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Sammanfattning	  
De svenska bostadspriserna har fortsatt att stiga och tillsammans med det låga ränteläget 
har även hushållens skuldsättning stigit. Utöver detta har hushållens amorteringsvilja 
minskat vilket lett till en oro över att hushållen inte kommer klara av framtida 
svängningar i ekonomin. Denna oro visar sig i införandet av bolånetak och nya 
amorteringsrekommendationer.  
 
Hur svenska hushåll beslutar kring amortering och sparande är en outforskad fråga. 
Studier tyder på att individer inte alltid agerar rationellt, alltså samlar in och hanterar all 
tillgänglig information och därefter agerar för att maximera nyttan. Forskare menar att i 
vissa fall är bostadsägande ett avsteg från rationellt beteende. Behavioral finance menar 
att individer påverkas av psykologiska faktorer vilket inkluderar känslor, mentala 
genvägar och sociala influenser. Generellt sett har individer tre alternativ: 
 
• Amortera som ett sorts sparande och därmed minska risken vid sjunkande 

bostadspriser och stigande räntor. Likviditeten för andra investeringar och 
konsumtion minskar. 

• Amortera inte och öka därmed likviditeten och möjligheten att konsumera eller 
investera i andra former som ger högre avkastning. Risken vid sjunkande 
bostadspriser och stigande räntor ökar.  

• Varken amortera eller spara.  
 
Detta leder till forskningsfrågan: 
 
Hur påverkar psykologiska faktorer svenska hushålls amorterings- och sparbeteende?  
 
För att få en djupare förståelse för detta beteende krävs ett kvalitativt angreppssätt i 
form av intervjuer.  De semistrukturerade intervjuerna bygger på psykologiska faktorer 
kategoriserade överensstämmandes med tidigare forskning. Kategoriseringen innefattar 
känslor och känslomässiga influenser, informationsprocessens strategier och 
uppfattningar samt psykologiska och sociala motiv, vilka i sin tur innehåller 
psykologiska faktorer. Vi fördjupar Sahi et al.s (2013) studie vilken vi adderat relevanta 
teorier till. Detta bildar den teori- och analysmodell analysen utgår ifrån. Urvalet består 
av fem individer bosatta i Umeå och Stockholm med varierande ålder, utbildning 
etcetera. Deras gemensamma nämnare är att de är bosatta i Sverige, innehar en bostad 
och ett bolån. 
 
Studien fann att de svenska hushållen ser amortering som en form av sparande. 
Hushållen minskar inte amorteringen för att kunna investera i andra former med högre 
avkastning. Amorterings- och sparbeteendet påverkas av psykologiska faktorer men på 
olika sätt. En gemensam faktor är att alla intervjupersoner förlitar sig på trender vad 
gäller pris på bostadsmarknaden. Vidare indikerar resultatet att individer inte agerar 
enligt den traditionella ekonomiska teorin om rationella beslutsfattare. Till skillnad från 
normativa teorier så som den traditionella ekonomiska teorin, bidrar vi med denna 
studie en förståelse för hur svenska hushålls faktiska beteende. 
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Vi vill tacka Umeå universitet för dessa år samt vår handledare Dr. Jean Mutiganda för 
värdefulla kommentarer under uppsatsarbetets gång. 
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1.	  Inledning	  
Detta inledande kapitel redogör för problembakgrunden vilken innehåller 
samhällsdebatten gällande svenska hushålls bolåneskulder. Detta övergår till det 
vetenskapliga gapet i form av en problematisering vilket leder till vår forskningsfråga. 

1.1	  Problembakgrund	  
Allt fler individer i Europa och andra avancerade ekonomier är nu husägare (Scanlon & 
Whitehead, 2004, s. 19). För de flesta individer är bostadsköp den största investeringen 
som görs i livet (McDonald & Thornton, 2008, s. 44-45) och därmed den viktigaste 
tillgången i en investerares portfölj (Cocco, 2005, s. 537). Bostadsköp åstadkoms oftast 
genom lån från en finansiell institution (Dohling et al., 2007, s. 193) och i Sverige utgör 
bolånet den största delen av svenska individers lånebörda (Finansinspektionen [FI], 
2013)2. 
  
Den traditionella ekonomiska teorin bygger på att individer är rationella(García, 2013, s. 
297). Under beslutsprocessen innebär detta att all tillgänglig information samlas in för 
att maximera nyttan(García, 2013, s. 297). Det innebär även att individer har förmågan 
att hantera informationen de samlat in samt att de uppdaterar sina uppfattningar allt 
eftersom ny information blir tillgänglig (García, 2013, s. 297). Den ekonomiska 
livscykeln visar hur konsumtionen varierar beroende på var i livet individen befinner sig 
(Lee et al., 2008, s. 209). Detta bygger på att alla individer är rationella (Elsinga, 2011, 
s. 358). Individer fördelar inkomst och förmögenhet på bästa möjliga sätt beroende var 
de befinner sig i livscykeln (Ibid). Förutsättningen är att hushåll bygger upp det egna 
kapitalet genom sparande och amortering för att säkerställa en trygg ålderdom (Elsinga, 
2011, s. 358-359). En trygg ålderdom nås genom försäljning av bostaden vilket då 
genererar likvida medel (Ibid). Forskning tyder på att bostadsägande är ett avsteg från 
den ekonomiska livscykeln och således inte är ett rationellt beslut (Ottaviani & 
Vandone, 2011, s. 754; Hannsgen, 2007, s. 17; Levy et al., 2008, s. 287). Elsinga (2011, 
s. 359) menar att även äldre individer idag köper bostäder och därmed skuldsätter sig 
istället för att sälja bostaden och säkra sin pension. Bostadsköp ses numera som vilken 
annan investering som helst och källa för konsumtionsflöde (Hannsgen, 2007, s. 18).  I 
beslutsprocessen agerar bostadsköparna ofta efter magkänsla (Levy et al., 2008, s. 287) 
samt impulsivt (Ottaviani & Vandone, 2011, s. 754). Därmed är bostadsägarna inte 
alltid rationella (Ottaviani & Vandone 2011, s. 754; Levy et al., 2008, s. 287).  
 
Förväntningar rörande framtida prisökningar på bostäder, tillsammans med 
inkomstökningar, bostadsbrist och ett gynnsamt ränteläge har fått priserna på 
bostadsmarknaden att stiga (Mångård, 2013). Studier visar att låga räntor leder till en 
ökad skuldsättning i landet (Holmberg, 2012). Lånemöjligheten innebär konkurrens på 
bostadsmarknaden vilket i sin tur leder till stigande bostadspriser(Khandani et al., 2013, 
s. 29; Nofsinger, 2012, s. 161). Låg ränta och ökat låntagande kan leda till en 
systematisk risk på grund av risken för stigande ränta och sjunkande bostadspriser(Ibid). 
Drömmen om en bostad kan innebära en ohållbar skuldsättning (Jarvis, 2008, s. 229). 
Effekten av sjunkande bostadspriser och stigande räntor blir speciellt stor på de högt 
skuldsatta hushållen (Khandani et al., 2013, s. 29; Nofsinger, 2012, s. 172). Vidare 
indikeras att låntagare inte tänker långsiktigt i form av förändrade räntelägen (Garcia 
2013; Hannsgen, 2007, s.17). Forskare menar att dessa faktorer tillsammans med att 
hushållen inte amorterade ledde till finanskrisen i USA (Solomon & Minnes, 2011, s. 
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570; LaCour-Little & Yang, 2010, s.727). Andra menar att bristande finansiell kunskap 
var orsaken till bostadsbubblan och den finansiella krisen (Hunt, 2011, s. 684). 
Nofsinger (2012, s. 172) menar att det är individens beteende som styr konjunkturen 
och driver upp bostadspriserna. När individen så småningom förstår att det är orimliga 
priser och minskar efterfrågan så sprids beteendet bland andra (Nofsinger, 2012, s.172). 
Vid den tidpunkten är hushållen utan sparande och med enorma skulder(Ibid).  
 
Bostadspriserna i Stockholm har ökat med drygt 160 procent på mindre är 20 år 
(Mångård, 2013).  Spanien och Irland hade liknande prisuppgång på bostäder som 
Sverige innan dessa länder drabbades av en finanskris (Holmberg, 2012). SBAB (2014, 
s. 2) har genom ett riskindex utvärderat hur väl bostadsägare kan hantera framtida 
förändringar i form av prisfall på bostadsmarknaden och ränteförändringar. Slutsatsen är 
att bostadsägare måste öka sparandet eller minska skulderna då motståndskraften är 
historiskt låg. Sammantaget har detta lett till internationella varningar från 
Internationella valutafonden och OECD, vilka vill uppmärksamma om att det svenska 
skuldberget inte är hållbart och att ett prisras på bostadsmarknaden kan leda till en djup 
finansiell kris i landet. Redan 2006 varnades Sverige om att bostadspriser låg över det 
fundamentala värdet. (Svanström, 2013) 
 
Låneförhållandet bygger på att låntagare ska amortera av lånet, alltså betala tillbaka 
lånet, med dess kostnader (Dohling et al., 2007, s. 193). Denna betalningsförmåga beror 
på utvecklingen i individens inkomster men även i låne- och bostadskostnader. (Dohling 
et al., 2007, s. 194) Vid bedömning av betalningsförmågan använder bankerna olika 
kalkyleringsmetoder baserade på individens inkomst. Finansinspektionen (2013)1 menar 
att kalkylerna har brister och att låntagarna i verkligheten har mindre kvar att leva på än 
bankernas beräkningar. En orsak till bristerna är olika krav på amortering(FI, 2013)1. 
Amorteringsnivån har minskat de senaste 100 åren samtidigt som andelen 
amorteringsfria lån ökat (FI, 2013)1. Kraven på amortering under 2000-talet har minskat 
bland annat på grund av konkurrensen mellan bankerna (Riksbanken, 2014, s. 14). 
Låntagare får idag fler valmöjligheter rörande räntor och amortering (Abdelaziz & 
Lateef, 2010; Campbell & Cocco, 2003; Nofsinger, 2012, s. 166). Detta innebär en lägre 
månadsbetalning för till exempel amorteringsfria lån jämfört med lån som amorteras 
(LaCour-little & Yang, 2010). Bostadsägare får i deklarationen göra skatteavdrag för 
bolånets räntekostnader under inkomstårets föregående år (Skatteverket, 2014). 
Bostadsägare kan även välja att jämka, vilket innebär att skatten på räntekostnaden 
återfås varje månad istället för årligen (Petersson, 2013).  Finansinspektionens egna 
beräkningar tyder på att nio procent av hushållen inte skulle klara sig ekonomiskt om 
räntan steg till sju procent (FI, 2013)2. Amorteringsnivån har därför stor inverkan på 
framtiden. 
 
Till följd av oron kring effekterna av hushållens skulder så infördes oktober 2010 ett 
bolånetak (FI, 2010). Bolånetaket är en allmän rekommendation som innebär att 
bankerna inte bör godkänna belåning överstigande 85 procent av marknadsvärdet vid 
köp av bostad (FI, 2013)2. Bolånetaket har fått positiva effekter på marknaden för 
bostadslån då endast ett av tio hushåll lånar mer än 85 procent (FI, 2013)1. Baksidan av 
detta är att andelen blancolån har ökat för att kunna finansiera bostadsköp(Svanström, 
2013). Detta är ett lån utan bostaden som säkerhet och därmed till en högre ränta. 
Implikationen av detta är att dessa ekonomiskt sårbara hushåll påverkas hårdare av en 
prisnedgång eftersom blancolånet inte kan återbetalas genom värdet i 
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bostaden(Svanström, 2013). I en motion till Sveriges Riksdag föreslås ett 
amorteringskrav istället för bolånetaket (Svanström, 2013). 
 
Svenska Bankföreningens tidigare rekommendation om amortering tills bolånet 
understiger 75 procent av bostadens marknadsvärde uppfyller nästan nio av tio hushåll 
(FI, 2013)2. Lån under dessa 75 procent amorterar endast 40 procent av hushållen 
på(Ibid). Amorteringstiden på dessa lån är dessutom långa, med ett genomsnitt på 140 
år. (FI, 2013)2 Detta trots att löptiden enligt kontrakten ligger mellan 30-50 år beroende 
på val av bank (Riksbanken, 2014, s. 25). På grund av den låga amorteringsviljan ändras 
nu rekommendationen till att nya lån bör amorteras tills det att lånet understiger 70 
procent av bostadens marknadsvärde(Svenska Bankföreningen, 2014). Detta ska som 
tidigare ske på max 10-15 år(Ibid). Utöver detta rekommenderas en individuellt 
anpassad amorteringsplan för att öka individens medvetenhet om amorteringsstrategins 
konsekvenser (FI, 2013)1. 
 
Amortering är ett omdebatterat ämne där åsikterna går isär. Fördelen med kortare 
amorteringstid är en mindre total räntekostnad(Janjigian, 1994, s.167-168). Låntagaren 
bygger snabbare upp kapital i bostaden och minskar risken vid eventuellt prisfall på 
bostaden(Ibid). Kortare amorteringstid påverkar dock hushållens likviditet negativt 
vilket påverkar betalningsförmågan för andra behov(Ibid). För att förbättra likviditeten 
så kan den totala avbetalningstiden på lånet alltså göras längre(Ibid). Nackdelen är en 
högre belåningsgrad och därmed högre kostnad för att ta ut kapital från bostaden när 
likviditetsbrist uppstår. (Janjigian, 1994, s.167-168) Jansson (2014, s.2) hänvisar till en 
portföljvalsanalys och menar att sparande i aktie- och räntefonder ger en högre 
avkastning än sparande via amortering i och med den minskade räntekostnaden. Detta 
kan förklaras i låga bolåneräntor och högre avkastning i alternativa investeringar (Ibid). 
Amromin et al. (2006) menar att amortering till viss del kan förklaras av riskovillighet 
hos hushållet och att sparande kan göras i instrument som ger bättre avkastning, trots 
volatiliteten i detta. Enligt Flavin & Yamashita (2011, s. 610) bör inte bostaden ses på 
samma sätt som andra tillgångar i en portfölj. Bolån bör istället ses som en investering 
för framtiden där amortering leder till att lånet blir betalt inom en viss tidsrymd 
(Ottaviani & Vandone, 2011). Michelangeli (2012, s. 323) ser fördelar med båda 
alternativ och menar att amortering genererar större välfärdsvinster jämfört med 
investeringar i tillgångar vilka involverar risk. Välfärdsvinsterna innefattar skuldfria 
arvingar och därmed bör de som avser att efterlämna arv amortera (Michelangeli, 2012, 
s. 323). 
 
Empirisk forskning om svenska hushålls finansiella beslut har varit begränsad och 
fortfarande undrar forskare vad som styr individers amorteringsbeslut (Jansson, 2014, s. 
2). Med tanke på svenska hushålls bolåneskulder, har det låga ränteläget tillsammans 
med de rekordhöga bostadspriserna gjort att oron för framtida ekonomiska svängningar 
är ett faktum. Oron visar sig främst i försök att öka individers amorteringsvilja genom 
rekommendationer och krav. Vi ser att de svenska hushållen har tre alternativ vilka vi 
vill undersöka med denna studie:  
 

• Amortera som ett sorts sparande (Jansson, 2014; Janjigian, 1994) och därmed 
minska risken vid sjunkande bostadspriser och stigande räntor. Likviditeten för 
andra investeringar och konsumtion minskar. 
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• Amortera inte och öka därmed likviditeten och möjligheten att konsumera eller 
investera i andra former som ger högre avkastning (Amromin et al., 2006). 
Risken vid sjunkande bostadspriser och stigande räntor ökar.  

• Varken amortera eller spara.  
 
För att förstå individers incentiv till amorteringsbeteende anser vi det således 
nödvändigt att undersöka övrigt sparbeteende likväl. Detta leder oss till individers 
finansiella beslutsprocess. 

1.2	  Problematisering	  
Den traditionella ekonomiska teorin, vilken menar att marknaden är effektiv, 
självkorrekterande och vet bäst, har efter finanskriser ifrågasatts (DeBondt et al., 2010, 
s. 29). Vissa menar teorin om rationella investeringar bygger på antaganden som är 
orimliga (Schinckus, 2011; Garcia, 2013, s.309). Beteendet på marknaden avviker ofta 
från det rationella och för att förstå detta måste psykologiska faktorer, motiv och begär 
inkluderas (Schinckus, 2011; Thaler, 1999). För att skapa en förståelse för beteendet 
som leder till finansiella beslut så är det viktigt att förstå de psykologiska faktorerna 
(Sahi et al., 2013, s. 95) men även de känslor och personlighetsdrag hos individen som 
påverkar beslutet (Sjöberg & Engelberg, 2009, s. 33). Nofsinger (2012, s. 172) menar 
att psykologiska faktorer och känslor var en bidragande orsak till 
bostadsmarknadskrisen 2007. Varefter ett förnyat intresse för forskning rörande 
individers finansiella beteende setts (García, 2013, s. 298).  
 
På grund av att den traditionella ekonomiska teorin inte kunde förklara fluktuationer på 
marknaden så skiftades fokus bland forskare till att undersöka hur psykologi relaterar 
till finansiellt beteende. Behavioral finance applicerar psykologi på finansiellt beteende 
och visar att alla individer inte är rationella (Baker & Nofsinger, 2002, s. 98). Shiller 
(2003, s. 90) menar att den största utvecklingen skedde på 1990-talet. Man kan därmed 
säga att intresset för Behavioral finance är relativt nytt. Behavioral finance inkluderar 
tre sorters psykologi (DeBondt et al., 2010, s. 31). Det kognitiva handlar om hur hjärnan 
hanterar och organiserar information(Ibid). Det känslomässiga lägger fokus på att 
beslutsfattande är mer än en strikt kalkyleringsprocess (DeBondt et al., 2010, s. 31). Det 
handlar om känslan när informationen hanteras (Shefrin, 2002, s. 29). Det sociala 
handlar om behovet för acceptans och uppmuntran för individens agerande (DeBondt et 
al., 2010, s. 31). Behavioral finance skiljer sig från den traditionella ekonomiska teorin 
på tre punkter. Behavioral finance menar att individer filtrerar information och använder 
sig av mentala genvägar, heuristik, vid beslutsfattande (Shefrin, 2002, s. 4-5; Baker & 
Nofsinger, 2002, s. 98). Vidare menar Behavioral finance att sättet problemet är 
inramat, beskrivet, kommer att påverka beslutet (Shefrin, 2002, s. 4-5; Baker & 
Nofsinger, 2002, s. 98). Slutligen menar Behavioral finance att marknaden är ineffektiv 
på grund av de två första punkterna och att marknadspriserna därmed kommer att 
avvika från det fundamentala värdet (Shefrin, 2002, s. 4-5; Baker & Nofsinger, 2002). 
Att individer använder sig av mentala genvägar, heuristik, samt filtrerar ut viss 
information då den är för komplex eller informationsmängden är stor kan leda till beslut 
innan all tillgänglig information hanterats(Baker & Nofsinger, 2002, s. 99-100). 
Implikationen av detta är att individer blir för självsäkra på sitt val och ibland även 
tenderar att söka information som bekräftar detta (Ibid). 
 
Finansiella strategier och hur individer ser på sitt bolån är outforskade ämnen (Elsinga, 
2011, s. 359). Elsinga (2011) utförde en komparativ studie bland åtta länder i syfte att 
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skapa en förståelse inom ämnet. På grund av brister i forskningen samt skillnader 
mellan länder kunde resultat inte klargöras. Studien fann dock indikationer på att 
amorteringsval beror på individers vilja att leva i nuet, vilket även rekommenderades till 
framtida forskning. Garcia (2013, s. 309) menar att den traditionella ekonomiska 
beslutsteorin har en mening men att den måste utvidgas med det mänskliga beteendet 
och dess insamling och hantering av information. Vidare menar García att beteendet 
beror på psykologiska såväl som antropologiska, kulturella, historiska och sociala 
faktorer och av denna anledning kan resultat inte generaliseras mellan länder(García, 
2013, s. 310). För en bättre förståelse för det finansiella systemet krävs fokuserad 
forskning (Ibid). 
 
Duflo och Saez (2002, s. 122) menade att deras studie var den första att undersöka och 
finna att sociala influenser inom grupper påverkar på individers sparbeslut. Detta visar 
att andra faktorer än rent ekonomiska är relativt nya att undersöka när det gäller 
finansiella beslut. Sahi et al. (2013) genomförde en kvalitativ studie om individers 
investeringsbeslut och fann psykologiska faktorer som har en inverkan men 
rekommenderade vidare forskning då de funna faktorerna inte ansågs vara uttömmande. 
Kourtidis et al. (2011) menar att investerare påverkas på olika sätt genom de 
psykologiska faktorerna. Det finns inte någon enskild parameter som kan användas för 
alla investerare. Samuelson och Zeckhauser (1988) fann att individer påverkas av 
kontexten och att detta kan leda till status quo, alltså att inte agera alls eller att behålla 
nuvarande eller tidigare beslut. Nära relaterat till detta är default effekten av Madrian 
och Shea (2001). 
 
Identifiering och förståelse för faktorer som påverkar individers attityd till investering är 
av vikt för kvaliteten hos finansiella rådgivares och politiska beslutsfattares strategier 
och metoder (Sahi et al., 2013, s. 96). Forskning om hur individer tar finansiella beslut 
är relevant då den hjälper finansiella institutioner och regering att motivera individer till 
finansiellt engagemang samt bättre finansiella beslut (García, 2013, s. 298). 
Medvetenhet om beteenden kan hjälpa utformningen av reglering och lagar (DeBondt et 
al., 2010, s. 33). Det är viktigt att förstå individers olika beteenden även då de 
ekonomiska incentiven att spara är de samma (Madrian & Shea, 2001, s. 1176). Genom 
att förstå de underliggande faktorerna till individers olika sparbeslut så kan incentiv till 
ökat sparande hittas vilket har implikationer för politiska beslutsfattare när det gäller att 
motivera sparande (Madrian & Shea, 2001, s. 1186). Detta motiverar att vår studie 
behövs för att förstå hur olika psykologiska faktorer påverkar individers amorterings- 
och sparbeteende, vilket leder till forskningsfrågan: 
 
Hur påverkar psykologiska faktorer svenska hushålls amorterings- och sparbeteende? 
 

1.3	  Syfte	  
Med denna studie vill vi identifiera hur bostadsägare ser på amortering och sparande. 
Vidare är syftet att förstå amorterings- och sparbeteendet och hur detta påverkas av 
psykologiska faktorer. Genom att uppmärksamma dessa faktorer kan både individer, 
politiska beslutsfattare och finansiella rådgivare få en bättre förståelse för individers 
beteende.	   Denna förståelse menar vi bidrar till en insikt i hur regler och 
rekommendationer kan utformas samt hur bättre finansiella beslut gällande amortering 
och sparande kan tas. 
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1.4	  Avgränsningar	  
Studien behandlar två städer i Sverige; Umeå och Stockholm. Vidare sker en 
avgränsning i urvalet vilket medför ett icke representativt urval. Avgränsningarna är 
nödvändiga för studiens omfattning med begränsad tid och resurser. 
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2.	  Metod	  
Hur forskning är grundad skiljer sig mellan olika forskare. För att läsaren ska förstå 
hur denna studie är uppbyggd kommer vi i följande kapitel redogöra för studiens 
underliggande antaganden. Metodkapitlet har vi delat upp i vetenskapliga 
utgångspunkter samt praktiskt tillvägagångssätt utifrån vår problemformulering. 
Kapitlet avslutas med metoddiskussion vilken innehåller kritiska synpunkter och 
reflektioner. 

2.1	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	  

2.1.1	  Förförståelse	  
Vi har en viss erfarenhet av amortering då en av oss äger bostad sedan fyra år tillbaka. 
Vidare finns finansiell kunskap hos båda författarna då vi studerat ekonomi vid Umeå 
universitet. Under en kurs i finansiering på C-nivå introducerades Behavioral finance 
kortfattat. 
 
Som det inledande kapitlet redovisade för finns ingen tydlig åsikt rörande vad som är 
rätt och fel i val av amortering, detta gäller även författarnas syn. Detta har medfört att 
det är lättare att vara objektiv i intervjuerna. Syftet är inte heller att hitta ett optimalt 
beslut, snarare att skapa en förståelse för hur psykologiska faktorer har en påverkan på 
amorterings- och sparbeteende. 
 

2.1.2	  Epistemologi	  -‐	  kunskapssyn	  
Epistemologi härrör till hur man betraktar kunskap (Bryman & Bell, 2013, s. 35). 
Positivistiska kunskapssynen menar att kunskap är det som går att bekräfta via de fem 
sinnena (Bryman & Bell, 2013, s.36). Test av hypoteser skapar universella regler och 
lagar(Ibid). Denna studie utgår från beteende och psykologiska faktorer. Vi vill skapa en 
förståelse för hur amorterings- och sparbeteendet påverkas genom dessa faktorer och då 
räcker inte den positivistiska kunskapssynen till. Med målet att förstå verkligheten ur 
individers sociala tolkning behövs istället en tolkningsinriktad, interpretativistisk, 
kunskapssyn (Bryman & Bell, 2013, s. 38). Det som framkommer i empirin måste 
tolkas för att förstå. Till skillnad från positivisten menar interpretativisten att det inte är 
möjligt att genomföra en studie utan subjektiva värderingar (Björklund & Paulsson, 
2012, s. 64). Objektiviteten i denna studie handlar istället om ärlighet, etik och moral.  
 

2.1.3	  Ontologi	  -‐	  verklighetssyn	  
Vår förförståelse säger oss att det kan tänkas att hushållens beteende påverkas av 
psykologiska faktorer och avslöjar den konstruktionistiska verklighetssynen som denna 
studie har. Den konstruktionistiska ståndpunkten menar att sociala egenskaper 
konstrueras genom en interaktion mellan individer och ifrågasätter den objektiva 
verklighetssynen (Bryman & Bell, 2013, s. 43). Den objektiva ståndpunkten menar att 
det sker en automatisk anpassning i miljön och att verkligheten inte kan påverkas av 
sociala aktörer. Konstruktionismen å andra sidan menar att det är de sociala aktörerna 
som styr och skapar verkligheten. (Bryman & Bell, 2013, s. 43) I problembakgrunden 
och problematiseringen för denna studie indikeras att det är hushållen som till en del 
styr landets ekonomi. Amorterings- och sparbeteendet är inkluderat i problemet då 
landets skuldsättning är beroende av hur hushållen agerar, vilket leder oss till den 
konstruktionistiska verklighetssynen. 
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2.1.4	  Angreppssätt	  
Ett induktivt angreppssätt innebär att forskningen börjar i empirin för att hitta mönster 
och skapa teori eller kunskapsbidrag (Bryman & Bell, 2013, s. 34). I ett deduktivt 
angreppssätt börjar forskningen i teorin (Björklund & Paulsson, 2012, s. 64). Det 
deduktiva angreppssättet innebär ofta att man med empirin vill bekräfta eller falsifiera 
hypoteser vilka byggts upp under den föregående teoriinsamlingen(Ibid). I denna studie 
utgick vi från teorier om individers finansiella beteende och fann därmed faktorer inom 
Behavioral finance som sammanställdes för att sedan användas som grund för 
datainsamlingen. Det deduktiva angreppsättet innefattar ofta en sammanfattande teori- 
och analysmodell som skapas i syfte att avgränsa datainsamlingen till att inkludera 
relevant empiri som besvarar studiens syfte (Björklund & Paulsson, 2012, s. 67), vilket 
överensstämmer med denna studies tillvägagångssätt. Dessa faktorer utgör dock inte 
hypoteser utan snarare teoretiska faktorer som granskas empiriskt. Vidare motiveras det 
deduktiva angreppssättet av att vi ville säkerställa att vår datainsamling byggde på 
relevanta frågor. Detta stödjs av att Behavioral finance visats kunna förstå hur individer 
faktiskt agerar istället för hur de bör agera (Baker & Nofsinger, 2002, s. 98). Behavioral 
finance har visats kunna bidra med kunskap till finansiella industrin men att samarbetet 
mellan finansiella industrin och forskningen inom Behavioral finance behöver 
uppmuntras (DeBondt et al., 2010, s. 36). Därmed motiverar vi ett deduktivt 
angreppssätt med behovet av att ge mer uppmärksamhet åt Behavioral finance. 
 

2.2	  Praktiskt	  tillvägagångssätt	  

2.2.1	  Metodval	  
Med vår undersökning vill vi fokusera på ord till skillnad från siffror. Detta är en av 
faktorerna som skiljer mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & 
Bell, 2013, s. 390; Yin, 2011, s. 32). Kvantitativa studier samlar in data som kan 
värderas numeriskt (Björklund & Paulsson, 2012, s. 65). Fördelen med detta är att 
resultatet lättare kan generaliseras jämfört med en kvalitativ studie (Ibid). I vårt fall är 
syftet att skapa en kunskap genom att beskriva och förstå psykologiska faktorer och till 
detta krävs en kvalitativ studie. Den kvalitativa metoden och analysen är vanligtvis 
använd inom paradigmet interpretativism och konstruktionism (MacKenzie & Knipe, 
2006). 
 
Vi går från amortering i helhet till att förstå, ur individens perspektiv, hur amorterings- 
och sparbeteendet påverkas genom psykologiska faktorer. Detta är en del av kvalitativ 
forskning då elementen är de inre och interna, till skillnad från den kvantitativa 
forskningen där förhållandet mellan elementen är yttre och externa (Starrin & Svensson, 
1994, s. 23). Med kvalitativ forskning kan forskaren tolka individers normer och 
värderingar (Bryman, 2011, s. 546). Individers uppfattning och interagerande är 
komplext och därför väljer vi en kvalitativ metod. Detta eftersom komplexiteten inte 
kan reduceras ned till få variabler som i kvantitativa metoder (Howitt & Cramer, 2011, 
s. 296). 
 
Målsättningen med vår studie är väl överensstämmande med den kvalitativa 
forskningens målsättning. Kvalitativ forskning vill identifiera egenskaper och 
variationer vilka ännu inte är kända (Starrin & Svensson, 1994, s. 23). Jansson (2014, s. 
2) menar att det saknas kvalitativ forskning om svenska hushålls amorteringsbeslut.	  
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Vårt mål är att skapa en förståelse för hur psykologiska faktorer påverkar det okända; 
hushållens amorterings- och sparbeteende. 
 

2.2.2	  	  Datainsamlingsmetod	  
I kvalitativ forskning används ofta intervjuer, i semi- och ostrukturerad intervjuform 
(Bryman & Bell, 2013, s. 473). För att förstå de attityder och fördomar som leder till 
individers finansiella beteende i det verkliga livet så menar flertalet forskare att 
kvalitativa intervjuer är lämpliga att använda sig av (Sahi et al., 2013, s. 95). Då vi vill 
finna individens uppfattning med syftet att erhålla nyanserade beskrivningar istället för 
kvantitativa mått, så passar en semistrukturerad intervju. Intervjun vill åstadkomma 
djupare än bara allmänna åsikter och därför krävs frågor som besvarar specifika 
situationer, även om generella frågor också används för att erhålla ytterligare 
information (Kvale, 1997, s. 36-37). Sahi et al. (2013) utförde en explorativ, kvalitativ 
studie inom Behavioral finance och menar att intervjuer minskar påtryckningar utifrån 
som kan påverka och anpassa intervjupersonen till något visst synsätt(Sahi et al., 2013, 
s. 94). Intervjuer möjliggör även för forskaren att hitta dolda problem(Sahi et al., 2013, 
s. 94-95). Genom att fråga individen själv om dess åsikter och preferenser kan direkt 
insyn nås i de föreställningar och åsikter som påverkar tankeprocessen vilken leder till 
beteendet(Ibid). Kvalitativa intervjuer är därför en av de bästa metoder för att förstå 
värderingar (Sahi et al., 2013, s. 94-95). 
 

2.2.3	  Konstruktion	  av	  intervjuguide	  
Vid semistrukturerade intervjuer följer intervjuaren en intervjuguide med teman vilka 
ska behandlas (Bryman & Bell, 2013, s. 475). Teman i denna intervju är bostaden, 
sparandet och framtiden. Intervjuaren erhålls dock en frihet att ställa följdfrågor för att 
djupare förstå intervjupersonens uppfattningar, attityder och tolkningar (Bryman & Bell, 
2013, s. 476). Syftet med dessa teman var att ge intervjupersonen ett sammanhang samt 
enklare och mer generella frågor till en början för att sedan fokusera på amorterings- 
och sparbeteendet. Semistrukturerade intervjuer möjliggör även förtydligande då olika 
åldersspridningar kan leda till att frågor uppfattas på olika sätt (Elsinga, 2011, s. 364). 
Frågorna ska inte vara standardiserade men inte heller ofokuserade (Kvale, 1997, s. 37). 
Detta försöker vi åstadkomma genom att fokusera på amorterings- och sparbeteende 
men utifrån olika sammanhang samt genom att använda generella såväl som fokuserade 
frågor. Frågorna kombineras med vinjetter där intervjupersonerna ges exempel på olika 
finansiella scenarion vilka de får ge sina åsikter kring. Genom att de semistrukturerade 
intervjuerna är grundade på teoretiska faktorer motiveras det deduktiva angreppssättet. 
 
Vi har utformat en intervjuguide (Appendix 2) där frågeställningen, syftet och teorin 
tagits i åtanke och utifrån dessa har frågor skrivits ned. Det är viktigt i kvalitativa 
intervjuer att undvika ledande frågor (Björklund & Paulsson, 2012, s. 70). Frågorna 
formulerades därför på ett fokuserat men icke ledande sätt. Vi försökte även formulera 
frågorna för att främja egen eftertanke. I intervjuguiden formulerades frågor med öppet 
slut samt generella frågor om finansiellt beteende som kan ha påverkat deras 
amorterings- och sparbeteende. Frågorna berörde även förväntningar på framtiden, råd 
vid beslutsfattande och källor av information.  Frågorna placerades i ämnesområden 
som bildade de tidigare nämnda teman bostaden, sparandet och framtiden. Varje tema 
innehöll inledande frågor så som ”Hur tror du bostadsmarknaden kommer utvecklas i 
framtiden?”. Tanken med den frågan var att skapa en förståelse för hur framtiden 
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förutspås; finns någon rädsla för prisfall på bostadsmarknaden eller förlitar 
intervjupersonen sig på att prisökningen ska fortgå? Vi ville även förstå hur 
amorteringen och sparandet påverkas av den uppfattningen. 
 
Vid kvalitativa intervjuer kan vinjetter användas för att se hur individens beteende styrs 
av händelser och situationer (Bryman & Bell, 2013, s. 275). Vinjetter är korta scenarion 
som intervjupersonen får ge sina åsikter om. Elsinga (2011, s. 365) menar att vinjetter 
kombinerat med diverse frågor ger en djupare inblick i intervjupersonernas attityder och 
uppfattningar samt är ett bra instrument att använda sig av vid kvalitativ psykologisk 
forskning. När man använder vinjetter som komplement till intervjuer så kallas det för 
triangulering. Triangulering innebär att flera metoder används för att styrka och 
kontrollera resultaten från den andra metoden. (Bryman & Bell, 2013, s. 82; Yin, 2011, 
s. 313) I denna studie ges fem vinjetter till intervjupersonerna där de fritt får uttrycka 
sina åsikter kring finansiellt beteende. Förhoppningen i vår studie var att vinjetterna 
skulle ge oss information kring intervjupersonens påverkan av psykologiska faktorer.  
 
Vinjetterna i denna studie ger intervjupersonerna scenarion på hur det verkliga livet kan 
se ut och genom detta menar vi att intervjupersonerna främjas till eftertanke samt att 
berätta mer om sitt finansiella beteende. Vi menar att vinjetterna underlättar för 
intervjupersonen att ge ytterligare information relativt vad som kan framkomma från en 
specifik fråga. Genom att kombinera intervjufrågorna med vinjetterna erhåller denna 
studie därmed en rikare empiri. Vinjetterna används dels för en möjlighet att kunna 
bekräfta det som individen tidigare sagt men främst för att uppmuntra nya tankar och 
informationsgivande.  
	  
Elsinga (2011) använde sig av flertalet vinjetter i sin kvalitativa, psykologiska, studie 
där syftet var att förklara varför hushåll inte agerar efter den ekonomiska livscykeln 
samt förstå intervjupersonernas tankegång kring bostaden som finansiell strategi. Vår 
intervjuguide innehåller fem vinjetter vilka inspirerats av denna studie. Vi ansåg att 
följande vinjett även skulle tillgodogöra information i vår studie och replikerade därför 
den: “En ung man och en ung kvinna, vilka båda bor hos sina föräldrar, funderar på att 
köpa ett hus. Kvinnan har en säker anställning som lärare. Mannens anställning är lite 
osäker och han har haft några tillfälliga jobb tidigare, även om några har varat så 
långt som upp till ett år.” (Elsinga, 2011, s. 366) 
  
Enligt Svensson och Starrin (1996, s. 62) är det viktigt att testa det första utkastet av 
intervjuguide för att bekräfta att frågorna ger sakenliga svar och inte är ledande. Det ger 
även en möjlighet för forskaren att inöva intervjuteknik (Yin, 1984, s. 10). Vi valde 
därför att testa intervjuguiden på två personer. Efter denna pilotstudie omstrukturerades 
och omformulerades några av frågorna. Det tillkom även frågor.  I vårt första utkast 
inleddes intervjuguiden med frågan ”Hur resonerade ni inför detta bostadsköp?”. Vi 
insåg efter pilotstudien att frågan var svårtolkad då den behövde tydliggöras i båda 
intervjuerna. Frågan omformulerades därför till ”Hur kom det sig att ni köpte just den 
här bostaden?”. Frågan ändrades i syfte att nå bättre förståelse kring attityd till 
bostadsmarknaden, amortering och hur beslutet i efterhand upplevs. 

2.2.4	  Urval	  
För att uppnå vårt forskningsmål används ett målinriktat urval, vilket är ett strategiskt 
urval där undersökningspersoner som är relevanta för forskningsfrågan väljs ut (Bryman 
& Bell, 2013, s. 452). Sahi et al. (2013) använde sig av vissa kriterier i dennes 
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målinriktade urval av intervjupersoner. I denna undersökning används följande kriterier 
för att urvalet ska bestå av relevanta undersökningspersoner som har ställts inför valet 
att amortera: 
 
• Urvalet ska bestå av bostadsägare 
• Bostadsägaren ska vara bosatt i Sverige 
• Bostadsägaren ska inneha ett bolån 
 
Vi ville dock säkerställa att urvalet skiljer sig från varandra i vissa faktorer för att 
erhålla ett varierat utfall med möjliga avvikelser. Det är viktigt att uppnå variation i 
urvalet för att kunna nå största möjliga informationsvärde i undersökningen(Starrin & 
Svensson, 1994, s. 122). Det är även en förutsättning för att nå ökad kunskap och 
djupare förståelse (Ibid). Detta är vad vi vill uppnå gällande hushållens finansiella 
beteende. Intervjupersoner med olika åldrar, kön och utbildningsnivå och inkomst 
valdes därför ut. En viktig faktor var att urvalet skulle innehålla både de som amorterar 
och inte. Utöver dessa faktorer valdes intervjupersoner i både Umeå kommun och 
Stockholm tätort då dessa städer skiljer sig ifrån varandra i bostadspriser.  
 
Jansson (2014, s.2) menar att tillgången till högkvalitativ data i ämnet har varit 
begränsad. Vi antar att orsaken till detta är att finansiella frågor kan vara ett känsligt 
område för många. Problemet undveks genom att basera urvalet på närstående. Vi 
kontaktade våra närstående vilka uppfyllde de uppsatta kraven och frågade om de var 
villiga att ingå i urvalet. De bekantades med de teman och ungefärliga frågor som skulle 
kunna uppstå under intervjun. Merparten av de kontaktade personerna ansåg att det 
skulle vara roligt att medverka och därmed ansåg vi det möjligt att undvika känsligheten 
och därmed erhålla riklig och djup information. Vi är medvetna om att det inte endast 
finns fördelar med att intervjua närstående. Vi såg en risk med att intervjuerna inte 
skulle vara ärliga och att intervjupersonerna inte skulle tordas ge ärlig och uppriktig 
information. För att undvika detta så användes vinjetterna som hjälpmedel. Vinjetterna 
utformades i syfte att ge vardagliga situationer där intervjupersonerna skulle svara 
spontant utan att finna anledning att förvränga verkligheten. Vinjettsvaren jämförs 
sedan med det som tidigare sagts under intervjun för att bekräfta trovärdigheten. Vidare 
undviks oärliga svar genom att intervjuerna utförs en mot en, där den som känner 
intervjupersonen håller i intervjun. På så vis undviks även rädslan för ärliga svar. Vi 
anser även att genom att anta ett kritiskt granskande synsätt i analysen så kan oärliga 
svar påkommas då vi är välbekanta med intervjupersonerna. En annan risk med att 
intervjua närstående kan vara att intervjupersonen vill förmedla svar som denne tror att 
vi vill ha. För att undvika detta så var vi tydliga vid första kontakt att det inte finns 
något rätt och fel gällande amortering och sparande samt att informera om att vi 
författare inte har någon särskild åsikt i ämnet. Nedan följer en tabell där urvalets 
bakgrundsinformation presenteras. 
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Intervjuperson Yrke Kön Ålder Antal år 
som 
bostaden 
ägts 

Procentandel 
lån av 
bostadens 
marknadsvärde 

1 Boendehandledare kvinna 34 1,5 85 % 

2 Socionom (kurator) kvinna 56 32 29 % 

3 Systemförvaltare kvinna 55 31 30 % 

4 Studerande kvinna 24 1 72 % 

5 Civilekonom (inköpare) man 27 1 81 % 
Tabell 1. Urvalets bakgrundsinformation 
 
Detta är ett icke sannolikhetsurval och kan därför inte generaliseras till andra miljöer 
(Bryman & Bell, 2013, s. 452). Tanken med undersökningen är istället att förstå 
amorteringsbeteendet genom psykologiska faktorer på en djupare nivå än en abstrakt 
generaliseringsnivå.  
 

2.2.5	  Intervjuernas	  tillvägagångssätt	  	  
Innan intervjuerna fördjupade vi oss i Svensson och Starrins (1996, s. 63-65) samling av 
tips inför kvalitativa intervjuer. För att intervjupersonerna skulle känna en trygghet, 
samt för att vi skulle tillgodogöras största möjliga information, så fanns en medveten 
strategi under intervjuerna. Vi tillät tysta stunder för att låta intervjupersonerna tänka 
efter och ge tydlig, genomtänkt information. Vidare uppmuntrades intervjupersonerna 
att ge djupare förklaringar. För att undvika mångtydiga och motsägelsefulla svar under 
intervjuerna kan forskaren följa upp svaren för att täcka det faktiskt sagda Kvale (1997, 
s. 36-37) Följdfrågor vilka inleddes med “Kan du berätta lite mer om..”, samt även 
kroppsspråk (nickar) och ljud ”mmm” användes. Enligt Svensson och Starrin (1996, s. 
64-65) är det viktigt att uppmuntra intervjupersonen på dessa sätt då det ger 
intervjupersonen möjlighet att själv fördjupa sig och därmed tillföra ytterligare 
information.  
 
Intervjuerna spelades in för att tillåta att konversationen flöt på utan avbrott för 
skrivande samt för att kunna lyssna på svaren repeterade gånger. Intervjuerna skedde 
“en mot en” vilket enligt Sahi et al. (2013, s. 95) är en bra metod att använda sig av för 
att sondera ut personliga åsikter och värderingar. Undantaget i denna undersökning var 
den första intervjun där vi båda medverkade för att se till att intervjun flöt på och om det 
var något som behövde utvecklas från vår sida. Vi tolkar det som att “en och en” 
metoden ger mer öppenhjärtiga svar då vi upplevde att resterande intervjupersoner 
kändes tryggare än då vi båda medverkade.  
 

2.2.6	  Databearbetning	  
Intervjuerna transkriberades ordagrant samma dag som intervjutillfället för att vi skulle 
minnas detaljer. Övriga ljud såsom skratt och tvekande skrevs även ned. Även tankar 
som uppstod under intervjun skrevs ned. Därefter sammanfattades intervjuerna var för 
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sig. Utifrån litteraturgenomgångens skapade teori- och analysmodell (Figur 1) 
kategoriserades den relevanta informationen för att sedan kunna tolkas. Detta kan ses 
som en sorts kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Bryman (2011, s. 505-506) innebär 
att forskaren utgår från teoretiska kategorier vid analyserande och tolkning av empirisk 
data. För att öka reliabiliteten tolkar båda forskare i denna studie varje intervju 
individuellt (Howitt & Cramer, 2011, s. 286). Vi var överens om det mesta och de små 
frågor som uppstod diskuterades igenom innan tolkning gjordes.  
 

2.3	  Etik	  och	  moral	  
Innan intervjutillfället gavs intervjupersonerna ett informationsbrev (Appendix 1) vilket 
de fick tid att läsa igenom och som de sedan fick möjlighet ställa frågor om. 
Informationsbrevet behandlar Vetenskapsrådets krav när det gäller individskydd vilket 
vi utgått ifrån under denna studie. Detta innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har informerat 
intervjupersonerna om studiens syfte och hantering samt de rättigheter som de 
medverkande har. Samtliga har gett sitt samtycke till att delta och kan när de vill 
avbryta deltagandet. Intervjupersonernas uppgifter hanteras och förvaras på ett sätt så att 
utomstående inte kan identifiera individerna eller ta del av informationen. Intervjuerna 
används enbart till forskningsändamålet, vår kandidatuppsats.  
 

2.4	  Litteraturgenomgång	  
En noggrann och kritisk litteraturgenomgång är viktigt för att få vetskap om vad som är 
känt inom området och var det saknas relevant forskning. (Bryman & Bell, 2013, s. 
111). En väl genomförd litteraturgenomgång styrker trovärdigheten i forskningen då 
forskaren på ett bra sätt kan argumentera och styrka de val som görs under forskningens 
gång (Ibid). 
 
Litteraturgenomgången i denna studie inleddes på ett relativt brett plan där granskning 
och studerande av befintlig teori gjordes för att nå djupare kunskap kring hushållens 
amortering och sparande. Sökord vilka användes var:  “Amortization” “Amortize” “pay 
off AND mortgage” “Pay off AND invest”  “Mortgage” “Household” “Household 
financial decision” “Debt” “Home owner AND financial decision” “Home owner AND 
debt” Household AND save” “Savings decision”  
 
Under litteraturgenomgångens början framkom att de traditionella teorierna vilka 
bygger på rationella investerare, haft svårigheter med att förklara såväl 
bostadsmarknadens upp och nedgång, som hushållens finansiella beslut.  Genomgången 
ledde oss till Behavioral finance där framgångarna varit betydligt fler. Vi inkluderade 
“Behavioral finance” bland sökorden och fann betydligt mer relevant och användbar 
teori. Sökorden utvecklades till att innehålla “Behavioral decision” Behavioral AND 
save” Behavioral AND debt” Behavioral finance AND household” Därifrån härleddes 
teorier och sökningen utvecklades till bland annat “Heuristics” “Overconfidence” 
“Availability” “Extrapolation” “Emotions” “Loss averse” Psychology” Från relevanta 
artiklar härleddes andra artiklar relaterade till forskningsområdet. 
 
Sökningen har gjorts genom Umeå universitets söktjänst där vi valde alternativet 
vetenskapliga artiklar samt Peer-Reviewed för att öka kvaliteten på sökresultatet. Umeå 
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universitets söktjänst primo, Business Source Premier (EBSCO) användes till stor del 
och Google Scholar användes till få vetenskapliga artiklar. 
 

2.5	  Metoddiskussion	  
Vi är medvetna om att normen är att använda sig av ett induktivt angreppssätt i 
kombination med den kvalitativa metoden. Bryman (2011, s. 547, 549) menar dock att 
det är möjligt att kombinera kvalitativa metoder med det deduktiva angreppssättet och 
att detta har gjorts förr. Kvalitativa undersökningar kan användas för att pröva teorier 
och kvalitativ och kvantitativ metod är inte absolut åtskilda (Bryman, 2011, s. 547, 
549). Vidare menar vi att vår studies kvalitet stärks genom att använda tidigare studier 
som inspiration i datainsamling och analys då dessa tidigare är beprövade. 
 
Kritik har riktats mot kvalitativ forskning då det anses att resultaten är subjektiva och 
påverkade av forskarens uppfattning (Bryman, 2011, s. 368). Vi har varit kritiskt 
medvetna om våra egna antaganden samt lyhörda och nyfikna på vad som 
intervjupersonen sagt. Ett ömsesidigt kognitivt och emotionellt utbyte sker i en 
kvalitativ intervju (Kvale, 1997, s. 37-39). Detta behöver dock inte vara en källa till fel 
utan kan vara en styrka i denna metod (Ibid). Vi menar att eftersom det gjorda urvalet 
består av närstående eller bekanta så kommer detta utbyte ske ärligare då 
intervjupersonerna känner tillit att berätta om sina finansiella beslut. 
 
Det är svårt att generalisera kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 369), vilket även gäller 
vår kvalitativa studie. Vi har tidigare påpekat att syftet inte varit ett generaliserbart 
resultat men vi har hittat empirisk data som relaterar till teoretiska faktorer och som 
vidare forskning med bättre resurser eller andra tillvägagångssätt kan undersöka. Vi har 
beskrivit studiens tillvägagångssätt noggrant men är medvetna om att det är svårt att 
replikera denna kvalitativa studie då vi använder semistrukturerade intervjuer och tolkar 
den insamlade empirin, vilket kan innebära subjektiva inslag. Hade vi haft mer tid och 
resurser hade mer vikt lagts vid ett större representativ urval med datainsamling tills 
teoretisk mättnad uppnåtts. Detta innebär att urvalet fortgår tills dess att ingen ny 
information framkommer och att informationen är utvecklad (Bryman, 2011, s. 395).  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
Teorikapitlet inleds med Behavioral finance tidigare gjorda insikter samt forskning. 
Detta övergår till tre kategorier baserade på Sahi et al.s (2013) explorativa studie. 
Dessa kategorier innehåller psykologiska faktorer vilka ligger till grund för 
efterföljande teori- och analysmodell. Kapitlet avslutas med en teoridiskussion där vi 
visar medvetenhet för kritik mot den använda teorin samt diskuterar kunskapsbidraget i 
denna studie. 

3.1	  Behavioral	  finance	  
Den traditionella ekonomiska teorin är utvecklad normativt, den handlar alltså om hur 
individer bör agera (Baker & Nofsinger, 2002, s. 98). I vissa fall missar den alltså hur 
individer faktiskt agerar (Ibid). Det är detta Behavioral finance handlar om och är alltså 
deskriptiv (Baker & Nofsinger, 2002, s. 98). Komplexiteten i den sociala interaktionen 
gör det svårt att skapa förutsägande modeller (DeBondt et al., 2010, s.31). Kvantifiering 
har en roll i vetenskapen men ännu viktigare är sanningen vilken har att göra med 
komplexiteten i den sociala interaktionen (DeBondt et al., 2010), s. 31. Istället för att 
leta det optimala valet ska Behavioral finance istället ses som en metod att förstå 
beslutsfattandets process (DeBondt et al., 2010, s. 31). Behavioral finance är därmed 
närmare verkligheten med målet att analysera beslutsprocessen jämfört med en generell 
teori som antar att verkligheten är optimal och effektiv (DeBondt et al., 2010, s. 31). 
 
På grund av bristfälliga bevis till den traditionella ekonomiska teorin och 
beslutsfattande växte Behavioral finance fram som en egen disciplin (DeBondt et al., 
2010, s. 30). Forskare inom ekonomi och psykologi ville förstå hur individer verkligen 
tar beslut och beter sig under denna process (Ibid). Tre insikter har getts: 
 

• Alla individer använder inte de grundläggande finansiella principerna (DeBondt 
et al., 2010, s. 30-31).  

• Hänsyn till beslutsprocesser måste tas om förståelse för hur beslut inom finans 
eller andra områden tas (DeBondt et al., 2010, s. 30-31).   

• Beslutsprocessen inom andra områden såsom medicin har redan studerats för att 
kunna förbättra strategier och servicekvalitet medan den traditionella 
ekonomiska teorin betonar den rationella beslutsfattaren (DeBondt et al., 2010, 
s. 30-31). Det är därmed av vikt att förstå människors tro och dess 
beslutsprocess då individer i verkliga livet inte alltid är rationella (Ibid). 

 
Till grund för några av Behavioral finance psykologiska teorier ligger Prospect theory 
av Kahneman och Tversky (1979) vilken innehåller en beskrivande teori om hur 
individer beslutar när de ställs inför risk och ovisshet. I beslutsprocessens första steg 
organiserar, förenklar och omformuleras valets alternativ och i andra steget så värderas 
dessa (Baker & Nofsinger, 2002, s. 99). Det som Prospect theory menar är att individer 
sätter olika värde på samma siffra beroende på om det är en vinst eller förlust eller om 
den följer andra vinster eller förluster (Baker & Nofsinger, 2002, s. 99). Individer är 
alltså förlustovilliga eftersom de känner mer negativt för en förlust mer än de känner 
positivt för en vinst (Ibid). Detta leder till teorierna om mental bokföring, status quo, 
referenspunkten och dispositionseffekten (Ibid).  
 
Garcia (2013) undersökte litteraturen rörande insamling och hantering av information 
inom de tre disciplinerna traditionell ekonomisk teori, Behavioral finance och finansiell 



16	  
	  

utbildning. Gällande den existerande litteraturen inom finansiell utbildning och dess 
samband med individers finansiella beteende var resultatet tvetydigt. Slutsatsen García 
drog var att både litteraturen inom finansiell utbildning och Behavioral finance visar på 
att psykologiska faktorer påverkar individers finansiella informationsprocess. De mest 
framträdande faktorerna som påverkar individens finansiella beteende är 
översjälvsäkerhet, också kallat visshetsillusionen (Shanteau, 1992, s. 178), samt 
begränsad kognitiv förmåga vilket innebär att individen använder sig av mentala 
genvägar vid stora mängder eller komplex information (García, 2013). 
  
Att förstå beteendet är nödvändigt för att hjälpa individer förbättra beslutsfattandet 
(DeBondt et al., 2010, s. 33). Detta eftersom individer ofta undviker att göra ett val när 
de ställs inför flera alternativ (Ibid). Samuelson och Zeckhausers studie (1988) var ett 
experiment där beslut skulle tas. Varje beslut innehöll flera alternativ varav ett 
presenterades som status quo alternativet, alltså standardvalet. Resultatet i Samuelson 
och Zeckhauser studie var att standardvalet oftast valdes och alltså att status quo 
effekten existerar. Samuelson och Zeckhauser fann tre kategorier med faktorer som på 
något sätt skulle kunna förklara status quo, varav en kategori innehöll rationella 
förväntningar. De två övriga kategorierna baserades på psykologiska teorier och ansågs 
ge mer robusta förklaringar till status quo. Dessa var kognitiva missuppfattningar; 
förlustovillighet, endowment effekten, och förankring samt psykologiskt engagemang; 
kostnader eller tid som inte kan återvinnas, ånger och kognitiv dissonans. Samuelson 
och Zeckhauser (1988) menade att dessa psykologiska faktorer ansågs vara mer robusta 
förklaringar till varför individer står kvar vid status quo. 
  
Sahi et al.s (2013) kvalitativa studie fann tre kategorier innehållande nitton faktorer 
rörande individers informationshantering och beslutsfattande vid investering, vilket 
inkluderar sparande. Dessa faktorer benämns som tendenser. Sahi et al. menar att 
studiens listade faktorer möjligtvis inte är fullständiga vilket vidare studier kan 
undersöka. De tre kategorierna är känslor och känslomässiga influenser, 
informationsprocessens strategier och uppfattningar samt psykologiska motiv vilka 
påverkas av sociala omgivningen (Sahi et al., 2013). Detta är i linje med 
kategoriseringen av DeBondt et al. (2010, s. 31) som definierade psykologiska faktorer 
som känslomässiga, kognitiva samt sociala faktorer som påverkar individens beteende. 
Baker och Nofsinger (2002) definierade kategorierna som hur individer känner (s.107), 
hur individer tänker (s.99) samt sociala effekter (s.109). Tankar och känslor är interna 
faktorer men de påverkas även av externa faktorer som sociala influenser från 
närstående och media (Baker & Nofsinger, 2002). Vissa faktorer kan säga emot 
varandra men kan även kombineras (Baker & Nofsinger, 2002). Med dessa resonemang 
kan därmed kategoriseringen vi valt att använda styrkas. 
 
Hittills har vi visat på forskning om faktorer som påverkar individers finansiella 
beteende och det vi funnit är ett genomgående tema att kategorisera de olika faktorerna. 
Följande teoretiska referensram baseras på de tre kategorier med tillhörande tendenser 
skapad av Sahi et al. (2013). Dessa vidareutvecklas med tidigare forskning vi funnit 
under vår litteraturgenomgång. 
	   	  



17	  
	  

3.2	  Känslor	  och	  känslomässiga	  influenser	  
När känslor inverkar tillräckligt mycket så kan dessa överta det kognitiva vilket leder 
till ett beslut taget på känslomässiga grunder (Sahi et al., 2013, s. 101). Denna kategori 
innehåller känslomässiga faktorer som påverkar individens amorterings- och 
sparbeteende. Kategorin visar även att känslor kan ha en inverkan i hur individen 
värderar och upplever sitt beslut i efterhand. 
  

• Tendensen att känna ånger 
Vissa individer gör sitt beslut baserat på att de vill undvika ånger (Sahi et al., 2013, s. 
100). Detta kan grundas i tidigare händelser såsom förluster, men även i att individen 
ångrat att denne missat en tidigare möjlighet (Ibid). Implikationen av detta är att 
individer tar beslut efter vad de testat tidigare (Ibid). Ånger handlar om känslan av att 
själv ha gjort fel beslut och kan påverka besluttagandet på så sätt att variation ses som 
något negativt (Shefrin, 2002, s. 31). 
 

• Tendensen till rädsla och ovillighet till förlust 
Vissa individer baserar investeringsbeslut på att risken för förlust, vilken väger tyngre 
än möjliga vinster (Sahi et al., 2013, s. 100). Madrian och Shea (2001) relaterar 
faktumet att individer som blir automatiskt registrerad vid en sparplan oftast stannar 
kvar vid det valet med vad Thaler (1980, s. 44) beskrev som endowment effekten. 
Thaler (1980) använde sig av Prospect theory gjord av Kahneman och Tversky (1979), 
vilken bygger på att förluster vägs tyngre än vinster. Detta innebär att individer är 
ovilliga till förlust och att en vinst måste vara betydligt större än en förlust för att 
individen ska vara neutral eller känna nytta (Kahneman & Tversky, 1979). Kostnader 
ses som förluster medan alternativkostnader ses som uppgivna vinster(Thaler, 1980, s. 
44). Kostnaden, som ses som en förlust, kommer alltså att väga tyngre jämfört med 
alternativkostnaden, då den ses som en uppgiven vinst(Ibid). Allt annat lika kommer 
individen värdera saker som den äger högre, relativt saker individen inte äger(Ibid). 
Individen kommer således kräva mer för att sälja än för att köpa på grund av känslan av 
att skiljas från det den äger (Baker & Nofsinger, 2002, s. 105). Om en individ skulle 
avsluta sparandet från standardvalet kan förlusten ses som förlorat framtida sparande 
medan vinsten är direkt konsumtion (Madrian & Shea, 2001, s. 1180). Endowment 
effekten betyder alltså att individen värderar att stanna vid den automatiska sparplanen 
som denne äger, vid jämförandet med att ge upp detta sparande (Ibid). 
 
Samuelson och Zeckhauser (1988, s. 35-36) menar att om status quo är referenspunkten 
så kommer ett byte från denna innebära att potentiella förluster värderas tyngre än 
potentiella vinster och individen föredrar därför status quo. Förlustovillighet har sin 
grund i ånger och känslor (Rabin, 1998). När möjligheten för att göra förändringar och 
vinster finns, så övervinner rädslan att förlora och leder därmed till att individen 
undviker förändringen och därmed stannar kvar i utgångsläget (Ibid). Denna ovillighet 
till förlust visar sig även i att vid en inträffad förlust tenderar vissa individer att hålla 
kvar investeringen i förhoppning att den ska stiga i värde (Sahi et al., 2013, s. 100). 
  

• Tendensen att investera med hänsyn till social ansvar 
Hänsyn till socialt och etiskt ansvar styr ibland individens investeringsval (Sahi et al., 
2013, s. 99). 
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• Tendensen att utvärdera tidigare beslut annorlunda över tid 
Vissa tidigare händelser anses mer förutsägbara när beslutet analyseras vid ett senare 
datum än när det faktiskt inträffade (Sahi et al., 2013, s. 100). För vissa individer verkar 
händelser mer uppenbara i efterhand än i förväg (Shefrin, 2002, s. 110). Samuelson och 
Zeckhauser (1988, s. 38) menar att strävan efter sammanhang kan leda till psykologiskt 
engagemang. Kognitiv dissonans uppstår när individer innehar två synsätt eller 
preferenser som strider mot varandra och därför försöker individen söka efter kognitivt 
sammanhang (Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 39). I beslutskontext har detta 
implikationen att individer som vill se sig själv som en god beslutsfattare, kommer 
försöka rättfärdiga dess beslut (Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 39). Detta kan 
innebära att även dåliga beslut eller information som tyder på dåliga beslut förträngs 
(Åkerlöf & Dickens, 1982, s. 309). Kognitiv dissonans kan hindra lärandet av tidigare 
beslut eftersom hjärnan filtrerar ut information som inte är önskvärd (Baker & 
Nofsinger, 2002, s. 101). 
 
Undvikandet av kognitiv dissonans kan leda till status quo (Samuelson & Zeckhauser, 
1988 s. 38-39). I den rationella beslutsteorin tillskrivs varje alternativ ett värde och det 
högst värderade alternativet väljs, vilket betyder att en konflikt mellan alternativ inte 
påverkar beslutet (Tversky & Shafir, 1992, s. 358). Studier visar dock att komplexiteten, 
konflikten mellan alternativ, är en orsak till att beslut skjuts upp (Tversky & Shafir, 
1992, s. 360). Även ett beslut som känns otrevligt kan leda till att det skjuts upp (Thaler 
& Benartzi, 2004, s. 167). 
  
Åkerlöf och Dickens (1982) skapade en teoretisk modell som inkorporerade kognitiv 
dissonans. Basen i Åkerlöf och Dickens modell är att individer föredrar att tro att deras 
arbete är säkert, vilket är individens preferens. Individer som väljer att tro på att arbetet 
är säkert kommer att undvika de negativa känslorna av osäkerhet eller ifrågasättande om 
valet av arbete var smart, men kan erfara konsekvenser om deras tro skiljer sig mellan 
verkligheten och att arbetet alltså är osäkert (Åkerlöf & Dickens, 1982, s. 308). 
Sammanfattningsvis betyder detta att om den psykologiska nyttan av att undertrycka en 
negativ känsla överstiger chansen att en kostnad inträffar så kommer individen tro på 
sitt val. 
  

• Tendensen att föredra säkra risker före osäkra - Preferens för visshet 
Vissa individer föredrar att veta risken associerad med ett beslut (Sahi et al., 2013, s. 
98). Investering sker därför i finansiella instrument som kunskap innehas om och även 
där säker utdelning fås(Ibid). Ovillighet till tvetydighet innebär att investeringar som 
involverar risk, osäkerhet och tillförlitlighet påverkar individen i sitt beslut (Han et al., 
2009, s. 556). Tvetydighet uppstår även när individen saknar fullständig, riskrelaterad 
information (Han et al., 2009). Tvetydighet påverkar individens i sitt beslutsfattande 
och kan ge olika utfall (Han et al., 2009). I slutändan kan det leda till att inget beslut 
överhuvudtaget tas (Ibid). Det kan även leda individen till pessimistiska tankar kring 
agerandet och den risk som är involverad(Ibid). 
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3.3	  Informationsprocessens	  strategier	  och	  uppfattningar	  
När individer inte klarar av att hantera mängden av information så används heuristik 
(Sahi et al., 2013, s. 102) Istället för att kalkylera det fram det optimala valet används 
heuristik för att hitta det första tillfredsställande alternativet (Gigerenzer, 2008, s. 20). 
Denna kategori innehåller kognitiva faktorer vilka påverkar hur individen hanterar, 
organiserar och uppfattar information gällande amorterings- och sparbeteendet, 
medvetet eller omedvetet. 
 

• Tendensen att basera beslut på en referenspunkt 
Individers framtida beslut baseras på en referenspunkt, så som nominellt värde (Sahi et 
al., 2013, s. 98). Förankring är en kognitiv missuppfattning som kan leda till att 
individen gör förutsägelser och därefter beslut (Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 36). 
Individer tar då ett värde som referenspunkt(Ibid). Detta justeras sedan efter 
ekonomiska fakta (Ibid). Denna justering sker ofta i rätt riktning men ofta otillräckligt 
(Tversky & Kahneman, 1974). 
 
En analys rörande valet av olika alternativ kan ta lång tid och vara komplex (Samuelson 
& Zeckhauser, 1988, s. 36-37). Om individen har kunskap om ett alternativ så kan en 
förenklad strategi vara att endast jämföra detta status quo alternativ med få andra, vilket 
ger status quo alternativet en fördel i beslutsfattandet(Ibid). Detta kan ses som en sorts 
förankring då utgångspunkten är status quo alternativet(Ibid).  
 
En annan typ av referenspunkt är nivån i disponibel inkomst. När individen vant sig vid 
en viss disponibel inkomst kommer ett ökat sparande eller amortering minska denna och 
individen känner därmed detta som en förlust (Thaler & Benartzi, 2004, s. 169-170). 
Eftersom individer är ovilliga till förlust, alltså känner en förlust mer än en vinst, 
kommer förlusten i minskad disponibel inkomst att kännas mer negativt än nyttan av 
sparande eller amorteringen (Thaler & Benartzi, 2004, s. 170). 
  

• Tendensen att basera beslut på lättillgänglig information 
Information som för individen är lättillgänglig utgör basen för beslutet. Detta gör även 
att individen känner att denne gjort ett informerat val. (Sahi et al., 2013, s. 98) Tversky 
och Kahneman (1974, s. 1127) definierar tillgänglighetsheuristik som lättheten 
relevanta faktorer kommer att tänkas på och att förlitandet på detta kan leda till 
systematiska fel. Tillgänglighetsheuristik innebär att mer frekventa händelser är lättare 
att komma ihåg, sannolika händelser är lättare att föreställa sig än de osannolika och 
associationer mellan olika händelser stärks när dessa tenderar att ske samtidigt (Tversky 
& Kahneman, 1974, s. 1127-1128). Det innebär även att nyligen inträffade händelser är 
lättare att komma ihåg än tidigare (Ibid). Sannolikheten av en händelse kan exempelvis 
bedömas genom frekvensen av en händelse bland närstående. Känslor har en inverkan i 
hur starkt individer kommer ihåg saker och därmed även en inverkan i 
tillgänglighetsheuristiken (Shefrin, 2002, s. 21). Någon som varit med om en krasch 
kommer troligen vara rädd att den ska hända igen (Ibid). Tillgänglighetsheuristik beror 
alltså på både kognitiva och emotionella faktorer (Ibid). Vidare kan otillräckligt 
sparande bero på att pensionen känns långt bort (Shefrin, 2002, s. 145). 
 

• Tendensen att påverkas av hur ett val beskrivs 
Formulering av ett problem har en inverkan på individens beslut, oavsett om utfallet är 
detsamma (Sahi et al., 2013, s. 99). Vid valet mellan chans till 25 procent till ökad 
inkomst eller 75 procent chans till förlust väljs det första alternativet (Ibid).  
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I den rationella beslutsmodellen ska endast faktorer som är relevanta för individens 
preferenser påverka beslutet, preferenserna är väldefinierade och individen väljer den 
högst rankade av dessa (Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 7). Vidare betyder detta att 
varken hur olika alternativ är presenterade eller i vilken ordning detta sker ska påverka 
individens val (Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 7). Detta stämmer inte överens med 
verkligheten. Samuelson och Zeckhauser (1988, s. 8) menar att inte agera alls eller att 
behålla nuvarande eller tidigare beslut, är nästan alltid ett alternativ. 
Formuleringseffekten visas i att individer reagerar mer positivt mot förluster som inte 
benämns som en säker förlust (Shanteau, 1992, s. 179). Detta innebär att kontexten har 
betydelse för hur individen upplever risk samt gör sina val (Ibid).  
 
Thaler (1980, s. 45) fann att prisskillnaden mellan att använda sitt kreditkort eller 
kontanter vid betalning formulerades som kontantrabatt istället för en 
kreditkortskostnad. Eftersom förluster känns mer än vinster så är individer mindre 
sannolika att acceptera kostnaden än att missa rabatten (Thaler, 1980, s. 45). 
Formuleringseffekten innebär således att hur en händelse beskrivs kommer att påverka 
beslutet. 
  

• Tendensen att konsumera idag istället för att spara 
Vissa individer har inte självkontrollen över viljan att konsumera idag och dessa 
individer väljer ofta investeringar som tvingar dem att spara (Sahi et al., 2013, s. 101). 
Självkontroll handlar om att kontrollera sina känslor (Shefrin, 2002, s. 30). Thaler och 
Shefrin (1981) fann att begäret att tillfredsställa nuvarande behov kan göra att inte nog 
med sparande görs till pensionen. Känslor kan påverka en individs självkontroll 
(Shefrin, 2002, s. 30). Studier visar att individer, framförallt äldre, är rädda att de ska 
tappa självkontrollen och spendera sitt kapital för fort och därmed inte klara sig hela 
livet(Ibid). Det handlar om att kontrollera den omedelbara tillfredsställelsen(Ibid). Vissa 
individer kan genom formuleringseffekten tillåta sig att spendera utdelningar från aktier 
till exempel, då dessa inte ramats in som kapital(Ibid). Studier visar att individer till 
exempel betalar för mycket skatt under året, även fast de vet att dessa pengar skulle 
kunna ge avkastning i en annan sparform, enbart för att disciplinera sig själv från att 
spendera dessa pengar om de fått dem i lön varje månad (Shefrin, 2002, s. 145). 
  
Kirby och Hernstein (1995, s. 88) beskriver hyperbolisk diskontering som att individer 
tenderar att diskontera uppskjutna händelser överdrivet. Detta är i linje med teorier om 
impulsivitet då preferensen för en tidigare men mindre belöning ökar relativt en större 
belöning senare i framtiden, ju närmare i tiden dessa båda händelser sker (Kirby & 
Hernstein, 1995, s. 88). Detta kan relateras till att individer väljer konsumtion idag 
istället för sparande som i framtiden ger en högre avkastning, även om tanken till en 
början var att spara. Dagens värde övervärderas alltså i relation till det framtida värdet. 
	  

• Tendensen att basera beslut på inkomstkällan 
Vissa individer värderar inkomst som de tjänat ihop från hårt jobb som mer värdefulla 
och därmed kommer dessa att investeras till en mindre risk(Sahi et al., 2013, s. 99). Det 
tyder på varierande riskpreferens beroende på inkomstkällan (Ibid).  
  

• Tendensen att förlita sig på trender 
Vissa individer tittar på historiska resultat och baserar deras beslut på detta (Sahi et al., 
2013, s. 101). För att bedöma framtiden så bedömer man liknande händelser som skett 
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bakåt i tiden(Shefrin, 2002, s. 183; Nofsinger, 2012, s. 162). När individer förlitar sig på 
trenden ska fortsätta kallas det extrapolation bias(Ibid). Nofsinger (2012, s. 162) menar 
att om investeraren vet att denne fick avkastning på sina aktier förra året så kommer 
investeraren att investera i samma aktier igen, då denne antar att avkastning även 
kommer ges nästa år. Individer har svårt att föreställa sig något de inte varit med om 
tidigare men förlitar sig samtidigt på tidigare händelser när de ser på framtiden 
(Shanteau, 1992, s. 179).  
 
Representativ heuristik handlar om att individen förlitar sig på stereotyper vid 
bedömning av ett beslut (Shefrin, 2002, s. 16). Vinnar- och förlorareffekten visades av 
DeBondt och Thaler (1985) vilken innebär att individer överreagerar och alltså är för 
optimistiska gällande tidigare vinnare och för negativa gällande tidigare förlorare på 
marknaden. Individer förutsägelser om framtiden är förankrad i tidigare historik 
beroende på hur framträdande den är (Shefrin, 1992 s. 52). Optimism innebär att 
investerare är mindre kritisk i deras köpanalys samt ignorerar negativ information 
(Baker & Nofsinger, 2002, s. 103). 
 

• Tendensen att budgetera 
Vissa individer gör en budget för investeringar och tenderade att göra olika kategorier i 
huvudet (Sahi et al., 2013, s. 100). Mental bokföring är ett sätt för individer att mentalt 
bokföra pengar för att använda dessa på planerat sätt (Shefrin, 2002, s. 145). Sparande 
till pensionen lyckas bäst om den inte konkurrerar med behovet av mat och resor 
etcetera utan genomförs som en organiserad rutin, såsom pensionsplaner inramade som 
arbetsgivares och anställds bidrag till sparande (Shefrin, 2002, s. 142). 
 

3.4	  Psykologiska	  och	  sociala	  motiv	  
Psykologiska motiv, vilka även kan komma från sociala omgivningen, påverkar 
individens investeringsbeslut (Sahi et al., 2013, s. 102). Denna kategori innehåller 
faktorer som påverkar individens amorterings- och sparbeteende på så sätt att individen 
antingen vill ha bekräftelse från andra eller påverkas av andra individer omedvetet. Det 
kan även vara så att individen är självsäker och förlitar sig på sitt eget agerande. 
 

• Tendensen att verifiera och konfirmera information 
Vissa individer tenderar att söka efter information som stödjer det beslut som de 
funderar på att ta(Sahi et al., 2013, s. 98). Detta göra att individer känner sig säkra över 
sitt val (Ibid).  
  

• Tendensen att föredra det säkra 
Vissa individer tenderar att investera där de har erfarenhet och är ovillig att förändra 
investeringsbeslut även vid ändrade omständigheter (Sahi et al., 2013, s. 99-100). När 
investerare står inför val att agera för att öka nyttan men väljer att stå kvar vid 
utgångsläget kan detta hänföras till status quo bias (Samuelson & Zeckhauser, 1988). 
Att stå kvar vid utgångsläget kan bero på att valen känns överväldigande eller oviljan 
till förändring (Baker & Nofsinger, 2002, s. 105). Tversky och Shafir (1992, s. 361) 
fann att, då möjligheten att skjuta upp beslutet inte finns, så väljs standardvalet oftare 
vid inkluderandet av fler alternativ i beslutsprocessen. 
  
 
 



22	  
	  

• Tendensen att förlita sig på finansiella experter 
Vissa förlitar sig på finansiella rådgivare, till och med till den punkten att denne får ta 
investeringsbesluten (Sahi et al., 2013, s. 99). Andra litar inte alls på finansiella 
rådgivare (Ibid). Madrian och Shea (2001, s. 1184) fann att automatisk registrering på 
en viss sparplan, 401 (k), innebar ett högre deltagande överlag samt att sparplanens 
standardval har en effekt på individens sparandebeslut. Madrian och Shea (2001) drog 
slutsatsen att dessa effekter härstammar från “kraften i det föreslagna”, alltså det som 
föreslås till individen följs ofta. 
 

• Tendensen att basera beslut på erfarenhet 
Vissa individer investerar helst i finansiella instrument som de har erfarenhet av, men 
även om det är deras närstående har denna erfarenhet (Sahi et al., 2013, s. 99). 
 

• Tendensen att vara självsäker på egen förmåga 
Vissa individer känner att de har en förmåga att ta bättre finansiella beslut än andra, 
även experter (Sahi et al., 2013, s. 100). Tidigare positiva finansiella resultat härrör de 
till sin förmåga (Ibid). Översjälvsäkerhet betyder att individen tror att dess kunskap och 
förmåga att förutspå framtiden är större än vad den faktiskt är (Baker & Nofsinger, 
2002, s. 103).  Garcia (2013, s. 306) definierar översjälvsäkerhet i investeringsbeslut 
som en övervärdering av riktigheten i informationen eller en underskattning av 
variationen i informationen. Åkerlöf och Shiller (2009) menar att självförtroende kan 
leda till att individer vid beslutsprocessen ignorerar information och ibland även 
ignorerar information som de samlat in och hanterat. Detta beror på självförtroendet styr 
vad individen tror sig veta (Åkerlöf & Shiller, 2009). 
  
Implikationen av den otillräckliga informationshanteringen är att det kan leda till icke 
optimala beslut (Åkerlöf & Shiller, 2009). Om individen är översjälvsäker kommer 
denne inte att agera för att reducera risk, till exempel försäkra sig (Shanteau, 1992, s. 
178). Vidare menar Åkerlöf och Shiller (2009) att självförtroendet är smittande och kan 
alltså leda till att grupper av individer agerar översjälvsäkert eller pessimistiskt. Den 
positiva spekuleringen i priser är en förklaring till finansiella bubblor och att kriser då 
priserna stiger för långt över det fundamentala värdet (Mishkin et al., 2013, s. 143). 
  

• Tendensen att förlita på närstående 
Vissa individer förlitar sig på råd från närstående vilka de litar på och vill ha 
godkännande av (Sahi et al., 2013, s. 101). Duflo och Saez (2002) undersökte individers 
beslut om att delta i en pensionssparplan och fann att sociala influenser inom grupper 
har inverkan och därmed att det inte enbart är ekonomiska incentiv som påverkar 
sparbeslut. Studien svarade inte på om detta berodde på att individer anpassade sig efter 
sociala normer eller om detta berodde på effekten av lärande från andra (Duflo och 
Saez, 2002). Sociala normer kan ha en inverkan på individers beslut på grund av viljan 
att passa in och minska ånger (Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 38). Detta 
institutionella status quo väljs ofta även om det inte är det optimala valet (Ibid).  
  
Informationskaskader betyder att individer ignorerar egen intern information vid 
beslutsfattande (Hirshleifer & Hong Teoh, 2003, s. 26). Informationskaskader kan 
innebära att viss information behålls privat och därmed inte reflekteras i marknadspriser 
och handel (Hirshleifer & Hong Teoh, 2003, s. 39). Informationskaskader kan även 
betyda ett minskad sökbeteende vilket i sin tur minskar den totala producerade 
informationen (Ibid). Shiller (1995) menar ett informationskaskader är en orsak till 
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volatilitet i flockbeteende och slumpmässigt beteende mellan grupper och över tid. 
Enligt Shiller handlar detta om skillnader i spriden information vilket således påverkar 
vad som fastnar i det kollektiva minnet. Detta kan bero på att vissa grupper observerar 
andras beteende mer än andra samt fäster olika vikt på andras beslut och hur detta ska 
påverka ens eget beteende (Shiller, 1995). Till exempel om information getts av en 
trovärdig person som trott på informationen så är chansen till trovärdighet och 
spridande större. 
 
Beteendeteorier menar att individer agerar efter vad de ser att omgivningen gör, vilket 
kallas flockbeteende och säger emot teorierna om rationellt beteende (Davidson, 2010, 
s. 252). Flockbeteende kan beskrivas som att beteenden konvergerar (Hirshleifer & 
Hong Teoh, 2003, s. 26) Studier visar att känslor sprids inom grupper vilket kan ha 
samband med tillfälliga trender (Hirshleifer & Hong Teoh, 2003, s. 38). 
 

• Tendensen att förlita sig på egna kunskaper 
Vissa individer förlitar sig på sitt eget omdöme och vill ha kontroll över sina beslut 
eftersom andra individer kan ha sina egna motiv (Sahi et al., 2013, s. 101). 
  

3.5	  Sammanfattande	  teori	  
Utgångspunkten i vår studie är Sahi et al. (2013) explorativa studie. De ovan nämnda 
faktorerna behandlar individers investeringsbeslut. I denna undersökning används ett 
målstyrt, mindre urval med fem intervjupersoner med en mer fokuserad 
forskningsfråga. Begränsning till relevanta faktorer, vilka anknyts till amorterings- och 
sparbeteendet, väljs därför. Dessa har vi med de ovan adderade referenserna fått 
bekräftade vara några av de viktigaste fynden inom Behavioral finance. Självklart är 
faktorerna inte Behavioral finance uteslutande fynd men det är de som vi anser är 
relaterade till amorterings- och sparbeteendet. Denna insikt har vi fått efter studerandet 
av samhällsdebatten och den befintliga litteraturen inom ämnet. Följande teori- och 
analysmodell (Figur 1) är en sammanfattning av de ovan nämna faktorerna och kommer 
att ligga till grund för datainsamling och analys. 
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Känslor	  och	  känslomässiga	  influenser	  
	   	  

Möjligt	  beteende	  
	   	  

	  
Ånger	  och	  preferens	  för	  visshet	  

	    
Status	  quo	  

	   	  
	   (Sahi	  et	  al.,	  2013;	  Han	  et	  al.,	  2009;	  Shefrin,	  2002)	   	    	   	   	  

	  
Ovillighet	  till	  förlust	  

	  
Status	  quo	  

	   	  
	   (Kahneman	  &	  Tversky,	  1979;	  Madrian	  &	  Shea,	  2001)	   	   	   	   	  

	  
Kognitiv	  dissonans	  och	  konflikterande	  alternativ	  

	  
Filtrering	  av	  information	  och	  status	  quo	  

	   (Thaler	  &	  Benartzi,	  2004;	  Samuelson	  &	  Zeckhauser,	  1988)	  	   	   	  

Informationsprocessens	  strategier	  och	  uppfattningar	  
	   	   	   	  

	   Förlitandet	  på	  trender	   Förenklad	  informationshantering	   	  

	   (Nofsinger,	  2012;	  DeBondt	  &	  Thaler,	  1985)	   	   	  

	   Referenspunkt	   Förenklad	  informationshantering	   	  

	   (Tversky	  &	  Kahneman,	  1974;	  Thaler	  &	  Benartzi,	  2004)	   	   	  

	  
Kognitiv	  och	  känslomässig	  lättillgänglighet	   Förenklad	  informationshantering	  

	  
	   (Tversky	  &	  Kahneman,	  1974;	  Shefrin,	  2002)	   	   	  

	  
Formuleringseffekten	  

	  
Status	  quo	  

	  
	   (Shanteau,	  1992;	  Thaler,	  1980)	   	   	   	  

	  
Självkontroll	  

	  
Värderar	  nuvärdet	  före	  framtida	  värdet	  

	   (Thaler	  och	  Shefrin,	  1981;	  Kirby	  &	  Hernstein,	  1995)	   	   	  

Psykologiska	  sociala	  motiv	  
	   	   	   	  

	  
Förlitandet	  på	  andra	  

	  
Flockbeteende	  och	  status	  quo	  

	  
	   (Shiller,	  1995;	  Duflo	  &	  Saez,	  2002)	   	   	   	  

	  
Förlitandet	  på	  egen	  förmåga	   Förenklad	  informationshantering	  och	  filtrering	  

	   (Baker	  &	  Nofsinger,	  2002;	  Åkerlöf	  &	  Shiller,	  2009)	   	  
Figur 1. Sammanfattande teori- och analysmodell 
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3.6	  Teoridiskussion	  
Ett kritiskt granskande av den befintliga forskningen har kunnat vägleda oss genom 
studiens gång där tillvägagångssätt, metod, teori och analys baseras på 
litteraturgenomgången.  För att hitta pålitliga artiklar har vi använt oss av funktion Peer-
reviewed. Vi har i största möjliga mån utgått från originalartiklar. Dessa har även 
styrkts med artiklar publicerade nyligen. Vi är medvetna om att artiklar så som 
Kahneman och Tversky (1979) är av äldre ursprung. Vi menar dock att dessa är 
relevanta att använda då vi även använt nyare artiklar som refererat till dessa. Mycket 
inom Behavioral finance bygger på dessa äldre artiklar men har bevisat att de än idag är 
pålitliga. Studien Sahi et al. (2013) är publicerad i The journal of Behavioral finance 
vilket är relevant för vår studie. Artikeln är från 2013 vilket visar på att det är ett 
aktuellt ämne. Detsamma gäller Garcia (2013), DeBondt (2010) etcetera.  
 
Under denna studie har vi varit medvetna om den kritik som riktats mot 
beteendeforskning då den utmanar den traditionella ekonomiska teorin. Psykologiska 
forskningsfynd har försökt att avvisas genom kritik mot metoden (Rabin, 1998, s. 41).  
Kritiken mot beteendeforskning härstammar från obekantskapen av denna forskning. 
Genom att lämna fokus på att ansatser som avviker från rationalitet, egennyttan och 
andra antaganden, är metodologiskt felaktiga, kan individers beteende testas och visa på 
ekonomiska implikationer. (Rabin, 1998) Modeller inom Behavioral finance finns men 
ingen av dem kan förklara alla finansiella frågor eftersom resultaten kommer vara olika 
beroende på vilken data som används eller gjorda antaganden. En modell kan inte 
förklara alla Behavioral finance faktorer. Detta på samma sätt som en medicin inte kan 
bota alla sjukdomar. (DeBondt et al., 2010, s. 32) Författarna är medvetna om att inte 
enbart en teori använts i denna studie. Psykologisk teori är uppdelad men att genom att 
koppla samman teorier så kan nya insikter fås Gigerenzer (2008).  Även det faktum att 
individers tankesätt och interagerande är komplexa menar vi inte kan förstås av endast 
en faktor.  
 
Den främsta forskningen inom Behavioral finance har varit experimentell medan 
intervjuer, fokusgrupper etcetera inte har haft samma uppmärksamhet. Detta kan bero 
på kostnaden att genomföra dessa metoder men även på att akademikers utbildning lett 
dem till att föredra metoder med större kontroll. (Muradoglu & Harvey, 2012, s. 76) 
Kunskapsbidraget i denna studie sker då Behavioral finance teoretiska fynd appliceras 
på en verklig beslutssituation, med en metod som fångar individens uppfattning. Vidare 
utskiljer sig denna studie från tidigare forskning då den undersöker individer 
amorteringsbeslut. 
 
Genom att använda teorin av Sahi et al.s (2013) som utgångspunkt så visar vi på att den 
går att använda i andra länder men även på en specifik situation som amortering och 
sparande. Vi fördjupar Sahis modell då vi adderar andra relaterade psykologiska 
faktorer. Att vi inkorporerar andra relevanta faktorer från Behavioral finance stärker 
även Behavioral finance som disciplin. Vi visar att Behavioral finance är applicerbart 
även på amorterings- och sparbeteende och inte bara aktieköp vilket många studier 
fokuserat på. Detta utöver den nytta politiska beslutsfattare, finansiella rådgivare och 
individer kan ha av vår studie då den uppmärksammar det finansiella beteendet 
(Madrian & Shea, 2001, s. 1186; Garcia, 2013, s. 309; Sahi et al., 2013, s. 103). 
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4.	  Empiri	  
 I detta empirikapitel presenteras resultatet i form av citat och sammanfattningar av den 
relevanta information som framkom under intervjuerna. Intervjufrågorna såväl som 
vinjetterna presenteras men dessa specificeras inte alltid, detta för en mer flytande 
empiritext. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell och kommentarer. 

4.1	  Intervjuperson	  1	  
Intervju 23:07 minuter  
En 34 årig kvinna vilken bor tillsammans med sambo och två barn på två år respektive 
nio månader. Familjen bor i ett nyproducerat radhus sedan 1,5 år tillbaka. Kvinnan har 
ingen akademisk utbildning. 
 
Familjen var tidigare bosatta i en hyresrätt och har ingen tidigare erfarenhet av 
bostadsmarknaden. Familjen ville flytta snarast då det var ett opassande område och en 
liten bostad de bodde i tidigare. Familjen såg den befintliga bostaden på internet och 
attraherades av att de var nybyggda och hade relativt bra pris. Efter beräkningar, vilka 
inkluderade ränte- och driftskostnader, ansåg familjen att de skulle ha råd att leva i 
radhuset. Beslutet togs hastigt och intervjupersonen menar att processen från att 
intresset uppstod till köp gick väldigt fort. 
 
Familjen har en skuldsättning på 85 procent av bostadsvärdet och ingen amortering 
görs. Innan lånet togs hade paret inte funderat på amortering eller ränta. 
Intervjupersonen menar dock att det är bra ränta nu vilket det även var när lånet togs. 
Intervjupersonen var vid tillfället föräldraledig med begränsad inkomst och banken 
ansåg därför att familjen kunde avstå från amortering tills det att inkomst återfås. 
  

“Det var han på banken som var väldigt sådär, han sa att  - såhär tycker 
jag att ni ska ha...Och han tyckte att - ja men då behöver ni inte 
amortera”. 

 
Denna rekommendation följdes. Hon fick ingen tidsbestämmelse över hur länge 
amorteringsfriheten skulle gälla. Familjen hade amorterat om de inte hade varit 
föräldralediga och haft begränsad inkomst. Samtidigt uppger intervjupersonen att hon 
vill och skulle kunna amortera åtminstone 1 000 kronor trots föräldraledigheten.  
 

“Såhär i efterhand så kan man ju tycka, hade vi ju haft råd att amortera 
iallafall en tusenlapp i månaden.”   

 
”..jag tror vi ska ringa han på banken och börja amortera till hösten.” 
 

Hon vet dock inte hur mycket hon vill amortera. Intervjupersonen anser att man inte ska 
amortera för mycket vilket en bankkontakt sagt vid ett tidigare tillfälle. Detta eftersom 
den sparade räntekostnaden minskar i längden. Bankens motiv till denna 
rekommendation ifrågasätts av intervjupersonen. 
 
Intervjupersonen ser amortering som ett sparande och anser därför man bör amortera. 
Amortering minskar även skulden. Samtidigt tvivlar hon på hur mycket hon kommer 
hinna amortera, trots att de tänkt bo kvar tills barnen vuxit upp och kanske flyttat 



27	  
	  

hemifrån. Hon tycker att topplånet, alltså belåningsgraden mellan 85 och 75 procent av 
bostadens marknadsvärde, skulle vara skönt att amortera av. 
 

“Vi kommer typ inte hinna amortera mer, det är ju på 200 000.. Det 
kommer ta lång tid.” 

 
De 1 000 kronor som hon säger att hon egentligen skulle ha kunna lagt på amortering 
om hon inte följt bankens rekommendation har hon ingen plan för. 
 

“Ibland sparar vi, ibland använder vi den till annat varje månad. Vi 
sparar ju varje månad, vi sätter in på bankkonton och där blir det ju över 
lite varje månad.” 

 
Sparande sker i dagsläget på ett bankkonto och ett sparkonto men inte i några 
långsiktiga former så som fonder. Pensionssparande sker dock via fonder. I dagsläget 
sparas en liten summa varje månad och konsumtionen är åsidosatt. För intervjuperson 1 
görs skatteavdraget för räntekostnaden årligen eftersom “det bara blev så”. Dessa 
pengar läggs på husets kostnader eller konsumtion. 
 
Intervjupersonen ser i framtiden ökade bostadspriser eftersom de brukar öka med tiden.  
 

“Ja.. Det kommer säkert bli, priserna stiger ju säkert, det gör det ju med 
tiden. Och räntorna kommer ju säkert också stiga… Så vi kanske inte har 
råd att bo kvar(skrattar).” 
 

Övertygelsen om stigande bostadspriser styrks av vinjett nummer 4 och 5 som 
innehåller scenariot att bostadspriserna i framtiden kommer sjunka samt redan har 
sjunkit. Intervjupersonen uppvisat en oro över boendekostnaden om räntorna stiger men 
tvivlar på att bostadspriserna bara kan sjunka. Om bostadspriserna skulle sjunka så 
skulle intervjuperson bo kvar tills priserna steg igen eftersom hon har tänkt bo i 
bostaden till dess att barnen vuxit upp och kanske flyttat hemifrån. 
 

“Ja det kan ju inte bara sjunka.” 
 
Intervjupersonen skulle inte öka sin amortering om bostadspriserna skulle sjunka. 
 

“Nä man måste ju ha råd att leva också.” 
 
Intervjupersonen menar att hon kan så lite om amortering och skulle ta hjälp av banken 
eller kompisar som är duktiga om bostadspriset hade sjunkit såsom i vinjett nummer 5. 
Detta är i enlighet med vad som framkom av intervjufrågorna; att intervjupersonens 
beteende påverkas av andra individer och finansiella institutioner. Under vinjett 
nummer 4 uppger intervjupersonen att hon saknar finansiell kunskap och inte vet vilket 
som är det bästa investeringsalternativet.  
 

“Ursäkta nu måste jag höra om hela frågan. Ni frågar ju verkligen en som 
är noll insatt”  

 
Räntenivåer tror hon också kommer att stiga. Några tusen kronor till i kostnader per 
månad skulle de klara av, menar hon, även om hon skämtar om att de kanske inte har 
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råd att bo kvar om räntorna stiger. Däremot, under en annan fråga då vi undrar vad hon 
tycker om att måsta amortera 600 000 kronor på 15 år blir hon osäker. Detta trots att det 
blir 3 333 kronor per månad. 
 

“Det kommer väl sluta med att vi får flytta härifrån då, och bo i en etta. 
Skratt” 

 
Intervjupersonen låter tveksam över om amorteringskravet är bra eller inte. När hon 
tänker att det kan gälla henne så blir hon orolig över om de ska ha råd att bo kvar. 
 

4.2	  Intervjuperson	  2	  
Intervju 33:50 minuter 
En kvinna på 56 år som är frånskild sen många år tillbaka. Barnen har flyttat ut och 
kvinnan bor i ett radhus som köptes 1982. Kvinnan är utbildad socionom och har arbetat 
under samma arbetsgivare i 35 år. Kvinnan arbetar deltid och är sjukpensionär på 
halvtid. 
  
Intervjupersonen och hennes dåvarande make hade ingen tidigare erfarenhet av 
bostadsmarknaden vid köpet men intervjupersonen menar att hyreslägenheten de hyrde 
innan köpet hade väldigt dyr hyra (3 500 kronor år 1979). Paret letade bostad länge 
innan denna bostad köptes. Intervjupersonen uppger att priset var maxgränsen för vad 
de hade råd att betala. Räntenivån var mellan åtta och tio procent vid köptillfället. 
Intervjupersonen menar att det var ett självklart val att amortera.  
 

“Men vi amorterade, det var inte tal om något annat på den tiden.” 
  
Intervjupersonen har idag 400 000 kronor i bolån, vilket är 29 procent av bostadsvärdet. 
Hon är nöjd med detta eftersom hon inte är lika ekonomiskt sårbar om räntan skulle gå 
upp. Intervjupersonen har tagit råd från sin bank om ränteplaceringen men amorterar 
trots att banken rekommenderade att hon inte skulle göra det. 
 

“Ja hon tycker inte jag ska amortera någonting eftersom jag har så lite 
lån på mitt hus och värdeökningen gör ju sitt, hjälper till.. Men jag vill ju 
amortera“ “Ja, jag skulle nog föröka amortera lite mer, eftersom jag är 
av den “gamla stammen”. 

 
“Ja hon tycker inte att jag ska amortera någonting…Det är så bankerna 
vill.” 

 
Intervjupersonen menar att det är bra att amortera då detta är enda sättet att påverka sin 
boendekostnad på samt minska skulden. Att ha en låg skuldsättning hänvisar hon till en 
oviss framtid. 
 

“Ja, man vet inte om det skulle bli någon börskrasch eller att huset skulle 
gå ned mycket i pris.” 

 
“Jag har ju levt så pass länge så jag har sett hur det kan svänga och hur 
det kan påverka. Det är sådant där som jag tycker det är lite läskigt, man 
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har barn som har köpt fastigheter och så… Och då tänker man ju att men 
ja…” 

 
Intervjupersonen tror att bostadspriserna kommer att stiga och att bostadsbristen inom 
den närmaste framtiden kommer att fortlöpa. Värdet på bostaden tros stiga med 600 000 
kronor inom 10 år. Uppskattningen baseras på en tillbakablick på de senaste åren. 
 

“Om den här utvecklingen går åt det här hållet som det gjort den senaste 
tiden så kommer.. för priserna har ju ökat några hundratusen på det här 
området senaste två åren.” 

 
Intervjupersonen menar att trycket på bostäder i Umeå gör en kris mindre sannolik men 
samtidigt menar hon att levt länge och därför varit med om hur ekonomin kan svänga. 
Hon har varit med om räntenivåer mellan 14 och 15 procent. Av vinjett nummer 4 och 5 
framkom att om värdet på hennes bostad skulle sjunka skulle hon bo kvar och hoppas på 
att det stiger igen.  

 
“Du vet, det är så färskt för mig det här med i början på 90-talet när det 
blev den här kraschen, med lägenhetspriserna, de fick ju ge bort 
lägenheter och huspriserna bara dalade. Det var riktigt kris ett tag. Sen 
gick det ju upp ganska fort.” 

 
Intervjupersonen investerar inte längre i fonder då hon anser sig ha för dålig kunskap 
om värdepapper och tidigare fått dålig avkastning i denna sparform. Idag sparar hon i ett 
lättillgängligt sparkonto, till oförutsedda utgifter och resor. Amortering ses som ett 
sparande och pensionsförsäkring.  
 

“Ja det kan jag tycka att det är. Och det är ju det, det är ju ett sparande” 
 

“jag tänker att hela vinsten på det här huset, det är ju min 
pensionsförsäkring, egentligen, det är ju det… Det är ju som det jag 
brukar säga när man pratar om det här med pensionssparande och så här 
- Nä men jag har ju mitt hus.” 

 
I övrigt sparas ingenting till pensionen. Bostaden och tjänstepensionen tros vara 
tillräckligt för att klara sig i framtiden. 
 

“Nä jag har ju inget sådant där pensionssparande men däremot så har 
jag ju, i och med att jag har haft samma arbetsgivare i 35 år och med 
tjänstepension och så vidare så har jag ju, jag kommer väl inte att få 
någon superpension men jag tror jag kommer klara mig ändå. Det beror 
ju lite på med boendekostnad också naturligtvis. Och vilka andra 
kostnader.” 

 
Hennes konsumtion har minskat med åldern samtidigt som sparandet har ökat. Detta 
både på grund av större levnadskostnader vid yngre ålder men även på grund av ett 
minskat behov av att konsumera trots möjligheten. 
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“Nä konsumtionen har inte minskat för sparandet, jag skulle ha möjlighet 
att konsumera mer egentligen. Men jag har inte riktigt, jag har inte 
behovet, nä.” 

 
Intervjupersonen är positivt inställd till amorteringskrav istället för bolånetak. Yngre 
personer vilka inte tidigare getts möjlighet att göra vinster på bostadsmarknaden och 
därmed har kontantinsatsen, tillåts då att köpa bostad. Intervjupersonen menar att dessa 
personer kanske ändå har en bra disponibel inkomst och möjlighet att amortera.  
 

4.3	  Intervjuperson	  3 
Intervju 31:05 minuter 
Intervjuperson 3 är en kvinna på 55 år. Intervjupersonen har arbetat som 
systemförvaltare i 15 år. Barnen har för några år sedan flyttat ut ur intervjupersonen och 
hennes mans villa. Huset köptes 1983 och paret bor i en by utanför Umeå. 
 
Paret letade länge efter bostad men det var bostadsbrist vid tillfället och därför var det 
en slump att just denna villa köptes. Innan köpet bodde paret i hyreslägenhet och hade 
ingen erfarenhet av bostadsägande.  
 
Intervjuperson säger att hon vill amortera så mycket som möjligt så att skulden minskar. 
Hon menar att det är hennes man som tar besluten men tror inte att han tar råd från 
någon. Att intervjupersonen inte är den som tar beslut visas även i vinjett nummer 4 då 
ämnet sjunkande bostadspriser hanteras.  
 

”Alltså jag är inte så insatt faktiskt, det är ju min make som gör det där. 
men han gör det ju utifrån vad som är bäst, vad han tror är bäst för oss. 
Jag har väl inte haft några synpunkter på det utan jag tycker det är bra att 
amortera” 

 
Intervjupersonen menar att köpa släpvagn, husvagn och skoter kan ses som ett sparande 
istället för att köpa dagligvaror som inte kan säljas sen. Amortering sker på snöskotrar, 
husvagn och släpvagn och kommer göras till alla lån är avbetalade. Högre amortering 
sker på lånen med högst ränta. Bolånet menar hon tar längre tid att amortera av. 
Intervjupersonen menar att bostaden kanske stiger i värde medan en husvagn sjunker. 
Därför prioriteras inte bolånets amortering lika högt. Amorteringen på bolånet kommer 
troligen att öka då de andra lånen är avbetalade. Amorteringsnivån beror idag på hur 
mycket de har råd med och minskar då räntekostnaden ökar. Intervjupersonen menar att 
hon vill amortera av hela bolånet och betonar i vinjett nummer 2 vikten av att kunna 
lämna arv. Intervjupersonen tycker att man inte bör skuldsätta sig för mycket vid en hög 
ålder. Då krävs en större kontantinsats vid bostadsköp än vid yngre ålder eftersom lånet 
inte hinner betalas av. Man kan inte veta hur bostadsmarknaden ser ut i framtiden och 
därför ska de som närmar sig pensionsålder inte köpa någon ny bostad om det inte kan 
säkerställas att barnen inte blir skuldsatta vid bortgång.  
 

”Så det skulle jag nog känna: men vem ska betala det då. Alltså, De 
kommer ju aldrig hinna amortera av allt det i den där lägenheten.” 

“Vi säg att de skulle ha, om lägenheten kostar 1,9 miljoner. Om vi säg att 
de hade en miljon. Då skulle de låna 900 000 så kan man ju tänka att de 
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kan man ju ändå får ut av lägenheten även om bostadsmarknaden går 
ned.” 

 
Intervjupersonen ser inte amortering som ett sparande. Intervjupersonen är inte nöjd 
med sitt sparande och säger att hon skulle kunna spara mer. På frågan om anledningen 
till detta säger hon: 
 

“Ja.. det blir väl inte. Och sen vill man väl göra mycket annat och.. köpa 
mycket.” 

 
“Då känner jag ju som att ja, man måste ju få leva också. Man kan ju inte 
bara leva för att spara.” 

 
Intervjupersonen sparar i fonder som hon fått hjälp av banken att placera men att hon 
borde ha besökt banken igen.  
 

“Jo. jag borde ju ha varit dit igen (skrattar). Sist jag var dit så skrattade 
dom åt mig, att jag hade kvar de där fonderna. Då bytte jag. Sedan har 
jag inte bytt igen.”.  

 
Hon menar att hon borde vara mer insatt och att om hon hade någon koll på sparandet så 
skulle hon tjäna mer pengar.  
 

“Men jag skulle säkert kunna göra bättre, men då känns det som man 
måste engag.. alltså, följa och se att jaha men nu är det bra men nu börjar 
de gå sämre..” 

 
“Jag har väl funderat ett tag på att man ska lämna till en så här, vad heter 
de, de som, du kan liksom lämna bort att nån sköt, fondmäklare….men det 
har jag inte gjort”. 

 
Framtida sparande har hon inte funderat så mycket på förutom att lämna över det till en 
fondmäklare som sköter placering, men att hon inte gjort det än. Vid frågan om tankar 
om pensionen svarar intervjupersonen att hon undrar hur det ska gå och skrattar. 
Intervjupersonen har inget pensionssparande utan sparar i vanliga fonder eftersom hon 
har hört att det är bättre, men har egentligen inte kontrollerat det. Sparsumman är inte 
stor och egentligen är det inte till pensionen utan hon skulle kunna använda upp de 
pengarna. Intervjupersonens resande kommer öka med åren men tänker även på att det 
kan vara svårt ekonomiskt sett. 
 

“Det var ju så himla inne att alla skulle ha pensionsfonder för 15-20 år 
sedan, men att inte, idag har man ju hört att, nä men det är väl bättre att 
spara, spara bara som ett vanligt spar med bra ränta.” .. “Nä men det är 
väl bara såhär man hör när man pratar eller läser i tidningen eller så.” 

 
“Det är inte till pensionen nä, jag har inte börjat där än (skrattar) nej 
men alltså det är mer bara för att spara. för skulle jag inte göra det, nä 
men nog skulle jag använda upp de pengarna, absolut. Och jag sparar 
inte heller särskilt mycket heller men.” 
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Skatteavdrag på räntekostnader erhålls årligen eftersom paret klarar av de 
månadskostnader de har och anser att det är roligare att få en klumpsumma i en gång per 
år. Dessa pengar läggs på konsumtion och upplevelser. 
 
Intervjupersonen menar att eftersom priserna stigit så mycket på slutet och eftersom hon 
har varit med om upp- och nedgångar i ekonomin förut så borde priserna stanna av i 
några år. 
 

“Ja men alltså någon gång tar det ju slut.” 
 
Samtidigt tror intervjupersonen inte att priserna kommer att sjunka men att de kommer 
att stanna av. Vidare tror intervjupersonen att hennes egen bostad ska ha stigit i värde 
om tio år. Under vinjett nummer 4 menar intervjupersonen att om bostadspriserna skulle 
sjunka skulle intervjupersonen bo kvar med tanken att priserna går upp igen. Om detta 
skulle leda till en förändrad amorteringsnivå vet hon inte eftersom hon har lämnat över 
ansvaret på sin man. 
 
Intervjupersonen tycker att ett amorteringskrav istället för bolånetak är bra för att 
möjliggöra bostadsköp för yngre personer vilka inte hunnit komma in på 
bostadsmarknaden och därmed gjort en vinst som kan användas till kontantinsats. 
 

4.4	  Intervjuperson	  4	  
Intervju 15:52 minuter 
Intervjuperson 4 är en kvinna på 24 år utan ekonomisk utbildning. Intervjupersonen är 
student sedan två år tillbaka. Intervjupersonen bor i en bostadslägenhet i Stockholm 
med sin sambo sedan ett år tillbaka. 
 
Paret köpte denna bostad eftersom de skulle flytta ihop för första gången. De hade letat 
efter en bostad i ett år. Bolånet var det maximala lånelöftet paret kunde få från banken. 
Intervjupersonen fick inget amorteringskrav från banken då lånenivån ansågs låg, tack 
vare en tidigare vinst på bostadsmarknaden samt att intervjuperson är student och 
därmed har begränsad inkomst. Banken gav ingen tidsbegränsning på hur länge 
amorteringsfriheten skulle gälla. Intervjupersonen sökte inte råd från någon annan. 
 

“Vår bankman sa att hon inte tyckte att vi behövde amortera eftersom vi 
inte hade lån på så högt värde, så tyckte hon att vi inte behövde amortera 
än så länge.” 

 
Intervjupersonen säger att när hon börjar arbeta så kommer hon att amortera. 
Intervjupersonen ser amortering som en investering eftersom man betalar av något som 
man sedan får tillbaka, även om man aldrig riktigt kan veta. Intervjupersonen tror att 
amortering är bra men att det beror på. 
 

”Det kommer den absolut att göra, när vi börjar, när jag börjar jobba, då 
kommer vi börja amortera, litegrann iallafall.” 

 
“Jag tror, absolut, amortering är bra i sig. Men sen tror jag att det 
hänger lite på hur mycket man har lån på och hur mycket man har lagt in 
kontant. Och hur mycket bostaden stiger i värde per år ungefär.” 
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Intervjupersonen menar att behovet av att amortera är mindre vid en lägre 
belåningsgrad. Intervjupersonen tror att bostadens värde kommer att stiga, fast inte lika 
mycket som senaste åren. Detta grundar hon på att hon har “koll” på marknaden och att 
bostäder i närheten sålts till ett högre pris. 
 

“Att man har koll på marknaden, att lägenheter i samma hus och här 
omkring har sålts för mer än vad vi köpte våran för.” 

 
 Intervjupersonen har ägt en bostadsrätt i Stockholm tidigare och gjorde då en vinst på 
300 000 kronor. Detta har påverkat intervjupersonen på så sätt att hon anser att hon har 
bättre “koll” på marknaden och prisläget. Vidare har intervjupersonen hört att räntan ska 
fortsätta vara låg ett år till men sen tror hon att den kommer börja stiga.  
 
Under vinjett nummer 4 då bostaden förutspås sjunka i värdet så tvekar 
intervjupersonen men menar att hon kanske skulle “fega ur” och sälja.  
 

”Jag hade nog tänkt att.. om man visste att det skulle gå ner inom fem år 
då skulle jag nog fundera på om man nog kanske skulle sälja den...Aa jag 
vet inte riktigt. Jag skulle säkert sälja bara för att jag skulle fega ur.” 
 

Samtidigt menar hon att man vet ju aldrig, den kan ju stiga i värde också. Om bostaden 
redan sjunkit i värde så som i vinjett nummer 5 så skulle intervjupersonen bo kvar och 
hoppas på att värdet stiger. 
 

“Det existerar inte”, säger intervjupersonen och skrattar när hon får 
frågan om sparande.  

 
Detta är inte intervjupersonen nöjd med men menar att det beror på att hon är student. 
Intervjupersonen menar att det är viktigt att ha en liten buffert vilket hon ska börja spara 
till då hon får ett arbete. Skatteavdragen som paret årligen erhåller från bolånets 
räntekostnader läggs varken på sparande eller på amortering. 
 
Intervjupersonen tänker inte på pensionen alls, hon pensionssparar inte och vill inte 
ändra på det just nu. Intervjupersonen tänker inte att arv är viktigt. 
 
I nuläget finns det inget som skulle kunna få intervjupersonen att börja amortera. Något 
som skulle kunna få intervjupersonen att ändra sin amortering i framtiden är ett dyrare 
bostadsköp som innebär en högre lånenivå samt lånekostnad. 
 
Intervjupersonen tror inte att ett krav på amortering skulle bli ett problem, givet att de 
hade två inkomster. Intervjupersonen låter tveksamt om ett amorteringskrav. 
 

“Eh det kan väl vara en idé, absolut, det kan väl vara bra.. kanske.” 
 
Vidare tror hon inte att kravet kommer införas innan hon får arbete och då har paret råd 
att amortera.  
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”Eh..jag vet inte.. Jamen fast jag tänker att det inte kommer påverka oss 
på något sätt för då när de har infört det då har vi hursomhelst råd att 
amortera så då spelar det ingen roll.” 

 

4.5	  Intervjuperson	  5 
Intervju 32:34 minuter 
Intervjuperson 5 är en man på 27 år som har en ekonomisk utbildning. Sedan drygt ett 
år tillbaka har intervjupersonen en anställning som inköpare. Intervjupersonen bor 
tillsammans med sin sambo i en bostadslägenhet i Stockholm sedan ett år tillbaka. 
 
Intervjupersonen har ingen erfarenhet inom bostadsmarknaden. Han tyckte att det var 
dags att köpa nu när han fått jobb och ville amortera och få en värdeökning i bostaden 
istället för att hyra. Intervjupersonen har ett botten- och ett topplån vilka uppgår till 75 
respektive 85 procent av bostadens värde. Det betyder att topplånet är på den övre delen 
av lånet och innebär en högre ränta på grund av risken. Banken erbjöd amorteringsfritt 
på bottenlånet i fem år vilket accepterades av intervjupersonen då han vill fokusera 
amorteringen på topplånet på grund av den högre ränta som råder på denna del av lånet. 
Detta val gjordes på grund av sparandet i och med en minskad räntekostnad. Beslutet 
om att amortera av topplånet på tre år, istället för fem år vilket är bankens plan, tog 
intervjupersonen själv. Intervjupersonen är osäker på om han fick något 
amorteringskrav från banken men tror att lånets avbetalningstid är 50 år. 
 

”Så att först tänker jag att jag ska få bort topplånet bara för att det är en 
högre ränta där men så fort jag har fått bort topplånet då kommer jag 
börja amortera på mitt bottenlån också... inte jättemycket men litegrann 
på mitt bottenlån. Kanske minimum, säg en tusenlapp ungefär, kommer 
jag göra.” 

 
Förutom bankens rekommendation pratade intervjupersonen med sin familj om hur det 
tänkte när de köpte bostad samt pratade med sin sambo. Intervjupersonen menar dock 
att han räknar mycket själv. 
 

“Jag har en ganska bra bild själv om hur jag vill ha det” “Jag är själv 
ekonom, det säger kanske inte, inte jättemycket men jag tycker om att 
räkna.” 

 
Intervjupersonen såg ingen risk i bostadsköpet. 
 

“..nu är det såhär att jag köpte min bostad i Stockholmsområdet och här 
nere så är det ju, så är det ju, så nära en riskfri affär man kan komma. Det 
kommer ju alltid vara bostadsbrist i Stockholm.” 

 
Intervjupersonen ser amortering som ett sparande, detta på grund av den minskade 
räntekostnaden. Amortering ser intervjupersonen som viktigt för att minska 
belåningsgraden i landet och därmed öka motståndskraften för ränteökningar och 
ekonomiska kriser. Därmed sågs en risk i ränteläget vid vidare eftertanke. 
Intervjupersonen tror inte att räntan kommer att kunna sjunka mer, snarare stiga.  
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Intervjupersonen ser en risk i att individer tror att dagens låga ränta är en normalränta. 
Högre ränta skulle leda till minskad efterfrågan på lån och bostäder och därmed en 
nedgång på bostadspriserna. Bostadsmarknaden anser intervjupersonen vara 
övervärderad. Dock så anses Stockholm vara riskfritt och att intervjupersonens 
bostadsvärde kommer att stiga 80 procent på 10 år. Så länge har intervjupersonen inte 
tänkt bo kvar. 
 

“..och som det är just nu är det väldigt, väldigt låg ränta och folk vänjer 
sig jäkligt snabbt vid det, folk tror ju typ att den ränta, den ränta de 
betalar idag är normalt för dem. Men riktigt så är det ju faktiskt inte.” 

 
Under vinjett nummer 4 och 5 menade intervjupersonen skulle öka sin amortering om 
bostadspriset förutspåddes sjunka eller redan hade sjunkit under inköpspris. Han 
betonade de mjuka delarna och att man alltså inte enbart kan fokusera på ren ekonomisk 
fakta i ett bostadsägande, och skulle inte flytta om bostaden var hans drömhus. 
Intervjupersonen menade även att individer förutspått fel om bostadspriser förut. 
 

“Det är jätte, en balans mellan mjuka delar och ren ekonomisk fakta. Man 
kan inte tänka ekonomi i alla frågor. Det går inte.” 
 
”Och är det så att man trivs och vill leva sitt liv i det huset så ska man 
naturligtvis stanna kvar, även om bostads, om någon förutspår att 
marknaden kommer sjunka. För det är det många som förutspått fel 
också.” 
 

Intervjupersonen menade att man bör sträva efter att amortera ned till 75 procent av 
bostadens värde i nästan alla amorteringsfrågor och därefter minska amorteringen på 
grund av den minskade ränteeffekten. Vid extrema värdeökningar i bostaden skulle 
intervjupersonen minska amorteringen. Amorteringen skulle även minskas under 
perioder i livet av likviditetsbehov men han betonar att ekonomi handlar om planering. 
 

“Man måste leva livet också, man kan inte bara hålla på att amortera.” 
 

“Ekonomi handlar om planering. Och så även amortering.” 
 
Det årliga skatteavdraget för räntekostnaden lägger intervjupersonen på amortering. 
Intervjupersonen bygger egna aktieportföljer och är nöjd med sitt sparande trots att han 
gjort några misstag.  
 

“Det är bra att gå på nitar på summor som det handlar om idag och inte 
större summor. Nu har jag lärt mig. Men eeh.. jo, jag är väldigt nöjd med 
att jag kan det jag kan såhär tidigt. För det kan ge en fin utväxling, sen.” 

 
Intervjupersonen sparar till en familj, en båt samt till pensionen via ett individuellt 
pensionssparande. Eget pensionssparande anses nödvändigt för att kunna ha en bra 
pensionstid. Vidare anses pengar på kontot och ekonomiskt trygghet vara viktigt. 
 

“Så att ha pengar på kontot är för mig, det mår jag bra av. Då kan jag 
sova ordentligt.”  
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”eh.. nämen jag kommer alltid att spara pengar. Och för mig behöver jag 
inte alltid ha något mål att spara till, jag tycker det är bra att ha en 
trygghet, en ekonomisk trygghet också. ” 

 
Sett över hela Sverige tror intervjupersonen att amorteringsrekommendationen ned till 
70 procent är en bra tanke men att det är skillnader mellan olika städer. Bostadspriserna 
i Stockholm är högre och ökar mer än i mindre städer som Falun. Det innebär en högre 
utgift för amortering i Stockholm. Amorteringsandelen bör anpassas beroende på 
marknadens attraktivitet samt marknadsrisk. Därmed föreslår intervjupersonen en 
rekommendation på 75 procent i attraktiva områden och 70 procent i mindre städer. 
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4.6	  Sammanfattande	  resultat	  
Intervjuperson Amortering Sparande Erfarenhet av 

bostadsägande 
Tankar 
om 
framtiden 

Uppfattning 

1 Amorteringsfritt 
utan tidsgräns. 
Bankens 
rekommendation 
trots egen tanke 
om att kunna 
amortera 

Pensionssparar Första ägandet, 
har inte varit 
med om upp-/ 
nedgångar i 
ekonomin 

Stigande 
ränta och 
priser 

Ser 
amortering 
som ett 
sparande 

2 Amorterar. Eget 
beslut 

Sparande på 
ett sparkonto 

Ägt bostaden i 
32 år, har varit 
med om upp-
/nedgångar i 
ekonomin 

Stigande 
priser 

Ser 
amortering 
som ett 
sparande 

3 Amorterar. Litar 
på hennes man 

Sparar en liten 
summa i 
fonder 

Ägt bostaden i 
31 år, har varit 
med om upp-/ 
nedgångar i 
ekonomin 

Stigande 
priser 

Ser inte 
amortering 
som 
sparande 

4 Amorteringsfritt 
utan tidsgräns. 
Bankens 
rekommendation 
överensstämde 
med eget val 

Inget Äger andra 
bostaden på 3 
år, gjorde 
försäljningsvinst 
på 300 000 kr. 
Inte varit med 
om upp-
/nedgångar i 
ekonomin 

Stigande 
ränta och 
priser 

Ser 
amortering 
som en 
investering 

5 Amorterar. Eget 
beslut 

Pensionssparar 
och sparar i 
aktier 

Första ägandet, 
har inte varit 
med om upp-/ 
nedgångar i 
ekonomin 

Stigande 
ränta. 
Stigande 
priser i 
Stockholm 
men 
sjunkande 
i övriga 
landet 

Ser 
amortering 
som ett 
sparande 

Tabell 2. Sammanfattande resultat 
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4.7	  Kommentarer	  till	  resultatet	  
Intervjuperson 1: Amorterar inte på grund av bankens rekommendation och begränsad 
inkomst men ser amortering som ett sparande och vill amortera. Hon tror inte att hon 
kommer att hinna amortera av hela bolånet. Menar även att man inte bör amortera för 
mycket. Hon pensionssparar och det som blir över av lönen varje månad sparas på ett 
bankkonto. Menar att hon saknar finansiell kunskap, förlitar sig på banken. Tror att 
bostadspriserna kommer stiga, även räntorna. 
 
Intervjuperson 2: Amorterar och ser det som ett sparande, detta trots bankens 
rekommendation om att inte amortera. Hon ifrågasätter bankens motiv detta. 
Erfarenheten av upp- och nedgångar i ekonomin har påverkat hennes syn på amortering. 
Hon pensionssparar inte och har heller inget långsiktigt sparande i fonder. Sparande 
sätts in på ett bankkonto på grund av dålig erfarenhet av fondsparande. Tror att 
bostadspriserna kommer att stiga. 
 
Intervjuperson 3: Amorterar men ser det inte som ett sparande. Förlitar sig på sin man 
gällande amorteringsbeslut. Amorteringsnivån minskar med disponibel inkomst, så som 
vid stigande räntor. Hon vill se att hela bolånet betalas av. Hon sparar i fonder vilka 
banken har ordnat åt henne, men menar att dessa även kan användas till konsumtion. 
Hon prioriterar i vissa fall konsumtion före sparande. Pensionssparar gör hon inte då 
hon hört att sparkonton är bättre. Tror att bostadspriserna kommer att stiga. 
 
Intervjuperson 4: Amorterar inte på grund av begränsad inkomst och bankens 
rekommendation. Menar att hon kommer att amortera en liten summa senare och att 
framtida amorteringen kommer minskas vid stigande bostadspriser. Amorteringen 
minskas även då lånenivån är lägre. Sparar inte på grund av inkomsten och tänker inte 
på pensionen. Tror att bostadspriser och ränta kommer att stiga. 
 
Intervjuperson 5: Amorterar idag utöver bankens rekommendation. Amorteringen 
planeras att minska då bolånet uppgår till 75 procent av bostadsvärdet samt vid 
värdeökningar i bostaden. Sparar i aktier och pensionssparar. Menar att han har goda 
finansiella kunskaper. Tror att räntan kommer att stiga och att många individer inte är 
medvetna om att ränteläget är ovanligt lågt. Bostadspriserna tror han kommer stiga i 
Stockholm men sjunka i övriga landet. 
 
Tre av fem individer amorterar medan de två övriga menar att inkomsten hindrar detta. 
Två av de tre individerna som amorterar gör detta mer än vad banken har 
rekommenderat och tar alltså eget beslut kring amortering, den tredje individen förlitar 
sig på sin man. Två individer förlitar sig på banken vilken sagt att amorteringen kan 
skjutas upp till dess att inkomst fås. Fyra av fem individer ser amortering som ett 
sparande. En av fem sparar i fonder och en av fem investerar i aktier. Privat 
pensionssparande har två av fem individer varav en även sparar i aktier. Två av fem 
individer står alltså utan både privat pensionssparande och långsiktigt sparande i fonder 
eller aktier, en av dessa två individer amorterar.  
 
Vi har inte funnit indikationer på att andra investeringar med högre avkastning 
prioriteras före amortering. Intervjuperson 5 var den enda i urvalet som sparar i aktier 
men han amorterar samtidigt. De två intervjupersonerna som inte amorterar sparar inte i 
andra former heller. Med undantaget pensionssparande hos en av dem. 
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I vinjett nummer 3 gavs intervjupersonerna ett scenario om en bostadsägare och dennes 
in-och utgifter där dennes amorteringsnivå angavs. Frågan var ifall denna 
amorteringsnivå borde förändras eller vara densamma. Tre av fem av intervjupersoner 
ansåg att amorteringsnivån skulle förbli oförändrad trots en relativt hög inkomst och låg 
amorteringsnivå. En tyckte att den kunde ökas lite men att det berodde på hur 
prisutvecklingen varit. Endast intervjuperson 5 motiverade en kraftig ökning åtminstone 
av topplånets amortering.  
 
Fyra av fem individer tror att bostadspriserna kommer att stiga, om än inte lika kraftigt 
som på senaste tiden. Femte individen tror att prisökningen enbart kommer att ske i 
Stockholm och att resterande Sverige kommer att se sjunkande priser. Två av fem 
intervjupersoner, nummer 4 och 5, menar att en prisökning i bostaden motiverar 
minskad amortering, dessa personer bor i Stockholm. I vinjett nummer 3 nämnde 
ytterligare en intervjuperson, nummer 2, att amorteringsnivån beror på hur 
prisutvecklingen sett ut. Vi anar alltså en motsägelse hos denna intervjupersons svar på 
frågan och vinjetten. En av fem minskar amorteringen då räntan stiger. Samtliga 
intervjupersoner skulle bo kvar om bostadens värde sjönk under inköpspris, med tanken 
om att det kommer stiga igen.  
 
I metodkapitlet 2.2.2 motiverades den kvalitativa intervjun med bland annat 
resonemang som att både specifika frågor såsom generella kan användas för att erhålla 
information. Detta åstadkom denna uppsats genom att addera vinjetter till de mer 
specifika intervjufrågorna. Vi fann att vinjetterna främjade eftertanke hos 
intervjupersonerna och att det ledde till att vi erhöll ytterligare information vilken inte 
framkommit av intervjufrågorna.  
 
Viss information från vinjetterna kunde bekräfta information från intervjufrågorna. 
Exempel på detta är att intervjupersonerna 2 och 3 framhäver både vid intervjufrågor 
och vid vinjetter att ekonomin kan svänga kraftigt vilket de varit med om och av den 
anledningen anser de att amortering är viktigt. Av intervjufrågorna framkom att 
samtliga intervjupersoner inte kunde se att priserna kommer kunna sjunka långvarigt. 
Ett exempel på rikare information, vilken alltså inte framkommit under 
intervjufrågorna, var vad intervjupersonerna trodde om framtidens bostadspriser men 
speciellt hur intervjupersonerna skulle bete sig vid sjunkande bostadspriser. I vinjett 
nummer 5 menade samtliga intervjupersoner att de skulle bo kvar i sin bostad i väntan 
på att priserna skulle stiga igen, trots att priserna hade sjunkit under inköpspris. 
Intervjuperson 5 lyfte under intervjufrågorna fram en strävan efter ekonomisk trygghet 
genom sparande och amortering. Detta tydliggjordes i vinjetterna där amortering ansågs 
viktigt och något som måste ske på en hög nivå på belåningsgrader över 75 %. 
Intervjuperson 1 uppger under vinjetterna att hon har ”noll koll” och skulle ta råd från 
andra angående amorteringsbeslut. Detta är i linje med vad som framkom under 
intervjufrågorna om amorteringsbeslut då hon idag förlitat sig på bankens 
rekommendation. Intervjuperson 3 anser att hela bolånet ska hinna betalas av. Detta kan 
relateras till vinjetterna där hon anser att äldre inte bör skuldsätta sig med tanke på den 
kortare amorteringstiden och att arv är viktigt.  
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5.	  Analys	  
I detta kapitel analyseras den framtagna empirin samt kopplas till teorin. Resultatet 
analyseras utifrån teori- och analysmodellens tre kategorier med tillhörande faktorer.  

5.1	  Känslor	  och	  känslomässiga	  influenser	  
• Ånger och preferens för visshet 

När känslor inverkar tillräckligt mycket så kan dessa överta det kognitiva vilket leder 
till ett beslut taget på känslomässiga grunder (Sahi et al., 2013, s. 101). Känslor och 
ånger har en inverkan i amorterings- och sparbeteendet hos intervjuperson 2. Enligt 
Shefrin (2002, s. 31) härstammar ånger från känslan att ha tagit fel beslut och leder till 
att variation ses som något negativt. För intervjuperson 2 härstammar ångern i tidigare 
fondsparande vilket resulterade i dålig avkastning. Av denna anledning sparar hon 
endast kortsiktigt på ett bankkonto, vilket innebär att hon går miste om potentiell 
avkastning. Intervjupersonen menar att hon har för lite kunskap om värdepapper för att 
investera i dessa vilket kan hänföras till ånger för beslutet om fonderna. Individer 
föredrar att veta risken associerad med ett beslut och investera där kunskap innehas 
(Sahi et al., 2013, s. 98). Detta indikeras hos intervjuperson 2. Intervjupersonen föredrar 
det säkra och väljer att spara via sparkonton och att amortera, trots bankens 
rekommendation om förändring, då intervjupersonen vet att det inte leder till förlust. 
Detta är i linje med (Samuelson & Zeckhauser (1988, s. 38) vilka menar att status quo 
ofta väljs även om det inte är det optimala valet. Enligt Baker & Nofsinger (2002, s. 
105) kan valet att stå kvar vid utgångsläget bero på oviljan till förändring, vilket i denna 
studie kan tänkas vara en bidragande orsak då intervjupersonen riskerar att förlora sin 
pensionsförsäkring om hon slutar amortera.  
 

“Ja, jag tänker att hela vinsten på det här huset, det är ju min 
pensionsförsäkring, egentligen, det är ju det.” 
 

Ovillighet till tvetydighet uppstår när individen saknar fullständig, riskrelaterad 
information. och påverkar individen i sitt beslutsfattande (Han et al., 2009). 
Intervjupersonerna 1, 2 och 3 uppger att de har bristande finansiella kunskaper. 
Intervjuperson 1 uppger i en vinjett att vi frågar någon som har “noll koll” vilket 
indikerar att den bristande kunskapen kan ha påverkat beslutsfattandet. Det 
framkommer under intervjun att intervjupersonen inte hade funderat över amortering 
när bolånet skulle tas. Vid kontakt med banken antogs bankens råd vad gäller 
amorteringsbeslutet vilket tyder på ovillighet till tvetydighet.  
 

“Det var han på banken som var väldigt sådär, han sa att  - såhär tycker 
jag att ni ska ha...Och han tyckte att - ja men då behöver ni inte 
amortera”. 

 
I vinjett nummer 4 stärks indikationerna på att ovillighet till tvetydighet uppstår hos 
intervjuperson 1 vid finansiella frågor kring bolån. Intervjupersonen uppger under 
intervjun att hon vill amortera men för att kunna ta ett beslut kring amorteringsfrågan 
vid dalande bostadspriser där värdet på bostaden förväntas sjunka under köpeskillingen, 
menar intervjupersonen att beslutet måste tas med hjälp av rådgivning från närstående 
och bankkontakt. Vi tolkar det som att hennes känsla av att ha ”noll koll” och bristande 
kunskap övervinner hennes egen vilja och därmed påverkar beslutsfattandet.  
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Intervjuperson 3 vet att fondsparandet skulle kunna ge bättre avkastning men hon står 
kvar vid status quo. Att individer står kvar vid status quo kan bero på att valet känns 
överväldigande (Baker & Nofsinger, 2002, s. 105), vilken indikeras hos intervjuperson 
3 då hon menar att det krävs engagemang. Hon står kvar vid status quo men funderar på 
förändring.  
 

“Jag har väl funderat ett tag på att man ska lämna till en så här, vad heter 
de, de som, du kan liksom lämna bort att nån sköt, fondmäklare….men det 
har jag inte gjort”. 

 
Gällande pensionssparandet kan oviljan till tvetydighet hos intervjuperson 3 ha gjort att 
inget beslut tagits. Hos intervjuperson 3 indikeras ovillighet till tvetydighet då hon 
skjutit på beslut rörande sparande till pensionen och alltså inte påbörjat sparandet trots 
att hon är 55 år. Detta baseras på information hon fått från omgivningen och 
dagstidningar och har fått henne att känna tvetydighet. 
 

“Det var ju så himla inne att alla skulle ha pensionsfonder för 15-20 år 
sedan, men att inte, idag har man ju hört att, nä men det är väl bättre att 
spara, spara bara som ett vanligt spar med bra ränta.” .. “Nä men det är 
väl bara såhär man hör när man pratar eller läser i tidningen eller så” 

 
Intervjuperson 1 visar liknande tendenser som intervjuperson 3 då hon ännu inte gjort 
någon förändring, trots ett icke tillfredsställande beslut som banken tagit åt henne och 
hennes sambo. Status qou kan bero på att valet känns överväldigande (Baker & 
Nofsinger, 2002, s. 105) och då intervjupersonen menar att hennes egen åsikt är att 
amortering är bra och bör göras, samtidigt som en bankkontakt menat att man inte ska 
amortera för mycket indikeras att valet är överväldigande för henne. I och med att ingen 
förändring har skett sedan bostaden köptes 2012 så indikeras även status quo.  
 

“Såhär i efterhand så kan man ju tycka, hade vi ju haft råd att amortera 
iallafall en tusenlapp i månaden.” 

 
Intervjupersonen har inte heller något långsiktigt sparande i fonder utan det som blir 
över varje månad sätts in på ett bankkonto istället för att investeras till bättre 
avkastning.  Enligt Han et al. (2009) kan ovillighet till tvetydighet leda till olika utfall, 
där ett utfall innebär att inget beslut tas överhuvudtaget Detta kan vara fallet hos 
intervjuperson 1. 
 
För intervjuperson 5 är sparande viktigt och man kan ana en känslomässig faktor i hans 
svar, vilken innebär självkontroll över sparande. Känslan av att ha pengar på kontot är 
känslomässigt starkare än att känslan att konsumera dessa pengar. En tolkning som kan 
göras är vad Sahi et al. (2013, s. 100-101) kallade rädslan för ånger. Rädslan för ånger 
vid framtida likviditetsbehov kan alltså ha en inverkan i varför intervjuperson 5 sparar. 
 

“Så att ha pengar på kontot är för mig, det mår jag bra av. Då kan jag 
sova ordentligt.” 
 

Intervjupersonen lyfte under intervjufrågorna fram en strävan efter ekonomisk trygghet 
genom sparande och amortering. Detta kan relateras till rädslan för ånger vid framtida 
ekonomiska skiftningar. I vinjetterna görs detta tydligt genom intervjupersonens 
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aggressiva amorteringsbeteende i jämförelse med de andra intervjuade. Vid varje vinjett 
lyfter intervjupersonen amortering som väldigt viktigt och något som måste ske på en 
hög nivå på belåningsgrader över 75 %. 
 
Shefrin (2002, s. 31) menade att denna känsla av ånger kan leda till att variation ses som 
något negativt. Detta verkar inte ha påverkat intervjuperson 5 när det gäller 
aktiesparandet. Istället menar han att lärt sig av sina misstag. 
 

“Det är bra att gå på nitar på summor som det handlar om idag och inte 
större summor. Nu har jag lärt mig.” 
 
 
 

• Ovillighet till förlust 
I vinjett nummer 5 uppgav samtliga intervjupersoner att om bostadspriset hade sjunkit 
under inköpsvärdet och inte förväntades stiga så skulle de bo kvar och hoppas på att det 
skulle stiga igen. Detta kan ses som en ovillighet att realisera en förlust, enligt Sahi et 
al. (2013, s. 100) definition. Det kan även handla om “de mjuka delarna” som 
intervjuperson 5 nämnde. Bostaden ses alltså inte som andra investeringar utan 
involverar mer känslor. 
 

“Det är jätte, en balans mellan mjuka delar och ren ekonomisk fakta. Man 
kan inte tänka ekonomi i alla frågor. Det går inte.” 

 
Hos intervjuperson 2 indikeras de känslomässiga tendenserna och att 
amorteringsbeslutet är baserat på rädslan för förlust och går i linje med Sahi et al. (2013, 
s. 100) känslomässiga tendenser. Rabin (1998) menar att rädslan att förlora leder till att 
förändringar undviks och att utgångsläget bibehålls. Kraschen på 90-talet vilken 
intervjupersonen beskriver under en av vinjetterna som färsk i minnet, nämns även i en 
av intervjufrågorna. Den tidigare kraschen på bostadsmarknaden och rädslan för en ny 
krasch indikeras därför vara en orsak till att intervjupersonen väljer att fortsätta 
amortera trots avrådande rekommendationer från banken.  
 

• Kognitiv dissonans och konflikterande alternativ 
Kognitiv dissonans och tendensen att värdera beslut annorlunda senare i tiden kan 
påverka investerare (Sahi et al., 2013). Intervjuperson 1 uppvisar detta då hon valde att 
följa bankens rekommendation om att inte amortera trots att hon själv tycker att man 
bör amortera då det är en form av sparande. Hon känner en konflikt mellan att amortera 
för att spara räntekostnaden och att följa bankens rekommendation att inte amortera då 
hennes inkomst är låg på grund av föräldraledighet. 
 

“Såhär i efterhand så kan man ju tycka, hade vi ju haft råd att amortera 
iallafall en tusenlapp i månaden.” 
 

Konflikter mellan alternativ kan leda till att beslut skjuts upp (Thaler & Benartzi, 2004). 
För intervjuperson 1 har konflikten mellan bankens rekommendation att inte amortera 
och sin egen tanke om att kunna amortera lett till att hon står kvar vid status quo, alltså 
att inte amortera. Detta går i linje med Samuelson & Zeckhauser (1988 s. 38-39) vilka 
menar att status quo uppstår vid undvikandet av konfliktlösning. Hon skulle kunna öka 
sin avkastning på de 1 000 kronor hon har en tanke om att kunna amortera genom att 



43	  
	  

spara dessa på ett räntebärande konto, amortera och spara räntekostnaden eller investera 
på annat vis. Istället går hon miste om detta då hon inte har någon organiserad rutin för 
sitt sparande. 

“Ibland sparar vi, ibland använder vi den till annat varje månad. Vi 
sparar ju varje månad, vi sätter in på bankkonton och där blir det ju över 
lite varje månad.” 
 

Intervjuperson 3 har två preferenser vilka strider mot varandra och innebär kognitiv 
dissonans. Hon vill konsumera och leva i nuet samtidigt som hon anser att hennes 
sparande inte är tillräckligt. Vid frågor kring pensionssparande indikeras tecken på 
uppskjutet beslut på grund av konflikten mellan alternativen. 
 

“Det var ju så himla inne att alla skulle ha pensionsfonder för 15-20 år 
sedan, men att inte, idag har man ju hört att, nä men det är väl bättre att 
spara, spara bara som ett vanligt spar med bra ränta.” .. “Nä men det är 
väl bara såhär man hör när man pratar eller läser i tidningen eller så.”   

 
Intervjupersonen medger att det finns flertalet sätt att förändra hennes sparande på men 
att hon fortfarande står kvar vid sitt nuvarande val. Vi kan se antydan av status quo på 
det sättet som Samuelson & Zeckhauser (1988, s. 38-39) menar, att inget görs för att 
agera för förändring från standardvalet. Detta har fått effekten att inget 
pensionssparande överhuvudtaget har påbörjats, trots att intervjupersonen är 55 år. 
 

“Jag har väl funderat ett tag på att man ska lämna till en så här, vad heter 
de, de som, du kan liksom lämna bort att nån sköt, fondmäklare….men det 
har jag inte gjort”. 

 
Hon menar att om hon ska sköta sina fonder själv så krävs det ett engagemang. 
 

“Sist jag var dit så skrattade de åt mig, att jag hade kvar de där fonderna. 
Då bytte jag. Sedan har jag inte bytt igen”. 

 
Kognitiv dissonans indikeras hos intervjuperson 4, som för tillfället inte amorterar på 
grund av hennes inkomst, då hon menade att amorteringskravet inte kommer hinna 
införas och påverka henne. Information kan filtreras ut då den inte är önskvärd (Thaler 
& Benartzi (2004) vilket indikeras hos intervjuperson 4 då hon säger ovanstående trots 
att inget datum för införandet angavs och kan tolkas som att informationen ignoreras. 
 

..”jag tänker att det inte kommer påverka oss på något sätt för då när de 
har infört det då har vi hursomhelst råd att amortera så då spelar det 
ingen roll.” 

 
Intervjuperson 2 och 5 antyder självsäkerhet i sina beslut och vi kan inte tolka någon 
kognitiv dissonans. 
 

5.2	  Informationsprocessen	  strategier	  och	  uppfattningar	  
• Förlitande på trender 

För att bedöma framtiden bedöms liknande händelser som skett bakåt i tiden. När 
individer förlitar sig på trenden ska fortsätta kallas det att extrapolera. (Shefrin, 2002, s. 
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183; Nofsinger, 2012) Förlitandet på trender vid bedömningen av framtiden (Sahi et al., 
2013; Nofsinger, 2012) visar sig hos samtliga intervjupersoner när de förutspår 
bostadspriser i framtiden. 
 
Beteendet hos intervjuperson 1 styrs till stor del av tendensen att förlita sig på trender. 
Detta när hon menar att bostadspriserna kommer stiga. 
 

“..priserna stiger ju säkert, det gör det ju med tiden” 
 
Även intervjuperson 4 tror att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga, om än inte lika 
mycket som nyligen. Dessa intervjupersoner, 1 och 4, har endast varit med om stigande 
bostadspriser. Shanteau (1992, s. 79) menar att individer har svårt att föreställa sig 
händelser de tidigare inte varit med om, vilket antyds hoa intervjuperson 1: 
 

“Ja det kan ju inte bara sjunka.” 
  
Tendensen till extrapolering framkommer vid flertalet frågor i intervjun. Exempelvis 
räknade intervjuperson 1 endast med den befintliga räntesatsen vid bostadsköpet för att 
se om de har råd att leva i bostaden. Detta indikerar att trenden med låga räntor tros vara 
kontinuerlig.  
 
Intervjuperson 2 och 3 förlitar sig på trender i den mån att en ljus framtid på 
bostadsmarknaden förutspås men de betonar att man aldrig vet hur ekonomin utvecklas. 
De har båda tidigare upplevt krascher på bostadsmarknaden vilket intervjuperson 2 
tydliggör under vinjetterna som handlade om bostadspriser. 
 

“Du vet, det är så färskt för mig det här med i början på 90-talet när det 
blev den här kraschen, med lägenhetspriserna, de fick ju ge bort 
lägenheter och huspriserna bara dalade. Det var riktigt kris ett tag. Sen 
gick det ju upp ganska fort.”  

 
Intervjuperson 2 och 3 innehar båda två mindre än 400 000 kronor i lån till motsvarande 
29-30 % i förhållande till marknadsvärdet på bostaden. Då amortering anses väldigt 
viktigt hos båda intervjupersonerna indikeras att känslomässiga influenser övervinner 
tendensen att förlita sig på trenden och att ökade bostadspriser ska betala av bolånet. 
 
Intervjuperson 5 menar att räntan är ovanlig låg idag och att det är en bubbla som kan 
leda till en dipp snart. Han menar dock att trenden i Stockholmsområdet inte kommer att 
vända och svarar på en annan fråga att han tror att hans egen bostad i Stockholm 
kommer att ha stigit 80 procent om 10 år. Detta tyder på optimism gällande hans egen 
bostad (Baker & Nofsinger, 2002, s. 103). 
 

..”jag köpte min bostad i Stockholmsområdet och här nere så är det ju så 
nära en riskfri affär man kan komma.” 

 
Att en bostadsaffär i Stockholm ses som en riskfri affär kan ha att göra med 
representativ heuristik (Shefrin, 2002, s. 16). Intervjupersonen ser Stockholm som en 
vinnare då han menar att detta bostadsområde är mer attraktivt och kommer stiga mer i 
värde än övriga städer. 
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Extrapolering att trenden ska fortsätta samt optimismen att bostäder är en vinnande 
investering (DeBondt & Thaler, 1985) leder till konsekvenser om individen justerar 
amorteringsnivån efter detta antagande. Intervjuperson 4 och 5, båda bosatta i 
Stockholm, menar att en värdeökning i bostaden motiverar en minskad amortering. 
Skulle trenden vända eller det skulle visa sig att förutsägelsen om värdeökningen inte 
stämmer kommer individen ställas inför en hög skuldsättningsgrad. I värsta fall 
överstiger lånet bostadens värde och därmed har individen ingen säkerhet för delar av 
lånet. Vid en försäljning av bostaden innebär detta en skuld utan säkerhet vilket medför 
en högre ränta. 
 

• Referenspunkt 
Samtliga intervjupersoner tror att priserna kommer att stiga, om än i en långsammare 
takt än på sista tiden. Detta med undantaget intervjuperson 5 som tror att priserna 
kommer att sjunka i övriga Sverige men stiga i Stockholm. Detta kan tolkas som att 
dagens hushåll tagit de rådande bostadspriserna som referenspunkt när de förutspår 
framtiden (Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 36; Sahi et al., 2013, s. 98). Fyra av de 
fem intervjupersonerna tror att bostadspriserna kommer att stiga även fast de är 
rekordhöga idag. Detta tyder på att referenspunkten har justerats uppåt med 
bostadspriserna. Intervjuperson 4 och 5 menar att stigande bostadspriser motiverar en 
minskning i amorteringsnivå. Detta innebär att den höga referenspunkten i dagens 
bostadspriser leder till en justering nedåt i amorteringsnivå. Vid ett fall i bostadspriser 
är det möjligt att många bostadsägare blir förvånade. Vid sjunkande bostadspriser krävs 
det att justeringen i amorteringsnivå från dagens referenspunkt sker i samma takt som 
prisminskningen. Har hushållen på grund av denna referenspunkt inte tillräckligt med 
sparande eller amorterat av tillräckligt på bolånet kan konsekvenserna av sjunkande 
priser bli stora på grund av skuldsättningen. 
 
Av vinjett nummer 5 framkom att ingen av intervjupersonerna skulle sälja om 
bostadspriserna skulle sjunka under inköpspris, utan istället hoppas på att de stiger igen, 
tyder på att intervjupersonerna har dagens bostadspriser som referenspunkt, trots att de 
är historiskt höga. Det tolkas som att ingen tror att priserna kommer kunna sjunka 
långvarigt. Detta är i linje med vad som framkom av intervjufrågorna; att samtliga 
intervjupersoner ser stigande bostadspriser i framtiden. 
 
Intervjuperson 5 menar att många individer tror att dagens låga ränta är en 
“normalränta” men själv tror han att räntan är ovanligt låg och inte kan bli lägre än vad 
den är. Detta visar på en medvetenhet för att referenspunkten förändras över tid för 
individer. Intervjuperson 5 ser räntan ur ett långsiktigt perspektiv då han menar att den 
är ovanlig låg och ser därmed en risk i att den stiger. 
 

“..och som det är just nu är det väldigt, väldigt låg ränta och folk vänjer 
sig jäkligt snabbt vid det, folk tror ju typ att den ränta, den ränta de 
betalar idag är normalt för dem. Men riktigt så är det ju faktiskt inte.” 

 
Av vinjetterna framkom att intervjuperson 5 är den enda av intervjupersonerna som 
menar att han skulle öka amorteringsnivån om bostadspriserna förutspåddes att sjunka 
eller hade sjunkit. Intervjupersonen har alltså dagens bostadsvärde som referenspunkt 
och justerar amorteringen efter ekonomiska data om bostadspriser. 
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En annan typ av referenspunkt är nivån i disponibel inkomst. När individen vant sig vid 
en viss disponibel inkomst kommer ett ökat sparande eller amortering minska denna och 
individen känner därmed detta som en förlust. Eftersom individer är ovilliga till förlust 
kommer denna kännas mer än en vinst. (Thaler & Benartzi, 2004) 
 
Att individer vänjer sig vid sin disponibla inkomst och därmed ser den som 
referenspunkten (Thaler & Benartzi, 2004), kan vara en anledning till att individer inte 
väljer att spara eller amortera mer än vad de gör i dagsläget. Eftersom den minskade 
disponibla inkomsten kommer att ses som en förlust så känner de detta mer än en vinst 
vilket är sparandet. Vi kan relatera detta till tidigare nämnda endowment effekten och 
fortsatt sparande vid standardvalet (Madrian & Shea, 2001). Individer som redan 
amorterar eller sparar ser förlusten som det framtida sparandet de går miste om ifall att 
de väljer att konsumera istället för att spara. Vinsten är den ökade disponibla inkomsten 
de får från att inte spara eller amortera. På grund av endowment effekten som bygger på 
att individer känner förluster mer än vinster (Thaler, 1980), så kommer individer 
värdera att fortsätta sparandet och ge upp vinsten i form av disponibel inkomst idag. 
Intervjuperson 3 utgår från den disponibla inkomsten vid beslut om amortering och det 
kan därmed ses som att inkomsten är referenspunkten (Thaler & Benartzi, 2004). Vid 
stigande räntor minskas amorteringsnivån. Detta kan förklaras med endowment effekten 
(Thaler, 1980) Hushållet har vant sig vid en viss inkomstnivå och vid stigande räntor så 
minskas den disponibla inkomsten. Detta känns som en förlust. Eftersom individer 
känner en förlust mer än en vinst (Thaler, 1980) så kommer den ökade räntekostnaden 
att kännas mer än att ge upp vinsten i form av framtida sparande tack vare amorteringen 
(Kahneman & Tversky, 1979). Genom att minska amorteringsnivån vid stigande räntor 
så undviker intervjuperson 3 känslan av förlust och står kvar vid den disponibla 
inkomstens referenspunkt. 
 
Detta innebär att de individer som redan sparar eller amorterar kommer att se den ökade 
disponibla inkomsten de får från att inte amortera eller spara som en vinst men känna 
förlust över det framtida sparandet som minskas. De individer som inte sparar eller 
amorterar kommer ha detta som sin referenspunkt och därmed känna en förlust då denna 
minskas på grund av sparande eller amortering. Detta leder alltså till att individer 
kommer att beroende på det val de gjort, den referenspunkt de står vid idag, kommer att 
värdera amortering olika. Implikationen för politiska beslutsfattare och finansiella 
rådgivare kan alltså vara i linje med Madrian och Shea (2001) och automatiska 
registreringen på en sparplan. Om standardvalet vore att individer ska amortera så är det 
möjligt att amortering sker i högre utsträckning och att individer inte väljer att avsluta 
amorteringen när de väl är registrerade vid amorteringsplanen. 
 

• Kognitiv och känslomässig lättillgänglighet 
Eftersom intervjuperson 1 inte funderat över amortering tidigare är bankens 
rekommendation om amorteringsfritt bolån lättillgängligt. Denna rekommendation 
utgör basen för beslutet. (Sahi et al., 2013, s. 98) Intervjuperson 3 påverkas av 
lättillgänglig information då alla finansiella beslut baseras på information från maken, 
dagstidningar, omgivningen samt banken vilka placerat hennes fonder. 
 
Intervjuperson 4 har varit med om en vinst på bostadsmarknaden och menar att hon har 
bättre “koll” på marknaden nu. Det kan ha påverkat henne att bli optimistisk gällande 
marknadens priser och amortering. Hon amorterar inte i dagsläget men planerar att börja 
då hon får en inkomst men att amorteringsnivån minskar vid värdeökningar i bostaden. 
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Vinsten hon gjorde vid försäljningen är både en nyligen inträffad händelse men även en 
händelse som känns positiv vilket bidrar till tillgänglighetsheuristiken (Tversky & 
Kahneman, 1974, s. 1127-1128; Shefrin, 2002, s. 21).  
 
Tillgänglighetsheuristik indikeras hos intervjupersonerna 2 och 3 då den tidigare 
kraschen på 90-talet satt känslomässiga spår (Shefrin, 2002, s. 21). Intervjuperson 2 
uppger detta under vinjett nummer 4 då hon säger att prisfallet på 90-talet sitter djupt i 
bakhuvudet och att hon medger en oro över sina barn som nyligen köpt bostäder.  
 

“Jag har ju levt så pass länge så jag har sett hur det kan svänga och hur 
det kan påverka. Det är sådant där som jag tycker det är lite läskigt, man 
har barn som har fastigheter och så… Och då tänker man ju att men ja…” 

 
Hos intervjuperson 3 indikeras de känslomässiga influenserna speciellt tydligt i vinjett 
nummer 2 där intervjupersonen uppvisar en oro över framtida krascher. 
Intervjupersonen menar att äldre vilka ska köpa en bostad för 1,9 miljoner, bör ha en 
miljon i kontantinsats för att undvika skuldsättning för sina arvingar vid bortgång.  
 

“Vi säg att de skulle ha, om lägenheten kostar 1,9 miljoner. Om vi säg att 
de hade en miljon. Då skulle de låna 900 000 så kan man ju tänka att de 
kan man ju ändå får ut av lägenheten även om bostadsmarknaden går 
ned.” 

 
Detta tyder på att den tidigare kraschen satt spår hos såväl intervjuperson 2 som 3 och 
att de känslomässiga influenserna har inverkat i hur starkt intervjuperson 2 och 3 
kommer ihåg och tänker på potentiella upp- och nedgångar i ekonomin, och således i 
tillgänglighetsheuristiken (Shefrin, 2002, s. 21).  Implikationen är att båda personerna 
vill amortera så mycket som möjligt för att slutligen ha betalat av lånen. Därmed har de 
känslomässiga influenserna, i form av den upplevda kraschen, en större påverkan på 
dessa intervjupersoners beteende och tillgänglighetsheuristik än vad tendensen att förlita 
sig på senaste trenden på bostadsmarknaden har, när det gäller amorteringsbeslut. 
 
Tillgänglighetsheuristiken kan vara annorlunda hos intervjuperson 5 vilken menar att 
han räknar mycket och vet hur han vill ta sina finansiella beslut. Intervjuperson 5 är den 
enda i urvalet med ekonomisk utbildning. Denna utbildning är nyligen inträffad och kan 
antas ha påverkat hans sätt att mentalt hantera och organisera ekonomisk information. 
Detta i termer av lättheten relevanta faktorer kommer att tänkas på (Tversky & 
Kahneman, 1974) och kan antas vara starkare för en individ med ekonomisk utbildning 
än individer utan ekonomisk utbildning. 
 

“Jag har en ganska bra bild själv om hur jag vill ha det” “Jag är själv 
ekonom, det säger kanske inte, inte jättemycket men jag tycker om att 
räkna.” 

 
Otillräckligt sparande kan bero på att pensionen känns långt bort (Shefrin, 2002, s. 145). 
Intervjuperson 4 var väldigt kortfattad i frågorna om sparande och pensionen och 
menade att hon inte tänker på pensionssparande. Detta kan ha att göra med att hon inte 
har inkomsten att pensionsspara men kan även bero på hennes unga ålder och att 
pensionen känns långt borta. Tillgängligheten till tankar om pensionen kan antas vara 
mindre vid ung ålder då individen inte har kommit i kontakt med den sortens problem i 
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samma utsträckning som äldre individer som till exempel har en umgängeskrets som 
närmar sig pensionsålder. Tillgänglighetsheuristiken rörande pensionen indikeras alltså 
inte hos intervjuperson 4. 
 

• Formuleringseffekten  
Formuleringseffekten (Thaler, 1980, s 45; Shanteau, 1992) visas i hur 
intervjupersonerna ser på amortering. Intervjuperson 4 ser amortering som en 
investering då man förhoppningsvis får tillbaka vad man betalt när man säljer. Detta är i 
linje med intervjuperson 1, 2, 5 som ser amortering som ett sparande. Att intervjuperson 
1 och 4 inte amorterar trots sin syn på att amortering är ett sparande förklaras av deras 
för nuvarande begränsade inkomst.  Intervjuperson 3 var den enda som inte såg 
amortering som ett sparande. Intervjupersonen amorterar men det är hennes man som 
beslutar om amorteringen. Vi kan inte urskilja ett mönster om de olika synerna på 
amortering påverkar amorteringsviljan men vi menar att det kan ha implikationer för 
finansiella rådgivare och politiska beslutsfattare. Genom att beskriva amortering som ett 
sparande, istället för en utgift, kan detta öka amorteringsviljan. 
 
Att individer påverkas av hur ett val beskrivs (Shanteau, 1992; Thaler, 1980) fann vi 
även hos intervjuperson 1 som vid en fråga menade att hon skulle klara av några tusen 
kronor mer i kostnader per månad. När vi framställde ett amorteringskrav som skulle 
innebära 600 000 kronor på 15 år reagerade hon annorlunda. Vi nämnde inte vad dessa 
600 000 kronor skulle bli per månad men dessa 3 333 kronor är jämförbara med några 
tusen kronor i månaden vilket hon tidigare sagt att hon skulle klara av. 
 

“Det kommer väl sluta med att vi får flytta härifrån då, och bo i en etta. 
Skratt” 

 
• Självkontroll 

Intervjuperson 3 menar att hon skulle kunna spara mer men gör det inte. Begäret att 
tillfredsställa nuvarande behov (Thaler & Shefrin, 1981), kan ha medfört att hon har för 
lite sparat till pensionen då hon inte börjat med detta ännu. 
 

“ja.. det blir väl inte. och sen vill man väl göra mycket annat och.. köpa 
mycket.” 

 
“ja.. det blir väl inte.” indikerar hyperbolisk diskontering på grund av en medvetenhet 
om att borda spara mer men en prioritering av konsumtion istället när valet väl ska 
göras (Kirby & Hernstein, 1995). Intervjupersonen föredrar alltså belöningen i form av 
konsumtion idag före att spara och erhålla en större belöning i form av sparande som 
ger avkastning senare. Intervjuperson 3 har valt att investera en liten summa i månaden 
via fondsparande men inte i pensionssyfte. Istället lyder motiveringen att pengarna 
annars skulle spenderas på onödiga ting. 
 

“Det är inte till pensionen nä, jag har inte börjat där än (skrattar. Nej 
men alltså det är mer bara för att spara. För skulle jag inte göra det, nä 
men nog skulle jag använda upp de pengarna, absolut. Och jag sparar 
inte heller särskilt mycket heller men.” 

 
Intervjuperson 3 uppvisar en bristande självkontroll och fondsparar därmed för att 
undvika att använda upp pengarna. Detta är en form av disciplinering av beteendet 
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(Shefrin, 2002, s. 145). Vidare menar intervjuperson 3 att genom att köpa husvagn, 
skoter etcetera så sparar hon pengar. Detta trots medvetenheten att hon gör förlust när 
dessa säljs. Anledningen till denna syn handlar om hennes bristande självkontroll 
(Kirby & Hernstein, 1995) och att hon annars skulle lägga pengarna på att konsumera 
dagligvaror eller “slit och släng varor”. Intervjuperson 3 har beslutat att skatteavdrag på 
räntekostnaden tas ut årligen då denna summa endast skulle spenderas på konsumtion 
om de togs ut varje månad. Även detta beslut är en sorts disciplinering (Shefrin, 2002, s. 
145). Intervjupersonen medger dock att även denna klumpsumma spenderas, åtminstone 
ibland. Detta tyder även det på hyperbolisk diskontering (Kirby & Hernstein, 1995). 
Tanken med det årliga uttaget verkar vara att disciplinera sig till sparande istället för 
konsumtion varje månad. När väl pengarna betalas ut så spenderas de. 
Intervjupersonens preferens för konsumtion ökar alltså när utbetalningen kommer, 
istället för att dessa sparas och ger en högre avkastning senare. Nuvärdet för 
konsumtion av skatteavdraget övervärderas i relation till framtida värdet av att spara 
dessa pengar. Av vinjett nummer 2 framkom att intervjuperson 3 anser det vara viktigt 
att lämna arv och där ser vi att viljan att amortera kan fungera som ett sorts 
disciplinerande beteende för att undvika att tappa självkontrollen och konsumera dessa 
pengar. Samma tanke på viljan att amortera på grund av arvet märktes inte hos övriga 
intervjupersoner. 
 
Intervjuperson 1 och 4 menar man bör amortera men gör det inte på grund av bankens 
rekommendation och den låga inkomst för tillfället. Skatteavdraget som de årligen får i 
en klumpsumma från räntekostnader under föregående år läggs dock inte på amortering 
eller sparande. Detta kan ha att göra med inkomstkällan (Sahi et al., 2013, s. 99). 
Individerna ser det inte som en inkomst de vill lägga på amortering även fast de menar 
att de vill amortera mer då de har mer inkomst. När dessa pengar betalas ut prioriterar 
intervjupersonerna den omedelbara tillfredsställelsen och kan bero på 
formuleringseffekten då dessa pengar inte benämns som inkomst (Shefrin, 2002, s. 30). 
Bristande självkontroll indikeras inte hos intervjuperson 2 och 5. Intervjuperson 5 
lägger skatteavdraget på amortering. Intervjuperson 5 menar att under perioder i livet 
kommer amorteringsnivån att förändras. Om intervjupersonen vill uppleva saker så 
kommer han att minska amorteringen men betonar planering av ekonomin. 
 

“Ekonomi handlar om planering. Och så även amortering.” 
 
De känslomässiga influenserna har en inverkan på självkontrollen hos intervjuperson 2. 
Vissa individer, framförallt äldre, är rädda att de ska tappa självkontrollen och spendera 
sitt kapital för fort och därmed inte klara sig hela livet (Shefrin, 2002, s. 30). 
Intervjuperson 2 indikerar att hon har självkontroll och prioriterar amortering före 
konsumtion. 
 

“Nä konsumtionen har inte minskat för sparandet, jag skulle ha möjlighet 
att konsumera mer egentligen. Men jag har inte riktigt, jag har inte 
behovet, nä.” 
 

5.3	  Psykologiska	  och	  sociala	  motiv	  
• Förlitandet på andra 

Vissa individer förlitar sig på råd från närstående vilka de litar på och vill ha 
godkännande av. Andra förlitar sig på finansiella experter, till och med till den punkten 
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att denne får ta beslutet. (Sahi et al., 2013, s. 99, 101) Intervjuperson 3 baserar sina 
finansiella beslut på rådgivning från andra individer. Hon förlitar sig på finansiella 
rådgivare när det gäller fondsparandet. Detta ansvar har hon överlåtit till banken och har 
sedan dess ingen uppfattning om dess lönsamhet. Vad gäller amorteringen så har 
intervjuperson 3 förlitat sig på sin make och låter honom sköta allt kring justeringen på 
dessa. Hon har inte någon aning om hennes man tar råd från någon men menar att han 
gör rätt val oavsett. Hon säger vid ett tillfälle att hon inte har någon finansiell kunskap 
och intervjun indikerar att intervjupersonen förlitar sig på andra, som enligt henne bör 
ha bättre finansiell kunskap än hon själv, i alla finansiella beslut. 
 
Intervjuperson 4 tog beslutet att inte amortera dels på grund av den låga inkomsten för 
tillfället men även på att banken inte tyckte att de behövde amortera. Intervjuperson 1 
hade inte funderat på amorteringsfrågan alls innan bostadsköpet. Bankens 
rekommendationer var det första alternativet som föreslogs, vilket intervjupersonen 
antog. Detta visar på “kraften i det föreslagna” (Madrian & Shea, 2001). Intervjuperson 
1 förlitade sig på banken vid val av amortering, trots att detta idag går emot 
intervjupersonens egen tanke om att vilja amortera. 
 

“Just vid amortering och räntor så hade vi inte tänkt så jättemycket. Det 
var han på banken som var väldigt sådär, han sa att “såhär tycker jag att 
ni ska ha”..” 
 

Intervjuperson 3 menar att andra, det vill säga tidningar och omgivningen, säger att man 
inte ska pensionsspara i fonder och därför har inget sådant pensionssparande påbörjats. 
Känslor som sprids i grupper ha samband med tillfälliga trender (Hirshleifer & Hong 
Teoh, 2003), vilket även styrks i denna studie då intervjuperson 3 menar att alla sparade 
i dessa fonder “förr” men att det på senaste tiden sagts att man ska spara via 
räntebärande sparkonton. Om fler individer tänker på detta sätt kan det alltså leda till 
flockbeteende då känslorna sprids och fler efterliknar beteendet.   
 
Vi ser tecken på informationskaskader hos intervjuperson 1 då hon ignorerar den interna 
informationen och istället följer bankens rekommendation. Detsamma gäller 
intervjuperson 3 som ignorerar den interna informationen om att spara mer till fördel för 
det hon hört om att pensionssparande inte bör göras i pensionsfonder. 
Informationskaskader kan leda till minskat sökbeteende och mindre totalt producerad 
information (Hirshleifer & Hong Teoh, 2003, s. 39). Relaterat till minskat sökbeteende 
menar vi är vinjett nummer 3 där tre av fem av intervjupersonerna tyckte att den 
föreslagna amorteringsnivån skulle förbli oförändrad trots en relativt hög inkomst och 
låg amorteringsnivå. Detta kan tyda på status quo eller kraften av det föreslagna. Vi är 
dock medvetna om att scenariot kan upplevas matematiskt svårt att svara på på rak arm. 
Ett antagande kan dock göras att detta skulle kunna vara fallet för vissa även i det 
verkliga livet då en bankman föreslår en amorteringsnivå. Fall som detta visar på 
ansvaret bankerna och andra ekonomiskt inflytelserika personer har på hushållens spar- 
och amorteringsbeteende. 
 
Vi har funnit indikationer gällande amorteringsviljan under 75 procents belåningsgrad. 
Amorteringsviljan för intervjuperson 4 och 5 minskar då lånet minskar. Intervjuperson 5 
anger en specifik gräns till när amorteringsvilja minskar; då lånet understiger 75 procent 
av bostadens värde. Denna avtagande amorteringsvilja indikeras även hos 
intervjuperson 1 som menar att ned till cirka 75 procent är summan de troligen kommer 
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hinna betala av trots att de planerat att bo där tills barnen vuxit upp eller flyttat 
hemifrån, vilket är cirka 20 år. Motiv till att minska amorteringen är stigande 
bostadspriser, att den sparade räntekostnaden minskar då lånet minskar, en mindre 
belåningsgrad men även framtida behov av likviditet. Denna avtagande amorteringsvilja 
finner vi inte hos de äldre individerna i urvalet, intervjuperson 2 och 3. Detta tolkar vi 
som att det härrör till tillgänglighetsheuristiken och upplevda upp- och nedgångar i 
ekonomin, men även till annorlunda normer. 
 
Intervjuperson 2 och 3 är de äldre individerna i vår studie och något som dessa har 
gemensamt är att de amorterar och uttrycker att hela lånet ska bli avbetalat någon gång i 
livet. I vinjetterna framgick detta tydligt hos intervjuperson 3 som menade att personer 
som närmar sig pensionsåldern inte bör skuldsätta sig på grund av den relativt korta 
tiden att hinna amortera. Hos intervjuperson 2 kan vi antyda att normen att amortera 
skiljer sig åt nu och förr, vilket kan ha att göra med spridandet av sociala normer. Duflo 
& Saez (2002) menar att spridandet av sociala normer kan ha inverkan i ekonomiska 
beslut. 
 

“Men vi amorterade, det var inte tal om något annat på den tiden.” 
 
Det skulle alltså kunna tolkas som att sociala normer har en inverkan i att individers 
amorteringsvilja är lägre idag. Om normer har en inverkan i hur individer ser på 
amortering är det viktigt för politiska beslutsfattare och finansiella rådgivare att förstå 
normernas påverkan för att, om nödvändigt, förändra dem genom krav och 
rekommendationer. Alternativt genom att öka uppmärksamheten för att undvika att 
individer agerar efter normen om denna inte är det optimala valet, vilket kan ske om 
individens vilja att anpassa sig efter normen leder till det institutionella status quo 
(Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 38) 
 
Vi menar att flockbeteende inte nödvändigtvis behöver betyda något negativt. Skulle det 
däremot vara så att flockbeteendet eller agerandet efter normer i detta fall leder till 
minskad amortering och ökad skuldsättning bland hushållen kan detta leda till kriser 
både på individ- som samhällsnivå ifall att räntenivån stiger och bostadspriserna 
sjunker. Därmed är det viktigt att uppmärksamma det faktiska beteendet för att på så 
sätt öka individers medvetenhet i besluten. 
 

• Förlitande på egen förmåga 
En individ som är översjälvsäker tror att dennes förmåga att förutspå framtiden är större 
än vad den är (Baker & Nofsinger, 2002, s. 103) och underskattar variation i 
information (García, 2013, s. 306). Intervjuperson 5 menar att han lärt sig av tidigare 
investeringsmisstag och tror att detta kan löna sig i framtiden. Han antyder självsäkerhet 
i sina finansiella beslut. 
 

“jag har ganska bra koll faktiskt på sparande. Jag tycker det är roligt.” 
 
Denna intervjuperson är den enda av fem intervjupersoner som sparar i aktier vilket han 
gör genom att bygga egna aktieportföljer. Detta kan ha att göra med hans 
självförtroende men även med hans utbildning. Intervjupersonen har en större preferens 
för risk då han anser sig ha kunskap om det han gör. Vidare antyder intervjuperson 5 
översjälvsäkerhet i sitt amorterings- och bostadsbeslut. 
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“Jag har en ganska bra bild själv om hur jag vill ha det” “Jag är själv 
ekonom, det säger kanske inte inte jättemycket men jag tycker om att 
räkna.” 

 
“..nu är det det såhär att jag köpte min bostad i Stockholmsområdet och 
här nere så är det ju, så är det ju, så nära en riskfri affär man kan komma. 
Det kommer ju alltid vara bostadsbrist i Stockholm.” 

 
Intervjuperson 4 säger sig ha fått bättre koll på marknaden och dess priser efter att 
nyligen ha sålt sin första bostad, vilket kan indikera en översjälvsäkerhet. Intervjuperson 
4 och 5 antyder översjälvsäkerhet på så sätt att de tror sig veta hur marknaden kommer 
bete sig i framtiden. Översjälvsäkerheten visas även i att intervjuperson är säker på att 
bostadsbristen kommer vara för evigt och därmed kommer ingen förlust att göras på 
bostaden, vilket kan jämföras med Baker & Nofsinger (2002, s. 103) vilka definierar 
översjälvsäkerhet hos individer som en övertro på hens förmåga att förutspå framtiden.  
Översjälvsäkerheten som indikeras i denna studie går även i linje med Garcia (2013, s. 
306) som menar att översjälvsäkerhet kan ses som övervärdering av riktighet. Om 
individen är översjälvsäker kommer denne inte agera för att försäkra sig (Shanteau, 
1992, s. 178), vilket i denna studie innebär amortering eller annat sparande, för att 
minska risken vid sjunkande bostadspriser eller stigande räntor. Detta kan relateras till 
intervjuperson 4 och 5 vilka menade att de skulle minska amorteringen vid stigande 
bostadspriser. Om det är så att de är översjälvsäkra på sin förmåga att förutspå 
framtidens bostadspriser och förutspår fel så kan det leda till ekonomiska konsekvenser. 
Detta på grund av den kvarstående bolåneskulden som amorterats mindre än vore fallet 
hos en individ som inte vore översjälvsäker på sin förmåga att förutspå framtiden. 
 
Individer tvivlar ibland på andra aktörers motiv och förlitar sig därmed på sitt eget 
omdöme och vill ha kontroll över sina egna beslut (Sahi et al., 2013, s. 101). Bankerna 
har ränteintäkten som motiv till att låna ut pengar medan individer kan spara 
räntekostnader genom att minska lånet genom amortering. De individer som inte är 
engagerade i sina finansiella beslut kanske inte reflekterar över detta och därmed inte 
amorterar mer än bankens rekommendation även om de har möjlighet att göra det. 
Medvetenheten om bankens motiv uppvisar intervjupersonerna 1, 2 och 5 i vår studie. 
Intervjuperson 5 menar att han har kontroll över sina beslut och vet hur han vill ha det. 
 
“Jag har en ganska bra bild själv om hur jag vill ha det” “Jag är själv ekonom, det säger 
kanske inte jättemycket men jag tycker om att räkna.” 
 
Vidare innebär detta att han inte kommer att följa bankens rekommenderade 
amorteringsplan utan istället amortera extra tills lånet understiger 75 procent av 
bostadsvärdet. Detta eftersom denna del av lånet har en högre räntesats och han därmed 
kan minska räntekostnaden.  Intervjuperson 5 förlitar sig alltså inte på banken utan vet 
att han kan spara räntekostnad på att amortera mer än bankens rekommendation. Detta 
kan bero på att intervjupersonen har en ekonomisk utbildning men även tycker om att 
räkna på sina beslut. Han är alltså engagerad i amorteringsbeslutet och följer inte 
standardvalet. 
 
Det kan tolkas som att även intervjuperson 2 ifrågasätter bankens motiv som amorterar 
trots att banken rekommenderar att hon inte bör göra det. 
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“Ja hon tycker inte att jag ska amortera någonting…Det är så bankerna 
vill” “Ja hon tycker inte jag ska amortera någonting eftersom jag har så 
lite lån på mitt hus och värdeökningen gör ju sitt, hjälper till…. Men jag 
vill ju amortera.” 

 
Självsäkerhet hos intervjuperson 2 visas då hon känner att hon har en bättre förmåga än 
banken att ta finansiella beslut rörande amortering, vilket går i linje med Sahi et al., 
(2013) vilka menar att vissa individer förlitar sig på sin egen förmåga, mer än experters 
inom området. Det kan tolkas som att intervjuperson 2 på grund av översjälvsäkerhet i 
amorteringsbeslutet ignorerar informationen från banken. Självförtroendet styr även vad 
individen tror sig veta vilket visas i flertal uttryck som “ det är så bankerna vill” “det är 
ju det”. Otillräcklig informationshantering kan leda till icke optimala beslut (Åkerlöf & 
Shiller, 2009). 
 
Den tredje personen som ifrågasätter bankens motiv är intervjuperson 1. Det som skiljer 
henne åt är att hon valt att stå kvar vid att inte amortera trots att hon känner en intern 
konflikt inför detta. Intervjuperson 1 vill amortera mer men samtidigt tvivlar hon på att 
tjänar på att amortera för mycket och ifrågasätter bankens motiv. 
 

“De sa de att det inte är bra att amortera för mycket heller. Jag vet inte 
om det är för att de vill tjäna pengar men.. Jag vet inte.. jag kan lite om 
det där.” 

 
Att intervjuperson 2 följer sin egen vilja och amorterar tillskillnad från intervjuperson 1 
vet vi inte vad det beror på. Det som skiljer dessa individer åt, förutom inkomsten, är 
den längre erfarenheten på bostadsmarknaden samt de tidigare nämnda sociala normer 
som intervjuperson 2 innehar om att man ska amortera. 
 

“Men vi amorterade, det var inte tal om något annat på den tiden.” 
 
En annan faktor vi lade märke till som skiljer sig mellan intervjupersonerna var 
självförtroendet. Intervjuperson 2 och 5 vilka valt att amortera inger ett större 
självförtroende och styrka i sina argument. Intervjuperson 1 uppger däremot att hon har 
“noll koll” vid svaret på en vinjett samt “jag vet inte.. jag kan lite om det där”.  
 
“Kraften i det föreslagna” (Madrian & Shea, 2001) verkar således starkare hos individer 
som har sämre finansiell kunskap eller lägre självförtroende gällande 
amorteringsbeslutet. 
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6.	  Slutsats	  
I detta kapitel framställer vi studiens slutsatser. I kapitlet svarar vi på studiens syfte och 
forskningsfråga. Vi bidrar även med en insikt i implikationer för politiska beslutsfattare 
och finansiella rådgivare. Slutsatsen gäller studiens urval. 

6.1	  Studiens	  slutsatser	  
Vår problemformulering lyder: Hur påverkar psykologiska faktorer svenska hushålls 
amorterings- och sparbeteende? Syftet utvecklar frågeformuleringen då vi vill uppnå en 
förståelse för amorterings- och sparbeteendet samt hur dessa beteenden påverkas av 
psykologiska faktorer. Syftet menar även att denna förståelse kan vara av nytta för 
individer, politiska beslutsfattare samt finansiella rådgivare. Genom att svara på syftet 
så svarar vi även på frågeformuleringen. 
 
Vår studies teori- och analysmodell vilken tagit sin utgångspunkt i en kvalitativ studie 
av Sahi et al. (2013) bestod av tre kategorier: Känslor och känslomässiga influenser, 
informationsprocessen strategier och uppfattningar samt psykologiska och sociala 
motiv. Vår studie har utvecklat dessa kategorier genom att styrka dess olika faktorer 
med ytterligare referenser och sedan relaterat dessa till utvalda svenska hushålls 
verkliga beteende. Vi har funnit stöd i empirin för de tre olika kategorierna och dess 
faktorer. Vidare har vi funnit att olika hushåll påverkas på olika vis och till olika grad av 
faktorerna.  
 
Första delen av syftet i denna studie var att identifiera hur de utvalda svenska hushållen 
ser på amortering och sparande samt att förstå amorterings- och sparbeteendet och hur 
detta påverkas av psykologiska faktorer. Studien fann att merparten, men inte alla, av 
hushållen ser amortering som ett sparande. Vi kan inte urskilja ett mönster om denna 
syn är relaterad till amorteringsnivå. Samtliga intervjupersoner anser att man bör 
amortera. Tre av fem hushåll amorterar och de övriga planerar att börja amortera då 
deras inkomst förbättras. Amorteringsbeteendet påverkas därmed till viss del av 
inkomstnivå. Vidare forskning krävs för att kunna urskilja potentiellt samband mellan 
syn på amortering som ett sparande och amorteringsnivå.  
 
Hushållen minskar inte sin amorteringsnivå för att kunna investera eller spara i andra 
former som potentiellt kan ge högre avkastning än den sparade räntekostnaden. Endast 
ett av hushållen sparar i aktier. Mannen i hushållet uppger att han räknar mycket och 
anser det roligt. Vi ser en potentiell relation mellan högre finansiellt risktagande, i och 
med aktiesparande, och finansiell kunskap, i och med denna mans utbildning. Detta 
anser vi behöver vidare forskning kring.  
 
Vår studie visar att vissa hushåll förlitar sig helt på bankens rekommendationer. Vissa 
individers beteende påverkas av information de erhållit från omgivningen vilken inte 
alltid innehar finansiell expertis. Tre hushåll menar att de har bristande finansiell 
kunskap och där komplexiteten i valet mellan alternativ påverkar amorterings- och 
sparbeteendet. Detta är mest påtagligt när det gäller sparande i andra former än via 
amortering. De psykologiska faktorerna tar då över och påverkar det finansiella 
beteendet på så vis att inget beslut tas alls eller att beslutet skjuts upp. Därmed visar vi 
att status quo effekten existerar i amorterings- och sparbeteendet. Studien visar att 
mentala genvägar, heuristik, används vid beslutande om sparande och amortering. 
Känslor efter att ha varit med om en finansiell händelse är en faktor som påverkar 
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beteendet, både i positiv och negativ riktning. Den lättillgängliga informationen är 
således den som ofta förlitas på. 
	  
Hushåll 2 och 5 har gemensamt att vi inte kunde urskilja kognitiv dissonans i deras svar. 
Dessa har även gemensamt att de mest framträdande förlitade på sin egen förmåga vid 
beslut om amortering. Beslut om amorteringsnivå tog de själva, trots avvikande 
rekommendation från banken. Det kan alltså vara så att självsäkerhet och förlitande på 
egen förmåga är relaterat till att beslut känns logiska och psykologiskt 
sammanhängande. Dessa personers självsäkerhet, inte alltid rationalitet, i beteendet kan 
minimera den upplevda kognitiva dissonansen. Den psykologiska faktorn kognitiv 
dissonans kan vara relaterat till mindre självsäkert beteende och förlitande på andra. 
Detta kan relateras till att de resterande hushållen förlitar sig på andra vid 
beslutsfattande. Hushåll 1 och 4 förlitar sig på banken gällande amorteringsbeslutet och 
hushåll 3 förlitar sig på sin man vilket innebär att de psykologiska faktorerna har 
påverkat amorterings- och sparbeteendet hos dessa hushåll. 
	  
Vidare påverkas amorterings-och sparbeteendet av psykologiska faktorer i olika 
utsträckning. Kourtidis et al. (2011) menar att individer påverkas på olika sätt av 
psykologiska faktorer. Så är även fallet i denna studie. Vi fann dock vissa gemensamma 
faktorer bland hushållen. En av dessa var tendensen att förlita sig på att trenden i 
stigande bostadspriser ska fortsätta. Förlitandet på trender påverkar dock beteendet i 
olika utsträckning hos alla hushåll. Detta visas i att två av fem hushåll menar att 
värdeökningar i bostaden motiverar en minskad amorteringsnivå. Vi kan alltså inte se 
ett klart samband mellan amorteringsnivån och tron att värdeökningen i bostaden ska 
betala av bolånet. 
 
Hos de två äldre hushållen i studien övervinner de känslomässiga faktorerna 
informationsprocessens strategier då den tidigare upplevda kraschen på 
bostadsmarknaden under 1990-talet satt känslomässiga spår vilka än idag påverkar deras 
amorterings-och sparbeteende. Hos dessa hushåll har de psykologiska faktorerna lett till 
att utgångsläget, att amortera, behålls trots låga belåningsgrader och en rekommendation 
från banken att inte amortera ytterligare. Båda dessa hushåll har mindre än 10 år kvar 
till pensionsålder men pensionssparande har inte påbörjats av något av hushållen. 
Istället amorterar de och innehar förhoppningar om att pensionen ändå ska vara säkrad 
via bostaden. Vi ser därmed ett potentiellt samband mellan ålder eller erfarenhet på 
bostadsmarknaden och synen på bostaden som en inkomstförsäkring till pensionsåldern. 
Studien visar även att vissa hushåll har bristande självkontroll även om de är medvetna 
om att ökat sparande bör göras. I vissa fall investerar hushållen för att disciplinera sig 
själv.  
	  
Studien fann indikationer på att svenska hushåll baserar beslut på referenspunkter och 
att denna psykologiska faktor påverkar hushållen. Hushållen tror att bostadspriserna 
kommer att stiga jämfört med dagens priser och verkar inte tro att priserna kommer att 
sjunka trots att de är rekordhöga. En annan referenspunkt är den disponibla inkomsten 
och känslan av förlust vi fann hos ett hushåll. Detta leder alltså till att hushåll kommer 
att beroende på det val de gjort, den referenspunkt de står vid idag, värdera amortering 
olika. Referenspunkten kan alltså ha implikationer för rekommendationer och krav. Om 
vi relaterar detta till Madrian och Shea (2001) och den automatiska registreringen på en 
sparplan så kan detta innebära att genom att införa amortering som standardvalet kan 
detta leda till att fler hushåll amorterar men även känner positivt för det.  
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Av de faktorer som använts i studien påverkas individerna på olika sätt. Studien visar att 
Behavioral finance kan förklara amorterings- och sparbeteendet hos de utvalda svenska 
hushållen. Vidare ger studien indikationer på att hushållen inte alltid gör optimala beslut 
och att besluten inte alltid är tagna på rationella grunder. För beslutsfattare vilka innehar 
en oro för det svenska skuldberget och den låga amorteringsviljan bör denna studie 
antyda samt ge djupare inblick i den information som tidigare saknats. 	  
 
Ett unikt inslag i denna studie är dess metod. Detta eftersom en stor del av tidigare 
studier inom Behavioral finance varit av experimentell art (Muradoglu & Harvey, 2012, 
s. 76). Kunskapsbidraget sker alltså då studien fångar det verkliga livets beteenden och 
inte det experimentella beteendet. Studien fyller det vetenskapliga gapet; hur vissa 
svenska hushåll beter sig när det gäller amortering och sparande. Vi fyller detta gap 
genom att beskriva det faktiska beteendet och utvecklar även Behavioral finance som ett 
alternativ till teorier om den rationella beslutsfattaren. Vi visar att Behavioral finance är 
applicerbart på svenska hushålls amorterings- och sparbeteende, vilket tidigare är 
outforskat. Med våra resultat visar vi att Behavioral finance som teori inte enbart bör ses 
som ett andrahandsalternativ, utan som en komplettering till traditionell ekonomisk teori 
och ibland även som en fullgod teori. Vår studie är i linje med tidigare forsknings 
resonemang som menar att individer inte agerar rationellt i alla lägen. Vi menar att 
vidare forskning om amorterings- och sparbeteende behövs då denna studies omfattning 
är begränsad samt eftersom Behavioral finance behöver mer uppmärksamhet i en 
verklighet med finansiella kriser. 

6.2	  Rekommendationer	  utifrån	  studiens	  slutsatser	  
Andra delen av syftet i denna studie var att finna en förståelse för vissa svenska hushålls 
amorterings- och sparbeteende och därmed ge en insikt i hur regler och 
rekommendationer kan utformas samt hur bättre finansiella beslut gällande amortering 
och sparande kan tas. 
 
Bankerna har ett ansvar då flertalet i denna studie förlitar sig på dess råd och 
rekommendationer. Det är av vikt att finansiella rådgivare förstår individens finansiella 
beteende. När detta är uppnått kan även finansiell rådgivning inriktas på att öka 
individens förståelse för beteendets konsekvenser. Individer påverkas på olika sätt av 
psykologiska faktorer och därmed bör rekommendationer anpassas därefter. Trots att 
bankerna har en betydande inverkan i många individers beteende så påverkar även andra 
psykologiska faktorer så som lättillgänglig information från tidigare upplevelser och 
uppskjutande av beslut. Detta innebär att individer skulle kunna vinna på att engagera 
sig mer i sina beslut. Vi menar att denna studie kan bidra till detta genom 
uppmärksamhet kring problemet. 
 
I och med att vissa hushåll inte sparar i andra former än via amortering så är vår 
rekommendation för politiska beslutsfattare samt finansiella rådgivare att ställa hårdare 
krav på amortering. Detta speciellt under belåningsgrader runt 75 procent då 
amorteringsviljan verkar vara avtagande, men även eftersom individerna i denna studie 
inte minskar sin amortering för att investera i andra former som ger liknande eller högre 
avkastning. 
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7.	  Samhälleliga	  och	  etiska	  aspekter	  
Forskare måste ta hänsyn till vilka konsekvenser forskning kan leda till och hur dess 
tillvägagångssätt kan ha olika implikationer för samhälle och individer. I detta kapitel 
redogörs för de samhälleliga och etiska aspekterna relevanta för denna studie. 
 
Vår forskningsfråga utgår från ett samhälleligt problem då den handlar om svenska 
hushålls lånebörda och hur de beter sig för att minska den. Forskningsfrågan behandlar 
beteenden vilka kan leda till konsekvenser för hela landet och dess olika aktörer; från 
individnivå till företagsnivå men även till samhället som stort. Därmed är de 
samhälleliga och etiska aspekterna viktiga att fundera över både vid genomförande av 
studien såsom vid dess resultat och slutsatser. 
 
För att ta hänsyn till etiska aspekter har vi under studiens gång varit noggranna med att 
informera de medverkande intervjupersonerna om studiens syfte och användning samt 
erhållit deras samtycke. Detta följer av att vi, som tidigare nämnt, tagit hänsyn till 
Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. Valet att inte avslöja intervjupersonernas 
identiteter eller lånebelopp gjorde vi då privatekonomi kan vara en känslig fråga på 
individnivå. Vi har även gjort valet att inte avslöja intervjupersonernas val av bank då 
detta kan leda till ekonomiska konsekvenser för bankerna. Att jämföra olika bankers 
beteende hade varit intressant men detta är en etiskt känslig fråga då det kan påverka 
olika aktörers syn på specifika banker. Genom att beskriva bankerna som en enhet 
undviker vi etiska aspekten i att peka ut specifika banker. Vidare har vi så utförligt som 
möjligt beskrivit studiens tillvägagångssätt för att öka transparensen samt kritiskt 
förhållit oss till frågor som uppstått under arbetets gång. Denna kritik visas till exempel 
under 2.5 Metoddiskussion och 3.6 Teoridiskussion. 

Denna studies resultat kan vägleda politiska beslutsfattare i dess beslut för att minska 
det svenska skuldberget, även om vi vill förtydliga att resultatet inte är generaliserbart 
på grund av studiens omfattning. Studien visar även att bankernas rekommendationer är 
av stor betydelse i frågan. Vår studie indikerar att bostadsägare inte alltid är rationella i 
sina finansiella beslut utan istället förlitar sig på trender såväl som på sin omgivning. 
Vissa hushåll anser att hanteringen av bostadslånet är en svår finansiell fråga att hantera 
och tar därför råd av banker vilka har en inverkan i beslutet hos flertalet 
intervjupersoner i denna studie. Detta medför att bankernas handlande har en effekt på 
samhället i stort och är varför vi vill förtydliga den etiska aspekten i nyttjandet av 
resultatet då individers ibland orationella beteende kan utnyttjas. Det kan finnas en 
konflikt mellan olika aktörers vinstintresse och ett ekonomiskt hälsosamt samhälle, 
vilket denna studie kan väcka uppmärksamhet kring samt främja diskussion kring. Vi 
vill dock påpeka att studiens även kan bidra till att främja individers uppmärksamhet 
och kunskap kring deras finansiella beteende vilket i sin tur kan leda till ökat 
engagemang och mer genomtänkta beslut.	  

I studiens inledning presenterades tidigare studier vilka visat att banker idag följer de 
amorteringsrekommendationer som finns, men att de har relativt låga krav för att bevilja 
bostadslån. Vår studies resultat antyder dock att vissa banker tillåter amorteringsfria lån 
vid såväl höga som låna belåningsgrader samt ibland även avråder bostadsägare från 
vidare amortering. Studien visar även att vissa bostadsägare ifrågasätter bankernas 
motiv gällande rekommendationer kring bolån. Att banker frångår den etiska aspekten 
att förmedla och bibehålla sitt ansvar gentemot bostadsägare och samhället i stort är 
inget som bekräftas i denna studie utan ger endast indikationer som kan vara av vikt att 
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utreda vidare. Vissa bostadsägare förlitar sig på den nuvarande trenden med stigande 
bostadspriser samtidigt som de inte har något långsiktigt sparande vilket innebär att ett 
amorteringskrav skulle kunna vara en god idé för att minska skuldberget samt för att 
undvika ekonomisk kris i samhället. Intervjupersonerna har en positiv syn på 
amortering men agerar inte alltid därefter. Detta kan styrka att dagens oro kring 
skuldberget är befogad och kan få förödande konsekvenser för samhället vid stigande 
räntenivåer. Därmed kan ett amorteringskrav vara en viktig åtgärd för att förhindra 
detta. Resultatet är dock begränsat till fem intervjupersoner och kan därför inte 
generaliseras till alla bostadsägare vilket även det bör tas i beaktning, men de 
psykologiska faktorernas påverkan är en aspekt som inte bör förkastas då denna 
kvalitativa studie ger information som tidigare saknats, samt ger en kontrasterna syn 
jämfört tidigare studier vilka utgått från bankernas perspektiv. 
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8.	  Framtida	  forskning	  
Under studiens gång och i efterhand har vi funderat över och funnit intressanta 
alternativ till vår studies tillvägagångssätt. Dessa presenteras nedan. 
 
Vi är medvetna om att resultaten i vår forskning inte är generaliserbara men vi har visat 
på att alla individer inte gör rationella och genomtänkta val. Därför är det av vikt att 
vidare forskning fokuserar på individers finansiella beteende utifrån olika psykologiska 
faktorer. Detta både för att öka samhällets förståelse men även för uppmärksamhet av 
Behavioral finance som forskning.  
 
Det hade varit intressant att se en kvantitativ mätning, av ett större urval, av individers 
påverkan av psykologiska faktorer. Detta för att kunna dra en mer generell slutsats. Till 
en sådan studie rekommenderar vi att begränsa fokus till ett mindre antal psykologiska 
faktorer. Vidare kvantitativ forskning rekommenderas för att undersöka ett potentiellt 
samband mellan syn på amortering som ett sparande och amorteringsnivå. 
 
En komparativ studie mellan Stockholm och en mindre, inte lika attraktiv, stad i termer 
av bostadsefterfrågan var något vi under studiens gång insåg hade varit en intressant 
metod. Även en komparativ studie mellan en yngre och en äldre åldersgrupp 
rekommenderar vi eftersom vi kunde urskilja vissa potentiella normer som skiljer sig. 
Eftersom vårt begränsade urval innehöll fyra kvinnor och en man så kan vi har missat 
könsskillnader vilket vidare studier kan undersöka. 
 
Vinjetter i kombination med kvalitativa intervjuer rekommenderas vid fortsatta, 
kvalitativa studier inom området. Vinjetterna i vår studie tillgodogjorde riklig 
information där intervjupersonerna var öppna och relaterade till sig själva. Vi fick 
spontan och djup information som kunde relateras till det som tidigare sagts för att 
bekräfta uppriktigheten under intervjun. Hade studien endast bestått av intervjufrågor så 
hade information som framkom under vinjetterna gått förlorad. En miss i utformningen 
var dock vinjett nummer tre där kortfattad och ytlig information gavs från samtliga 
intervjupersoner. Om det var utformningen av vinjetten eller att flertalet olika siffror var 
inkluderade i vinjetten är oklart.  
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9.	  Studiens	  kvalitet	  
I detta kapitel diskuterar vi studiens kvalitet utifrån kriterier applicerbara på vår 
kvalitativa metod.  
 
I kvantitativ såväl som kvalitativ forskning används reliabilitet och validitet för att 
bedöma forskningens kvalitet (Svensson & Starrin, 1996, s.209-210). Kvalitativ och 
kvantitativ forskning skiljer sig åt då målet i den kvantitativa forskningen till större grad 
handlar om mätning och yttre generalisering (Bryman & Bell, 2013, s. 400-401). För att 
bedöma den kvalitativa forskningens validitet och reliabilitet används därmed 
alternativa kriterier så som tillförlitlighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013, s. 400-402). 
Att valideringen av kvalitativ forskning inte är lika självklar som kvantitativ forskning 
behöver inte bero på svagheter i metoden utan istället bero på den kvalitativa metodens 
förmåga att visa och kontrastera den sociala verklighetens delar (Kvale, 1997, s. 221) 
För att denna studie ska uppnå hög kvalitet har vi använt en anpassning av reliabilitets- 
och validitetsbegreppet. 
 

9.1	  Tillförlitlighet	  
Trovärdigheten, interna validiteten, handlar om forskarens beskrivning och hur 
acceptabel den är hos läsaren (Bryman & Bell, 2013, s. 403). Detta har vi uppnått 
genom att följa de regler som finns, så som att tolka resultatet så objektivt som möjligt, 
samt genom respondentvalidering. Respondentvalideringen innebar att vi återgav våra 
tolkningar till intervjupersonerna, vilka bekräftades. Metodisk triangulering ökar även 
trovärdigheten (Bryman & Bell, 2013, s. 403;	  Yin, 1984), vilket vi gjorde genom att 
kombinera vinjetter med frågor. 
 
Som vi nämnde i metodkapitlet 2.2.3 var syftet med vinjetterna att ge 
intervjupersonerna chansen att fritt få ge sina åsikter kring finansiellt beteende. 
Förhoppningen i vår studie var att vinjetterna skulle ge oss information kring 
intervjupersonens påverkan av psykologiska faktorer. Vinjetterna används dels för att 
bekräfta det som individen tidigare sagt men även för att uppmuntra nya tankar och 
informationsgivande. Vi menar att genom vinjetterna öppnades nya tankebanor hos 
intervjupersonerna då de gavs olika scenarion, i jämförelse med raka frågor, vilket även 
är i enlighet med semi-strukturerade intervjuer. 
 
Överförbarheten, externa validiteten, är i vår studie inte självklar då den innefattar ett 
litet antal individer vilkas beteende vi undersöker på djupet. Vi missar därmed bredden 
då fokus ligger på dessa individers amorterings- och sparbeteende som en liten del av 
sociala verkligheten. Genom att ge täta och fylliga beskrivningar för detaljerna i 
forskningen så får läsaren en grund för att bedöma överförbarheten till andra miljöer 
(Bryman & Bell, 2013, s. 403-404). I kvalitativ forskning är syftet inte ofta att 
generalisera till andra populationer (Bryman, 2011, s. 369), vilket inte var syftet i denna 
studie heller. Inre generalisering innebär att resultatet kan generaliseras, efter noggrann 
prövning, till andra som infinner sig i samma situation (Svensson & Starrin, 1996, s. 
214-215). Denna studies resultat indikerar att teorin kan appliceras på bostadsägare 
vilka infinner sig i samma situation som de vi intervjuade men att samma faktorer 
troligen inte stämmer på alla individer.	   Vi är medvetna om att vårt urval minskar 
överförbarheten på grund av det begränsade urvalet, men även då det innefattar fyra 
kvinnor och en man. Det kan tänkas att det finns könsskillnader vi missat. 
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Ytterligare ett kriterium för att nå hög kvalitet i kvalitativ forskning är att 
intervjupersonerna är relevanta för det som ska avhandlas (Starrin & Svensson, 1994, s. 
123). Intervjupersonerna ska ha erfarenhet och erfarenhet inom området (Ibid). Vi valde 
därför endast de som innehar ett bolån och därmed har erfarenhet av amortering. 
Oavsett om bostadsägarna amorterar eller inte så har de ställts in för valet och upplevt 
en känsla och attityd. Detta gäller även sparandet. 
 
Pålitlighet, reliabilitet, åstadkoms genom ett granskande synsätt (Bryman & Bell, 2013, 
s. 405). För att uppnå detta har vi lagt fokus på att ge en fullständig redogörelse för 
forskningsprocessens delar. Dessa har även vår handledare och studenter gett 
konstruktiv kritik på under uppsatsarbetets gång. Vi har även ökat reliabiliteten genom 
att undvika ledande frågor som kan påverka intervjupersonens svar (Kvale, 1997, s. 
213). 
	  
Möjligheten att styrka och konfirmera, objektiviteten, uppnår vi genom att vara 
medvetna om att det alltid finns subjektiva inslag på grund av studiens kvalitativa 
angreppsätt. Denna medvetenhet gör att vi agerar i god tro, enligt Bryman & Bells 
(2013, s. 405) resonemang, vilket innebär att forskaren inte låter hens värderingar 
påverka studiens olika delar och slutsats. Vårt mål är istället att förstå individens 
värderingar och beteende så objektivt som möjligt trots vårt tolkande angreppsätt. Vi är 
dock medvetna om att andra forskares tolkning kan leda till andra slutsatser.  Syftet med 
denna studie är att förstå individers beteende, inte hitta det optimala beteendet. Som 
tidigare nämnt har vi ingen åsikt vad som är rätt eller fel gällande amorterings- och 
sparbeteende. Av dessa anledningar menar vi att objektivitet enklare hålls genom hela 
studien. 
 

9.2	  Äkthet	  
Under studiens gång har vi strävat efter att förmedla de åsikter och uppfattningar 
intervjupersonerna innehar så objektiv som möjligt trots att vi har ett tolkande synsätt. 
Detta för att åstadkomma en rättvis bild. Den ontologiska autenticiteten innebär att 
undersökningen ger de medverkande en möjlighet att få en bättre förståelse för sin 
sociala situation och miljö (Bryman & Bell, 2013, s. 405-406). Detta uppfyller vår 
studie då den behandlar en aktuell samhällsdebatt vilket vårt inledande kapitel visade. 
Vi upplevde även under intervjuerna att de medverkande började fundera över sin egen 
situation vilket leder till bättre förståelse för situationen. Den pedagogiska autenticiteten 
handlar om att de medverkande får en bättre bild av andra personers upplever 
situationen (Bryman & Bell, 2013, s. 405-406). Detta åstadkom vi genom våra vinjetter 
då intervjupersonerna fick fundera över andra individers finansiella beslut och ge sina 
åsikter om detta. Katalytisk autenticitet innebär att studien bidragit till att de 
medverkande kan förändra sin situation (Bryman & Bell, 2013, s. 405-406), vilket vår 
studie bidragit med då vi ökat uppmärksamheten kring sparande och amortering och fått 
de medverkande att fundera över sitt beteende. Möjligheten att förändra sin amortering 
eller sparande finns i de flesta fall förutom då inkomsten sätter stopp, så som för 
intervjuperson 4. Genom en ökad uppmärksamhet menar vi att intervjupersonerna 
motiveras att se över sin amortering och sitt sparande och på så sätt förändra sin 
situation. Genom detta når individerna mer information och kunskap om sitt beteende 
eller möjliga förändringar, vilket leder till taktisk autenticitet som enligt Bryman & Bell 
(2013, s. 405-406) handlar om att studien förbättrat de medverkandes möjligheter till att 
vidta åtgärder. 	    
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Appendix	  1	  
 
Informationsbrev 
Semistrukturerad intervju om individers finansiella beslut 
 
Vi, Camilla Karlsson och Pernilla Sandström, är två studenter som läser ekonomi vid 
Umeå universitet. Med detta brev vill vi ge dig som intervjuperson information om 
kommande intervju och dess användningsområde.  
 
Syftet med denna intervju är att erhålla din syn på finansiella beslut. Intervjun kommer 
att vara semi-strukturerad vilket betyder att vi har en intervjuguide som vi följer men 
allt eftersom samtalet går så tillåts följdfrågor för att erhålla en bättre förståelse. 
Intervjun kommer att bestå av frågor och scenarion du får ge fria åsikter kring. 
Informationen som du ger oss under denna intervju kommer endast att användas i vår 
kandidatuppsats vid Umeå universitet. Denna uppsats kommer att publiceras i DiVA 
(Digitala vetenskapliga arkivet, ett publiceringssystem med en söktjänst för 
forskningspublikationer och studentuppsatser från olika lärosäten). Resultatet kommer 
att behandlas konfidentiellt och du är anonym. Det är frivilligt för dig att delta och du 
har möjlighet att avbryta intervjun när som helst eller avböja frågor. Vi är medvetna om 
att en genomförd intervju i efterhand kan behöva kompletteras på grund av saknad 
information eller oklarheter i information. Vi förbehåller oss därför om att vi kan 
behöva kontakta dig efter intervjutillfällen. Medgivande till detta är självklart frivilligt. 
 
Om du har några frågor om intervjun eller dess användningsområden med mera, så kan 
du höra av dig till numret du erhållit. Om du önskar ta del av den färdiga uppsatsen 
kontaktar vi dig med mer information om detta när detta blir aktuellt. Nedan följer några 
frågor rörande bakgrundsinformation om dig som intervjuperson. 
 
Kön? 
Ålder? 
Sysselsättning? Hur länge? 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Camilla Karlsson 
Pernilla Sandström 
 
  



	  
	  

Appendix	  2	  
 
Intervjuguide 
Kön: 
Ålder: 
Yrke: 
Antal år: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bostaden och tidigare erfarenheter 
 
Hur kom det sig att du köpte den här bostaden? 
 
Hur resonerade du vid bostadsköpet? (trender, risk) 
Bestämde du någon maxgräns för vad du kunde betala? hur beslutades den isåfall? 
Hade du letat länge efter en ny bostad? När köpte du denna bostad? 
Hade ränteläget någon påverkan? 
Hur tänkte ni kring amortering? 
Bostadspriset? 
 
Har du någon tidigare erfarenhet inom bostadsmarknaden? (representativeness, 
extrapolation, availability) Har du ägt någon bostad tidigare? 
När du sålde denna, gick den med vinst eller förlust? (förlitar sig på trender?) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Amortering/sparande/bolånet 
 
Hur resonerade du när du skulle lägga upp lånet för bostaden? - sökte du råd från 
någon? 
(sociala influenser, tillgänglighet, självförtroende etc) 
 
Har du fått någon rekommendation från banken vad gäller amortering och ränta? 
Vilka effekter fick detta? (Blev du påverkad av deras råd? På vilket sätt?) 
(flockbeteende) 
 
Kan du säga något om hur du känner kring månadskostnaden för bostaden i dagsläget? 
 
Hur ser du på ditt sparande i dagsläget? (konsumera, hyperbolisk diskontering, 
självkontroll, kognitiv dissonans) 
- Är du nöjd med ditt sparande? (Har du något sparande?) 
Har du olika sparformer eller har du allt på samma ställe? 
Kan du förklara lite grann om varför du valt att göra så? (sparar du till något speciellt?) 
 
Hur ser du på ditt sparande i framtiden? 
 
Hur ser du på amortering? Vad har du för åsikter kring amortering? (inramning, 
tillfälliga behov, kognitiv dissonans, konflikterande alternativ, status quo, uppskjutet 
beslut) 
 
Tror du att din amorteringsnivå kommer förändras i framtiden?  På vilket sätt? (ånger - 
rädsla) 



	  
	  

Hur tänker du kring amortering som sparande? Ser du det som ett sparande eller en 
kostnad? kan du utveckla? (inramning (beskrivet), risk) 
 
Vad tycker du om ditt sätt att fördela din månadsbudget? 
Hade du velat göra på något annat sätt? 
 
Skattereduktionen på räntekostnaden? Årligen, månadsvis? Vad läggs den på? 
(självkontroll) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hur tror du bostadsmarknaden kommer utvecklas i framtiden? 
Räntor, bostadspriser…. (trender, överoptimism)  
 
Vad tror du värdet på din bostad är om 10 år? 
 
Tänker du något på din pension? Sparar du till den? På vilket sätt? 
 
Hur ser du på arv, tycker du det är viktigt att lämna arv? Det spelar ingen roll om du har 
någon erfarenhet, utan förklara bara hur du ser på saken 
 
Hur ser du på din konsumtion om du tänker över hela livscykeln? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vinjetter - scenarion för att tillåta fria åsikter: 
 
Vinjett 1. “En ung man och en ung kvinna, vilka båda bor hos sina föräldrar, funderar 
på att köpa ett hus. Kvinnan har ett säkert jobb som lärare. Mannens arbete är lite 
osäkert och han har haft några tillfälliga jobb tidigare, även om några har varat så långt 
som upp till ett år” 
 
- Vad tycker du om deras planer att köpa ett hus? 
- vilka villkor ska vara uppfyllda för att de ska köpa? 
 
(vinjetten var till för att se huruvida husköpet ses som en finansiell strategi och huruvida 
den intervjuade ansåg att de skulle köpa och varför.) 
 
Vinjett 2.  Karl och Inga är båda 57 år.  Barnen har just flyttat ut ur deras hyreslägenhet 
på 3 våningen och de funderar på att köpa en lägenhet på bottenplan med stor trädgård. 
De har hittat en lägenhet för 1,9 miljoner som de känner att de skulle kunna spendera 
hela sitt liv i och som de vill köpa. 
 
- Vad tycker du om deras planer att köpa lägenheten? 
- Anser du att några villkor måste vara uppfyllda för att de ska köpa? 
( går in i pension…  - men ses som vanlig investering - inte sparande för framtiden - 
skuldsättning) 
 
Vinjett 3. Karin är 38 år. Hon är ensamstående utan barn. Hon äger ett hus sedan fem år 
tillbaka. Huset köpte hon för 2,7 mkr och har idag lån på 2 mkr. Hennes nettoinkomst är 
22 000 kr och hon betalar i dagläget 6000 kr i ränta.  I dagsläget amorterar hon 900 kr. 
 
- Bör hennes amorteringsnivå förändras? Hur? 



	  
	  

 
Vinjett 4.  Åsa och Örjan köpte för fem år sedan ett hus för 2,5 mkr till marknadspris. 
Mäklaren värderar nu huset till 2,6 mkr med hänsyn till inflation men förutspår att 
bostadsmarknaden är på väg nedåt och att värdet på huset kommer sjunka under 
inköpspris inom fem år. 
 
- Om du var i deras situation, hur skulle du förhålla dig till det? ( förändrat beteende - 
amortera, spara eller sälja- riskavert, prospect theory, overconfidence, extrapolation) 
 
Anta nu istället att värdet på huset redan sjunkit och att det inte förväntas stiga inom den 
närmaste tiden 
- Vad gör du då? (förlustovillighet) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Om du tänker på det du sagt idag, följer du det? 
- Skulle du vilja ändra nåt i ditt beteende kring bolånet? 
 
Amorteringsrekommendation. Åsikter på det? 
 
 
…...Kan du utveckla - Vad menar du menar du - Kan du säga lite mer om det där…. 


