown & Kagel (2009, s. 10-11) att investerare agerar 

mer rationellt än vad ostrich effect hävdar. Det framgår i deras studie att frekvensen av 

informationssökning hos investerare med framgångsrika tillgångar är lägre jämfört med de som 

inte har det.  

 

Om bolånetagare som gjort sitt ränteval och undviker vidare utveckling av sitt ränteval, i form av 

att följa ränteutvecklingen menar vi att det kan vara ett tecken på ostrich effect. Om ett val gjorts 

som senare ångras då ekonomiska läget förändras kan den obekväma informationen som bekräftar 

snedsteget undvikas för att inte ständigt bli påmind om sitt val. 
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3.7 Status Quo bias 

 

Status quo bias innebär att individer står fast vid deras tidigare val och beslut oavsett de 

förändringar som sker i deras omgivning (Brown & Kagel, 2009, s. 6).  Pompian (2011, s. 223-

224) och Baker & Nofsinger (2002, s. 105) beskriver att individer föredrar att saker och ting 

förblir som de alltid varit och är därför motvillig att flytta sig från status quo. Att undvika 

förluster och osäkerhet är också en tendens som leder till status quo effekten (Rubaltelli et al., 

2005, s. 20) Med andra ord; oavsett signaler från omgivningen kommer dessa inte att påverka 

investeraren att ändra sig. Om en låntagare är väldigt bekväm i sin nuvarande lånesituation och 

hellre behåller det nuvarande ränteupplägget för att undvika osäkerheten det nya valet medför sig.  

 

När ett beslut följer ett tidigare beslutsmönster kan det enkelt förklaras med att situationen 

beslutsfattaren ställdes inför var oberoende och liknade den föregående (Samuelson & 

Zeckhauser, 1988, s. 33).  Dock kan ett beslut som inte är oberoende, påverka beslutstagarens 

preferenser eller framtida beslut. Faktorer som kostnader och ånger är något som kan ge skäl för 

beslutsfattaren att bibehålla status quo. (Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 34) Detta skulle 

kunna ses i att en låntagare ångrar att denne bundit upp räntan en längre period och i efterhand 

hellre skulle vilja ha ett rörligt upplägg, men bibehåller det nuvarande upplägget på grund av den 

höga kostnaden att i förtid omförhandla lånet.   

Samuelson & Zackhauser (1988, s. 37) beskriver att val ibland blir påverkade av så kallade sunk 

costs eller ej återvinningsbara kostnader. Många gånger kan en beslutsfattare hålla kvar status 

quo för att rättfärdiga ett dåligt beslut och åtagandet till status quo ökar med storleken på 

investeringen.  

Erfarenheter av att ha ångrat ett tidigare beslut gör att individ i framtiden kan undvika att göra 

nya val och nöjer sig med det befintliga läget. Även om informationen i förhand visar att det ena 

alternativet torde vara mer gynnsamt, väljer individen, om möjligt, att undvika detta för rädslan 

att ångra sig. (Samuelson & Zackhauser, 1988, s. 38; De Bondt & Thaler, 1995, s. 391)     

Detta skulle kunna uppmärksammas hos låntagare som eventuellt överväger att omfinansiera sitt 

lån men i slutända kanske inte byter finansieringsform. Det skulle kunna förklaras med 

informationssökningen och analysen av det ekonomiska läget och räntor hos olika banker 

överstiger den nyttan det skulle medföra för låntagaren. Baker & Nofsinger (2002, s. 105) menar 

att en investerare föredrar att hålla nuvarande investeringar, då ett eventuellt byte skulle antyda på 

att investeringen var dålig.  
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3.8 Sammanställning teori 
 

Tabell 1.1 är en sammanställning av teorikapitlet för att ge läsaren en överskådlighet. De teorier 

studien grundar sig i är till antalet sju stycken och en sammanfattning av det essentiella 

presenteras i den högra kolumnen. Dessa anser vi ger en god bild av hur en låntagare kan resonera 

vid valet av ränta vid tecknandet av ett bolån, men även för att belysa skillnader i hur 

resonemangen kan ha gått till väga.    

 

 

Teori Egenskaper 

Heuristics theory 

- Representativeness 

- Availability 

- Anchoring 

Prospect theory 
- Förluster och vinster 

- Risksökare och riskminimerare 

Herding behavior 

- Följa den stora massan 

- Information 

- Säkerhet 

Financial cognitive dissonance 

- Åsiktskonflikter 

- Ståndpunkter 

- Information förbises 

Overconfidence theory 

- Överskattning av egen förmåga 

- Onödigt risktagande 

- Information förbises 

Ostrich effect 

- ”Sticka huvudet i sanden”. 

- Undvika obekväm information 

- Assymmetrisk informationssökning   

Status Quo bias 

- Undviker förändring 

- Ånger 

- Sunk costs 

 

Tabell 1.1 Teorisammanställning 
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4 Praktisk metod 

4.1 Intervjuguide 
 

Vi har vid våra intervjuer använt oss av en intervjuguide, i vilken frågorna skall kunna reflektera 

en eller flera teorier. Detta för att vi i våra intervjusvar skall kunna härleda så många svar som 

möjligt. En intervjuguide kan ses som en minneslista om vilka områden, men även ämnen som 

skall behandlas eller täckas vid såväl en ostrukturerad som en semistrukturerad intervju (Bryman, 

2011, s. 419). Vi ansåg det nödvändigt att ha en form av guide som skulle hålla informanterna till 

det som skall studeras samt för att kunna erhålla relevanta och användbara svar.  

Vår intervjuguide bestod av 12 frågor och alla dessa var en typ av inledande öppna frågor. Detta 

för att få informanten att fritt associera och inte leda in denna på ett visst svarspår (Saunders et 

al., 2009, s. 337). Saunders et al. (2009, s. 337) menar vidare att en öppen fråga bör inledas med; 

vad, hur och varför. Vi har vidare under intervjuns gång ställt så kallade följdfrågor, där syftet är 

att få informanten att utveckla sitt svar (Bryman, 2011, s. 423; Saunders et al., 2009, s. 338).  

Intervjun fördelades i två delar, inledande frågor och huvudfrågor, och varje fråga hade ett syfte 

att koppla till en eller flera teorier. De inledande frågorna bestod av fem frågor: 

 

De två första: Hur gammal är du?, Vilken är din högsta utbildningsnivå?, syftade till att kunna 

studera det urvalet vi har och för att kritiskt kunna analysera eventuella skevheter. 

 

Tredje frågan under den inledande delen: Vilka är dina främsta fritidssysselsättningar?, syftade 

till att upptäcka om informanten även utanför finansiellt beslutstagande var en risksökare och om 

denne hade ett vidare finansiellt intresse som sträcker sig utanför de beslut denne annars tar. 

 

Den fjärde frågan: Har du haft eller har du en förebild gällande ekonomiska beslut?, hade för 

avsikt att tidigt kunna finna om informanten faller under herding behavior. Detta var tänkt att 

kunna nyttjas vid vidare frågor vid beslutsprocessen bakom räntevalet. Den andra teorin vi avsåg 

finna stöd för i denna fråga var overconfidence. Detta skulle ses om låntagaren enbart utgått ifrån 

egeninhämtad information och i mindre utsträckning lyssnat till vad andra kunniga personer sagt.  

 

Den sista frågan av de inledande frågorna löd: Hur upplever du situationen låntagning?. Denna 

fråga syftade till att finna informantens generella inställning till låntagning och om det fanns 

några ursprungsvärden, vilket syftar till anchoring. 

 

Den andra delen, huvudfrågorna, inleds med: Hur ser ditt bolåneränteupplägg ut idag? Denna 

fråga fungerar i rent informativt syfte för att kunna ställas mot hur informanten tidigare haft. 

 

Den andra frågan: Hur resonerade du vid valet av bolåneränteupplägget? Berätta hur processen 

såg ut. Här avser vi finna djupare resonemang som skulle kopplas till representativeness, herding 

behavior, availability, financial cognitive dissonance, overconfidence, status quo och prospect 

theory. 

 

Den tredje frågan: I vilken utsträckning följer du långivarens råd?, syftade till att finna mer om 

herding behavior men också overconfidence. 

 

Efterkommande frågor: Har du haft ett annat upplägg tidigare? och Hur resonerade du vid det 

tidigare upplägget? nyttjades för att kunna finna och koppla med tidigare fråga kring financial 

cognitive dissonance, overconfidence, anchoring och availability. 
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Sjätte frågan: Följer du med i ränteutvecklingen mellan dina ränteförhandlingar? hade för avsikt 

att upptäcka ostrich effect. Den avslutande sista frågan: Bistår du andra med ekonomisk kunskap? 

syftade till att finna mer om overconfidence och till viss grad herding behavior. 

4.2 Urval  

 

Den forskningsfråga studien söker att besvara är helt avgörande för vilken grupp eller vilka 

grupper av individer som kan komma att bli aktuella för intervjuas (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011, s. 42). Vidare menar Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011, s. 42) att det finns två 

huvudsakliga sätt att gå tillväga för att hitta intervjuobjekt. Det första tillvägagångssättet är ett så 

kallat tvåstegsurval. Om frågeställningen exempelvis berör arbetsförhållanden kan det vara svårt 

att hitta individer att intervjua. Det kan därför vara enklare att gå via en organisation och utifrån 

den välja ut intervjuobjekt. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 42) 

 

Ett annat sätt att hitta intervjuobjekt är att göra sett så kallat snöbollsurval. Detta innebär att 

forskaren inleder med att intervjua en sedan tidigare känd person som har erfarenheter eller 

upplysningar som är intressanta. Vid intervjun frågar forskaren om namn på andra individer som 

kan tänkas ge ytterligare information och synpunkter. Denna process fortsätter att rulla till att det 

finns tillräckligt många intervjuobjekt. (Bryman, 2011, s. 196; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011, s. 43) Snöbollsurval är lämpliga om forskaren vill undersöka omständigheterna kring en 

speciell händelse eller företeelse, som i vårt fall hur en låntagare resonerade kring valet av 

bolåneränta samt till vilken grad dennes riskprofil kan förklara valet. Samtidigt innebär 

snöbollsurvalet risker med att inte få ett tillräckligt allsidigt data. De intervjuade som tipsar om 

andra som skulle vara lämpliga att intervjua kan dela samma åsikter, erfarenheter och attityder. 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 43). Samtidigt menar Bryman (2011, s. 196-197) att ett 

snöbollsurval är osannolikt att kunna vara representativt för hela populationen. 

 

I denna studie kommer vi att använda oss av ett kombinerat bekvämlighets- och snöbollsurval. Vi 

anser att det vara det bästa sättet att kunna nå flera olika intervjuobjekt som kan tänka sig vara 

intressanta för studien. För att undvika att intervjuobjekten har alltför likasinnande åsikter, 

attityder och erfarenheter skulle en lösning vara att önska att de rekommenderade 

intervjuobjekten skiljer sig åt från den initiala. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren 

använder sig av de individer som för tillfället finns tillgängliga för att samla in data (Bryman, 

2011, s. 196). Vad gäller bekvämlighetsurvalet kommer vi gå till personer i vår omgivning som vi 

vet skulle vara intressanta och som nyligen eller tidigare tagit ett bolån. 

 

Beträffande tillvägagångsätt att finna den initiala informanten kontaktes en person som vi sen 

tidigare kände men även bedömdes som lämplig för studien. Informanten valdes utifrån dennes 

kompetens inom området finansiering, starka åsikter men även breda kontaktnät vilket vi ansåg 

vara en bra utgångspunkt men även en god språngbräda till att finna fler möjliga informanter. 

Efter denna intervju blev vi rekommenderade fyra nya informanter. Av dessa kunde tre 

informanter ställa upp på en intervju och därifrån skedde inget fortsatt snöbollsurval.   

 

Vad gäller bekvämlighetsurvalet tog vi kontakt med låntagare som nyligen tecknat ett bolån men 

även de med flera års erfarenhet vilka utgjordes av nära, bekanta men även grannar på hemorten. 

Nio potentiella informanter tillfrågades huruvida de var intresserade av att delta i en intervju. Av 

dessa kunde inte fem personer delta, anledningarna till det presenteras i 4.5 Bortfall. 
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Det kan enligt Bryman (2011, s. 436) vara svårt att påförhand veta hur många individer man skall 

intervjuas för att uppnå teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad är något som uppstår när det inte 

längre ges någon ny information från informanterna. I vår studie fick vi ingen teoretisk mättnad, 

dock var inte det avsikten. Vi har genomfört totalt åtta intervjuer, där antalet intervjuer kan 

förklaras med den tidsbegränsning studien har haft men även att intervjuprocessen blev mer 

utspridd och tog längre tid än planerat. Detta dels då många informanter inte kunnat boka in en 

intervju på kort notis.  

 

I vårt urval kan vi utröna två skevheter av påverkande art, som vi önskade undvika. Den första 

skevheten avsåg risktoleransprofilerna. Ingen av informanterna var under genomsnittligt 

risktagande, det vill säga lågrisktagare. Den andra skevheten bestod i att endast en informant var 

icke högskoleutbildad. Denna skevhet påverkar våra data och analys negativt då vi saknar den 

önskade mångsidighet som är önskvärd för att kunna täcka ett så pass brett spektra som möjligt. 

Med ett mer varierat och mångsidigt data skulle det vara möjligt att dra bättre och mer rättvisande 

empiriska analyser. 

 

Nedan i tabell 1.2 presentaras våra informanters bakgrundsinformation. Tabellen innefattar 

informanternas ålder, högsta utbildningsnivå, yrkets relation till ekonomiska frågor, risktagande 

samt var informanten är bosatt. Fältet högsta utbildningsnivå är kodad och uppdelad i tre steg 

nämligen; pre-gymnasial utbildning (-), gymnasial utbildning (0) och post-gymnasial utbildning 

(+).  

 

 

 A B C D E F G 
Ålder 61 73 63 45 26 62 69 

Högsta 

utbildningsnivå 
+ + + + + + - 

Yrke med 

relation till 

ekonomiska 

frågor 

Ja. Ja. Ja. Ja. Nej. Ja. Ja. 

Risktagande 
Över 

genomsnitt 
Högt Högt 

Över 

genomsnitt 
Genomsnitt 

Över 

genomsnitt 
Genomsnitt 

Boendeort Stockholm Umeå Umeå Umeå Östersund Stockholm Umeå 

Tabell 1.2 Bakgrundsinformation informanter 
 

 

4.3 Datainsamling 
 

När det är fastställt vilken metod som är mest lämplig för att få fram de data som behövs för att 

besvara de forskningsfrågor som är uppställda är nästa steg att hitta de empiriska objekt som skall 

besvara detta. En bra fråga att ställa är; ”Var kan det jag letar efter finnas?” (Ahrne & Svensson, 

2011, s. 23)  

Olika metoder för datainsamling kan hysa olika grader av lämplighet för just den studie som görs 

och de är ofta relaterade till forskningsfrågan, metodvalet samt behovet av data. (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 22) 
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Insamlingen av data för studien har skett i form av semistrukturerade intervjuer samt ett 

frågeformulär. En fördel med intervjuer, framför allt i Skandinavien, är att personer gärna ställer 

upp vilket kan ge ett brett materialunderlag (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 57). Detta då 

intervjuer är ett tillförlitligt verktyg då det är möjligt att under kortare tid få höra flera individers 

åsikter kring ett samhällsfenomen ur deras synvinkel (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 56). 

Intervjuer kan genomföras på olika sätt; individuellt eller gruppvis, så att säga face to face och via 

telefon eller videokonferens (Collis & Hussey, 2009, s. 194). Vi har i vår studie valt att 

genomföra intervjuerna face to face med båda intervjuarna närvarande för att säkerställa att alla 

frågor och tänkbara områden besvaras (Collis & Hussey, 2009, s. 144). Vi har vid tre tillfällen 

valt att genomföra intervjuerna genom Skype, då det ej varit fysiskt möjligt att genomföra 

intervjun på plats. Collis & Hussey (2009, s. 195) rekommenderar att vid alla intervjutillfällen 

fråga informanten om denne samtycker till att intervjun spelas in. Collis & Hussey (2009, s. 46) 

förklarar även vikten av konfidentialitet; att känslig information inte avslöjas samt att resultaten 

inte kan spåras till källan. Vi har vid alla våra intervjutillfällen informerat den deltagande 

informanten om inspelning samt garanterat konfidentialitet. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna befann vi oss vid fyra tillfällen på informantens arbetsplats, 

varav tre intervjuer var i enskilda kontorsmiljöer. Detta upplevdes som en avslappnad och en 

ostörd miljö för att bedriva intervju. Farhågorna innan var om informanten skulle störas av den 

vardagliga rutinen på arbetsplatser med människor i rörelse, telefonsamtal och så vidare. Dessa 

farhågor införlivades ej då vi upplevde informanterna som högst engagerade i intervjuerna. 

 

Den sista av de fyra intervjuerna, som skedde på arbetsplatser, bedrevs i ett gemensamt utrymme 

för bespisning. Detta var ej vår avsikt när vi anlände till arbetsplatsen och detta skapade ett visst 

stressmoment hos oss som intervjuare. Dock föregick intervjun väl och trots rörelse så stördes ej 

intervjun av någon tredje part och även ljudupptagning var av god kvalitet, vilket inte var helt 

säkert. Gemensamt med tre av dessa intervjuer, var att dessa arbetsplatser hade vi ej tidigare 

besökt. Vi upplevde ett starkt engagemang hos informanterna som utöver intervjun och 

frågeformuläret tog sig god tid och upplevdes ej som stressade av tiden. Trots att vi vid dessa tre 

tillfällen avslutat intervjun fortsatte en interaktion då informanterna fortsatte tala om exempelvis 

den ordinarie verksamheten vid arbetsplatsen eller annat. 

 

En intervju skedde i en privat bostad under helgtid. Detta var också en god miljö för att bedriva 

intervju då informanten upplevdes som väldigt avslappnad och att denna inte hade någon tidsnöd. 

Den går närmast att jämföra med de intervjuer som skedde på arbetsplatserna. Innan intervjuerna 

startade gav vi som intervjuare information om uppsatsen och det konfidentiella som rör vår 

uppsats. Efter detta fick informanten fylla i och besvara risktoleranstestet, dock under ett tillfälle 

genomfördes testet först efter själva intervjun. Vi som intervjuare uppfattade inte att 

respondenterna i någon större utsträckning hade problem med ställningstagande eller besvarande 

på frågorna i risktoleranstestet. Tiden för genomförandet av testet, vilket inte mättes med hjälp 

tidtagning, upplevdes som likvärdig över alla svarande. 

 

De två övriga intervjuerna skedde över Skype utan rörlig bild och spelades in med hjälp av Skype 

Recorder. Detta kan leda till missförstånden och som intervjuare fick vi således inte med 

kroppsspråket hos informanten. Dock var även dessa intervjuer bedrivna utan tidsnöd vilket ger 

möjlighet till eftertanke under intervjun för att öka kvaliteten på följdfrågor. Frågeformuläret och 

risktoleranstestet, skickades per e-mail för att ge informanten möjligheten att under intervjun och 

fylla i frågorna. Detta för att ge samma möjlighet för informanten att ställa frågor som om vi varit 

belägna på samma fysiska plats. 

 

http://tyda.se/search/konfidentialitet?w_lang=sv
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Varje intervju har varat i cirka 15 till 20 minuters tid och varje transkribering har tagit mellan en 

till två timmar. Tiden för transkribering har varierat då vissa informanter talat mer tydligt än 

andra men även att vissa givit mer precisa svar. De färdigtranskriberade dokumenten har en längd 

mellan två till fem sidor. Förklaringen till denna variation i längd anser vi kunna förklaras av 

informanternas vilja att tala fritt. Vissa informanter kan i ett svar på en fråga samtidigt ge svar på 

ytterligare två andra medan det ur andra informanter måste tvingas fram vad denne menar. 

4.4 Databearbetning 

 

Efter att intervjuerna är utförda transkriberas de för att möjliggöra ett bearbetningsbart material. 

Då transkribering är tidskrävande, mellan fem till tio timmar per intervju, är det rekommenderat 

att det sker så snabbt som möjligt efter intervjuns genomförande (Bryman, 2011, s. 429; Saunders 

et al., 2009, s. 485; Öberg, 2011, s. 66). Ett ytterligare skäl till att transkribera intervjun snarast är 

att intrycken från intervjun är som mest ”färs a”  recis efter att interv un blivit utf rd (Öberg  

2011, s. 66). Intervjuerna har blivit transkriberade ord för ord, detta för att säkerställa att inte gå 

miste om några detaljer. Det är även denna noggrannhet som gjort processen tidskrävande.  

 

För att underlätta transkriberingen finns det olika hjälpmedel att ta till, såsom programmet 

Express Scribe, vilket vi använts oss av. Det är i programmet möjligt att sänka hastigheten samt 

manövrera i ljudfilen med hjälp av kortkommandon. Detta underlättar då man vid transkribering 

slipper växla mellan olika fönster, vilket resulterar i onödiga avbrott och tidödslande.  

 

Ahrne & Svensson (2011, s. 220) menar det är acceptabelt att korrigera citat men enbart när det 

inte är vitalt att det framgår hur informanten säger saker som är relevanta för analysen. De 

korrigeringar vi genomfört i de citat som återfinns i empirianalysen berör talspråk och 

upprepningar, som tagits bort men vi har även fyllt i utelämnade ord. Detta för att eftersträva en 

korrekthet och enkelhet i läsningen. Vi anser ha gjort det på ett sådant sätt att innebörden i citaten 

och i transkriberingarna ej på något sätt har förändrats. 

4.5 Risktoleranstest 
 

För att fastställa informanternas riskprofil har vid intervjutillfället ett frågeformulär använts. 

Frågeformuläret är ett finansiellt risktoleranstest framtaget av Grable & Lytton (1999) bestående 

av 13 frågor, vilket respondenten tar ställning till. Svaren sammanställs och värderas enligt den 

mall som är tillhörande formuläret vilket leder till en av fem kategoriseringar. Dessa fem 

kategorier kan ses i tabell 1.3 nedan, där även gränsvärdena för varje kategori presenteras utifrån 

ett poängintervall. När svaren är sammanställda erhålls även en poängsumma vilken möjliggör en 

placering av informanten i rätt, respektive kategori. Det går att i kapitel 9 Bilagor, under 9.1 

Risktoleranstest, se vad varje fråga är värd.  

 

Risktolerans Poängintervall 
Hög 33 – 47 

Över genomsnittlig 29 – 32 

Genomsnittligt 23 – 28 

Under genomsnittlig 19 – 22 

Låg 0 – 18 

Tabell 1.3 Risktoleranskategori 
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Utifrån risktoleranstestets resultat hos varje informant använde vi oss av dessa kategoriseringar 

för att sedan kunna avgöra informantens riskprofil. Precisionen i detta test kan dock kritiseras då 

testet har en bred frågebas från investeringar i värdepapper, investeringar i riskprojekt, säkra 

förluster och så vidare. 

 

Vi avser ej att generalisera vårt urvals resultat på en hel population, utan är endast intresserade av 

varje enskild individs resultat. Detta resultat tar vi sedan med för att ställa mot de djupare 

resonemangen vi avser finna. Trots att det är slutna frågor så anser vi därför att vi kan använda 

oss av risktoleranstestet i vår kvalitativa studie. Vi anser att detta är det mest lämpliga 

hjälpmedlet och fyller det syftet vi avser testa. 

4.6 Bortfall 

 

Bortfall innebär att respondenter vägrar att samarbeta eller inte kan hittas för att intervjuas. Det 

kan även vara att informanten är oförmögen att förse forskaren med den information som 

eftersöks. (Bryman, 2011, s. 179) Vi har i vår studie kontaktat 13 informanter. Av dessa valde 

åtta att ställa upp på en intervju och där de fem övriga valde att avböja.  

I de fem fallen vi hade bortfall var orsaken plötslig tidsbrist som kan härledas till oförutsedda 

omständigheter vad gäller jobb som tvingat informanten att avboka intervjun. Ovilja att delta, i de 

fall tillfrågade informanter bara tackat nej, anser vi kunna förklaras med att ekonomi och 

personlig finans kan vara ett känsligt ämne som inte man många gånger inte vill dela med andra 

än sig själv och de närmaste inblandade.  

Av de totalt åtta intervjuade informanterna hade vi ett internt bortfall. Med det menar vi att efter 

utförd intervju visade sig intervjusvaren vara svåra att applicera på studien men även dra några 

gångbara slutsatser. Ytterligare en faktor som bidrog till beslutet att utesluta intervjun ur empiri- 

och analysdelen var informantens i nuläget väldigt unika lånesituation.  

Här nedan presenteras en sammanfattande tabell över urvalet i studien. Syfte med tabell 1.4 är att 

lyfta fram och tydliggöra hur urvalet sett ut. 

Bekvämlighetsurval Snöbollsurval Totalt Urval 
9 4 13 

Bortfall Bortfall Totalt Bortfall 
5 1 6 

Tabell 1.4 Sammanställning Urval 
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5 Empiri och analys 
 

Att ordna, sortera och göra det inhämtade materialet från intervjuer, observationer och textstudier, 

begripligt går under namnet analys. I detta avsnitt väljer vi dock att både presentera den empirin 

vi inhämtat men även göra en analys av denna. Detta för att undvika upprepningar av de olika 

delarna. Vid analysarbetet är teorin till stor hjälp då den kan agera som ett par glasögon vilka 

förtydligar vissa aspekter men samtidigt för att se om material är något av värde. (Svensson, 

2011, s. 182)  

När granskningen av alla färdigtranskriberade intervjuer påbörjades kunde vi urskilja tre tydliga 

mönster. I stort sett alla informanter har haft genomgående haft en rörlig ränta, bortsett från en 

som nyss tecknat ett bolån. Detta är något informanterna motiverat med att det historiskt sett är 

det bästa valet, med några få undantag där väldigt höga räntor varit närvarande.  

Majoriteten av informanterna har väldigt högt tillit till sin egen bedömnings förmåga, vilket 

kommer att diskuteras vidare i kapitel 5.5 Overconfidence. De personer med just denna bias är 

högskoleutbildade och har jobb som av olika anledningar ställer krav på att dessa håller sig 

uppdaterade om det ekonomiska klimatet. 

Ett annat observerat mönster i empirin är att hälften av informanterna starkt grundar sina val med 

basis på tidigare erfarenheter, information eller minnen, se 5.1.3 Anchoring. Detta göra att 

information kan komma att ignoreras då informanten utgår från det tidigare referensvärdet. Detta 

härrör till valet av rörlig ränta och informanter som genomgående valt denna räntetyp. Dessa har 

vid förhandlingar tittat tillbaka på hur det sett ut tidigare och även om det skulle ha varit mer 

fördelaktigt att binda räntan vid ett fåtal tillfällen, fortsatt valt att omförhandla till en rörlig ränta. 

I tabell 1.5 har vi sammanställt informanternas benämningar med hjälp av bokstäver. I tabellen 

återfinns även information om risktagning, ränteupplägg idag samt hur ränteupplägget sett ut 

tidigare. Vidare kommer vi att avsluta kapitlet med en sammaställande tabell (Tabell 1.6) där 

varje informant går att härleda till de teorier vi funnit stöd för vid analysen. 

 

Tabell 1.5 Risktagande 

 

 

 

 

Informant Risktagande Ränteupplägg, idag Ränteupplägg, tidigare 

A Över genomsnitt Fast ränta Rörlig ränta 

B Högt  Rörlig ränta Rörlig ränta 

C Högt Rörlig ränta Rörlig ränta 

D Över genomsnitt Rörlig ränta Rörlig ränta 

E Genomsnitt Mixad ränta - 

F Över genomsnitt Fast ränta Rörlig ränta 

G Genomsnitt Rörlig ränta Rörlig ränta 
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5.1 Heuristics theory 
 

I teorikapitlet diskuteras tre olika tumregler som beslutsfattare kan ta till för att underlätta 

beslutsprocessen (Ritter, 2003, s. 431; Tversky & Kahneman, 1974, s. 1124). Dessa tre är; 

representativeness, availability och anchoring.  

5.1.1 Representativeness 

 

Sex av informanterna, samtliga förutom E, för i intervjun en diskussion om räntan med distans till 

hur den historiskt har utvecklat sig. Fyra av dessa sex, informanterna B, C, D och G, har enbart 

rörlig ränta och motiverar detta med att det historiskt alltid varit mest lönsamt. De vidhåller en 

historisk förankring när de resonerar kring valet av ränteupplägg. Informanterna A och F med 

bunden ränta motiverar sitt val också genom resonemang av hur räntan historiskt har utvecklat 

sig. De motiverar att de vid senaste förhandlingen band sina lån med utgångspunkt att räntan är 

historiskt låg och med hänsyn till deras bedömda framtida ränteutvecklings tro. Vi anser att dessa 

inte går att knyta till representativeness (Chan et al., 2004, s. 9; Ritter, 2003, s. 432; Tversky & 

Kahneman, 1974, s. 1124). Detta kan bero på skevhet i vårt urval då samtliga har liknande 

profiler.  

 

Endast i en intervju, med informant E, är denne ej med i ränteutvecklingen och uttrycker sig i 

saken på följande sätt;  

 

“... just idag har jag väldigt dålig koll på det,  

jag skulle vilja ha bättre koll på räntor och sånt där.” 

Således anser vi att denna informant ej heller faller in under representativeness då denna inte kan 

jämföra dagens ränteläge med historiska värden då denna inte har något referensvärde 

överhuvudtaget. 

5.1.2 Availability 

 

En av informanterna, informant A, har under större delen av tiden denna haft bolån haft rörlig 

ränta. Idag har samma informant fast ränta och berättar att denne tidigare också haft en fast ränta 

men under den perioden tyckt att valet varit mindre optimalt då informantens ränta var bunden till 

fem procent och den rörliga räntan låg på tre och en halv procent. Informanten berättar vidare att 

denne otåligt väntade på dagen då räntorna skulle omförhandlas och uttryckte;   

 

“… det kändes ganska surt.” 
 

Denna händelse som informanten är med om är nyligen anskaffad och är en orsak till att 

informanten väljer att byta räntetyp. Dock vid den senaste förhandlingen valde informanten att 

binda räntan igen, vilket kan tyda på availability då minnet från det tidigare tillfället då denna 

hade fast ränta inte är lika färsk (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1127). När informanten beskrev 

den senaste ränteförhandlingen nämnde och beaktade denna inget om missnöjet och otåligheten 

från den föregående tiden med bunden ränta. 
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5.1.3 Anchoring 

 

Informant B som under en längre tid enbart haft rörlig ränta nämner att på lång sikt är det alltid 

det bästa sättet att ha en rörlig ränta. Informanten fortsätter att förklara att det är bra att ha en 

reserv, för att klara av de förhöjda kostnaderna som kan uppstå om räntan stiger hastigt som den 

gjort vid några tillfällen under de senaste 30 åren. Vidare under samma intervju fortsätter 

informanten att berätta om att valet av rörlig ränta grundar sig i att denne följt med i debatten, där 

det visat sig att en rörlig ränta är ett bättre alternativ än en fast ränta och att väldigt mycket 

statistik påvisar detta.  

 

Detta kan vara en indikation på anchoring, då detta ger upphov till att missa tillfällen då en fast 

ränta faktiskt kan vara mer lönsam. Det ursprungliga värdet tolkas som, att det rent statistisk har 

varit bäst med rörlig ränta men bara om det finns en reserv. Detta blir ankaret i framtida 

boränteval (Davis & Kopelman, 2004, s. 203; Tversky & Kahneman, 1974, s. 1128). Det leder då 

till att ett mindre optimalt val kan komma att fattas utifrån det rådande läget. Ytterligare två 

informanter resonerade på ett liknade sätt vid valet av rörlig ränta, där de båda talade om det 

historiska värdet i att rörlig ränta har varit det mest lönsamma.   

Informant E svarade på frågan hur denna upplever situationen låntagning. Denna menade att det 

är skrämmande på ett sätt men samtidigt är det också beroende på vad man lånar till. Senare 

under intervjun resonerade informanten om att det var först och främst valet av bank och den 

tryggheten man känner till denna som var avgörande, det vill säga vem det var som är långivare 

snarare än tryggheten kring vilket ränteupplägg.  

 

Informantens ursprungsvärde, det vill säga anchoring, att denna upplever låntagning som 

skrämmande, återspeglades redan i ett första skede då denna valde långivare med kriteriet hos 

vem denna kände sig trygg (Pompian, 2011, s. 135; Tversky & Kahneman, 1974, s. 1128). Denna 

informant valde sedan att följa det bolåneränteupplägg som långivaren föreslog. 

 

En annan informant, informant C, svarade under intervjun på frågan om hur dennes ränteupplägg 

ser ut idag och uttryckte tydligt att;   

 

”… jag hatar trygghet.” 
 

Således hade informanten valt fullt rörlig ränta och har så alltid haft. Denna avsky mot trygghet 

avses vara ett ankare vid valet av räntetyp. 

5.2 Prospect theory 

 

Vi har i denna studie för avsikt att undersöka till vilken grad en låntagares riskprofil kan förklara 

valet av bolåneräntetyp. Prospect theory säger att individer är riskminimerande i vinstrelaterade 

situationer men samtidigt risksökande i förlustrelaterade situationer (Schiller, 2001, s. 1311; 

Tverksy & Kahneman, 1974, s. 268 - 9). Vi har under våra intervjuer låtit informanterna fylla i ett 

formulär utformat av Grable & Lytton (1999) som mäter respondentens risktolerans. Som vi 

beskriver i teorikapitlet vill vi utifrån prospect theory undersöka om det vid val av bolåneränta 

finns ett ökat risktagande, då framför allt hos personen med lägre risktolerans. Detta skulle då 

kunna speglas i att föregående nämnda grupp väljer rörlig ränta i större utsträckning då låntagaren 

i det fallet väljer att bära risken för förändringar i ränta själv. 
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I tabell 1.3 (se sidan 24) kan vi se att ingen av våra informanter tycks ha en låg risktolerans, den 

sträcker sig från ett genomsnittligt till ett högt risktagande. Vi har även i vårt urval en blandning 

av ränteupplägg dock med en majoritet av rörlig ränta. Enligt prospect theory bör det finnas ett 

starkare incitament hos informanterna att välja en rörlig ränta då den rörliga räntan kan ge en 

möjlig lägre kostnad, det går således att spekulera, medan en fast ränta inte ger utrymme för detta 

(Tversky & Kahneman, 1974, s. 268 – 9). Skevheten i urvalet, bristen av informanter med låg 

risktolerans, lämnar inte utrymme för att vidare diskutera prospect theory och koppla detta till 

resonemangen i processerna bakom valet av bolåneränta.  

5.3 Herding behavior 

 

Herd behavior är ett beteende bland investerare där det är rationellt att följa den stora massans 

val. Motivet till varför detta anses vara rationellt är andra kan besitta information som 

investeraren i fråga själv inte har (Banerjee, 1992, s. 798; Lux, 1995, s. 883; Zackhauser, 1991, s. 

19). Vi vill även tolka herding behavior som att investerare med bristfälligt intresse och kunskap 

väljer att följa den stora massan då utifrån samma motiv. Detta är nödvändigtvis inte sant alla 

gånger, ibland kan motivet till att följa med den stora massan vara att det är enklare.  

Vi har i våra intervjuer ställt frågan; i vilken utsträckning personen följt sin långivares råd. Här 

ville vi se självständighetsgraden i låntagarens beslut. Svaren är av varierande grad men den mest 

avgörande faktorn till vilken grad råd åtföljs tycks speglas i låntagarens erfarenhet samt kunskap. 

Flera informanter var kritiska till bankernas rådgivning gällande valet av räntetyp. Dock framkom 

det under två intervjuer, med F och C, att de informanterna hade tillit till bankernas rådgivning 

gällande andra finansiella beslut. 

Informant E svarade att denna följt råden ganska mycket då den inte haft intresse att följa 

ränteförändringen innan denna tecknade bolån. Dock används råden mycket till att bilda en egen 

uppfattning och informanten är medveten om att banken har ett vinstintresse. Här poängteras tillit 

till långivarens expertis men samtidigt påpekas en viss skepsis. I teorikapitlet nämner vi att en 

investerare  an väl a att f l a floc en f r att s ydda sitt ry te  om beslutet visar vara ”fel” delar 

alla som gjort samma val på skulden (Lux, 1995, s. 893; Olsen, 1996, s. 37; Scharfstein & Stein, 

1990, s. 466; Zackhauser, 1991, s. 19). Det vi menar är att det kan vara en trygghet att göra som 

alla andra för att undvika att bli den som sticker ut, även om det i vissa fall kan löna sig men 

vilket på förhand är svårt att veta. Informanten berättar också att banken har ”större koll” och 

därför har en stor del i beslutet av bolåneränteupplägget baserats på långgivarens råd. 

Gällande att följa andra personers beslut i tron om att de besitter mer överlägensen information 

(Baddley, 2013, s. 67; Banerjee, 1992, s. 798; Lux, 1995, s. 883; Zackhauser, 1991, s. 19), anser 

vi kunna se tendenser av detta i ett svar från informant G. Vi ställde frågan om informanten haft 

någon förebild gällande ekonomiska beslut och denna menade att det fanns vissa personer som;  

”… har gjort saker och ting väldigt rätt.” 

Informanten berättade att denne gärna tar efter. Som följdfråga frågade vi om det enbart gäller att 

ta efter eller om det är personer som står så nära att informanten har personlig kontakt med dem. 

Informanten berättade då att det gäller både och att det gäller att ”följa dem någorlunda i 

tankarna”. Informant G är dock inte till fullo ”hearded” då denne menar att andra personers 

beslut beaktas och följs men gärna tar efter personer som enligt informanten kan ha gjort ett bättre 

val. Dock anser vi att informanten trots detta går under denna bias då egen anskaffad information 

har en tendens att undantryckas i en del finansiella beslut, vilket informanten har poängterat.  
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5.4 Financial cognitive dissonance 
 

Vid finansiell kognitiv dissonans kan en investerare ibland ändra sina åsikter, personliga 

värderingar eller investeringsmönster för att komma till ro med ett beslut som motsäger sig 

investerarens värderingar (Baker & Nofsinger, 2002, s. 101; Festinger, 1962, s. 3; Goetzmann, 

1997, s. 146; Ricciardi & Simon, 2000, s. 29; Schiller, 2001, s. 1314). Fenomenet kan även 

beskrivas som en psykologisk kostnad som investeraren försöker att minska genom att ändra 

uppfattningar beträffande effekter av tidigare investeringsbeslut. 

Två informanter, nämligen A och F, bedömde vid senaste ränteförhandlingen att det var värt att 

binda räntan, från att tidigare haft rörlig ränta. Båda är medvetna, och menar, att det historiskt 

varit mer f rdela tigt med r rlig ränta. Informanterna motiverar sina beslut med de ”säkrat” 

räntan, dels för att slippa spekulera om de sista promillena och dels för en kommande pension. 

Båda informanternas risktolerans tyder på att de är mer benägna att ta risk än medel respondenten 

och det tillsammans med att de båda bytt ränteupplägg ger ett tecken på financial cognitive 

dissonance. De har brutit ett mönster och för att komma till ro med detta beslut, som går emot 

deras värderingar, motiverar de med att de har ”säkrat”. (Festinger, 1962, s. 3; Goetzmann, 1997, 

s. 146; Ricciardi & Simon, 2000, s. 29; Schiller, 2001, s. 1314) 

5.5 Overconfidence theory 
 

Då overconfidence theory säger att investerare oftare kommer ihåg de positiva konsekvenserna av 

sina handlingar och överskattar deras bidrag till dessa framgångar (Gervais & Odean, 2001, s. 1). 

Detta leder till en skevhet i inlärningsprocessen som resulterar i överskattad bedömningsförmåga, 

starkt tillit till egen kunskap samt onödigt risktagande.  

Ett för kraftigt tillit till egen kunskap hos investeraren kan i sin tur leda till ett ökat risktagande 

(Barber & Odean, 1999, s. 47; Pompian, 2011, s. 199; Ricciardi & Simon, 2000, s. 28). Detta kan 

ses hos informant B som förklarade att denne vid en rad finansiella beslut fattade dessa grundade 

på en magkänsla. Många gånger har denna magkänsla lett till att beslutet varit raka motsatsen till 

det experter och andra rådgivare ansett vara korrekt. En informant uttryckte sig på följande vis;  

 

”… Som i februari 2012 sålde jag alla mina aktier 

och de undra ’varför väntar du inte?’, men det 

gjorde jag inte och det visade sig vara ett klipp!”  

 
Gervis & Odean (2001, s. 19) menar att detta fenomen är vanligast bland investerare med lite 

erfarenhet. En av våra informanter fattade sitt första beslut gällande räntetyp baserat på en 

intuition. Då det saknades erfarenheter av vad som är det ”bästa” valet blir valet en chansning. 

Beroende på hur utfallet av valet blir kommer det att påverka hur denna information processeras. 

Om utfallet blir positivt kommer detta, som teorin säger att tillskrivas den egna förmågan och 

bygga upp ett ökat förtroende för egna beslut. 

 

Vidare beträffande stort tillit till egen kunskap berättade informant C att denne aldrig frågat andra 

om råd då denne alltid själv vetat hur denna skall göra (Block & Harper, 1991, s. 188; Barber & 

Odean, 1999, s. 47). Informanten poängterar även vikten av de goda matematiska färdigheterna 

och berättar då denne läst 60 högskolepoäng matematik finns en känsla för siffror vilket gör att 

informanten mellan tummen och pekfingret vet hur det ligger till och inte behöver titta i 

delårsbokslut.    
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I intervjun med informant A svarade denne på frågan om till vilken grad denne följde bankens råd 

vid bolåneränteuppläggningen. Informanten menade att denna inte alls följde bankens råd och 

erbjudande om fast ränta då den ansågs för hög, utifrån egen bedömning. Här anser vi se en 

tendens till att ens egen kunskap och bedömning som mer tillförlitlig. Då detta är en erfaren 

informant kan detta förklaras med det Gervais & Odean (2001, s. 19) menar med att individer 

med tiden utvecklar en bättre självbedömning. Informanten har alltid resonerat på följande sätt 

och berättar även att denna har ett jobb som kräver ökad kunskap om räntepåverkande faktorer. 

 

I ytterligare en intervju finner vi tendenser för overconfidence. Informant F berättar att denna 

valde en fast ränta tidigare för att det var mer praxis att binda räntan under längre perioder.  

När samma informant vid senaste ränteförhandlingen valde att binda räntan resonerade denna på 

ett annat sätt. Nu menade denna att tidigare lärdomar lett till att denna inte längre tar råd från 

banken gällande räntesättning och lån (Gervais & Odean, 2001, s. 1). Informanten tycks ha ökat 

sin tilltro till den egna förmågan. 

 

Baddley (2012, s. 109) och Bernardo & Welch (2001, s. 302) skriver att översjälvsäkra individer 

kan ha en förmåga att leda grupper eller flockar. Då ett stort tillit till egen information gör att 

annan information som gruppen kan hysa förbises. Vi frågade våra informanter i vilken 

utsträckning de bistår andra med ekonomisk kunskap. Informant G svarade att denna ställer upp 

på att ge sin uppfattning vid exempelvis köp och försäljning. Denna menar också att det inte är 

svårt att svara vad denna tycker, men ger en reservation: 

”… det behöver inte vara Guds ord det jag 

säger, men att vad jag tror i alla fall och hur 

jag tycker de ska agera, hur jag skulle 

agerat.” 

Ytterligare två informanter visar benägenheter att leda andra människor i dess finansiella beslut. 

Den ena, informant D, säger att denne råder sina yngre kunder att inte binda upp räntan alltför 

lång tid, då man som ung kan drabbas av förändringar i olika situationer. Den andra, informant C, 

berättar att denna bistår vänner och de som jobbar på hans arbetsplats med ekonomisk kunskap, i 

den benämning att råda hur de skall göra men även hur de skall räkna. 

5.6 Teorier utan funnet empiriskt stöd 

 

Vi har ej funnit några belägg för att någon av informanterna drabbats av ostrich effect eller status 

quo bias. Detta tror vi primärt kan härledas till skevheten i det urval vi har i studien, då sex av sju 

informanter följer ränteutvecklingen eller den ekonomiska trenden mer eller mindre. Dessa sex 

personer har också ekonomiska kunskaper och kompetenser som vi anser tillfredsställa en djupare 

insikt i hur ränta och omvärldsklimat påverkar varandra. 

 

Informant E som enbart haft ett tillfälle då denna lagt upp och förhandlat om en bolåneränta, 

anser sig inte följa ränteutvecklingen och skulle vilja ha mer lärdom om räntan. Dock menar 

informanten i intervjun, i och med det nytecknade bolånet, att denna tror sig komma följa 

ränteutvecklingen. Det finns härmed en risk för ostrich effect då denna informant delvis har fast 

ränta bunden under tio år. En framtida förändrat ränteklimat skulle kunna medföra att 

informantens bundna del av lånet visar sig mycket ofördelaktigt, med det enda alternativet att 

köpa sig fri från den bundna delen, vilket ofta är dyrt, för att förändra sin situation. Detta kan leda 

till att informanten drar sig från att följa ränteutvecklingen och därmed sticka huvudet i sanden. 

(Brown & Kagel, 2009, s. 7; Karlsson et al., 2009, s. 96 – 7) 
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5.7 Sammanställning av empiri och analys 
 

Här kommer vi i tabell 1.6 att presentera en sammanställning av empiri och analys delen. Vi vill 

genom tabellen tydliggöra spridningen av de empiriska fynden. Vi kommer att gradera denna 

tillhörighet utifrån en skala om tre steg; -, 0, +.  

Ett minustecken, (-), innebär att informanten inte går att härleda till en teori. En nolla, (0), innebär 

att informanten befinner sig i gränslandet, att denne varken eller kan härledas till en teori. Ett 

plustecken, (+), innebär att informanten tydligt kan härledas till en teori.     

Teorier/Informanter A B C D E F G 

Representativeness - - - - - - - 

Availability + - - - - - - 

Anchoring - + + + + - - 

Prospect theory - - - - - - - 

Herding behavior - - - 0 + 0 0 

Financial cognitive dissonance + - - - - + - 

Overconfidence theory + + + + - + + 

Ostrich effect - - - - 0 - - 

Status Quo bias - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.6 Sammanställning av empiri och analys 

 



32 
 

6 Författarnas reflektioner 
 

Denna kvalitativa studie har i sitt initialläge sökt djupare resonemang bakom valet av bolåneränta 

för att sammanväva detta med riskprofiler. Vi har ur det vetenskapliga fältet behavioral finance 

sökt de faktorer som påverkar valen, som vid bolån sker under osäkerhet. Dessa faktorer 

utformade således vår teoretiska bas. För att finna de djupare resonemangen har studien innefattat 

sju intervjuer med bolånetagare. Detta för oss tillbaka till det syftet vi hade med studien, vilket 

var; 

 

”Syftet med denna studie är att identifiera låntagares risktolerans för att sedan bel sa skillnader i 

resonemangen bakom valet av ränta vid bolån.  etta skall understödjas utifrån behavioral finance 

där s ftet således blir att öka förståelsen för hur bolånetagare gör sitt val av ränta.” 

 

Belåning till bostad är alltid ett aktuellt ämne och detsamma gäller det rådande ränteklimatet, 

såväl som den faktiska räntan men också den framtida tron om denna. Detta återger vi i 

problembakgrunden vilket i studien mynnar ner i den givna problemformuleringen: 

 

”Hur kan låntagare med olika riskprofiler resonera vid valet av bolåneränta?” 

 

Utifrån de analyser vi gjort av intervjuerna har vi funnit djupare resonemang vilket vi kan härleda 

till den teoretiska bas vi använt oss av. Urvalet i studien lider av en skevhet där framför allt 

riskprofilerna är av samma art, samtliga är genomsnittliga risktagare eller befinner sig över 

genomsnittligt risktagande.  

 

Detta medför att problemformuleringen skulle kunna ses som inte till fullo besvarad då vi ej 

lyckats täcka in tillräckligt många låntagare med olika riskprofiler. Dock lämnar ordet olika 

utrymme för tolkning. I utgångsläget finns det fem olika kategorier med olika risktolerans. Av 

dessa fem är tre identifierade hos våra informanter. Vi har tidigare diskuterat att vi gärna velat ha 

ett större urval med mer olika informanter och att vi tror det skulle ge en mer utbredd empiri och 

analysdel. För att återknyta till det som inledde stycket anser vi oss ändå besvarar 

problemformuleringen då vi täckt in de tre övre kategorierna vad gäller risktolerans, se tabell 1.3. 

Dock skulle det varit som vi ovan nämner, men även i 4.2 Bortfall, intressant att se hur resultatet 

sett ut om fler informanter deltagit.      

 

Resultatet tydde dock på en stark overconfidence bland samtliga utom en i urvalet, vilket möjligt 

kan förklaras av den starka representationen av högrisktagare. Det faktumet att sex av sju 

informanter har sysselsättningar eller utbildningar som ger en ökad insikt i ekonomi, näringsliv 

eller bostadsmarknaden ger också en skevhet som torde generera egna starka åsikter. Dessa starka 

åsikter upplevde vi under intervjuerna. En annan teori, kring val under osäkerhet, som visade sig 

vara representerat var anchoring, där samma resonemang om vikten av historik vid valet av 

bolåneränta återkom flertalet gånger. 

 

Stöd för samtliga teorier förväntades inte återfinnas i samtliga informanters resonemang. Biasen 

availability återfann vi endast en gång när vi genomförde analysen av empirin. Dock fanns 

tendenser till herding behavior vid två fall, men av olika art, då den ena mer litade på någon 

annans kompetens medan den andra tog intryck vid resonemangen. Hos de två informanterna med 

enbart bunden ränta, fanns lika resonemang som tyder på financial cognitive dissonance, då de 

båda säkrat sina räntenivåer i motsatts till deras riskprofiler. 
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Tre teorier återfanns inte bland informanterna när vi analyserade intervjuerna. Prospect theory 

var i behov av bolånetagare med lågriskprofiler för att vidare finna resonemang för att låntagare 

är mer risktagande i förlustrelaterade situationer. Då dessa inte återfanns bland de sju 

informanterna kunde således inga resultat genereras. Status quo bias fann vi ej heller några 

resonemang bakom då ingen av informanterna övervägt att byta finansieringsform av sina bolån 

med resonemang som överensstämmer med status quo bias. Inte heller ostrich effect fann vi 

några bestämda effekter hos informanterna. Detta härleder vi till att sex av sju informanter mer 

eller mindre följer ränteutvecklingen men också att samma sex informanter, som nämns tidigare, 

har ökad insikt i ekonomi, näringsliv eller bostadsmarknaden. Dock fann vi indikationer för en 

möjlig framtida ostrich effect hos en informant. Ett framtida ränteklimat kan ge negativa effekter i 

form av hög räntekostnad i paritet till en möjlig räntenivå, vilket kan leda till att denna inte följer 

ränteutvecklingen för att undvika obehaglig information. 

 

Studien visar att teorier i behavioral finance går att härleda i bolånetagares resonemang kring 

ränteval. Några visar sig vara starkare än andra, men att finna resonemang som påvisar de vi ej 

fann kan vara möjligt vid en studie med ett större urval. Bolåneränta är alltid ett aktuellt ämne och 

påverkar många svenskars privatekonomi. Framtida räntehöjningar kan idag slå hårdare mot en 

större del av befolkningen då fler har rörlig ränta än vid den ekonomiska kris som var i början av 

1990-talet, som påverkade bostadsmarknaden i synnerhet. Detta kan leda till tvångsförsäljningar, 

med utflyttning som en konsekvens, vilket skapar nya bias i termer av minnen och nya 

ursprungsvärden för framtiden.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vid analysarbetet uppenbarade det sig att urvalet var skevt. Således väcktes tanken om att en 

kvantifiering av studien skulle kunna säkerställa att hela spektrumet av riskprofiler omfattas. 

Dock skulle detta kunna medföra att de djupare resonemangen blir svåra att komma åt. Således 

skulle även denna kvalitativa studie kunna göras igen, men med en annan urvalsmetod.  

Vi fann även i vår analys av herding behavior att flera informanter var kritiskt inställda till 

bankernas rådgivning gällande bolåneränteval. Vidare studier som synar bankernas rådgivning 

angående bolåneränteval under senaste åren, när vi befunnit oss i anslutning till en ekonomisk 

kris med sänkta och efterföljande låga räntor. Två av informanterna som var kritiskt inställda till 

bankernas rådgivning gällande bolåneränteval hade dock tillit till annan rådgivning, exempelvis 

kapitalplacering. Framtida studier kan söka om det finns en skillnad i inställning och resonemang 

bankernas kompetens inom olika affärsområden, exempelvis bolåneränteval och kapitalplacering. 
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7 Sanningskriterier 

7.1 Äkthet 
 

Informanterna har vid intervjuerna upplevts som engagerade och ej åsiktslösa. Intervjuerna har 

varit självgående, där informanterna har fritt och obehindrat talat och svarat på de frågor vi ställt. 

Vi upplevde att informanterna ofta berättade om exempel och upplevelser från verkligheten utan 

att vi som intervjuare uppmuntrade till detta. Dock ledde detta i vissa fall till att informanten kom 

in på sidoämnen, vilket kunde generera nya frågor som vi som intervjuare annars ej kunnat 

förutspå. Nackdelen med det var dock att en del information inte kunde användas senare vid 

analysen. 

Informanterna får med hjälp av studien en bättre bild i hur andra låntagare resonerar, hur de själva 

resonerar men även hur de kan förändra sina egna resonemang. Detta gäller också oss själva då vi 

fått en insikt att våra egna resonemang, som nämns i förförståelsen.      

7.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet berör studiens resultat och dess trovärdighet (Collis & Hussey, 2009, s. 64). 

Reliabiliteten består av två delar, extern och intern. Den externa reliabiliteten står för till vilken 

grad en studie är replikerbar. Intern reliabilitet innebär att forskaren eller forskarlaget bestämmer 

hur de skall tolka det som observeras. (Bryman, 2011, s. 352) Om samma resultat erhålls om en 

annan forskare replikerar en tidigare studie sägs den ha en god reliabilitet och detta är en viktig 

del i positivistiska studier (Collis & Hussey, 2009, s. 64; Saunders et al., 2009, s. 156). 

Vid en kvalitativ studie, vilket detta är, läggs däremot inte lika stor vikt på reliabilitet som en 

kvantitativ studie. Tonvikten ligger istället på att observationer och tolkningar gjorda vid olika 

tillfällen och av olika forskare skall kunna förstås och förklaras på liknande sätt. (Collis & 

Hussey, 2009, s. 64)  

Bryman (2011, s. 355) pratar även om pålitlighet vilket är ett ytterligare sätt att mäta reliabiliteten 

i en kvalitativ studie. Detta görs genom att forskaren säkerställer att det finns en fullständig och 

åtkomlig förklaring för hur arbetsprocessen sett ut – problemformulering, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, analys och andra viktiga faser i arbetsgången. Sedan 

skall utomstående aktörer granska detta material och bedöma kvaliteten på den tillämpade 

arbetsgången. Bryman (2011, s. 355) menar samtidigt att detta inte är en särskilt vanligt 

förekommande eller praktisk valideringsteknik då kvalitativa studier har en tendens att generera 

enorma mängder data. 

Vi avser i vår studie på ett konkret sätt beskriva tillvägagångssätten teoretiskt såväl som praktiskt, 

detta för att öka reliabiliteten men även för att underlätta granskning av rapporten. För att stärka 

den externa reliabiliteten har vi i vår studie bifogat det risktoleranstest, men även den 

intervjuguide som använts under studiens gång. Detta för att lägga en så pass säker grund för att 

framtida studier av samma frågeställning skall kunna komma fram till likartade svar och 

tolkningar.  
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7.3 Validitet 
 

När det talas om validitet handlar det om huruvida man observerar eller mäter det man säger sig 

mäta (Bryman, 2011, s. 352; Collings & Hussey, 2009, s. 64; Saunders et al., 2009, s. 157). Det 

finns två komponenter av validitet nämligen; intern och extern. Intern validitet innebär att de 

teoretiska idéer som utvecklas skall stämma överens med de observationer som forskaren gör. 

Extern validitet innefattar till vilken grad resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer. 

(Bryman, 2011, s. 352)  

Ett annat sätt att kontrollera validiteten i kvalitativ forskning är att kolla på två delkriterier av 

tillförlitlighet nämligen; trovärdighet och överförbarhet (Bryman, 2011, s. 354). Genom att 

rapportera de erhållna resultaten till de informanter som studerats, säkerställs det att forskaren har 

uppfattat den studerade verkligheten på rätt sätt, även kallat respondentvalidering (Bryman, 2011, 

s. 355; Svensson & Ahrne, 2011, s. 28).  

Överförbarhet beskriver i vilken utsträckning resultaten i en miljö är överförbara till en annan, 

detta genom att ge så kallade täta beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur (Bryman, 

2011, s. 355). 

Vi har i vår studie efter varje genomförd intervju givit informanten möjligheten att granska den 

transkriberade intervjun för att säkerställa att båda parter delar samma uppfattning om intervjun 

och dess svar. Vid ett tillfälle har en informant valt att erhålla den transkriberade intervjun, dock 

utan någon återkoppling. Vi väljer att tolkar det som att intervju har uppfattats på ett rättvisande 

sätt. De övriga informanterna har efter intervjuns genomförande givit sitt fulla förtroende att vi 

återger intervjun på ett rättvisande sätt och önskat att vi ej skickar den transkriberade intervjun.  
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9 Bilagor 

9.1 Risktoleranstest 
Var god och ringa in det alternativ som stämmer in mest på dig. Endast ett (1) alternativ är tillåtet. 

Vid varje svarsalternativ finns en fetmarkerad siffra, som informanten inte såg i sitt test, som visar vad 

varje svar är ”värt”. Vid sammanställning summeras alla svaren och summan placerar informanten i en 

risktoleranskategori. 

1) Hur skulle din bästa vän beskriva dig i termer av risktagning?  
4 a) Gambler 
3 b) Villig att åta sig risk efter adekvat informationssökning 
2 c) Försiktig 
1 d) Undviker risk 
 

2) Du är med i ett TV program och kan välja mellan följande alternativ. Vilket väljer du? 
1 a) 6 000 SEK 
2 b) 50% chans att vinna 30 000 SEK 
3 c) 25% chans att vinna 60 000 SEK 
4 d) 5% chans att vinna 600 000 SEK 
 

3) Du har precis sparat klart för en ”once in a lifetime” semester. Tre veckor innan avresan förlorar 
du jobbet. Vad skulle du göra: 
1 a) Avboka resan 
2 b) Åka på en mer enkel semester 
3 c) Åka som planerat. Du bedömer att du behöver tiden utomlands för att förbereda dig inför 
den stundande jobbsökningen. 
4 d) Förlänga din semester, då detta kan vara din sista chans att resa i första klass.  
 

4) Om du oväntat erhåller 120 000 SEK att investera, vad skulle du göra? 
1 a) Sätta in pengarna på ett placeringskonto 
2 b) Investera i säkra obligationer eller fonder 
3 c) Investera i aktier eller aktiefonder 
 

5) Ur ett erfarenhetsperspektiv, hur bekväm och säker känner du dig i aktie- eller fondhandel? 
1 a) Inte alls bekväm/säker 
2 b) Något bekväm/säker 
3 c) Väldigt bekväm/säker 
 

6) När du tänker på ordet ”risk”, vilka av följande ord tänker du på först? 
1 a) Förlust 
2 b) Osäkerhet 
3 c) Möjlighet 
4 d) Spänning 
 

7) Experter förutspår att priser på så kallade ”hårda tillgångar” (guld, ädelstenar, samlarobjekt och 
hus) kommer att stiga. Obligaitonspriser kan komma att falla, men experterna menar samtidigt 
att obligationer är relativt säkra. Du har majoriteten utav dina tillgångar investerade i 
obligationer med hög ränta. Vad gör du? 
1 a) Håller obligationerna 
2 b) Säljer obligationer. Vinsterna fördelas lika mellan ett placeringskonto och investeringar i 
”hårda tillgångar” 
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3 c) Säljer obligationerna och investerar all vinst i ”hårda tillgångar” 
4 d) Säljer obligationerna, placerar all vinst i ”hårda tillgångar” och lånar ytterligare likvida medel 
för att kunna köpa mer 
 

8) Nedan kan du välja mellan fyra alternativ med ett ”bästa”- och ”sämsta” tänkbara utfall. Vilket 
väljer du? 
1 a) 1 200 SEK (vinst); 0 SEK (förlust) 
2 b) 4 800 SEK (vinst); 1 200 SEK (förlust) 
3 c) 15 600 SEK (vinst); 4 800 SEK (förlust) 
4 d) 28 800 SEK (vinst); 14 400 SEK (förlust) 
 

9) Utöver vad du äger, erhåller du 6 000 SEK. Du måste nu välja mellan: 
1 a) En säker vinst av 3 000 SEK.  
3 b) 50% chans att erhålla 6 000 SEK och en 50% chans att erhålla 0 SEK 
 

10) Utöver vad du äger erhåller du 12 000 SEK. Du är nu tvungen att välja mellan: 
1 a) En säker förlust om 3 000 SEK.  
3 b) 50% chans att förlora 6 000 SEK och en 50% chans att inte förlora någonting. 
 

11) Antag att du ärver 600 000 SEK och att det i testamentet står att du måste investera alla 
pengar i ett av alternativen listade nedan: 
1 a) Sparkonto eller en fond 
2 b) Fond, bestående utav både aktier och obligationer 
3 c) Portfölj, bestående utav 15 aktier 
4 d) Råvaror (guld, silver och olja) 
 

12) Om du hade 120 000 SEK tillgängliga att investera, vilket utav följande alternativ skulle du 
välja? 
1 a) 60% i låg risk investeringar, 30% i normal risk investeringar och 10% i hög risk 
investeringar 
2 b) 30% i låg risk investeringar, 40% i normal risk investeringar och 30% i hög risk 
investeringar 
3 c) 10% i låg risk investeringar, 40% i normal risk investeringar och 50% i hög risk 
investeringar 
 

13) Din betrodde vän och granne, en erfaren geolog, söker efter investerare för att finansiera en 
satsning på guldbrytning. Satsningen skulle kunna betala tillbaka 50 till 100 gånger den initiala 
investeringen, om den lyckas. Om satsningen misslyckas kommer du inte få tillbaka 
investeringen. Din vän bedömer sannolikheten att lyckas till 20%. Om du hade haft tillgång till 
pengarna i dagens läge, hur mycket skulle du investerat? 
1 a) Ingenting 
2 b) En månadslön 
3 c) Tre månadslöner 
4 d) Sex månadslöner 
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9.2 Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken är din högsta utbildningsnivå? 

3. Vilka är dina främsta fritidssysselsättningar? 

4. Har du haft eller har du en förebild gällande ekonomiska beslut? 

5. Hur upplever du situationen låntagning? 

Huvudfrågor 

6. Hur ser ditt bolåneränteupplägg ut idag? 

7. Hur resonerade du vid valet utav bolåneränteupplägget? Berätta hur processen såg ut. 

8. I vilken utsträckning följer du långivarens råd? 

9. Har du haft ett annat upplägg tidigare? 

10. Hur resonerade du vid det tidigare upplägget? 

11. Följer du med i ränteutvecklingen mellan dina ränteförhandlingar? 

12. Bistår du andra med ekonomisk kunskap? 

 

 

 

 

 

  



 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 

 

 


