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Sammanfattning 
 
Bostadsmarknaden har de senaste åren kännetecknats av en kraftig prisutveckling med ökande 
taxeringsvärden, vilket för många inneburit en betydande ökning av fastighetsskatten. Detta har 
bland annat slagit hårt mot pensionärer med låg pension, som fått ökade boendekostnader och 
därför inte haft råd att bo kvar i sina hus som de bott i under flera decennier. För vissa 
pensionärer hade en alternativ lösning kunnat vara att teckna ett banklån. Problemet är att de 
flesta banker ansett att pensionen varit otillräcklig för återbetalning av lån.  
 
2002 kom Finansinspektionen med ett uttalande, vilket innebar att det blev möjligt för banker 
och låneinstitut att låna ut pengar mot förmögenhetsvärdet i fastigheter. Uttalandet resulterade i 
att personer med låga inkomster men med höga nettotillgångar kan beviljas lån. Utifrån denna 
skrivelse har det under hösten 2005 dykt upp en helt ny låneform på den svenska marknaden, 
hypotekspension. Låneformen innebär att pensionärer kan belåna sin bostad utan att behöva 
amortera eller betala ränta förrän de säljer sitt hem eller dör. Räntan läggs på hög och utgör den 
totala skulden tillsammans med lånet. Lånets storlek beror på pensionärens ålder samt värdet på 
fastigheten. Produkten erbjuds än så länge bara av två företag, Svensk Hypotekspension och 
SEB.  
 
Uppsatsen ämnar utreda vilka faktorer som påverkar låneformens efterfrågan. Vår 
problemformulering lyder enligt följande: 
 

• Vilka faktorer verkar främjande respektive hämmande för att hypotekspension ska bli en 
efterfrågad låneform i Sverige? 

 
Eftersom låneformen är ny på den svenska marknaden finns det lite forskning kring ämnet i 
Sverige. I Storbritannien och USA har låneformen funnits sedan 1970-talet och det finns en 
mängd studier i ämnet. I studierna lyfts en rad faktorer fram som anses påverka efterfrågan på 
lånet. Bland annat diskuteras det kring skatter och bidrag, sjukdomsproblematik, arvsfrågan och 
statlig inblandning. Utifrån faktorerna och ett antal teorier är syftet att öka förståelsen för ämnet 
samt att öka kunskapen inom området. För att svara på problemformuleringen har vi intervjuat 
Svensk Hypotekspension, SEB samt ett antal pensionärer.  
 
Svaren från den empiriska undersökningen har analyserats och jämförts med teorin. Resultatet 
från undersökningen pekar på en rad faktorer som har avgörande betydelse för efterfrågan på 
lånet. De faktorer som vi funnit avgörande är bland annat attitydförändringar, lånets anseende, 
etik och det förändrade konsumtionsbeteendet i Sverige. Däremot verkar inte fastighetsskatten 
vara lika avgörande för efterfrågan som vi först trodde.  
 
Undersökningen visar att det skett attitydförändringar vad beträffar skuldsättningsgrad och att 
människor i allt högre utsträckning lever ett aktivt liv, vilket talar för att efterfrågan på 
hypotekspension på sikt kommer att öka. De yngre generationerna är dessutom mer inriktade på 
konsumtion. Statlig inblandning eller ökade regleringar är varken lånets konsumenter eller 
producenter intresserade av, ingen av dem anser att det skulle leda till ett ökat förtroende och 
därmed efterfrågan av produkten. Sveriges höga pensionsnivåer i förhållande till de amerikanska 
talar mot efterfrågan på hypotekspension i Sverige. Lånet behövs inte i lika stor utsträckning för 
att klara vardagen. I Sverige är låneformen än så länge förknippad med en förhöjd 
levnadsstandard eller större investeringar. 
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1 Inledning 
 
Det inledande kapitlet syftar till att ge en introduktion till den 
problematik som ligger till grund för uppsatsens forskningsområde. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av problemområdets bakgrund som 
mynnar ut i den frågeställning som uppsatsen bygger på. Vidare redogörs 
för uppsatsens syfte som delas upp i två delsyften. Avslutningsvis följer en 
beskrivning av låneformen hypotekspension.    
 

1.1 Bakgrund 
 
Priserna på den svenska bostadsmarknaden har ökat markant under de senaste åren och i 
Stockholm har priserna stigit med 400 %. (Svensk Hypotekspension, 2006) I takt med stigande 
fastighetspriser har även taxeringsvärden och därtill fastighetsskatten ökat kraftigt. Den höga 
fastighetsskatten drabbar många pensionärer, vars fastighetsvärde stigit avsevärt de senaste åren, 
och flera tvingas att flytta från de bostäder som de bott i under flera decennier då de inte längre 
har råd att bo kvar. Det finns i många fall stora värden låsta i fastigheterna och för att komma åt 
kapitalet har alternativet varit att sälja huset eller bostadsrätten. För att pensionären ska ha råd att 
bo kvar i sin bostad skulle en lösning kunna vara att teckna ett banklån. Lånemarknaden har 
dessvärre varit begränsad för pensionärer eftersom Finansinspektionen och de flesta banker 
ansett att pensionen är otillräcklig för återbetalning av lån och därför inte betraktat pensionärerna 
som potentiella kunder, även om de haft bundna värden i sina bostäder.  
 
Efter en skrivelse från Finansinspektionen år 2002 har det blivit möjligt för banker och institut att 
låna ut pengar mot förmögenhetsvärdet i bostäder. Finansinspektionen ser inte längre några 
hinder att lämna krediter till äldre personer där den överenskomna kredittiden är längre än 
personens förväntade återstående livslängd. Resultatet av skrivelsen innebär således att även en 
person med låga inkomster, men med tillräckliga nettotillgångar kan beviljas lån. Kreditinstituten 
bör alltså inte enbart göra kreditprövning utifrån förväntade intäkter utan även utifrån 
möjligheten att ta tillgångar i anspråk. 
 
Hösten 2005 introducerades en ny låneform på den svenska marknaden, hypotekspension. 
Låneformen vänder sig till personer som är 65 år och äldre vilka ges möjlighet att belåna sin 
bostad utan att behöva amortera eller betala ränta på lånet förrän de säljer sitt hem eller dör. 
Räntan läggs på hög och utgör den totala skulden tillsammans med lånet. Lånets storlek beror på 
pensionärens ålder samt värdet på bostaden. Produkten erbjuds än så länge bara av två företag, 
Svensk Hypotekspension (nedan benämnd SH) och SEB. På marknaden finns det sedan tidigare 
två liknande lån, Nordeas Boflex och Föreningssparbankens Seniorlån. Lånen är dock inte 
relevanta i vår undersökning då de endast har en löptid på 10 år. 
 
I Sverige är hypotekspension ett nytt fenomen medan låneformen funnits i utlandet sedan 1970-
talet. Speciellt välkänt har lånet blivit i Storbritannien (Equity Release), Nya Zeeland (Lifetime 
Loans), Australien (Lifetime Loans) och USA (Reverse Mortgage). En stor del av forskningen 
kring ämnet kommer från Storbritannien och USA, och rapporter nämner en mängd faktorer 
som påverkar lånets efterfrågan. Faktorer som nämns hos låntagarna är bland annat rädsla för att 
göra sina barn arvlösa, ovilja till att belåna sitt hus som nyligen blivit skuldfritt, oro för framtida 
sjukvårdsutgifter och underhållskostnader. Andra faktorer som anses påverka lånets efterfrågan är 
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lånets höga transaktionskostnader, risken för låntagarna att förlora eventuella bidrag samt lånets 
anseende.  
 
I Storbritannien är lånet framgångsrikt och en ökad efterfrågan går att urskilja. Dock har lånet 
inte varit lika framgångsrikt i USA. Mot bakgrund av de faktorer som påverkar hypotekspension i 
Storbritannien och USA finns det all anledning att fråga sig hur stor efterfrågan på låneformen 
kan tänkas bli i Sverige. Flera av ovan nämnda faktorer är med hög sannolikhet de samma även i 
Sverige medan andra faktorer kanske inte påverkar efterfrågan på lånet på den svenska 
marknaden. Troligtvis finns det även vissa specifika svenska fenomen som främjar respektive 
hämmar efterfrågan på lånet. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vilka faktorer verkar främjande respektive hämmande för att hypotekspension ska bli en 
efterfrågad låneform i Sverige?  
 

1.3 Syfte 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att identifiera de förutsättningar och hinder som påverkar 
hypotekspension som låneform på den svenska marknaden.  
 
Följande delsyften kan utrönas i uppsatsen: 

1. Kartlägga de faktorer som påverkar låneformens efterfrågan i Storbritannien och USA. 
2. Mot bakgrund av faktorerna som påverkar låneformens efterfrågan i Storbritannien och 

USA jämföra hypotekspensions möjligheter till framgång i Sverige. 
 
Uppsatsen fokuserar på marknaden för hypotekspension ur långivarnas perspektiv vilket gör 
banker och låneinstitut till uppsatsens problembärare. Avsikten är att titta på de faktorer som 
verkar främjande respektive hämmande för produktens efterfrågan vilket påverkar långivarnas 
försäljning av lånet. Pensionärerna är de som efterfrågar lånet och för att kunna identifiera och 
analysera de förutsättningar och hinder som påverkar hypotekspension belyser uppsatsen vissa 
faktorer ur låntagarnas perspektiv.  
 

1.4 Avgränsning 
 
Lånemarknaden är en stabil marknad med små förändringar. Under introduktionsfasen av 
hypotekspension har marknaden dock en mer dynamisk karaktär med nya aktörer och produkter 
under utveckling. Uppsatsen beskriver därför lånemarknaden som den ser ut i början av 
december 2005 och avser inte att beskriva de lån eller långivare som tillkommer på den svenska 
marknaden efter december 2005. 
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1.5 Definition av hypotekspension 
 
Eftersom hypotekspension är ny både som begrepp och produkt i Sverige följer nedan en 
beskrivning av låneformen närmare. Vi har valt att redogöra för hypotekspension på samma sätt 
som företaget SH definierar sin produkt då de är låneformens första aktör på den svenska 
marknaden. Där vi sett skillnader mellan SEB:s Bolån 65+ och SH:s lån nämner vi båda. Även 
om de två produkterna har olika namn har vi valt att kalla lånet hypotekspension, med det 
begreppet menar vi således både Bolån 65+ och Hypotekspension.  
 
Låneformen hypotekspension erbjuder privata fastighetsägare som är 65 år eller äldre att låna 
pengar med sin bostad som säkerhet. Lånet är amorteringsfritt och räntan betalas genom att lånet 
ökar för varje år. Totalskulden regleras först den dag låntagaren säljer fastigheten eller dör. SEB 
har en maximal löptid på 30 år, men de garanterar att fastighetsägaren får bo kvar längre än 
löptiden om de önskar. Lånet förlängs då till aktuell ränta. Löptiderna hos SEB beror på lånets 
storlek och låntagarens ålder. För bankens kunder som vill lösa lånet tidigare tillkommer en 
ränteskillnadsersättning som beror på hur många år som är kvar på lånets löptid samt dagens 
marknadsräntor. Kunder hos SH kan när som helst välja att betala tillbaka lånet utan att några 
extra räntor eller avgifter behöver betalas. Kunden betalar endast ränta för den tid han eller hon 
nyttjat lånet.  
 
Storleken på lånet beror på flera faktorer, bland annat marknadsvärdet på bostaden och 
låntagarens ålder. Bostadens marknadsvärde fastställs av en oberoende värderingsman som 
betalas av låntagaren. Vid 65 års ålder kan låntagaren hos SH låna högst 15 % av bostadens värde. 
Procentsatsen ökar därefter med en procentenhet per år. Det maximala lånebeloppet är 40 % av 
marknadsvärdet på bostaden men då måste kunden vara 90 år gammal. Hos SEB kan 
fastighetsägaren belåna 40 % av bostadens värde vid 65 års ålder och senare som högst 55 %. Är 
det ett par som äger fastigheten beräknas lånebeloppet på den yngsta makan/makens ålder. 
Lägsta belopp att låna hos SH är 100 000 kr och hos SEB 200 000 kr. Idag är den övre gränsen 
för lånet 3 000 000 kr hos SH. Bostadens värde måste uppgå till minst 850 000 kr hos SH för att 
lånet ska bli aktuellt och fastigheten får inte vara belånad. 
 
Kostnaderna för en kund hos SH är en administrativ avgift på 100 kr som betalas in till SH varje 
år för att inte lånet ska bli preskriberat. SH tar även ut en uppläggningsavgift på 4000 kr medan 
SEB varken låter låntagaren betala administrativa avgifter eller uppläggningsavgifter.  Bolagen 
hanterar räntan på olika sätt, SH använder en rörlig ränta som följer STIBOR (Stockholm 
Interbank Offered Rate), vilket är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar mellan 
varandra. I dagsläget (december 2005) ger det en ränta på ca 4,7 % efter att SH lagt på 0,5 
procentenheter. SEB använder fast ränta som bestäms på utbetalningsdagen. Den exakta 
låneräntan hos SEB beror på marknadsräntan, lånebelopp, lånets löptid, bostadens värde och 
låntagarens ålder.  
 
Skulle det visa sig att fastigheten är mindre värd än den totala skulden står SH för 
mellanskillnaden. Detta betyder att man som låntagare aldrig kan lämna en skuld efter sig. Om 
totalskulden vid försäljning skulle vara högre än försäljningssumman drar SEB den från 
låntagarens övriga tillgångar, eller lägger den som en fordran på dödsboet.  
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2 Metod   
_________________________________________________ 
I kapitlet beskrivs uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt samt de 
tillvägagångssätt som används för att besvara problemformuleringen. 
Metodavsnittet är indelat i sex olika delar där den första bestämmer 
uppsatsens vetenskapliga positionering. Därefter följer en beskrivning av 
förstudien som utförts för att få ökad kunskap om ämnet. Vidare skildras 
i sju steg hur undersökningen är genomförd och sedan diskuteras 
användandet av primär- och sekundärdata samt hur urvalen gjorts. 
Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av metodvalen. 
 

2.1 Vetenskaplig positionering 
 
Undersökningen kommer i huvudsak att vara förståelseinriktad och syftet med undersökningen 
är att utifrån befintlig teori och vår förförståelse skapa ny kunskap för ämnet. Olika teorier, som 
vi anser vara relevanta och tidigare skrivna akademiska uppsatser från Storbritannien och USA 
ligger till grund för undersökningen. Uppsatsen pendlar mellan det deduktiva och induktiva 
synsättet, vilket kallas abduktion. Undersökningen är teoriprövande, eftersom vi analyserar 
empirin och gör jämförelser med verkligheten. För att öka förståelsen för problemformuleringen 
genomförs intervjuer med SH, SEB samt ett antal pensionärer. 
 
Gustavsson (red, 2003) skriver om tre olika typer av undersökningssyften: explorativa, 
beskrivande och förklarande. Ju mindre utvecklad teorin är på området desto mer explorativ eller 
utforskande blir frågeställningen. För explorativa syften lämpar sig kvalitativa studier. Då 
hypotekspension är ett nytt fenomen och än så länge outforskat på den svenska marknaden är 
vårt undersökningssyfte till främst explorativt.  
 

2.1.1 Förklaring / förståelse 
 
Med utgångspunkt i vår problemformulering kommer de hermeneutiska tankegångarna ligga som 
grund i undersökningen. De centrala delarna i hermeneutiken är tolkning, förståelse, förförståelse 
och förklaring, där den hermeneutiska processen pendlar mellan förklaring och förståelse. 
(Gustavsson, red. 2003) I tolkningar lägger forskaren slutligen fram sin förståelse, i den form som 
förklaringarna modifierat och tydliggjort den. (Gilje & Grimen, 2003) Vår förförståelse, som vi 
fått genom vår förstudie och artiklar hämtade från Internet, utgör det fundament, på vilket hela 
den hermeneutiska processen vilar. Tolkning och förståelse utgör sedan en process mot ny och 
fördjupad förståelse. (Gustavsson, red. 2003) I processen utgår forskaren från förförståelsen från 
tidigare erfarenheter. Vi möter aldrig världen förutsättningslöst. (Gilje & Grimen, 2003) 
Forskarens första förståelse är ofta ganska förenklad och fördomsfull. Vår första förförståelse 
grundade sig till stor del på kritiska artiklar som skrevs om hypotekspension sommaren 2005, 
vilket även speglade vår förförståelse i undersökningens första skede.  
 
Allt eftersom arbetet går vidare förändras forskarens perspektiv och därigenom hans eller hennes 
förförståelse. (Gilje & Grimen, 2003) Utifrån vår förförståelse tog vi fram relevanta teorier och 
letade efter tidigare forskning inom ämnet hypotekspension, vilket utvecklade vår förförståelse 
för ämnet ytterligare. Här grundade sig förförståelsen dels på utvärderande tidningsartiklar från 
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Internet, dels från studier gjorda i Storbritannien och USA, samt från det informationsmöte vi 
deltog vid hos SH. Flera tidningsartiklar nämnde fastighetsskatten som en faktor som borde 
påverka efterfrågan på lånet, vilket gjorde att vi delade den uppfattningen. Andra faktorer som vi 
trodde skulle ha avgörande betydelse för lånets efterfrågan var arvsfrågan och att låneformen kan 
uppfattas som oetisk. Vi trodde att faktorerna skulle ha en negativ påverkan på lånets efterfrågan 
och vara en anledning för pensionärer att inte teckna lånet. Efter informationsmötet på SH och 
att vi hade läst de studier som gjorts i Storbritannien och USA utvecklades vår förförståelse. Vi 
fick nu en mer nyanserad bild av hur låneformen fungerar och dess problem och möjligheter. Allt 
eftersom arbetet fortskred och våra kunskaper om ämnet ökade ändrades vårt synsätt på 
låneformen. Ju mer kunskaper vi fick inom ämnet desto mer positiva blev vi till låneformen.  
 
Så småningom är forskaren beredd att med de nya utgångspunkter han eller hon tillägnat sig lägga 
fram sin förståelse i en ny tolkning. (Gustavsson, red. 2003) Processen har givit oss förståelse för 
ämnet och möjliga infallsvinklar inför våra planerade intervjuer. Under empiriinsamlingen 
utvecklades vår förförståelse ytterligare, då vi fått fördjupade kunskaper i ämnet och en mer 
nyanserad bild av låneformen, vilket gav nya tolkningar och ökad förståelse för den frågeställning 
som uppsatsen ämnar att belysa. Vår uppsats är i första hand förståelseinriktad. Vid 
förståelseinriktade undersökningar är det viktigare att gå in på djupet i ett mindre antal frågor i 
stället för att beröra många frågor mera ytligt. (Halvorssen, 1992) Ökad förståelse får vi genom 
att ta del av olika intressenters resonemang, dels från SH och SEB, men också från 
intervjuer/samtal med pensionärer. Pensionärsintervjuerna syftar till att ta del av olika 
pensionärers tankar och åsikter kring låneformen, samt att möjligtvis hitta ytterligare faktorer som 
inte tidigare kommit fram. Ambitionen är inte att göra några statistiska generaliseringar utan att 
öka förståelsen för ämnet. 
 

2.1.2 Teorianknytning 
 
Inom vetenskapsteorin finns två olika sätt att dra slutsatser, genom deduktion och induktion. 
Enkelt beskrivet innebär deduktion att forskaren utgår ifrån begrepp, modeller och teorier vilket 
används som utgångspunkt för att utforma en eller flera hypoteser. Hypoteserna ställs därefter 
mot empirin för att komma fram till en slutsats som beaktas som logiskt giltig om den är logiskt 
sammanhängande enligt hypotesen. (Lundahl, 1992) Det innebär att om premisserna är sanna är 
slutsatsen sann. Det innebär däremot inte att slutsatsen behöver vara sann i den meningen att den 
stämmer överens med verkligheten. (Thurén, 1991) Trots att vi undersökt hypotekspension kan 
det finnas faktorer som vi inte har hittat som är avgörande för produktens efterfrågan. 
 
Induktion innebär kortfattat att man drar allmänna generella slutsatser utifrån empiriska fakta. 
(Thurén, 1991) Forskaren utgår inte utifrån någon befintlig teori. Istället innebär induktion att 
forskaren utifrån observationer och erfarenheter i verkligheten definierar eller ansluter sig till en 
slutsats eller teori. (Esaiasson m.fl., 2002) 
 
Undersökningen kan sägas vara en kombination av eller ett växelspel mellan deduktion och 
induktion, vilket brukar benämnas abduktion. Peirces uppfattade abduktion som sidoordnad 
deduktion och induktion, och som en metod att skapa nya begrepp och metoder genom analys av 
fakta. (Andersen, red 1994) I uppsatsen utgår vi både från relevanta teorier på området, men vi 
undersöker också intressanta fenomen där det saknas teori och tidigare forskning. De frågor vi 
ställt under våra intervjuer har delvis grundat sig i den teori vi använt oss av och delvis grundat 
sig på vår egen förförståelse och vad vi ansett vara relevant för undersökningen. I Storbritannien 
och USA, där hypotekspension redan är en etablerad låneform, har flera akademiska studier och 
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analyser gjorts om produkten. Målet med vår uppsats är bland annat att utifrån dessa tidigare 
studier och valda teorier svara på uppsatsens frågeställning, vilket speglar den deduktiva metoden. 
Då uppsatsen belyser hypotekspensions efterfrågan på den svenska marknaden har vi valt att 
använda oss av teorier kring branschens omvärld och affärsmiljö och kundupptagningsprocessen. 
I vår empiriinsamling utgår vi till stor del från slutsatser och fakta i tidigare forskning. 
Informationen applicerar vi därefter på den svenska marknaden för att hitta faktorer som 
överensstämmer respektive skiljer sig åt mellan marknaderna. Teorin jämförs sedan med 
verkligheten och på så sätt ökar vi förståelsen för ämnet. 
 
Uppsatsens induktiva inslag visar sig då undersökningen avser att analysera information om den 
svenska marknaden som det ännu inte finns någon forskning om och därmed inte finns med i 
den teori vi utgår ifrån. Under intervjuerna har vi ställt frågor utifrån vår förförståelse som saknar 
teoretisk grund. Intervjuerna ger även svar på frågor som vi inte tänkt på och därmed inte har 
tagit med i vår frågemall. När vi har fått tillräckligt många svar om vissa faktorer kommer vi att 
dra induktiva slutsatser att denna faktor kommer att påverka efterfrågan på hypotekspension. I 
och med att undersökningen pendlar mellan induktion och deduktion har uppsatsen en abduktiv 
ansats.  
 

2.1.3 Angreppssätt 
 
Både den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen bygger på att skapa bättre kunskap och 
förståelse för det som avses undersökas. Den stora skillnaden är att vid en kvantitativ ansats 
omvandlas undersökningsresultatet till siffror för att forskaren sedan ska kunna uttala sig om en 
viss population. Den kvalitativa ansatsen har sitt ursprung i hermeneutiken och forskaren söker 
här ett totalperspektiv och fullständig förståelse för det som undersöks. (Holme & Solvang, 1997) 
Max Weber betraktas som en av föregångarna till det kvalitativa angreppssättet och han använder 
sig av det tyska ordet ”verstehen” vid förklaring av kvalitativa studier. Ordet betyder ”förståelse” 
och ”sätta sig in i.” Weber menade att förståelse har en viktig plats i den syn han hade på den 
sociologiska vetenskapen. ”Sociologi…är en vetenskap som strävar efter en tolkande förståelse av 
social handling i syfte att komma fram till en kausal förklaring av handlingens förlopp och 
effekter.” (Bryman, 1997) Kvalitativa studier är alltså att föredra när det handlar om att tolka och 
förstå, när det är frågan om värderingar och attityder. Resultaten för denna typ av undersökningar 
är mer abstrakta och svåra att kvantifiera på ett tillfredställande sätt. (Lundahl, 1992) 
 
Med utgångspunkt i vår problemformulering, syftet med undersökningen och den typ av frågor 
som kommer att besvaras i empiriinsamlingen tycker vi att en kvalitativ ansats är bäst anpassad 
för att belysa problemet. Kvalitativ forskning går inte bara ut på att beskriva hur någonting är,  
forskaren vill även göra en analys av det som studeras. (Bryman, 1997) Meningen är att vår 
undersökning ska utmynna i en analys om vilka förutsättningar och hinder som kan tänkas 
påverka låneformens efterfrågan på den svenska marknaden. Det krävs därför att vi sätter oss in i 
problematiken och skapar oss förståelse för produktens möjligheter och begränsningar. De svar 
vi får under våra intervjuer kommer att vara svåra att kvantifiera på ett meningsfullt sett. Studien 
är inriktad på att ta del av intervjuobjektens egna resonemang, tolkningar och uppfattningar och 
vi hoppas därmed att kunna öka förståelsen för ämnet.  
 
Den kvantitativa metoden lämpar sig bäst där det går att standardisera och utifrån statistiskt 
material dra slutsatser. När forskaren försöker att ge en mer fördjupad bild av problemet genom 
att ställa frågor som ”varför”? och ”hur kommer det sig? är det mer lämpligt att använda sig av 
kvalitativ forskning.” (Wideberg, 2002) Det som vi avser undersöka och de frågor vi vill ha svar 
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på kommer till stor del inte lämpa sig att kvantifiera. Vi är inte ute efter att standardisera och att 
ställa frågor som ”hur mycket”? resulterar ofta i en statistisk sammanställning. Vid den typen av 
undersökning skulle vi gå miste om de centrala delar vi är ute efter att undersöka.  
 

2.2 Förstudie 
 
Förstudien inleddes med att försöka hitta information inom området. Dels har vi sökt efter 
litteratur om ämnet, men mestadels har vi sökt information på Internet. Eftersom låneformen är 
ny i Sverige finns ingen information att hämta från svenska webbsidor, dock har vi hittat vi en del 
tidningsartiklar och debattartiklar som kort beskriver låneformens innebörd och möjliga problem. 
Genom att söka på det brittiska och amerikanska benämningen på hypotekspension, equity 
release och reverse mortage, har vi funnit en rad intressanta artiklar, akademiska uppsatser samt 
flera Internetsidor om hur lånet fungerar i dessa länder. Några böcker om låneformen har vi dock 
inte hittat. För att få ökade kunskaper om hur lånet fungerar i Sverige har vi framför allt skaffat 
information på SH:s hemsida samt läst SEB:s och SH:s broschyrer om lånet. Vi har även deltagit 
på ett allmänt kundinformationsmöte hos SH för att få samma information som företaget ger till 
sina potentiella kunder.  
 

2.3 Genomförande 
 
Nedan visas en modell som ger en övergripande bild av uppsatsens genomförande. Modellen 
följs av en text som förklarar varje steg i hur uppsatsen har genomförts.  
 
 

 
 
 
 Bild 1. Uppsatsens genomförande 

2. Utländska faktorer 
och förhållanden 

4. Svenska förhållanden 3. Modeller & teorier 

5. Intervjuer med 
låneinstitut och 

pensionärer 

6. Jämförelse mellan 
svenska, brittiska och 

amerikanska förhållanden

7. Faktorer som påverkar 
efterfrågan på den 

svenska marknaden

1. Förstudie 
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1) Undersökningen inleddes, som ovan nämnts, med en förstudie, där vi fick en grundläggande 
kunskap om hypotekspension.  
 
2) Utifrån den fakta och de kunskaper vi skaffade oss under förstudien fördjupade vi oss i ett 
antal akademiska studier skrivna i Storbritannien och USA, vilka behandlade låneformens 
problem och möjligheter. Vi tittade även på undersökningar och rapporter som publicerats i 
nämnda länder för att skapa förståelse för hur marknaden i nuläget ser ut i dessa båda länder. 
Studierna gav oss ökad kunskap om hur låneformen fungerar och vilka faktorer som anses 
påverka efterfrågan på respektive marknad.  
 
3) För att komplettera de faktorer vi fått fram sökte vi efter relevanta teorier och modeller i 
ekonomisk litteratur, vilka skulle vara till hjälp för den fortsatta undersökningen. Här hittade vi 
två modeller som vi ansåg kunde vara till nytta i undersökningen och modellerna tillsammans 
med studierna från Storbritannien och USA har sedan legat som grund till undersökningen. Vi 
skapade oss här en bra bild av hur låneformen fungerar och vilka problem och möjligheter som 
kan uppstå. Utifrån den teoribildning vi valt att använda oss av och den kunskap vi fått från 
forskning i Storbritannien och USA har vi sedan formulerat frågor till SH, SEB samt till de 
pensionärer vi intervjuat. 
 
4) För att kunna göra rättvisa och meningsfulla jämförelser mellan Storbritannien, USA och 
Sverige, valde vi att kort beskriva hur pensionssystemen, äldrevården samt bidrag- och 
skattesystemen är uppbyggda i respektive land. 
 
5) Den empiriska undersökningen inleddes med att vi intervjuade SH och SEB. Vi valde i båda 
fallen att genomföra besöksintervjuer, eftersom det då är lättare att få bra kontakt med 
intervjuobjektet än vid telefon- eller enkätintervjuer. Besöksintervjuer ger ofta utförligare svar, 
möjligheter till att ställa fler frågor och kvalitén på svaren blir oftast bättre. Vi tror att den som 
intervjuas blir mer engagerad att ställa upp på en intervju om man själv visar engagemang och tar 
sig tid att träffa intervjuobjektet personligen, istället för att ringa eller dela ut en enkät. Valet av 
intervjumetod beror på syftet med undersökningen, vad det är man avser att undersöka. Vid 
kvalitativ forskning är besöksintervjuer att föredra. Med besöksintervjuer blir det lättare att 
anpassa sig efter situationen, ställa följdfrågor och utveckla resonemang. (Dahmström, 2000) 
Nackdelen är i detta fall att det är mer tidsödande än telefonintervjuer och enkäter. Eftersom vi 
inte genomfört så många intervjuer var det inget större problem för oss. Vi behövde dock via 
telefon göra en komplettering till den första intervjun med SH, då vi i efterhand behövde ställa 
ytterligare frågor och var i behov av att få vissa saker förtydligade.   

 
Efter intervjuerna med SH och SEB intervjuade vi ett antal pensionärer för att skapa oss en bild 
av hur de ställer sig till låneformen i fråga. Här genomförde vi både besöksintervjuer och 
telefonintervjuer. Fördelen med telefonintervjuer är att det är mer tidseffektivt och i vissa fall var 
intervju via telefon det enda som var möjligt.  
 
Lundahl (1992) diskuterar några huvudtyper av intervjuer. Ett vanligt sätt att skilja mellan olika 
typer av intervjuer är efter graden av standardisering respektive strukturering. Det som 
karaktäriserar standardiserade intervjuer är att frågeformuleringen och ordningsföljden på 
frågorna är förutbestämd. Vid intervjuer av flera personer i samma undersökning ska 
ordningsföljden och frågeformuleringen ske på samma sätt. Ostandardiserade intervjuer är mer 
flexibla och man kan välja formuleringen och ordningsföljden på frågorna mer fritt. Man 
anpassar frågorna allt eftersom intervjun fortlider och frågorna kan anpassas efter situationen. 
När man talar om strukturerade och icke-strukturerade intervjuer menar man frågornas grad av 
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slutenhet respektive öppenhet. (Andersen, red, 1994) Det handlar här om i vilken grad 
svarsmöjligheterna är förutbestämda och begränsade eller inte. (Lundahl, 1992) 
 
Våra intervjuer kan sägas vara en kombination av standardiserade och icke-standardiserade 
intervjuer. Intervjuerna var till en början väl utformade och förutbestämda, men när de väl 
genomfördes ändrades ordningsföljden samt formuleringarna på frågorna. Intervjuerna kan även 
benämnas som ostrukturerade, då det inte fanns några givna eller begränsade svarsalternativ. 
 
Gustavsson (red, 2003) diskuterar tre olika typer av personligt kunskapande: intervjuer, samtal 
och dialoger. Huvudmålet med intervjuer är att samla in data av ett objektivt slag, att återge och 
försöka förklara den objektiva verkligheten. Med samtal vill forskaren samla in data av ett 
subjektivt slag, man vill förklara subjektiva verkligheter. Intervjuerna med SH och SEB kan 
karaktäriseras som ett mellanting av intervjuer och samtal, då en viss grad av subjektiva åsikter 
och bedömningar hos respondenterna speglas i intervjuerna. Skillnaden mellan intervjuer och 
samtal är att i det ena fallet samlar man in objektiva data och i det andra fallet subjektiva data, 
men båda syftar till att generera faktiska data.  
 
Intervjuerna med pensionärerna hade mer karaktären av samtal eftersom det grundläggande syftet 
var att komma åt personers känslor och åsikter. Uppgiften för den som intervjuar blir att försöka 
få den som intervjuas att öppna sig. (Gustavsson, red, 2003) Meningen med samtalen är att 
undersöka vad pensionärerna anser om låneformen. Vad talar för lånet och vad talar emot? Vi vill 
försöka ”se något med en annans ögon.” (Bryman, 1997)  
 
6) När empiriinsamlingen var klar började vi med bearbetning och analys av det material vi samlat 
in. Resultatredovisningen och analysen är en jämförelse mellan de svar vi fått in och den teori 
som legat till grund för undersökningen. Vi har även jämfört svaren från respondenterna med 
varandra för att finna eventuella likheter och skillnader.  
 
7) Det resonemang som kom fram i analysen utmynnade avslutningsvis i en slutsats som pekar på  
de faktorer som verkar främjande respektive hämmande för efterfrågan av hypotekspension på 
den svenska marknaden. 
  

2.4 Primär- och sekundärdata 
 
Data kan samlas in på två olika sätt, dels genom primärdata, där utredaren själv har insamlat 
material, dels genom sekundärdata, vilket är material insamlat av andra. (Lundahl, 1992) En 
undersökning kan bygga på enbart en av metoderna eller av en kombination av båda.  
 
Undersökningen bygger både på primär- och sekundärdata. De artiklar vi läst och de akademiska 
studier från Storbritannien och USA som ligger till grund för undersökningen är sekundär 
information som främst är hämtad från Internet.  
 
Kärnan i undersökningen, d.v.s. empiriinsamlingen, bygger på primärdata. Empiriinsamlingen 
innefattar de besöks- och telefonintervjuer vi genomfört med SH, SEB och pensionärerna. 
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2.5 Urval  
 
Urvalet vid kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar skiljer sig vanligtvis åt. Kvantitativa 
undersökningar görs i regel för att forskaren ska kunna uttala sig om vad som kännetecknar en 
viss population, till skillnad från kvalitativa undersökningar då syftet oftast är att öka förståelsen 
för ämnet som undersöks. Vid kvantitativa undersökningar är det vanligt att forskaren använder 
sig av slumpmässiga urval. Vid kvalitativa undersökningar är det vanligt att olika typer av icke-
representativa urval används, vilket innebär att de inte valts ut genom sannolikhetsurval. 
Undersökningen bygger på tre olika typer av urval: experturval, kamraturval, samt snöbollsurval. 
Experturval innebär att man väljer ut personer som vet mycket om det studerade fenomenet. 
Kamraturval bygger på att man vänder sig till personer i sin bekantskapskrets och snöbollsurval 
innebär att man efter genomförd intervju frågar den intervjuade om denne känner till andra 
personer som skulle kunna vara villiga att ställa upp i undersökningen. (Gustavsson, red, 2003)  
 
Med tanke på uppsatsens huvudsyfte, vilket är att identifiera de förutsättningar och hinder som 
påverkar hypotekspension som låneform på den svenska marknaden, har vi valt att intervjua SH, 
som var först på den svenska marknaden med produkten och SEB, som introducerat en snarlik 
produkt. Detta kan ses som experturval, då det sannolikt är de företag som introducerat 
produkten som besitter mest kunskap om ämnet. Vi har också intervjuat ett antal pensionärer, 
som skulle kunna vara potentiella kunder, för att höra hur de uppfattar produkten och vad de 
anser kunna vara positivt respektive negativt med låneformen. På det här sättet får vi se på 
problemet både ur säljarens och köparens synvinkel och undersökningen blir då mer underbyggd, 
än om vi enbart hade valt att intervjua långivarna.  
 
Från början var tanken att vi skulle intervjua några av SH:s befintliga kunder samt ett antal andra 
pensionärer. Det visade sig dock vara betydligt svårare än vad vi från början trott att komma i 
kontakt med dessa kunder eller att överhuvudtaget nå rätt målgrupp. Att få tag på pensionärer är 
inte svårt, men för att höra till rätt målgrupp ska de äga en fastighet, vilken heller inte får vara 
belånad. Vi har på olika sätt försökt nå denna målgrupp, men inte haft någon större framgång. Vi 
frågade även SH om det fanns möjlighet att få träffa några av deras kunder, men de avböjde. Vi 
har även försökt komma i kontakt med pensionärer genom PRO och Villaägarföreningen, 
dessvärre utan resultat. I stället har vi tagit kontakt med pensionärer genom kamraturval och 
genomfört ett antal intervjuer med dem. Vi har även genom dessa pensionärer kommit i kontakt 
med ytterligare pensionärer i deras bekantskapskrets. Även om inte alla pensionärerna var insatta 
i problematiken kring låneformen tror vi ändå att deras tankar och åsikter kan tillföra en hel del 
till undersökningen. De flesta pensionärer vi intervjuat har inte varit bosatta i Stockholm, vilken 
är den tilltänkta marknaden för hypotekspension. Eftersom deras svar till stor del överensstämt 
med de svar vi fått från pensionärer bosatta i Stockholm har vi ändå funnit svaren relevanta för 
undersökningen. Totalt har vi pratat med 8 pensionärer. Vi har inte funnit det nödvändigt att 
prata med fler då deras svar i stort överensstämmer med varandra vilket kan visa att 
undersökningen är mättad. Ingen av de pensionärer vi pratat med har valts ut slumpmässigt och 
alla vi har frågat om intervjun har sagt ja och varit positiva. Ambitionen har inte varit, som vi 
ovan nämnt, att göra en korrekt statistisk undersökning utan endast få insikt i vad pensionärer har 
för uppfattningar och tankar om låneformen hypotekspension.  
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2.6 Kritisk granskning av metoden 
 
Bryman (1997) diskuterar de problem som kan uppstå vid kvalitativ forskning. Centrala aspekter 
som diskuteras rör forskarens förmåga och möjligheter att se verkligheten genom andra 
människors ögon och tolka det som sker utifrån deras perspektiv och problemen kring 
generalisering i kvalitativa studier.  
 
Kvalitativ forskning handlar i stor utsträckning om att se världen genom andra aktörers ögon 
vilket i en del avseenden kan ge upphov till vissa problem. Målet med kvalitativ forskning är att 
förstå hur andra personer förstår och upplever olika situationer, men hur lätt är det egentligen att 
uppfatta saker och ting på det sätt som andra uppfattar dem? Stora delar av den verkliga värld 
som en deltagande observatör upplever väljs bort, förmodligen den största delen. Det som många 
forskare funderar över är om de verkligen kan komma fram till en beskrivning av sina aktörers 
perspektiv och hur de i sådana fall ska kunna veta om tolkningarna av deras perspektiv är giltiga. 
Bryman (1997) skriver vidare och illustrerar med en rad exempel att två olika forskare som 
undersöker samma sak sällan kommer fram till samma slutsatser. Detta tyder på att forskningen 
aldrig är helt objektiv och fri från forskarens förutfattade meningar. Även personers personliga 
egenskaper kan påverka forskningen och resultaten forskaren kommer fram till. Allt detta kan få 
oss att ifrågasätta om det verkligen är möjligt att se världen genom aktörernas ögon.  
 
Då hypotekspension är en ny produkt i Sverige finns varken svenska böcker eller svensk 
vetenskaplig litteratur skrivna i ämnet. De fakta som behandlar hur lånet fungerar på den svenska 
marknaden är främst utgivna av de institut som tillhandahåller produkten och man kan därmed 
antaga att läsaren får en vinklad bild av långivarens produkt. Det senaste halvåret har flera 
svenska tidningar skrivit artiklar om hypotekspension och uppsatsen nyttjar vissa delar av 
tidningsartiklarna i brist på annan information om den svenska marknaden. Tidningsartiklarna är 
inte helt objektiva då de refererar till uttalanden från låneinstitutens talesmän, som troligtvis 
pratar i positiva ordalag om sin produkt. Dessutom baseras artiklarna många gånger på 
pressreleaser som sammanställts av låneinstituten själva. Vi är medvetna om nackdelarna med att 
använda kommersiella källor men väljer ändå att nyttja dem då vi anser att de fyller ett 
informativt syfte i brist på annan mer vetenskaplig information. 
 
Vid intervjuerna med SH och SEB kan man ställa sig kritisk till vissa saker. För det första är de 
inte objektiva. Företagen vill självklart framställa lånet i så bra dager som möjligt och svaren blir 
därmed ”färgade”. Det var dessutom svårt att få all information som vi ville ha, eftersom mycket 
rörande bl.a. konkurrensfrågor är företagshemligheter. Det kan även finnas prestige i vissa frågor, 
vilket kan leda till överdrifter. Företaget vill självklart framhäva allt som är positivt med lånet men 
dölja de negativa sidorna. Den här typen av fel brukar kallas för prestigebias. (Dahmström, 2000) 
Så här i efterhand kan man kanske säga att vi kom i kontakt med fel person vid den första 
intervjun med SH. Frågor rörande kundfrågor kunde hon inte svara på då hon inte personligen 
hade någon kundkontakt. Problemet löstes dock med en kompletterande telefonintervju.  
 
Vid intervjuerna med pensionärerna kan vi också se vissa problem. Det finns vissa svårigheter 
med att intervjua personer som aldrig hört talas om produkten tidigare. Hypotekspension är en 
komplex produkt och det kan vara svårt för personer att ta ställning till och föra ett resonemang 
kring låneformen när de inte besitter tidigare kunskaper om ämnet. Detta medför att svaren i sin 
tur kanske inte alltid blir helt ”korrekta” och det finns risk för att våra tolkningar kanske inte 
alltid stämmer överens med verkligheten. 
 



METOD 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

  12   

Besöksintervjuer har inte bara positiva sidor. Denna form av intervjuer gör att det blir lätt att 
ställa ledande följdfrågor och det finns även risk för att man som intervjuare styr intervjun för 
mycket åt ett eller annat håll. (Dahmström, 2000) 
 
Vi har också under uppsatsens gång märkt vissa svårigheter med att göra jämförelser mellan 
länderna, då det finns stora strukturella skillnader mellan hur Storbritannien, USA och Sverige är 
uppbyggda. Vi anser ändå att det varit värdefullt att göra dessa jämförelser eftersom lånet funnits 
på den brittiska och amerikanska marknaden en längre tid och flera aspekter är troligtvis 
desamma i Sverige och de nämnda länderna, oberoende av de strukturella skillnader som finns 
länderna emellan.  
 

2.6.1 Validitet 
 
All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett etiskt godtagbart sätt. 
Merriam (1994) talar om inre- och yttre validitet där den inre validiteten handlar om huruvida 
resultatet stämmer överens med verkligheten och yttre validitet visar studiens generaliserbarhet, 
det vill säga om resultaten från en undersökning är tillämpliga även i andra situationer. För att 
säkerställa den inre validiteten finns det enligt Merriam flera grundläggande strategier och vi har 
här valt att nämna fem av dessa. Triangulering innebär att man använder flera informationskällor 
för att bekräfta resultaten. Uppsatsens teoribildning behandlar påverkande faktorer i både USA 
och Storbritannien där vi ibland använder uppgifter som bara hittats i en källa, i övervägande 
information finns det dock ett resonemang kring i flera rapporter. På samma sätt speglar 
empiriinsamlingen flera långivares åsikter kring samma tema, samtidigt som den visar några 
potentiella låntagares syn på hypotekspension. Upplägget ger uppsatsen bredd och ökad validitet. 
Undersökningens respondenter har inte tagit del av de sammanställda svaren från de intervjuer 
som utförts vilket gör att deltagarkontrollen uteblivit. Merriam rekommenderar att observationer 
bör ske under en längre tid vilket inte heller varit möjligt då uppsatsen skrivs under en begränsad 
tid. Uppsatsen har vid flera tillfällen granskats av utomstående personer, bland annat 
kurskamrater, handledare och korrekturläsare vilket givit undersökningen en horisontell granskning 
och kritik. Vår ambition har även varit att låta någon på ämnet kunnig person läsa och kritisera 
uppsatsen men tyvärr har det inte varit möjligt. Slutligen menar Merriam att forskaren ska 
redovisa de skevheter han eller hon har med sig in i undersökningen och under rubriken 
”Förklaring/Förståelse” beskriver vi vår tidigare förförståelse för ämnet. Vår ambition har varit 
att hålla oss så objektiva som möjligt under uppsatsarbetets gång, men det är dock enligt 
Gustavsson (2003) nästintill omöjligt att vara helt opåverkad av det man vill studera.  
 
Många forskare uppvisar osäkerhet när det gäller möjligheten att göra generaliseringar utifrån de 
resultat forskaren kommer fram till utöver det enskilda fall de studerat. Ofta bygger kvalitativ 
forskning på att man endast studerar ett enda fall, en skola, ett samhälle osv. Hur representativt 
blir egentligen ett resultat, där forskaren undersöker ett enda fall, för populationen i stort? 
Bryman (1997) diskuterar ett antal lösningar på problemet. För det första kan forskaren välja att 
studera mer än ett fall för att få större perspektiv på problemet. Ett andra tänkbart 
tillvägagångssätt när det gäller problemet kring generaliserbarhet går ut på att man studerar 
problemet i team. Man menar då att en grupp har större möjligheter än en ensam forskare att ta 
sig an och bearbeta alla aspekter av den miljö eller situation som studeras. Det ger helt enkelt 
ännu större bredd att studera i team än att utföra studierna på egen hand och möjligheterna till 
generalisering förbättras. Eftersom undersökningen bygger på flera fall eller intervjuer, samt att vi 
är tre personer som genomfört undersökningen stärker det den yttre validiteten. Dock är inte 
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huvudsyftet i vårt fall att göra några större generaliseringar, eftersom syftet är att öka förståelsen 
för ämnet.  
 
Validiteten är i kvalitativa metoder svårare att bedöma än i kvantitativa metoder, eftersom 
kvalitativa data handlar om tolkningar. Det handlar här om att ställa sig frågorna: Har vi lyckats 
fånga in det fenomen som vi är ute efter, eller har vi studerat något annat? Vi anser att uppsatsen 
har godkänd validitet då vi har mätt hela det fenomen som vi avsett att mäta. Vi har ställt 
relevanta frågor utifrån uppsatsens frågeställning. 
 

2.6.2 Reliabilitet 
 
En förutsättning för att forskningsresultat ska kunna förklara faktiska förhållanden är att de fakta 
forskaren observerat är pålitliga vilket innebär att man kommer fram till ungefär samma resultat 
när man mäter samma fenomen på olika sätt. ( Andersen, red, 1994) Hög reliabilitet innebär att 
resultatet blir det samma om man använt ett annat urval vid ett annat tillfälle men med samma 
angreppssätt. (Wiedersheim, 1991) 
 
Merriam (1994) menar att reliabiliteten är ett problematiskt begrepp inom samhällsforskningen 
eftersom människans beteende inte är statiskt utan föränderligt. Om undersökningen skulle göras 
vid ett senare tillfälle är det möjligt att resultaten skulle skilja sig något åt. I den introduktionsfas 
som låneformen befinner sig i är det många av våra respondenter som inte har hört talas om lånet 
vilket troligtvis kommer att ändras på sikt. De svar som respondenterna givit i intervjuerna 
grundas på den information de fått av oss som intervjuare och skulle vi ha givit dem mer eller 
mindre information eller om vi fokuserat på något annat när vi la fram informationen skulle de 
kanske ha fått en annan förståelse för lånet. Vi anser att de svar vi fått från SH och SEB har 
högre reliabilitet eftersom de varit relativt oberoende av situationen och om någon annan hade 
genomfört intervjuerna skulle han eller hon troligtvis ha erhållit samma resultat. 
 
För att öka tillförlitligheten i undersökningen kan det diskuteras om vi borde ha spelat in 
intervjuerna eller inte. Självklart finns det risk för att vi någon gång kan ha missat något 
väsentligt, men för att minska risken för det har vi ofta varit två personer vid intervjutillfället, där 
den ena koncentrerat sig på att anteckna svaren. Vi har även skrivit rent intervjuerna tillsammans 
direkt efter att de genomförts för att vi inte skulle glömma bort viktiga aspekter som framkommit 
under intervjuerna. Att vi valt att inte spela in intervjuerna medför att vi inte kan återge svaren 
från intervjuerna ordagrant. För att öka tillförlitligheten har vi använt oss av två intervjuguider, en 
till SH och SEB samt en annan till pensionärerna.  
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3 Referensram 
_________________________________________________ 
Kapitlet presenterar uppsatsens teoretiska referensram, vilken syftar till att 
beskriva författarnas utgångspunkt. Tidigare studier består av 
forskningsresultat i Storbritannien och USA vilka ger ett antal faktorer 
som anses påverka efterfrågan på hypotekspension på respektive marknad. 
Faktorerna kompletteras med motsvarande fakta om den svenska 
marknaden. Tillsammans med ett antal teorier ligger tidigare studier till 
grund för uppsatsens undersökande del. Avslutningsvis följer ett avsnitt 
med en kort beskrivning av hur teorierna avspeglas i uppsatsens 
resultatredovisning, analys och slutsats. 
 

3.1 Tidigare studier 
 
Då hypotekspension är en ny produkt i Sverige finns varken svenska böcker eller svensk 
vetenskaplig litteratur skrivna i ämnet. Den fakta som behandlar hur lånet fungerar på den 
svenska marknaden kommer främst från kommersiella tidningar samt de institut som 
tillhandahåller produkten. Trots att innehållet kan vara vinklat baseras delar av referensramen på 
informationen eftersom ingen annan information finns att tillgå.   
 
Låneformen hypotekspension har funnits länge i flera andra länder, däribland Storbritannien och 
USA, och om dessa marknader finns en mängd uppsatser, rapporter, tidningsartiklar och tryckt 
litteratur. Därför utgår uppsatsen ifrån de faktorer som anses påverka efterfrågan på produkten 
hypotekspension i ovan nämnda länder. Länderna valdes med lånets efterfrågan i åtanke då 
hypotekspension får anses som en jämförelsevis efterfrågad produkt i Storbritannien medan 
efterfrågan i USA inte på långa vägar motsvarat förväntningarna. Erfarenheterna från en mer och 
en mindre framgångsrik marknad ger uppsatsen bredd och underlättar för analys av hämmande 
respektive främjande faktorer. En annan orsak till valet av länder var att Storbritanniens regelverk 
och uppbyggnad av låneformen har legat till grund för SH:s utformning av produkten och USA 
var det första land som använde sig av hypotekspension. Flera brittiska och amerikanska artiklar 
refererar till en nya zeeländsk forskares resultat och i de fall hennes forskningsresultat gäller 
generellt för alla hypotekspensionsmarknader har vi använt hennes rapport för att slippa 
analysera återtolkad information. 
 
Kapitlet beskriver således faktorerna på den amerikanska och brittiska marknaden enligt 
vetenskapliga artiklar och rapporter och kompletterar med uppgifter om hur dessa faktorer ser ut 
i Sverige. Informationen ligger till grund för uppsatsens empiriinsamling och används även i 
uppsatsens analysdel där faktorerna på de olika marknaderna ställs mot varandra. För att sätta de 
påverkande faktorerna i sitt sammanhang beskrivs marknadsläget kortfattat i de tre berörda 
länderna samt lånets utformning i Storbritannien och USA. Lånets utformning i Sverige beskrivs i 
det inledande kapitlet.  
 

3.1.1 Lånets utformning i Storbritannien 
 
Antalet långivare på den brittiska marknaden uppskattades 2003 till omkring 30 stycken och 
majoriteten tillhandahöll Lifetime Mortgage. Siffran är troligtvis densamma 2005 då några 
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långivare fallit ifrån och några har tillkommit. För tio år sedan var direktförsäljning dominerande 
men idag sker 40 % av försäljningen via mellanhänder. (The Actuarial Profession, 2005) 
 
I Storbritannien talar man om två sätt för pensionärer att frigöra kapital från sin bostad, mortgage 
schemes och reversion schemes. Den senare formen innebär att pensionärer säljer en del av sin 
fastighet för en klumpsumma eller månatliga utbetalningar. Summan motsvarar cirka 20-50% av 
marknadsvärdet vilket beror på att företaget inte får tillbaka sina pengar förrän personen dör eller 
flyttar. I vissa fall tar den nya fastighetsägaren ut en hyra som antingen läggs på hög eller betalas 
varje månad. (Council of Mortgage Lenders, 2003) 
 
Mortgage schemes lånar ut pengar till en låntagare genom att inteckna dennes fastighet. Den 
populäraste sorten, som motsvarar 90 % av alla sålda lån, kallas Lifetime Mortgage och det är den 
låneformen som SH inspirerats av. Lånet är i stort sett utformat som beskrivningen ovan i 
”Definition av hypotekspension” där låntagaren inte betalar någon ränta förrän han eller hon dör 
eller väljer att flytta och lånebeloppet kan aldrig bli större än husets värde.  
 
Medan reversion schemes legat kring samma försäljningssummor varje år är det mortgage 
schemes som stått för den stora ökningen och ett skäl kan vara att många nya bolag på 
marknaden hellre säljer mortgage schemes. En annan anledning kan vara att mortgage schemes är 
lättare för kunderna att förstå men det finns en möjlighet att reversion schemes blir populära på 
marknaden igen om fler nya bolag satsar på dem eller om räntorna stiger. (The Actuarial 
Profession, 2005) Den brittiska staten har också bidragit till lånets minskade försäljning då man i 
april 2000 avlägsnade skattelättnaden från reversion schemes. Därmed tog man bort en finansiell 
fördel vilket medförde att en av de längst använda hypotekspensionsprodukterna inte längre är 
lönsam. (Terry & Leather, 2001) 
 

3.1.2 Lånets utformning i USA 
 
I USA finns det tre institut som godkänner hypotekspension, varav ett är statligt. Instituten 
erbjuder varsitt lån och det statliga HECM-lånet är det som är populärast. Inget av instituten 
vänder sig direkt till konsumenterna, försäljningen av lånen går istället via någon av de av 
instituten godkända långivarna. HECM erbjuds av 125 långivare i hela USA 
 
De amerikanska lånen är i stort sett utformade precis som i beskrivningen ovan under 
”Definition av hypotekspension”. Det finns dock vissa skillnader, bland annat vänder sig de 
amerikanska lånen till personer som är 62 år eller äldre. I USA kan låntagaren välja mellan fem 
olika utbetalningssätt; lika stora månatliga utbetalningar så länge låntagaren bor kvar i huset, 
månatliga utbetalningar under en bestämd period, ett kreditbelopp som låntagaren själv 
bestämmer när han eller hon vill ta ut, en kombination av ett kreditbelopp och månatliga 
utbetalningar så länge låntagaren bor i huset samt en kombination av ett kreditbelopp och 
månatliga utbetalningar under en bestämd period. Lånet är komplext och därför kräver 
låneinstituten att låntagarna går på rådgivning innan de tecknar sig för hypotekspension. 
(CNN/Money, 2001) Syftet är att förklara de juridiska och ekonomiska konsekvenserna med 
hypotekspension samt att vid behov föreslå andra möjliga produkter. Rådgivningen ska också 
hjälpa låntagaren att hitta den form av hypotekspension som passar honom eller henne bäst.  
 
Det statliga lånet är automatiskt försäkrat och garanterar bland annat att låntagaren får alla 
utbetalningar även om långivaren inte uppfyller avtalet. Försäkringen fungerar också som en 
trygghet för både långivare och låntagare om lånekostnaden skulle överstiga husets värde. 
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Långivaren lovas full återbetalning av lånet och låntagaren kommer aldrig att tvingas sälja sitt 
hem. (Terry & Leather, 2001) 
 

3.1.3 Marknadspotential 
 
Den potentiella storleken på marknaden för hypotekspension i Storbritannien beror på tre 
kriterier enligt en brittisk artikel. Antal människor utan lån, deras ålder och hur stor deras 
obelånade husvärde är samt hur detta förändrar sig över tid. Undersökningar visar att när 
befolkningen blir äldre kommer antalet äldre hushåll öka snabbare eftersom många gamla 
människor bor ensamma. Samtidigt kommer delen gamla som äger sitt eget hus öka tack vare den 
stora gruppen av medelålders husägare som når pensionsålder. (Terry & Leather, 2001) 
Statistik från 2003 åskådliggör att 56 % av husägare utan lån var över 65 år. Antal människor över 
pensionsålder väntas öka från 11,4 miljoner under 2006 till 12,2 miljoner under 2011, till 13,9 
miljoner 2026 och 15,2 miljoner år 2031. (Age Concern, 2004) 
 
Rasmussen, Megbolugbe och Morgan (1995) menar att det bör finnas 3 miljoner hushåll i USA, 
där personerna är 69 år eller äldre, har en inkomst på högst $30.000 och äger sin fastighet utan 
lån, som skulle utöka sin inkomst med minst 25 % på att teckna hypotekspension. Fram till 1999 
ökade antalet tecknade lån med cirka 1000 stycken varje år och under 1999 såldes cirka 7.750 
HECM lån. Då hade man sammanlagt förmedlat nästan 40.000 lån sedan starten år 1989. (Rodda, 
Herbert & Lam, 2000) De små siffrorna står i stark kontrast med de flesta uppskattningar av 
marknadspotentialen för låneformen. 
 
Olika former av hypotekspension har funnits på den brittiska marknaden sedan 1970-talet. 2004 
såldes nya lån för £1.210 miljoner och man uppskattar därmed att marknaden till 46 % är täckt. 
(Council of Mortgage Lenders, 2005)  Det är dock svårt att mäta den potentiella marknaden, men 
dagens försäljningar motsvarar inte de höga förväntningar man hade för flera år sedan. 
Marknaden kan därför inte vara tillräckligt effektiv, antingen därför att det finns för få långivare 
eller att nuvarande produkter inte når alla potentiella kunder. Troligtvis ändras läget om större 
långivare ger sig in på marknaden. (The Actuarial Profession, 2005) Council of Mortgage lenders 
(2005) uppskattar försäljningen av hypotekspension de kommande fem åren till £2.000 miljoner 
per år, men tror att marknaden kan expandera till £5.000 miljoner per år om de största bankerna 
börjar erbjuda hypotekspension. (Hosty, 2005) 
 
På den svenska marknaden finns i december 2005 endast två företag, SH och SEB, som erbjuder 
låneformen hypotekspension till pensionärer. Lennart Grabe, VD för SH, berättar att bolaget är 
uppe i över hundra kunder efter två månader på marknaden. (Holm, 2005) Han räknar med att 
det tar tid att etablera den nya låneprodukten men att bolaget borde nå en lånestock på 1 miljard 
kronor under 2006. (Hellblom, 2005) Såväl Finansinspektionen som pensionärsorganisationen 
PRO är positiva till det nya lånet. Däremot har konkurrenten Spintab (Föreningssparbanken) en 
liknande produkt som det är mycket liten efterfrågan på och Jesper Berggren, Spintabs presschef, 
menar att det inte finns någon efterfrågan på den här typen av krediter. (Waltenberg 2005) 
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3.1.4 Faktorer som påverkar efterfrågan 
 
De länder som tillhandahåller låneformen hypotekspension har nått olika stor framgång, men 
ingen av marknadernas försäljning har mött de högt ställda förväntningar som låneinstituten haft. 
Tidningsartiklar, rapporter och akademiska uppsatser i Storbritannien och USA analyserar gapet 
mellan nuvarande marknad och den potentiella marknaden, samt utvärderar vilka faktorer som 
påverkar låneformens efterfrågan. Nedan lyfts de faktorer fram som anses hämma respektive 
främja efterfrågan på hypotekspension på den amerikanska och brittiska marknaden. På vissa 
ställen kompletteras faktorerna med svenska uppgifter.  
 

3.1.4.1 Lånets utformning 
 
I många fall i USA är det inte värdet på låntagarnas fastigheter som begränsar storleken på lånet 
utan de lågt satta lånegränserna. HUDs rapport från 2000 beskriver hur många låntagare känner 
sig frustrerade av att inte kunna utnyttja det snabbt växande värdet på sin fastighet. De menar att 
en höjning av lånegränserna troligtvis skulle skapa en större lånevolym. (Rodda, Herbert & Lam, 
2000) Caplin (2003) hävdar, som ett av många skäl, att de låga lånegränserna gjort att marknaden 
för hypotekspension ännu inte tagit fart. Han visar i ett räkneexempel att låntagarna först efter 70 
års ålder kan låna 40 % av husets värde.  
 
För att främja fler långivare i USA har HUD höjt startavgiften på lånet. I sin rapport fastslår 
HUD att de höga startavgifterna inte passar för ett kortsiktigt användande, om fastighetsägaren 
flyttar, säljer fastigheten eller dör inom några år efter tecknandet av lånet finns det en risk för att 
startavgiften och räntekostnaderna är högre än de mottagna utbetalningarna. Statistik visar att i 
områden med lågt värderade hus är lånefrekvensen lägre eftersom lånebeloppet är så litet i 
förhållande till startavgiften. Författarna konstaterar att lånets volym kan öka om lånekostnaderna 
sjunker. (Rodda, Herbert & Lam, 2000) Caplin (2003) uppskattar att service- och 
transaktionskostnaderna är cirka 10-15 % av lånesumman. Ett sätt att få lägre kostnader kan vara 
den konkurrens som fler aktörer skulle kunna ge. Även en artikel i Storbritannien nämner de 
höga administrationskostnaderna som ett hinder för ökad efterfrågan och menar att ett litet lån 
inte är värt pengarna det kostar. (Rowlingson & McKay, 2004) 
 

3.1.4.2 Statlig inblandning och regleringar 
 
I USA är det statliga byråer som med monopol designar hur hypotekspension ska se ut. Caplin 
(2000) argumenterar för att staten borde föra en mer aggressiv roll när det gäller att testa nya 
möjliga produkter på marknaden för hypotekspension, staten borde fungera som minröjare. 
Detta skulle, enligt Caplin (2000), leda till fler långivare och största möjliga konkurrens på 
utbudssidan. 
 
En rapport från Storbritannien menar att den största paradoxen som utmanar långivarna är att de 
kunder som är i störst behov av hypotekspension inte har någon möjlighet att teckna lånet då de 
inte möter de lägsta krav som långivarna satt upp. Det gäller de husägare med lägst inkomster 
som oftast bor i de lägst värderade husen, ofta med eftersatt underhåll. Dessutom får dessa 
människor ofta statliga bidrag som de riskerar att förlora om de ökar sin inkomst med 
hypotekspension. Rapporten föreslår att staten ska underlätta för de berörda människorna genom 
att se till att bidragssystem och hypotekspension kompletterar istället för att motverka varandra. 
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Genom att avlägsna barriärerna underlättar man marknaden för både konsumenter och långivare. 
(The Actuarial Profession, 2005) 
 
Enligt en artikel om hypotekspension i Storbritannien vill författarna Terry och Leather och även 
Consumer Credit Act se ett agerande från staten för att hypotekspensionsmarknaden ska 
utvecklas. De vill bland annat att hypotekspension inte ska vara bidragsgrundande, att inkomst 
från hypotekspension upp till en viss nivå ska vara skattefri samt att staten utvecklar en nationell 
försäkring mot de risker som förknippas med hypotekspension. De menar också att klimatet är 
rätt för utveckling av en standardiserad, enkel och trygg hypotekspensionsprodukt som ska finnas 
tillgänglig över hela landet. Arbetet med att ta fram produkten borde sponsras av staten. Den 
främsta fördelen med en välreglerad och standardiserad hypotekspensionsprodukt är att den 
öppnar upp en väldigt stor marknad där alla större långivare kan deltaga. Det skulle också ge 
Independent Financial Advicers (IFA) möjlighet att specialisera sig på hypotekspension vilket 
skulle ge äldre personer den rådgivning de behöver. The Law Society skulle kunna erbjuda 
utbildning om hypotekspension för advokater som arbetar med äldre människor. (Terry & 
Leather, 2001) 
 
Safe Home Income Plans (SHIP) är ett självreglerande företag i Storbritannien vars syfte är att 
skydda äldre låntagare samt marknadsföra hypotekspension. SHIP drivs av landets ledande 
låneinstitut och alla medlemsinstitut får bära SHIP-logotypen. Fyra yrkesetiska regler används av 
SHIP, vilka kortfattat innebär att en låntagare aldrig kan bli skyldig mer än husets värde, att 
låneinstitutet ska erbjuda en ärlig och komplett presentation av lånet, att en advokat skriver på ett 
intyg om att lånets effekter förklarats för låntagaren, samt att ett intyg visar hur låntagarens 
tillgångar kommer att påverkas av lånet. (SHIP, 2005) 
 
Från oktober 2004 regleras inteckningar och hypotek i Storbritannien av United Financial 
Services Authority (FSA), vilket inkluderar Lifetime Mortgage men inte Home Reversion Plan. 
(HM Treasury, 2003) Eftersom hypotekspension innebär högre risker ger FSA en utförlig 
beskrivning över hur försäljning av lånet bör ske till sårbara pensionärer. (Australian Securities & 
Investments Commission, 2005) Även Council of Mortgage Lenders bidrar till att bygga upp 
förtroende för lånet och minimera risken för låntagaren genom den checklista de infört för 
långivare. (Terry & Leather, 2001) 
 

3.1.4.3 Motstånd mot lån 
 
För de flesta människor är det en stor prestation att slutligen äga sitt hem utan lån och de är 
därför starkt känslomässigt fästa vid hemmet. Många är ovilliga att ta ett lån och återigen sätta sig 
själva i skuld när de äntligen har betalat av sina lån. Att vara stolt över att äga sitt hus utan lån är 
en faktor som talar emot hypotekspension. Äldre människor vill vara självständiga och inte bli en 
börda för sina vuxna barn. Om äldre därför väljer att i förtid använda sitt eget kapital kan den 
uppfattningen verka främjande för hypotekspension, men bara om deras önskan att lämna ett 
stort arv efter sig inte är större. (Davey, 2005) 
 
Ett stort antal hushåll sparar väldigt lite pengar inför pensionen och en teori om varför 
hypotekspension inte efterfrågas i större utsträckning i USA kan vara att hushållen är ovilliga att 
spendera nuvarande pengar för framtida utlägg. Psykologiskt sett kan hushållen föredra en lägre 
konsumtionsnivå i ett hus där lånen är amorterade än en högre konsumtionsnivå i ett hus som är 
skuldsatt. (Caplin, 2000) HUD:s rapport från 2000 diskuterar att en av de största utmaningarna 
för hypotekspension på den amerikanska marknaden är den ”depressionsera mentalitet” bland 
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dagens äldre som medför att de anser alla former av skulder som riskabla och oförståndiga. 
(Rodda, Herbert & Lam, 2000) 
 
En undersökning i Storbritannien, utförd av Joseph Rowntree Foundation, visade att de flesta 
som väljer att inte använda hypotekspension känner ett motstånd mot lån samt att de inte vill 
förlora det kapital som har tagit dem många år att spara ihop. (Joseph Rowntree Foundation, 
1998) En annan undersökning som utförts av Financial Services Authority visar att många gamla 
ser hypotekspension som en sista utväg när de behöver pengar och skulle ogärna belåna sitt hus 
om de inte var i en riktigt pressad situation. (Financial Services Authority, 2002) Också Caplin 
menar att hypotekspension oftast attraherar de som är i en trängd situation och måste hitta ett 
snabbt sätt att få fram pengar och Skinner diskuterar att hypotekspension kan vara viktigare vid 
en nödsituation än för det dagliga livet. (Skinner, 1996)  
 
Nytagna lån tenderar att användas till seriösa saker som renovering av huset, sjukvårdskostnader 
och ekonomisk hjälp till anhöriga, inte till vardagliga kostnader eller resor. (Davey, 2005) Många 
anser att deras behov som pensionärer är små och de föredrar att ha säkerheten i sitt hus före en 
extra inkomst. Hypotekspension skulle bara användas vid händelse av oförutsedda utgifter. Att 
flytta till ett mindre hus var ett alternativ som de flesta skulle överväga före hypotekspension. 
(Rodda, Herbert & Lam, 2000) 
 

3.1.4.4 Lånets anseende 
 
I USA använder fortfarande få hushåll hypotekspension och de flesta känner därmed ingen som 
provat låneformen. Det finns därför ingen som kan stilla den oro många känner för att bli 
tvungna att sälja sitt hus och lämna sitt hem. Caplin (2000) menar att om någon bekant i 
grannskapet ansöker om hypotekspension och talar gott om produkten finns möjligheten att fler 
grannar också ansöker. (Caplin, 2000) The Actuarial Proffession (2001) argumenterar att få gamla 
människor i Storbritannien skulle ta kontakt med en okänd rådgivare vid ett möjligt tecknande av 
hypotekspension. En majoritet skulle istället lita på råd från vänner och bekanta. En 
undersökning visar att 30 % av gamla människor påstår att de skulle fråga sin doktor om råd i de 
fall som deras inkomstbehov beror på hälsotillståndet. (The Actuarial Profession, 2001) 
 
En HUD-rapport visar att en stor barriär till högre tillväxt för hypotekspension i USA är den 
allmänna uppfattningen om den här formen av lån. Långivare efterfrågar mer utbildning för att 
öka omgivningens förtroende och kännedom om tillgängligheten och fördelarna med 
hypotekspension samt överbygga de farhågor som förknippas med lånen. De anser att statliga 
HUD, den stora låneinvesteraren Fannie Mae och pensionärernas riksförbund AARP är de som 
är bäst lämpade för att informera allmänheten om lånets fördelar eftersom pensionärerna har 
stort förtroende för organisationerna. Vidare menar de att lånen måste ges en mer positiv image, 
istället för att kommunicera dem som en sista utväg för pensionärer som vill bo kvar i sina hem. 
(Rodda, Herbert, & Lam, 2000) En artikel i Storbritannien föreslår att produkter som 
hypotekspension borde bli märkta med en symbol av en oberoende extern organisation som 
exempelvis Age Concern. (Terry & Leather, 2001) 
 
I sin rapport påpekar Rodda, Herbert & Lam (2000) att många långivare observerat att den 
generella uppfattningen om hypotekspension som media förmedlar ofta tenderar att vara full av 
varningar om potentiella fallgropar. Samtidigt framhåller media sällan tillräckligt de fördelar som 
lånen kan ge för hushåll i olika finansiella situationer. Uppfattningen delades av de fokusgrupper 
bestående av låntagare som HUD satt samman. De menar att det finns en negativ laddning hos 
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lånet som handlar om extrem finansiell knipa och lånet som ett dåligt beslut. Många låntagare 
nämnde att deras släktingar och vänner likställer hypotekspension med att förlora sitt hem. HUD 
håller med om låntagarnas synpunkter men betonar också vikten av korrekt information om 
lånets kostnader. (Rodda, Herbert, & Lam, 2000) 
 
I USA har konsumentverket varnat de äldre hushållen för ”hantverkare” som erbjuder 
reparationer utan att ta betalt, bara pensionärerna skriver på ett litet dokument. Dokumentet har 
senare visat sig vara ett lån i form av hypotekspension där långivaren tar ut extrema avgifter. 
Caplin menar att bedrägeriet kan vara en av anledningarna till att pensionärernas riksförbund 
AARP inte längre rekommenderar låneformen till sina medlemmar. Bedrägeriet är ännu en 
psykologisk fara som ger hypotekspension dåligt rykte och de redan skeptiska husägarna blir 
svårare att övertyga om lånets fördelar. Pensionärerna är rädda att luras in i en dålig affär. (Caplin, 
2000) 
 
I både Storbritannien och USA visar undersökningar att kundnöjdheten är stor bland dem som 
använder hypotekspension. Många nöjda deltagare menade att lånet höjt deras levnadsstandard 
medan en del missnöjda oroade sig för den finansiella situationen. (Rodda, Herbert & Lam, 2000) 
 
Hypotekspension har funnits i Storbritannien sedan 1970-talet och även om hypotekspension i 
Storbritannien förbättrats under de senaste åren sitter historiska problem kvar i minnet hos 
många britter. Tusentals människor uppmuntrades under 1980-talet att ta ut hypotek på sina hus 
till varierande ränta och investera pengarna i marknadsrelaterade obligationer. Inkomsten från 
obligationerna skulle räcka till att betala räntan på hypoteket samt ge en extra inkomst. Den 
lågkonjunktur som följde gav dock ingen avkastning på obligationerna samtidigt som räntorna 
sköt i höjden och bostadspriserna sjönk. (Terry & Leather, 2001) Produkterna gjordes olagliga 
1990 och konsumentförtroendet har börjat återgå till det normala även om det inte är högt. Det 
var därför en stor utmaning för långivarna när de skulle marknadsföra hypotekspension till en 
början. (The Actuarial Profession, 2001)  
 
En majoritet av gamla människor i Storbritannien influeras mycket av vad som står om 
hypotekspension i tidningar. Det är därför anmärkningsvärt att många tidningar skriver varnande 
artiklar om hypotekspension, trots lånets många positiva egenskaper. Äldre människor i 
Storbritannien är skeptiska när det gäller hypotekspension, bland annat tror de att de riskerar att 
förlora sitt hem någon gång i framtiden. De är även osäkra på långivarna som tillhandahåller 
lånen. (The Actuarial Profession, 2001) Financial Services Authority (FSA) genomförde en 
undersökning under 2004-2005 där de lät en ”mystery shopper” ta reda på hur långivarna 
hanterar potentiella kunder. I 64 % av fallen berättade inte långivarna om de negativa sidorna hos 
hypotekspension och i 67-95 % missade långivarna att fråga olika frågor om de potentiella 
låntagarnas nuvarande ekonomiska ställning, vilket de borde ha gjort för att eventuellt kunna 
föreslå ett annat lån som skulle passa låntagaren bättre. (Financial Services Authority, 2005) 
Undersökningen har dock kritiserats av Council of Mortgage Lenders (2005) som menar att den 
inte representerar hela marknaden av långivare. (Council of Mortgage Lenders, 2005) 
 
The Actuarial Profession (2005) skriver i sin rapport från 2005 att den faktor som kan leda till 
större försäljning av hypotekspension i Storbritannien är attitydförändringar hos konsumenter, 
människor måste acceptera och bli mer medvetna om hypotekspension. I sin rapport från 2001 
menar dock The Actuarial Profession (2001) att medvetenheten om hypotekspension är hög, 
nästan 70 % av alla husägare känner till hypotekspension och 15-20 % överväger att i framtiden 
använda hypotekspension. 
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3.1.4.5 Marknadsföring och reklam 
 
Avsnittet ovan resonerar kring att låneformens efterfrågan är beroende av låneformens anseende 
och människors kännedom om lånet. Med den stora arbetsinsats och låga intäkt som lånen 
genererar för långivarna i USA har de dock inte råd med några större marknadskampanjer. Ändå 
har en del marknadsföring skett för lånet och till största delen sker marknadsföringen i 
massmedia, såsom tv, radio och större tidningar. Det har dock visat sig vara dyrt i förhållande till 
hur många kunder det genererar. Telemarketing anses också vara en dålig taktik då konsumenter 
ofta ser produkterna som erbjuds via telemarketing som lurendrejeri. En välanvänd metod är 
direktbrev där mottagaren kan skicka tillbaka ett frankerat kort eller ringa ett kostnadsfritt 
nummer för att få mer information om lånet. Medan angreppssättet inte är så dyrt så är det heller 
inte speciellt framgångsrikt. Ett annat vanligt sätt för långivarna att nå ut med produkten är att 
deltaga i seminarier på pensionärscenter, i kyrkor och bibliotek för att antingen tala om 
hypotekspension som produkt eller diskutera relaterade ämnen som finansiell planering eller 
långsiktig försäkring. Långivarna försöker också få med artiklar i lokala tidningar och skapa 
kontakter med rådgivare, jurister, finansiella planerare och andra yrkesmän som ger råd till äldre. 
Den mest effektiva marknadsföringstekniken för en långivare som är dotterbolag till en stor bank 
är att referera till hypotekspensionsprodukten när banken skickar ut kontoutdrag. 
 
Trots att hypotekspensionsmarknaden i Storbritannien har ökat de senaste åren har marknads-
föringsutgifterna för lånet minskat sedan 2000, även om man kan se en uppgång under 2004. 
(The Actuarial Profession, 2005)  
 
Flera långivare har noterat att marknadsföring mot pensionärernas barn kan vara mer effektivt 
genom att barnen då kan informera föräldrarna om fördelarna med lånen. En majoritet i HUDs 
fokusgrupper hörde först talas om lånet från familjen, vänner, i den lokala tidningen eller i några 
få fall från pensionärsförbundet AARP. Flera låntagare berättade att deras barn föreslog 
hypotekspension till sina föräldrar så de ska kunna njuta mer av livet och förbli oberoende. 
Rodda, Herbert & Lam, 2000) 
 
Genom sina kända investerare, Stefan Persson, Claes Dahlbäck, Olof Stenhammar, Carl-Johan 
Bonnier, tillsammans med att Erik Åsbrink är styrelseordförande har SH fått en hel del 
medieutrymme. Bolagets första reklamkampanj har synts i DN, SvD och Privata Affärer. Den har 
fallit väl ut och antalet inkommande samtal tredubblades och hittills har 800 personer kommit på 
SH:s informationsträffar. (Rydergren, 2005) 
 

3.1.4.6 Ändrat konsumtionsbeteende 
 
I Storbritannien ser man en tendens mot yngre låntagare och Rowlingson & McKay (2005)  
menar att en orsak kan vara att uppfattningen om arv har ändrats. Många känner inget starkt 
behov av att lämna ett arv till sina barn som ibland är mer framgångsrika, har bättre jobb och mer 
pengar än sina föräldrar. En undersökning om arv som Roseph Rowntree Foundation låtit utföra 
visar att människor mellan 50 och 69 år är de som tycker att det är viktigast att njuta av livet och 
inte tänka på arv. Den grupp som tycker att gamla människor ska vara varsamma med sina 
pengar så de kan lämna ett arv är de som är över 80 år. (Rowlingson & McKay, 2005) Ett annat 
skäl skulle kunna vara att den nya generationen låntagare är mer insatt i investeringar, 
pensionsmedel och olika sparformer, (The Actuarial Profession, 2001) vilket även diskuteras av 
Davey. Hon menar att kommande generationer är vana att hantera skulder som en del av 
vardagen vilket kan göra dem mer benägna att låna pengar på sitt eget hus värde. (Davey, 2005) 
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Befolkningen i Storbritannien får allt bättre hälsa och resultatet blir en högre förväntad 
levnadsålder och en ökad möjlighet till ett aktivt liv efter pensionen vilket leder till ökade utgifter. 
Undersökningar gjorda av Government Actuary´s Department (GAD) visar att kvinnor vid 
födseln år 2000 förväntas bli 80 år gamla och år 2020 förväntas de bli 83 år. Ändå har de flesta 
äldre inga stora planer för sin ålderdom vilket innebär att det är förändringar i levnads- och 
hälsoförväntningar tillsammans med förändringar i den ekonomiska omgivningen som skapar ett 
glapp mellan pensionsmedlen och det faktiska behovet. (The Actuarial Proffession, 2005) 

3.1.4.7 Psykologiska faktorer 
 
Davey (2005) menar att rädsla för vissa framtida händelser verkar hämmande för efterfrågan på 
hypotekspension. Bland annat känner potentiella konsumenter ängslan för risken att förlora sina 
hem och det kapital som tagit dem ett helt liv att spara ihop, för att långivaren ska gå i konkurs 
eller bli uppköpt, för att lagen ska ändras och garantier blir värdelösa, för oetiska långivare som 
gör stora vinster på hypotekspension, att de dör så tidigt att de inte hinner dra fördel av lånet eller 
de dör så sent att allt kapital är slut, att inflation gör att inkomster från hypotekspension gröps ur 
samt att regeringen ändrar sin policy till nackdel för låntagarna. 
 
Alla som tecknar hypotekspension i USA erbjuds rådgivningsprogram för att få tips och hjälp, 
men istället finns risken att programmen skrämmer bort potentiella kunder. Bara tanken på att 
det finns rådgivningsprogram gör sökande till hypotekspension misstänksamma om att lånets 
komplexitet kan komma att stå dem dyrt i framtiden. (Caplin, 2000) 
 
Studier utförda av Department of the Environment i Storbritannien visar att de flesta äldre 
människor vill bo kvar i sina hem om de får hjälp med reparationer, anpassning och vård. (King 
& Leather, 1995) Uppgifterna bekräftas i en undersökning av låntagare i USA som visar att 
majoriteten bland låntagarna valt hypotekspension därför att lånet låter dem bo kvar i sina hus. 
(Rodda, Herbert & Lam, 2000) 
 

3.1.4.8 Sjukdomsproblematik 
 
Många pensionärer i USA oroar sig för försämrad hälsa och framtida medicinska utgifter. Om 
låntagaren blir sjuk kan han eller hon bli tvungen att flytta till ett annat boende som är mer 
lämpat för sjukvård. Är huset redan intecknat vid försäljningen kan det dock bli omöjligt att få 
loss så mycket pengar som krävs för det andra boendet. Försämrad hälsa med lång konvalescens 
på sjukhus kan medföra försummelser av skattebetalningar samt eftersatt underhåll på fastigheten 
vilket kan lämna fastighetsägaren i ekonomiska bekymmer. Långivaren kan vid eftersatt underhåll 
tvinga husägaren att sälja huset vilket kan avskräcka många att teckna hypotekspension. (Caplin, 
2000) 
 
I Sverige har kommunen enligt Socialtjänstlagen skyldighet att tillhandahålla särskilt boende, 
vilket innefattar servicehus, ålderdomshem, gruppboende för demenssjuka samt sjukhem. För att 
få flytta in i något av dessa boenden gör man en ansökan hos kommunen som utreder om 
personen i fråga har tillräckligt stora behov för att beviljas särskilt boende. En svensk pensionär 
är garanterad att ha 4 281 kronor kvar efter att boende- och hemtjänstkostnaderna är betalda, 
detta kallas minimibelopp. Det finns även ett högkostnadsskydd, vilket innebär att avgiften för 
hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård får 
högst uppgå till 1 588 kronor per månad. (Socialstyrelsen, 2006)   
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3.1.4.9 Pensionsinkomst 
 
Undersökningar i Storbritannien visar att landet sparar alldeles för lite pengar för att alla ska få en 
trygg pension och under 2005 har statens pensionspolicy formulerats om med målet att reducera 
proportionen av statlig pension. Beslutet skapar en större belastning på privata och företags 
pensioner. På senare år har emellertid anställda minskat sitt bidrag till företagens pensionsfonder 
och bara knappt hälften av den brittiska populationen i arbetsför ålder har ett pensionssparande 
utöver den statliga pensionen. Både kvalitativa och kvantitativa undersökningar visar ett 
genomgående missförtroende för statlig och privat pension, baserat på brutna löften från staten 
och skandaler i privat sektor. Situationen skapar svårigheter att få människor att börja 
pensionsspara vilket gör att hälften av befolkningen kommer att få mindre inkomst när de går i 
pension. Hypotekspension bör därför få ökad betydelse i framtiden. (The Actuarial Profession, 
2005) 
 
Dagens amerikanska pensionssystem finansieras till största del av egenavgifter, Social Security, 
vilket innebär att den blivande pensionären betalar in skatt i systemet under sitt yrkesverksamma 
liv. Någon amerikansk motsvarighet till vår ATP finns inte. Social security är den viktigaste källan 
till inkomst för äldre, cirka 41 % av deras inkomst består av utbetalningar från Social security. 
Människor med låg personlig inkomst är starkt beroende av Social Security tillsammans med 
sparat kapital och allmänna välfärdsbidrag. För medelinkomsttagare följs Social Security 
inkomster av pension och tillgångar. Äldre med hög inkomst förlitar sig på kapitalinkomster, 
tillgångar, Social Security och pension. Det amerikanska pensionssystemet står inför ett stort 
problem, beräkningar visar att pengarna kommer att vara slut i systemet år 2041. Under 2005 har 
president Bush argumenterat för att en förändring måste göras och att systemet behöver 
privatiseras ungefär som i Sverige. Han argumenterar att pensionssystemet inrättades för många 
decennier sedan och att då människor inte levde lika länge som idag. (AARP, 2005) 
 
I Sverige kan en medborgare inkassera pension från allmän pension, kollektivavtalad 
tjänstepension och privat sparande. Den allmänna pensionen kommer från Försäkringskassan 
och Premiepensionsmyndigheten (PPM) och delas upp i inkomstpension och premiepension. 
Premiepensionen får medborgaren själv placera i fonder hos PPM, men den största delen av den 
allmänna pensionen är inkomstpension. Den allmänna pensionen baseras på medborgarens 
förvärvsinkomst och för den som inte har haft någon förvärvsinkomst, eller en väldigt låg sådan, 
finns ett grundskydd som kallas garantipension, som år 2005 garanterade 7000 kr i månaden före 
skatt. De flesta som förvärvsarbetat har dessutom en kollektivavtalad tjänstepension där 
arbetsgivaren betalar premien för pensionen. Att ha ett privat pensionssparande är frivilligt, och 
storleken bestämmer således medborgaren själv. (MinPension, 2006) 
 

3.1.4.10 Skatter och bidrag 
 
I USA skriver låntagarna på ett avtal där det på en av avtalspunkterna står ”hypotekspension kan 
medföra skattekonsekvenser, påverka behörigheten för nationella och statliga bidragsprogram 
samt inverka på fastigheten och låntagarens arvingar”. Skattefrågorna handlar om att den 
amerikanska skattemyndigheten, IRS, inte ser på låneutbetalningar som inkomst men däremot är 
årliga låneutbetalningar delvis beskattningsbara. Är huset fullt intecknat och säljs med en stor 
vinst måste skatt betalas på vinsten, men eftersom hela försäljningsbeloppet går till långivaren blir 
det svårt för hushållet att betala skatten. (Caplin, 2000) 
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I svensk media är fastighetsskatten en faktor som framställts som betydelsefull för 
hypotekspension. I en artikel i Dagens Industri nämner SHs VD Lennart Grabe att över 50 000 
pensionärer har fått uppskov med att betala fastighetsskatten. (Hellbom, 2005) Fastighetsskatten 
innebär att en fastighetsägare betalar 1 % av taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 % 
av fastighetens marknadsvärde och taxeringsvärdet fastställs vart tredje år. Då bostadspriserna 
gått upp har även fastighetsskatten ökat. Men för att inte tvinga personer att behöva flytta från 
sina bostäder har skatteverket infört en dämpningsregel. Regeln säger att fastighetsskatten 
maximalt får uppgå till 5 % av hushållets gemensamma inkomst så länge taxeringsvärdet inte 
överstiger tre miljoner kr. 
 
Varken i Storbritannien eller USA behandlas månatliga låneutbetalningar som beskattningsbar 
inkomst. Inkomsten påverkar inte heller välfärdsbidragen Social Security, Medicare, Medicaid och 
Supplemental Security Income som finns i USA. Enda kravet är att pengarna måste användas upp 
samma månad som de erhölls. (Terry & Leather, 2001) 
 
Av de sex vanligaste bidragen som finns i Storbritannien för människor i pensionsålder är det tre 
som kan påverkas av hypotekspension. Den vanliga pensionen reduceras inte av att en pensionär 
använder hypotekspension, däremot minskar bidraget från Pension Credit vare sig de lånade 
pengarna betalas som en klumpsumma eller månatliga utbetalningar. (Council of Mortgage 
Lenders, 2005) I mindre omfattning påverkar hypotekspension också de skattelättnader som 
Council Tax Benefit ger samt den hjälp med kostnader för glasögon och tandvård som erbjuds 
till äldre. (The Actuarial Profession, 2001) Ungefär två tredjedelar av alla pensionärer i 
Storbritannien tar emot inkomstkontrollerade bidrag i någon form. Man uppskattar dock att 
hälften av alla pensionärer i Storbritannien är behöriga och därför uppmanas alla pensionärer att 
först se vilka bidrag de är behöriga till innan de tecknar hypotekspension. (The Actuarial 
Profession, 2001) 
 
Bostadstillägg (BTP) är ett bidrag pensionärer i Sverige kan erhålla för att dryga ut sin pension. 
Försäkringskassan fastställer om pensionären har rätt till bidraget som baseras på pensionärens 
bostadskostnad och inkomst. Bostadstillägget uppgår till maximalt 91 % av bostadskostnaden per 
månad, men bara om bostadskostnaden inte överstiger 4 670 kronor för den som är ogift 
respektive 2 335 kronor för den som är gift. Som inkomst räknas inkomst av tjänst, 
näringsverksamhet och kapital samt vissa skattefria inkomster. Vid beräkning av 
bidragsgrundande inkomst görs ett tillägg för den förmögenhet som pensionären eller dess 
make/maka äger. Tillgångar och skulder beräknas på samma sätt som vid skattepliktig 
förmögenhet enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt. Som tillgångar räknas privatbostads-
fastighet och bostadsrätt som inte är pensionärens permanentbostad, aktier, fondandelar samt 
övriga värdepapper, kapitalförsäkringar, bankmedel, fordran i pengar, kontanter över 25 000 
kronor samt bilar och båtar. En privatbostadsfastighet eller bostadsrätt som är pensionärens 
permanentbostad räknas emellertid inte med vid beräkning av förmögenheten. Även skulder med 
säkerhet i permanentbostaden exkluderas vid beräkningen. (Försäkringskassan, 2006) 
 

3.1.4.11 Arv 
 
Viljan att lämna ett arv till sina barn kan vara en anledning för pensionärer till att inte teckna 
hypotekspension. Undersökningar i USA visar att många äldre hushåll endast lever på sin pension 
och att deras bostadshus är det enda av värde de äger. Att inteckna huset gör att de lämnar 
barnen arvlösa. Bäst skulle lånet passa för pensionärer som är ”house rich, cash poor and with no 
children”. Caplin refererar till statistik i USA som visar att 75 % av dem som tecknar 
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hypotekspension inte har några barn. (Caplin, 2000) I Storbritannien är motsvarande siffra 
knappt 50 %.  
 
En undersökning utförd på 2000 människor i Storbritannien visar att två tredjedelar av dem som 
har möjlighet att lämna ett arv efter sig säger att de vill njuta av livet och inte oroa sig över att 
lämna arv efter sig. Lite fler än en fjärdedel menar att de kommer att vara aktsamma med sina 
pengar så att de kan lämna ett arv efter sig. Det är de yngsta och äldsta i undersökningen som 
tycker att det är viktigt att lämna tillgångar efter sig. (Rowlingson & McKay, 2004) 
 
En TEMO-undersökning som belyser svenska folkets tankar om arv, visar att majoriteten av 
svenska folket tycker att äldre inte ska behöva vara återhållsamma med sina tillgångar för att de 
efterlevande ska få ärva pengar. 75 % av människor över 60 år stod för den åsikten. Majoriteten 
anser också att det är rätt att pensionärer lånar på sin bostad för att få mer att leva för. 
Acceptansen av lånen var högre bland stockholmare än bland personer i övriga landet. 
Undersökningen visar att trenden går mot att de yngre generationerna kommer att lämna mindre 
i arv än de äldre generationerna gör idag. (Ehlin, 2005) 
 

3.1.4.12 Sammanfattning 
 
I det här avsnittet om tidigare studier har vi berört faktorer som enligt forskning i Storbritannien 
och USA haft stor påverkan på hypotekspension och dess efterfrågan. Avsnittet började med en 
beskrivning av hur lånet är utformat i Storbritannien och USA för att möjliggöra för läsaren att 
göra jämförelser med den svenska produkten. Vidare redogjordes för marknadspotentialen i 
Storbritannien, USA och Sverige. Följande uppställning är en sammanfattning av ovan nämnda 
faktorer. 
 
Lånets utformning – Forskare menar att efterfrågan på hypotekspension skulle öka om 
lånegränserna höjdes och transaktionskostnaderna sänktes.  
 
Statlig inblandning och regleringar – Staten borde engagera sig mer i låneformen, bland annat 
genom att stödja en standardisering av hypotekspension. I Storbritannien finns flera aktörer som 
reglerar marknaden för hypotekspension för att skydda låntagare.  
 
Motstånd mot lån – Människor vill inte belåna sitt hus när de äntligen betalat av sina lån. De 
flesta vill bara använda hypotekspension för nödsituationer och seriösa saker, inte till 
vardagskostnader.  
 
Lånets anseende – Efterfrågan på hypotekspension är beroende av ökad kännedom av lånet 
samt ett positivt anseende. Många har dock fått en dålig bild av hypotekspension på grund av 
media, negativ uppfattning hos släkt och vänner samt bedragare. 
 
Marknadsföring och reklam – Marknadsföringen är för dyr i förhållande till hur många lån det 
genererar. Det är bättre att informera via bland annat pensionärsförbund, kyrkor och till 
pensionärernas barn.    
 
Ändrat konsumtionsbeteende – Befolkningen får allt bättre hälsa, och högre förväntad 
levnadsålder ger möjlighet till ett aktivt liv vilket kostar pengar. Äldre tänker allt mindre på att ge 
arv till sina barn som ändå har bättre jobb och mer pengar än de själva. Den nya generationen 
låntagare är mer insatta i investeringar, pensionsmedel, sparformer och skulder.  



REFERENSRAM 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

  26   

 
Psykologiska faktorer – Pensionärer känner rädsla inför flera saker, bland annat att bli lurade av 
långivaren. Gamla människor tecknar hypotekspension för att kunna bo kvar i sina hus.  
 
Sjukdomsproblematik – Äldre i USA oroar sig för försämrad hälsa och att inte ha råd att flytta 
till ett sjukhem om det nuvarande boendet är intecknat av hypotekspension. 
 
Pensionsinkomst – Minskad statlig pension i Storbritannien kan leda till ökad efterfrågan för 
hypotekspension.  
 
Skatter och bidrag – Medan de brittiska bidragen minskar vid utbetalning av hypotekspension 
påverkas inte de amerikanska bidragen. Fastighetsskatten i Sverige framställs som betydelsefull 
för efterfrågan på hypotekspension.  
 
Arv – En majoritet av dem som tecknar hypotekspension har inga barn. Undersökningar visar att 
människor hellre njuter av livet än att tänka på att lämna ett arv efter sig.  
 
 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 
 
Nedan redovisas de modeller vi funnit relevanta för undersökningen, och avsnittet är en del av 
den teoretiska grund som analysen tar avstamp ifrån.  
 

3.2.1 Kundupptagningsprocessen 
 
Enligt en teori om ”early adopters.” (Kotler, 2000) 

• tar potentiella kunder olika lång tid på sig att prova en ny produkt efter att de fått vetskap 
om den.   

• har ”early adopters” vissa gemensamma egenskaper som skiljer sig ifrån ”late adopters”. 
• finns det effektiv media för att nå ”early adopters” 
• tenderar ”early adopters” att vara opinionsbildare och hjälper till att marknadsföra den 

nya produkten till andra potentiella kunder. 
 
Uppsatsen tar hjälp av tre teorier för att identifiera ”early adopters”: Steg i upptagningsprocessen, 
Skillnad i hur redo individer är att ta upp nya produkter, samt Faktorer som påverkar produktens 
acceptans. Syftet med att använda teorierna är att analysera hypotekspensions möjligheter till att 
utnyttja denna kundgrupp för att nå fler kunder.  
 

3.2.1.1 Steg i upptagningsprocessen  
 
Teorin fokuserar på den mentala processen som individer går igenom från att de exponeras för 
produkten tills de tar produkten i bruk. Man har observerat att personer som tar nya produkter i 
bruk går igenom fem steg:  
1. Medvetenhet – Konsumenten blir medveten om den nya produkten men har dåligt med 
information. 
2. Intresse – Konsumenten är intresserad av att söka information om den nya produkten. 
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3. Utvärdering – Konsumenten överväger att prova den nya produkten. 
4. Test – Konsumenten provar produkten för att uppskatta produktens värde 
5. Upptagning – Konsumenten bestämmer sig för att använda produkten till fullo.  
 
Företaget som tillhandahåller produkten bör observera hur kunderna rör sig mellan stegen och 
försöka förhindra att de fastnar vid något steg.  
 

3.2.1.2 Skillnader i hur redo individer är att pröva nya produkter  
 
Rogers definierar en persons innovationsförmåga som ”nivån som en person tidigare tar upp nya 
produkter jämfört med andra medlemmar i samma sociala system”. Inom varje produktområde 
finns det konsumtionspionjärer och ”early adopters”. Konsumenter kan klassificeras efter olika 
kategorier. Rogers delar in dem i fem grupper, se bild 1 nedan.  
 
 

 
Bild 2. Time of adoption of Innovations (Porter. 2000) 

 
 
 
Innovators – tar risker, vill pröva nya idéer 
Early adopters – möts av respekt, de är opinionsbildare. Tar upp nya idéer tidigt men försiktigt. 
Early majority – medvetna, tar upp nya idéer före genomsnittet men är sällan ledare. 
Late majority – skeptiska, tar upp en innovation först efter att majoriteten har testat. 
Laggards – bundna till tradition, misstänksamma mot förändring, umgås med likasinnade 
traditionsbundna. Tar bara upp innovationer när de blivit ett mått på själva traditionen.  
 
Företaget bör hitta gemensamma demografiska, psykologiska och media för ”Innovators” och 
”Early adopters” och kommunicera direkt till dem. Vissa sällskap har högre grad av ”Early 
adopters”, de tenderar att vara yngre, ha högre social status och en bättre finansiell position. 
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3.2.1.3 Faktorer som påverkar produktens acceptans  
 
Vissa produkter tar konsumenter till sig direkt medan andra tar lång tid för konsumenter att 
acceptera. Fem faktorer påverkar hur snabbt en innovation antas av marknaden.  
 
Relative advantage – till vilken nivå den nya produkten är överlägsen befintliga produkter.  
Compatibility – till vilken nivå den nya produkten stämmer överens med individers värderingar 
och erfarenheter. 
Complexity – till vilken nivå den nya produkten är svår att använda och förstå.  
Divisibility – till vilken nivå den nya produkten kan prövas under en begränsad period.  
Communicability – till vilken nivå den nya produktens fördelar är observerbara och 
kommunicerbara till andra.  
 
Andra faktorer som påverkar produkten är kostnad, risk, osäkerhet, vetenskapligt erkännande 
och socialt godkännande. För att lyckas med produkten bör alla faktorerna undersökas och de 
viktigaste måste få full uppmärksamhet. 
 

3.2.2 Branschkonkurrens 
 
Uppsatsen belyser hur olika faktorer påverkar efterfrågan på produkten hypotekspension på den 
svenska marknaden och en viktig fråga är produktens konkurrensförmåga. Både i förhållande till 
leverantörer, kunder, substitut och vilka för- och nackdelar konkurrensen från nya företag på 
marknaden för med sig. Porters femkraftsmodell (1983) analyserar dessa fenomen, han menar att 
konkurrensläget i en bransch beror på fem primära konkurrenskrafter, se bild nedan. Den 
samlade styrkan av dessa krafter bestämmer den slutliga vinstpotentialen i branschen. Modellen 
beskriver hur ett företag ska konkurrera men vi avser att applicera teorin på produkten 
hypotekspension vilket i dagsläget omfattar två konkurrerande företag.  
 
Porter menar att utvecklandet av en konkurrensstrategi innebär att man utvecklar en ”generell 
formel” för hur ett företag skall konkurrera, vilka syften det skall ha och vilken politik som krävs 
för att målen skall realiseras. (Holm, 2002) En konkurrensstrategi är en kombination av de mål 
och syften företaget eftersträvar och de medel som används. Porters femkraftsmodell visar att 
konkurrensens intensitet är en funktion av samspelet mellan fem primära konkurrenskrafter. 
De fem konkurrenskrafterna speglar det faktum att konkurrensen i en bransch sträcker sig långt 
bortom de agerande parterna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 3. Porters femkraftsmodell 
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Modellen skildrar den strukturella situationen i en bransch, där den mittersta rektangeln illustrerar 
den interna konkurrensen inom branschen. Vertikalt sett attackeras branschen från två håll. Dels 
finns det hot från potentiella etablerare som i dagsläget står utanför branschen men som har 
möjlighet att etablera sig, dels av substitut, vilket är allt som kan fylla samma funktion som 
branschens utbud. Horisontellt sett finns två påverkande element, leverantörer och köpare, vilka 
båda eftersträvar möjliga villkor i sitt utbyte med branschen. Villkoren bestäms av hur stark 
förhandlingsstyrka var och en av parterna har. Branschens företag måste alltså bevaka sin 
situation från två håll, vertikalt och horisontellt. I kraftigt växande branscher brukar motiv för 
inre konflikter saknas, men så fort marknadsläget ändras och branschen börjar nå ett 
mättnadsstadium blir läget annorlunda och konkurrensen ökar och blir hårdare. När branschen 
sedan börjar ana en stagnering finns det en överhängande risk för stora inbördes stridigheter.  
 
Att skydda sig mot nyetablering kan man göra på flera sätt, bland annat genom stordriftsfördelar 
eller genom differentiering av utbudet.  Att skydda sig mot hot från substitutvaror är ofta svårt. 
Dessa hot är svåra att upptäcka och när man väl upptäckt dem kan det redan vara för sent. Här 
ska man se till funktionen som produkten har och inte själva produkten i sig. Köpares och 
leverantörers förhandlingsstyrka kan man säga är en maktkamp. Köpare har stor 
förhandlingsstyrka när de är storköpare, när de berörs av få eller låga kostnader vid byte av 
leverantör, när de är relativt oberoende av den produkt som branschen tillhandahåller och att de 
är välinformerade om vilka alternativ som finns. Leverantörer har ofta stor makt då de är få, om 
branschen som kund inte är så viktig, om det leverantörerna erbjuder är en viktig eller omistlig 
del i köparens verksamhet, om leverantören utgör ett trovärdigt hot om vertikal integration 
framåt.  
 

3.3 Summering av teoretisk referensram 
 
Tidigare studier och de teorier vi tagit fram är utgångspunkten inför uppsatsens 
resultatredovisning, analys och slutsats. Det är den teoretiska referensramen som uppsatsen 
bygger undersökningen på. De frågor som ställs och det som avses att undersökas i intervjuerna 
har sin utgångspunkt i tidigare forskning i Storbritannien och USA, samt de två teorier och 
modeller som valts. Referensramen och empirin är sedan utgångspunkten i undersökningens 
analysdel. Uppsatsens slutsatser sammanfattar de resonemang som kommit fram ur analysen och 
förhoppningsvis kan slutsatser dras om vilka faktorer som verkar hämmande respektive 
främjande för låneformen hypotekspension på den svenska marknaden.  
 
Teorierna vi har valt att använda hjälper oss att förstå till vilka kunder produkten ska rikta sig till. 
Produktens konkurrensförmåga spelar en avgörande roll för vilka möjligheter hypotekspension 
har att bli en efterfrågad produkt i Sverige. Det är viktigt att poängtera att teorierna endast 
används som en referensram, de är med andra ord inte applicerbara på ämnet fullt ut, men vi 
finner dem ändå relevanta att använda som utgångspunkt i studien. Utifrån den teori och de 
studier vi har läst och använder oss av, har vi utformat våra frågor och fokuserat på det som vi 
anser har betydelse och är intressant.  
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3.3.1 Tidigare studier 
 
De tidigare akademiska studierna gjorda i Storbritannien och USA har en mycket central roll i 
undersökningen. Studierna pekar på många olika faktorer som har haft betydelse för hur 
produkten tagits emot och lyckats på de engelska och amerikanska marknaderna. Många av de 
frågor vi ställt vid våra intervjuer har sitt ursprung därifrån. Frågorna handlar bland annat om 
arvsfrågan, lånets påverkan på bidrag och förändrat konsumentbeteende. Detta gäller både vid 
intervjuer med pensionärer, SH och SEB. Vi har också utifrån dessa studier ställt frågor om 
konkurrenter och konkurrerande produkter samt en eventuell inblandning från staten. 
 

3.3.2 Kundupptagningsprocessen 
 
Hypotekspension är en ny produkt i Sverige som vänder sig till en tidigare bortprioriterad 
målgrupp. Därför har de företag som tillhandahåller lånet i ett så här tidigt skede svårt att 
uppskatta hur stor efterfrågan på produkten kommer att bli. Eftersom lånet är ett nytt begrepp 
borde efterfrågan till en början bero på marknadens kunskap och uppfattning om produkten. Det 
är därför viktigt för de företag som tillhandahåller lånet att snabbt kommunicera sin produkt till 
potentiella kunder. I denna fråga fokuserar vi på vilka SH och SEB vänder sig till, vilken som är 
deras egentliga marknad samt hur de marknadsför sig. Inledningsvis tar teorin upp olika steg i 
upptagningsprocessen, vilket handlar om hur lång tid det tar att ”fånga” upp kunderna. Syftet 
med att använda teorierna är att analysera hypotekspensions möjligheter till att utnyttja 
kundgruppen för att nå fler kunder. Teorin fokuserar även på hur olika faktorer påverkar 
produktens acceptans på marknaden. I våra intervjuer med pensionärerna vill vi skaffa oss en 
uppfattning om hur de ställer sig till produkten i största allmänhet. Stämmer pensionärers 
värderingar överens med hur produkten är utformad, samt om hypotekspension är en produkt 
som är svår att förstå sig på. Detta kan vi även få fram i våra intervjuer med SH och SEB, men 
bilden som de ger är inte lika objektiv. Andra faktorer som påverkar produkten både främjande 
och hämmande är kostnad, risk, osäkerhet och socialt godkännande. Våra frågor är utformade 
kring detta.  
 

3.3.3 Branschkonkurrens 
 
En viktig fråga rörande huruvida produkten kommer att lyckas på den svenska marknaden är 
produktens konkurrensförmåga. Detta gäller både i förhållande till leverantörer, kunder, substitut 
och vilka för- och nackdelar konkurrensen från nya företag på marknaden för med sig. Modellen 
beskriver hur ett enda företag ska konkurrera men vi avser att applicera teorin på produkten 
hypotekspension vilket i dagsläget omfattar två konkurrerande företag.  
 
I detta avseende utforskar vi hur konkurrensen ser ut på marknaden, fokuserar på olika 
produktfrågor, pensionärers (köparens) förhandlingsstyrka, det vill säga hur ”beroende” kunderna 
är av produkten.  
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4 Resultatredovisning & Analys 
 

 _________________________________________________ 
Avsnittet är utformat enligt ordningsföljden på de faktorer som angivits i 
referensramen. För att läsaren på ett enkelt och strukturerat sätt ska 
kunna följa de tankegångar och uppfattningar som empiriinsamlingens 
respondenter har kring faktorerna redovisas olika citat och meningar ur 
intervjuerna. Efter vi redovisat resultatet av varje faktor analyseras, med 
utgångspunkt i referensramen, svaren från intervjuerna. Under 
empiriinsamlingen har det utöver faktorerna i referensramen framkommit 
faktorer som våra respondenter anser är av viktig karaktär, vilka 
redovisas sist i kapitlet. Intervjuerna i sin helhet och en kortare 
presentation av respondenterna finns i bilaga 2-5. 
 

4.1 Marknadspotential 
 
Respondenterna berättar om vilken hypotekspensions egentliga marknad är samt MC förklarar 
hur hypotekspension kommer att lyckas på den svenska marknaden och om lånet är en produkt 
som behövs i bankernas produktportfölj. 
  

• Charlotte Norlander, (nedan kallad CN), SH: ”Just nu finns vi bara i Stockholm men vi 
har för avsikt att expandera till områden där man ser en positiv utveckling på 
fastighetsvärden. De områden som är särskilt intressanta är Göteborg, Skåne och 
Södermanland. Avfolkningsbygder är inte intressanta. Vi måste kunna hantera alla kunder 
och vill kunna träffa alla kunder och veta att det är den personen som skriver på som 
verkligen också ska ha pengarna. Vi har inga planer på att expandera utanför Sverige, vi 
måste först och främst kunna hantera situationen här.” 

• Mattias Carlsson (nedan kallad MC), SEB: ”Vi vänder oss till hela Sverige, men i 
praktiken inte.” 

• MC: ”Jag tror dock inte att det kommer att gå bättre här eftersom pensionärer i Sverige 
överlag har det bättre ställt än i dessa länder, vi har högre pensionsinkomster här. I 
England har man dessutom större värden i fastigheter. Medelfastigheten i England är 
värd 280 000 pund (cirka 3,7 miljoner kronor) och i Sverige är det knappt över 1 miljon”.  

• MC: ”Jag tror inte att man ”behöver” produkten i dag, 2005, men däremot tror jag att den 
behövs år 2010”.   

 
Analys 
 
Både SH och SEB vänder sig till äldre bostadsägare i hela Sverige, men intervjuerna visar att de 
prioriterar områden med höga fastighetsvärden som Stockholm, Göteborg, Skåne och 
Södermanland. I Sverige finns en halv miljon bostäder som ägs av människor över 65 år, men alla 
kan därmed inte ses som potentiella kunder. Hypotekspension blir i stället en produkt för kunder 
i städer och regioner där fastighetspriserna kraftigt ökat och stora värden eller vinster finns låsta i 
fastigheterna, vilket minskar lånets efterfrågan. Fastighetspriserna i Stockholm har diskuterats i 
media och enligt Bengt Turner, professor i ekonomi med inriktning på fastighetsmarknaden, är 
Stockholms bostadsmarknad inne i en så kallad bostadsbubbla. (Öhrn, 2005) Om hypotesen 
skulle vara sann och bubblan spricker försvinner förutsättningarna för hypotekspension och 
produkten förlorar sitt huvudsakliga syfte. Skulle fastighetspriserna sjunka blir låneformen mindre 
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attraktiv eftersom storleken på lånebeloppen baseras på fastighetens marknadsvärde. Speciellt SH 
är beroende av en positiv prisutveckling på fastigheter då de endast har hypotekspension som 
produkt och de garanterar att ingen kund ska kunna bli skuldsatt av lånet vid en försäljning.  
 

4.2 Faktorer som påverkar efterfrågan 
 

4.2.1 Lånets utformning 
 
Under intervjuerna med SH och SEB ställdes inga frågor om förändringar av lånestorleken och 
transaktionskostnaderna eftersom detta troligtvis är för tidigt att uttala sig om då låneformen är 
ny i Sverige. Däremot svarade respondenterna på frågan om de på sikt kunde tänka sig utveckla 
produkten åt något håll.  
 

• CN: ”Ja, det är tänkbart. Korrigeringar skulle kunna vara åldern från då lånet kan ingås, 
procentsatser, utbetalning per månad i stället för en klumpsumma osv. Men just nu 
kommer vi inte att ändra på något”. 

• MC: ”Det är möjligt. Eftersom vi har ett så kallat fasträntelån kan det ligga till vår nackdel 
vid ett högt ränteläge, så en eventuell modifiering av produkten skulle kunna vara möjlig 
vid en situation som denna”.   

 
Analys 
 
Precis som i USA finns hos både SH och SEB gränser för hur mycket en kund får låna, 
lånebeloppet beror på låntagarens ålder och fastighetens marknadsvärde. I referensramen 
diskuterar Caplin kring att ett ökat lånebelopp skulle öka lånets efterfrågan eftersom många yngre 
pensionärer vill utnyttja en större del av sitt ökade fastighetsvärde än de nu tillåts göra. 
Lånebeloppen är uträknade så att fastighetsvärdet allt eftersom täcks upp av ränta, och tas ett för 
stort lånebelopp ut för tidigt kommer inte husets värde att kunna täcka upp för hela skulden. 
Intervjun med CN visar att SH kan tänkas ändra procentsatser för lånet. Om varje kund skulle få 
belåna en högre procentsats av värdet på huset skulle långivarens totala utlånade belopp öka 
vilket förstås är lönsamt. För SH borde det dock inte vara möjligt att ta hänsyn till önskemål om 
högre lånebelopp eftersom de har en skuldfrigaranti. Däremot får SEB tillbaka andra värden i 
låntagarens dödsbo om den totala skulden skulle överstiga husets försäljningsvärde. Tanken på att 
skulden till SEB får utmätas från dödsboet medför troligtvis att låntagare i Sverige, åtminstone 
hos SEB, inte är intresserade av högre lånebelopp vilket gör att faktorn inte verkar hämmande på 
det svenska lånets efterfrågan.  
 
Skillnaden mellan transaktionskostnaderna i Storbritannien och USA kontra Sverige är betydande. 
Både Storbritannien och USA bedöms ha så höga kostnader att små lån inte anses löna sig vilket 
därmed blir en hämmande faktor för lånets efterfrågan. SEB tar inte ut någon uppläggningsavgift 
alls då alla deras fasta kostnader är inbakade i räntan och SH tar ut en uppläggningsavgift på 4000 
kronor, vilken får anses som liten i förhållande till uppläggningskostnaderna i ovan nämnda 
länder. Då SH har en minimilånegräns på 100 000 kronor blir uppläggningsavgiften procentuellt 
inte så stor och borde därför inte påverka kunder att inte vilja teckna lånet. Eftersom lånet är dyrt 
att tillhandahålla och förtjänsten för långivarna först kommer efter flera år kanske SH har en låg 
avgift under lånets introduktionsperiod som de sedan höjer när lånet blivit mer etablerat. Högre 
uppläggningskostnader kan stimulera andra långivare att komma in på marknaden och med ökad 
konkurrens pressas marginalerna och transaktionskostnaderna sänks, vilket främjar lånets 
efterfrågan.  
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4.2.2 Statlig inblandning och regleringar  
 
Undersökningens pensionärsrespondenter blev tillfrågade om de skulle få mer förtroende för 
produkten om staten gick in som en garant. Ingen av de tillfrågade pensionärerna ansåg att 
produkten skulle bli mer attraktiv om staten var inblandad. De flesta ansåg dessutom att det inte 
går att lita på staten. 
 

• R2: ”Nej, jag tycker SEB känns lika säkert som staten. Fast å andra sidan kan man fråga 
sig hur mycket man egentligen kan lita på staten?”  

• R5: ”Nej, inte med den regering som vi har idag”.  
• MC: ”Vi vill inte ha någon inblandning från staten. I England har man helt andra 

traditioner än vad vi har här i Sverige”.  
• CN: ”Vi är glada att vi är privata och känner inte att vi behöver staten till hjälp. I England 

finns en etisk kod som bankerna och låneinstituten ska följa, Safe home income plan 
(SHIP). Vi utarbetar nu vår egen kod som vi hoppas att alla som erbjuder pensionärslån 
ska följa. Det är olyckligt om konkurrenterna inte kommer att följa denna.”  

 
Ovanstående svar gjorde att vi behövde fråga MC ifall SEB kommer att följa den policy SH 
arbetar fram. 
 

• MC: ”Vi kommer inte att följa den som SH tagit fram, utan vi har en egen policy som vi 
här på banken tagit fram. I USA och England är det mycket mer vanligt att man har etiska 
koder och den traditionen har vi inte här i Sverige”. 

 
Analys 
 
I USA var det staten som introducerade hypotekspension, medan de banker som tillhandahåller 
lånet i Storbritannien och Sverige är privata. Forskare i Storbritannien diskuterar kring att staten 
borde arbeta för att ta fram en standardiserad låneprodukt som enligt dem skulle ge en mängd 
fördelar för konsumenterna. Att döma av de svar våra respondenter gav, verkar inte staten vara 
en faktor som skulle kunna främja ökad efterfrågan på hypotekspension i Sverige. Det kan både 
bero på att staten har ett lågt förtroende eller att näringslivet har ett högt förtroende hos 
respondenterna. Enligt pensionärsrespondenterna kan man inte lita på staten och därför tror de 
inte på en reglerad produkt. Ett standardiserat lån skulle dock kunna ge en trygghet med staten 
som välkänd garant, vilket SH har svårt att göra eftersom få människor känner till det nystartade 
företaget.  
 
Som säkerhet för låntagare i Storbritannien finns flera organ som reglerar hypotekspension och 
dess 30 långivare. Med endast två aktörer på den svenska marknaden är säkerhetsbehovet av en 
gemensam reglering inte akut eftersom företagen troligtvis inte skulle ge sig in på en ny marknad 
med en produkt som ger utdelning först efter flera år om de ville lura en massa pensionärer på 
pengar. Dessutom har SEB redan mycket förtroendekapital som en av Sveriges största banker. 
Om efterfrågan på lånet ökar och oseriösa aktörer ger sig in på marknaden för att tjäna snabba 
pengar kan det bli viktigt med ett gemensamt regelverk. Det kan dessutom vara svårt att i ett 
tidigt skede utveckla en gemensam policy för lånet eftersom det tar tid att anpassa lånet efter de 
kriterier som konsumenter på den svenska marknaden efterfrågar. Däremot skulle en gemensam 
reglering kunna få potentiella kunder att känna förtroende för lånet, vilket kan underlätta i 
introduktionsfasen och främja lånets efterfrågan.  
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4.2.3 Motstånd mot lån 
 
Majoriteten av pensionärsrespondenterna anser att det inte känns tungt att belåna sitt boende 
igen, ingen av dem hade däremot några tankar på att teckna hypotekspension. Två av 
respondenterna ansåg dock att det vore en bra lösning om de var barskrapade eller i behov av 
pengar. 
 

• R1 svarar på frågan om det känns tungt att belåna sitt boende när man betalat av alla lån: 
”Nej eftersom jag inte behöver betala ränta. Räntan drabbar ju inte mig”. 

• R2 svarar på frågan om det känns tungt att belåna sitt boende när man betalat av alla lån: 
”Nej man utnyttjar ju bara de tillgångar man har. Det är som att ta ut pengar på banken 
tycker jag”. 

• R4 svarar på frågan om det känns tungt att belåna sitt boende när man betalat av alla lån: 
”Nej, om investeringen är nödvändig och medför förbättring”.  

• R8 svarar på frågan om att välja en vanlig bank eller hypotekspension: ”Det beror på 
räntan”. 

• CN svarar på frågan om anledningen till varför kunderna tecknar lånet: ” Vissa vill lösa in 
gamla dyra lån....” 

 
Analys 
 
Rapporter i både Storbritannien och USA åskådliggör hur gamla människors motstånd mot att 
teckna lån efter att de blivit skuldfria inverkar hämmande på hypotekspensions efterfrågan. 
Däremot visar uppsatsens undersökning av pensionärer att en majoritet inte tycker att det känns 
tungt att belåna sitt boende igen, speciellt inte om det är en nödvändig investering. Tillsammans 
med uppgifter från intervjun med CN på SH framkommer att inställningen till lån bland äldre 
kan bero på flera nämnare, bland annat av vilken anledning de ska teckna lånet. Precis som i 
Storbritannien visar uppsatsens empiriinsamling att äldre vill låna pengar till något nödvändigt 
och seriöst och inte till vardagskostnader. Därmed kan slutsatsen dras att så länge äldre i Sverige 
lånar till ett specifikt och seriöst ändamål finns inget motstånd mot lån.  
 
Motståndet mot lån kan troligen få olika effekter på hypotekspensions efterfrågan beroende på 
hur hög räntan är, precis som en av pensionärsrespondenterna säger. I takt med att räntorna 
stiger borde motståndet mot hypotekspension öka vilket hämmar efterfrågan på lånet. Sjunker 
räntorna gäller troligtvis ombytta förhållanden.  
 

4.2.4 Lånets anseende 
 

Enligt både CN och NI har insäljningsprocessen gått fortare än väntat. De nämner också att det 
är stor uppslutning kring SH:s informationsmöten.  
 

• NI: ”… Insäljningsprocessen har även varit kortare och gått snabbare än väntat”. 
 
En övervägande del av undersökningens respondenter anser att de har förtroende för 
låneformen. 
 

• R6: Ja, de är väl inte annorlunda än andra banker.  
• R8: Ja, man har förtroende för en bank.  
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Analys 
 
Flera av pensionärsrespondenterna känner förtroende för låneformen, kanske för att den ena 
långivaren är en välkänd bank. Om hypotekspension blir lika accepterat i samhället som ett 
vanligt banklån kommer troligtvis låneformens efterfrågan att öka. I både Storbritannien och 
USA har kundnöjdheten bland låntagarna varit stor och ett sätt att få människor medvetna om 
låneformen i Sverige kan vara att använda sig av nöjda referenskunder i större utsträckning än 
vad man gör idag. För att få ett gott anseende kan de svenska långivarna, men framför allt SH, 
göra som forskare i USA rekommenderar, utbilda allmänheten med hjälp av pensionärsföreningar 
och andra allmänt accepterade organ. I USA har många människor fått en negativ bild av lånet 
och enligt flera amerikanska långivare beror det på en orättvis behandling av lånet i media. Nu 
när lånet fortfarande är ganska okänt i Sverige krävs att det framställs i positiva ordalag i media, 
vilket det mestadels gjorts. De flesta artiklar som skrivits har behandlat låneformen och företaget 
SH eftersom de var pionjärer på marknaden samtidigt som SH tycker att insäljningsprocessen 
gått fortare än väntat och de är belåtna med responsen deras lån fått hittills. Det tyder på att lånet 
fått ett positivt bemötande hos många människor och därmed ett gott anseende vilket har främjat 
efterfrågan.  
 
För SH:s del har många tidningsartiklar nämnt hur några av Sveriges mest kända affärsmän 
investerat i SH vilket borde fungera som en trygghetsfaktor och höja lånets anseende eftersom de 
flesta inte förväntar sig att bli lurade av dessa framgångsrika investerare. Att SEB introducerat sitt 
lån, bolån 65+, borde hjälpa låneformen till ett ännu bättre anseende då SEB redan är en 
etablerad och välrenommerad bank som många människor har förtroende för. Alla faktorer som 
höjer lånets anseende torde ha en positiv inverkan på lånets efterfrågan. Då lånets anseende ökar 
blir det mer socialt accepterat att teckna hypotekspension samt att fler personer blir nyfikna och 
intresserade. 
 

4.2.5 Marknadsföring och reklam 
 
Precis som i USA har varken SH eller SEB lagt ner stora resurser på marknadsföring av lånet.  
 

• NI svarar på frågan om hur produkten säljs och marknadsförs: ”Annonsering och 
direktreklam vilket syftar till att få hit potentiella kunder”. 

• MC: ”Nej, praktiskt taget ingenting. Vi har använt oss lite av media för att marknadsföra 
oss och utbildat kundrådgivarna och utarbetat noggranna produktbeskrivningar”. 

 
Hälften av pensionärsrespondenterna har kommit i kontakt med hypotekspension tidigare.  
 

• R1: ”Genom tidningen, DN. Det mesta i tidningen har varit förtäckt reklam tycker jag 
helsidor osv. Sen har jag sett produkten på TV”.  

• R8: ”Nej”. 
 
Analys 
 
Med den stora arbetsinsats och låga intäkt som lånen genererar har långivare i USA inte råd med 
några större marknadsföringskampanjer. Långivarna tycker att det är för dyrt att annonsera i TV 
och stora tidningar i förhållande till hur många fler lån det genererar. Även i Sverige har 
marknadsföringen varit stillsam men medan SEB kan lita på sin storhet som bank måste SH 
marknadsföra sig mer för att kunderna ska få kännedom om dem som företag. Eftersom 
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produkten inte fyller samma syften för de båda företagen är det av olika vikt för dem att 
marknadsföra själva produkten. SH är helt beroende av att potentiella kunder känner till deras 
produkt, vilket de också måste kommunicera ut. I SH:s uppstartningsskede arbetar företaget med 
att ge potentiella kunder information om produkten och sig själva. Om företaget sedan har tur 
kan så kallade early adopters marknadsföra produkten gratis. Precis som i USA kan de använda 
sig av pensionärsklubbar, kyrkor och bibliotek för att kommunicera sin produkt.  
 
För SEB är det lättare att hitta nya kunder tack vare bankens tidigare kunder och stora 
kunddatabas. Precis som bankerna i USA gjort kan de marknadsföra produkten via kontobesked 
till befintliga kunder. De har också sin kunddatabas som de kan göra utskick ifrån. På så sätt kan 
SEB få tidigare kunder att teckna lånet. För SEB påverkar inte anonym reklam och 
marknadsföring efterfrågan på lånet på samma sätt som för SH, de kan satsa mer på personligt 
riktad information om lånet till redan befintliga kunder. Genom att skapa kunskap om 
låneformen hos potentiella kunder kan företagen troligtvis öka efterfrågan på sina lån. Därmed är 
marknadsföring främjande för båda långivarnas produkt, deras marknadsföringsåtgärder skiljer 
sig bara något åt.  
 

4.2.6 Ändrat konsumtionsbeteende  
 
De tre personer vi intervjuat från SH och SEB delar uppfattningen om att många låntagare 
troligtvis tecknar lånet för att ha råd att göra något kul, som till exempel att resa. Respondenterna 
svarar på vilka de vanligaste anledningarna är till att teckna lånet. 
 

• Nils Ingmarsson (nedan kallad NI), SH: ” Alla faktorer som gör det dyrare att leva 
påverkar, både fastighetsskatt och dyrare elpriser. Men anledningarna till att teckna lånet 
kan vara allt från att vilja klara löpande utgifter till att åka iväg och resa”. 

•  MC: ” Människors värderingar håller på att förändras i dag. Dagens 65-70-åringar vill 
göra av med pengar till skillnad från dem som är äldre och mer sparsamma. Detta tror jag 
kommer att bli ännu mer tydligt framöver, eftersom det i dag är mycket mer legitimt att 
göra av med pengar än vad det var för 10-20 år sedan”. 

• CN: ”Vissa vill lösa in gamla dyra lån, andra vill bara göra något kul…”  
 
Analys 
 
Både vår referensram och respondenterna från SH och SEB talar om ett förändrat 
konsumtionsbeteende, vilket förstärks av TEMO-undersökningen som visar att 75 % av 
människor över 60 år tycker att äldre inte ska behöva vara återhållsamma med sina tillgångar för 
att de efterlevande ska få ärva pengar. Många äldre har barn som i hög grad tjänar mer pengar än 
sina föräldrar och därför behöver de gamla inte känna sig tvungna att leva sparsamt för att kunna 
lämna ett arv efter sig. Enligt MC vill dagens nyblivna pensionärer göra av med mer pengar till 
skillnad från de som är äldre, samtidigt som det också är mer legitimt att göra av med pengar idag 
och resonemanget bör bidraga till att efterfrågan på hypotekspension ökar. I framtiden kan man 
också tänka sig att fler gamla väljer att använda sig av hypotekspension då de som blir 
pensionärer om 20 år har en helt annan erfarenhet från datorer och Internet. De har därmed 
lättare att ta reda på och jämföra information från olika låneupplägg och behöver inte känna 
samma rädsla för att bli lurad som vissa pensionärer idag gör enligt en forskningsrapport. 
Dessutom är de mer insatta i privatekonomi med investeringar och sparformer och har en vana 
av att hantera skulder i vardagen. 
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Befolkningen i Storbritannien får en allt bättre hälsa vilket resulterar i att människor lever längre 
och har större möjlighet att leva ett aktivt liv. Ett aktivt liv leder troligtvis till ökade utgifter, något 
som kan finansieras av hypotekspension. Ändå har de flesta äldre inga stora planer för sin 
ålderdom visar en undersökning i Storbritannien, vilket innebär att de inte behöver ett större 
kapital än sin pension när de blir äldre. Därmed behöver de inte heller hypotekspension. 
 

4.2.7 Psykologiska faktorer  
 
De flesta av respondenterna i undersökningen har förtroende för hypotekspension som låneform.  
 

• R4: ”Är inte rädda för att bli lurade, alla tänkande människor avgör ju själva.”  
 
Alla respondenter i undersökningen har en önskan om att bo kvar i sin nuvarande bostad. 
 

• R5: Ja, så länge jag kan klara mig.  
 
Analys 
 
Undersökningar visar att många människor är rädda för framtida händelser som hypotekspension 
förknippas med, vilket verkar hämmande för låneformens efterfrågan. Bland annat känner många 
i undersökningen rädsla för att bli lurade av oetiska långivare. Pensionärsrespondenterna hävdar 
dock att de har förtroende för hypotekspension som låneformen. Förtroendet kan vara ett 
resultat av att Sverige varit förskonade från oärliga långivare som lurar sina kunder medan både 
Storbritannien och USA har erfarenhet av olika typer av lurendrejare och låneskandaler. 
Argumenten talar för att svenskar inte känner någon större rädsla inför hypotekspension vilket 
därmed inte hämmar lånets efterfrågan. Rädsla är dock en individuell känsla och svenska 
potentiella kunders rädsla för olika händelseförlopp som förknippas med hypotekspension är 
svåra att förutse. Genom att långivarna ger så tydlig information som möjligt om lånet kan 
rädslan i Sverige troligtvis sänkas. I USA är det obligatoriskt för alla blivande låntagare att få 
rådgivning vilket enligt en forskare kan skrämma bort kunder eftersom lånet därmed upplevs som 
krångligt och komplext.   
 
I både Storbritannien och USA vill äldre bo kvar i sina hem så länge de kan, och undersökningar 
av låntagare i USA visar att det är därför de flesta valt att teckna lånet. Alla 
pensionärsrespondenter vill också bo kvar i sina hus så länge de kan vilket ger oss slutsatsen att 
möjligheten att kunna bo kvar i sitt hus främjar efterfrågan på hypotekspension. Ett av 
huvudargumenten för att teckna hypotekspension är att lånet låter människor bo kvar i sina hus 
tills de dör eller väljer att sälja huset. Om inte människor i samma stora utsträckning ville bo kvar 
i sina hus skulle lånet troligtvis inte finnas eftersom äldre annars skulle kunna sälja sitt hus och 
flytta till ett mindre och därmed få loss pengar och samtidigt slippa att betala ränta till 
hypotekspension.  
 

4.2.8 Sjukdomsproblematik 
 
Vi frågade våra respondenter om de är oroliga för en försämrad hälsa. De flesta var inte oroliga 
men alla var medvetna om att hälsan snabbt kan förändras. 
 

• R3: ”Vi är inte oroade för närvarande. Men saker kan hända snabbt. Vi tror inte på evig 
ungdom”. 
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Analys 
 
I USA vill många äldre inte binda upp sitt bostadsvärde med lån om det skulle medföra att de inte 
har råd att betala en långvarig sjukhusvistelse eller att flytta till ett bättre lämpat boende vid 
försämrad hälsa. Eftersom Sverige inte har samma sjukhuskostnader eller kostnader för äldrevård 
som USA, behöver gamla människor i Sverige inte oroa sig för att inte ha råd att flytta till någon 
form av ålderdomshem. Resonemanget talar inte för att sjukdomsproblematiken hämmar 
efterfrågan på hypotekspension i Sverige. Däremot skulle faktorn främja efterfrågan på lånet om 
det sociala skyddsnät som finns i Sverige togs bort eller reducerades eftersom de äldres pension 
skulle behöva räcka till fler utgifter, exempelvis sjukvård och mediciner. 
 
Pensionärsrespondenterna är medvetna om att hälsan kan försämras snabbt och alla 
boendeformer passar inte att bo i vid försämrad hälsa, exempelvis gör trappor och trösklar det 
svårt för en människa med rullstol eller rollator att ta sig fram. För de pensionärer som kan tänka 
sig att i framtiden sälja sitt hus och köpa ett mer handikappvänligt boende kan hypotekspension 
avskräcka och därmed verka hämmande för lånets efterfrågan. Många pensionärer skulle å andra 
sidan istället kunna använda lånet till att handikappanpassa sin bostad med hjälp av 
hypotekspension vilket gör att sjukdomar verkar främjande för lånets efterfrågan. 
 

4.2.9  Pensionsinkomst 
 
MC svarade på frågan om vilka faktorer han anser avgörande för att produkten ska lyckas på den 
svenska marknaden. CN berättade om de vanligaste anledningarna till att teckna lånet. 
 

• MC: ”… Vi får en hyfsad pension mellan vi är 65-75 år gamla, men sen minskar 
utbetalningarna allt eftersom. Detta gör ju att produkten passar bra på marknaden 
eftersom storleken på lånet ökar med tiden. Många pensionärer har dessutom inget annat 
än sin pension och värdet i fastigheten”. 

• CN: ”… många har även låg pension och behöver dessa pengar för att klara vardagen”. 
 
Analys 
 
Eftersom inkomst och lön är personligt och lite känsligt har vi inte frågat några av 
pensionärsrespondenterna i undersökningen om vad de har i pension.  
 
Referensramen beskriver hur människor i Storbritannien måste börja pensionsspara privat för att 
inte få allt sämre pension i framtiden och slutsatsen blir att efterfrågan på hypotekspension på 
sikt kan få ökad betydelse. Samtidigt är lånet redan en efterfrågad produkt i landet. Precis som i 
Storbritannien och USA baseras Sveriges pension på statlig-, privat- och yrkesrelaterad pension. 
Intervjuerna med SH och SEB visar att många äldre kan behöva låna pengar för att dryga ut 
pensionen. I Storbritannien är det flest kvinnor som använder hypotekspension och en anledning 
kan vara att kvinnor i regel haft lägre lön under sitt yrkesverksamma liv vilket ger en lägre 
pension. Minimipensionen i Sverige för en pensionär år 2005 är 7 000 kronor i månaden vilket 
blir knappt 5 000 konor netto efter skatt och förutom bostadstillägg kan pengarna vara den enda 
inkomst pensionären har varje månad. För en ensamstående pensionär kan det bli svårt att få 
pengarna att räcka till annat än till vardagens kostnader. Ett sätt att finansiera en större utgift kan 
vara att låna pengar med hypotekspension. Därmed främjar storleken på pensionsinkomsten 
efterfrågan på hypotekspension. 
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4.2.10 Skatter och bidrag 
 
Intervjuerna med pensionärerna visade att fastighetsskatten inte skulle påverka dem att teckna 
hypotekspension, möjligtvis kunde skatten vara en faktor i mängden. CN berättar om hur lånet 
påverkar olika bidrag. MC berättade om vilka skatter som påverkas av hypotekspension. 
 

• R4: ”Tror inte det”. 
• CN: ” Bostadsbidraget kan påverkas, men vi råder alla att ta reda på vad som gäller i varje 

enskilt fall”. 
• MC: ” I England använder många lånet som arvsplanering pga. skatteregler. På grund av 

att skattesystemen och pensionssystemen ser olika ut i Sverige och England har kunderna 
i Sverige en annan agenda. I England ses produkten som en kombination av försäkring 
och lån, men rent juridiskt sett är det enbart ett lån”. 

 
Analys 
 
Delar av Storbritanniens bidragssystem påverkas av hypotekspension, oavsett om utbetalning 
sker varje månad eller genom en klumpsumma, medan bidragen i USA inte berörs av 
hypotekspension så länge pengarna används upp samma månad. Förhållandet talar för att 
använda månatliga låneutbetalningar istället för en klumpsumma även i Sverige.  
 
I svensk media har fastighetsskatten nämnts som en faktor som främjar efterfrågan på 
hypotekspension. De pensionärer vi intervjuat trodde dock inte att höjd fastighetsskatt skulle få 
dem att teckna hypotekspension. Resultatet kan ha sin grund i att våra respondenter bor i 
bostadsrätter respektive i områden där taxeringsvärdena inte ökat avsevärt de senaste åren. I 
speciellt attraktiva bostadsområden kan inställningen kanske vara en annan. En av 
respondenterna skulle hellre sälja sitt hus och flytta om fastighetsskatten blev för dyr. I 
Storbritannien visar en undersökning att många gamla människor hellre skulle flytta till ett mindre 
hus än att belåna sitt nuvarande hus. Skulle teorin även gälla i Sverige betyder det att 
fastighetsskatten fungerar hämmande då äldre människor som inte har råd med fastighetsskatten 
flyttar ifrån de områden som långivarna utsett till sina fokusregioner och därmed har färre 
pensionärer möjlighet att teckna lånet.  
 
I Storbritannien kan hypotekspension ha ett annat syfte också, där betalar arvingar arvsskatt på 
sitt arv vilket har resulterat i att många kunder har använt hypotekspension i skatteplaneringssyfte 
eftersom de inte har någon gåvoskatt i Storbritannien. Eftersom arvsskatt inte finns i Sverige är 
det svårt att göra jämförelser mellan den brittiska och svenska marknaden. 
 

4.2.11 Arv 
 
De flesta av undersökningens pensionärer lämnar gärna ett arv till sina barn, men de vill inte 
anpassa sitt levnadssätt efter arvet. Dock tyckte två av våra respondenter att det är viktigt att 
lämna ett arv till sina barn. En respondent har inga barn att tänka på. CN svarade om vilka SH:s 
egentliga kunder är och om arvsfrågan varit ett problem för SH. 
 

• R7: Barnen får förhoppningsvis klara sig själva.  
• R2: Jag vill lämna arv, framtiden är oviss. Jag tänker på mina barns ålderdom. 
• R5: Har ingen att tänka på, jag tänker på mig själv.  



ANALYS 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

  40   

• CN: ”En del har inga barn och tycker inte att det finns någon anledning att inte leva upp 
sina pengar medan man lever. Annars är det många par och det är blandat mellan de som 
äger bostadsrätter och villor. Många tar även med sig barnen på möten och vi tycker att 
det är viktigt att barnen är införstådda med lånets innebörd.” 

• CN: ”Nej, de allra flesta har varit positiva. Vi har även gjort en TEMO-undersökning för 
att ta reda på människors inställning till arv.” 

 
Analys 
 
I USA är arvsfrågan en hämmande faktor för efterfrågan på hypotekspension. Eftersom huset 
ofta är människors största tillgång vill de inte belåna huset och därmed inte kunna lämna något 
arv till sina barn. Undersökningar visar att 75 % av kunderna i USA och 50 % av kunderna i 
Storbritannien som tecknat hypotekspension inte har några barn. Man kan tänka sig att andelen 
barnlösa pensionärer i undersökningen är större än i samhället i allmänhet, vilket betyder att lånet 
i stor utsträckning attraherar människor utan barn. De har inga barn att ge sitt hus i arv till och 
med hypotekspension kan de istället använda husets värde under sin livstid. Eftersom låneformen 
är så ny i Sverige är det för tidigt att uttala sig om hur stor procent barnlösa människor som 
tecknar lånet här. En av pensionärsrespondenterna har inga barn vilket borde göra henne till en 
lämplig kund men hon kan inte tänka sig att teckna lånet. Intervjun med CN på SH visar att de 
har flera kunder som inte har barn och med tanke på det antalet barnlösa i Storbritannien och 
USA gäller troligtvis ändå samma samband i Sverige. Det skulle i så fall resultera i att viljan att ge 
arv till sina barn hämmar efterfrågan på hypotekspension även i Sverige.  
 
En TEMO-undersökning om det svenska folkets tankar om arv visar att 75 % av människor över 
60 år inte tycker att äldre ska behöva vara återhållsamma med sina tillgångar för att de 
efterlevande ska få ärva pengar. Undersökningen åskådliggör att procentsatsen är ännu högre 
bland Stockholmare, vilket är hypotekspensionens fokusområde. Precis som resultatet i TEMO-
undersökningen anpassar inte heller majoriteten av uppsatsens pensionärsrespondenter sitt 
levnadssätt efter viljan att lämna ett arv. Vidare berättar CN på SH att arvsfrågan inte varit några 
problem för deras kunder, men uttalandet säger inte så mycket eftersom SH bara träffar de 
kunder som redan bestämt sig för lånet. CN nämner också att flera äldre tar med sina barn på 
lånemöten vilket tyder på acceptans hos barnen. Tillsammans med ovan nämnda resultat från 
uppsatsens pensionärsundersökning och TEMO-undersökningen talar uttalandet för att 
efterfrågan på hypotekspension inte påverkas av arvsfrågan.  
 
Arvsfrågan skulle kunna främja efterfrågan på lånet om det används för att tidigarelägga ett arv, 
något som varit en bidragande faktor till låneformens ökade efterfrågan i Storbritannien. Äldre 
människor som har stora värden bundna i sin fastighet men som inte vill flytta kan med hjälp av 
hypotekspension ge pengar till sina barn medan de fortfarande är vid liv. Tillvägagångssättet 
används troligtvis i Storbritannien på grund av landets arvsskatt och eftersom Sverige inte har 
någon arvsskatt tappar det sin effekt här. Nackdelen med upplägget blir räntan som måste betalas 
på lånet.  
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4.3 Nytillkomna faktorer 
 
Följande faktorer har tillkommit under empiriinsamlingen, antingen från de pensionärer som 
intervjuats eller från intervjuer med SH och SEB.  
 

4.3.1 Etik 
 
Vi frågade våra respondenter om de ansåg att etik var en faktor som de tror har stor betydelse för 
lånets efterfrågan på den svenska marknaden.  
 

• MC: ”Ja etik är en stor fråga, vi har träffat banker i England och diskuterat saken. Jag 
tycker att människor överlag har en tendens att underskatta pensionärers rättsförmåga. 
Man tror att bara för att man är pensionär är man inte kapabel att fatta egna viktiga 
beslut. Vi anser att om vi ger god information och håller en hög etisk standard är det 
tillräckligt för att vi ska kunna känna oss trygga och sälja produkten med gott samvete. 
Dessutom är det här inte en produkt som vi hårdsäljer. Ger vi bara rätt information från 
början kan vi hantera situationen och känna oss trygga”.  

• CN: ” Jag tycker inte att produkten är oetisk, man kan inte omyndighetsförklara en hel 
generation. De måste själva kunna välja”. 

• CN: ”… I England finns en etisk kod som bankerna och låneinstituten ska följa, Safe 
home income plan (SHIP). Vi utarbetar nu vår egen kod som de hoppas att alla som 
erbjuder pensionärslån ska följa. Det är olyckligt om konkurrenterna inte kommer att 
följa denna.  

 
De flesta av pensionärsrespondenterna ansåg att hypotekspension inte var en oetisk produkt. 
 

• R1: Nej tvärt om! Låga pensioner är jobbigt för många pensionärer, många knaprar på 
pensionen då kan det vara skönt att ta lånet och kunna unna sig lite saker när man arbetat 
och kämpat hårt hela livet. En trygghet. 

• R6: Nej, det kanske är en hjälp för många.  
 
Analys 
 
Orsaken till varför lånet ifrågasatts etiskt verkar vara en uppfattning om att pensionärer är 
oförmögna till att fatta egna beslut, särskilt när det gäller frågor om deras privatekonomi. Kanske 
sätter man sig emot det faktum att företag försöker tjäna pengar på en grupp människor med låga 
inkomster.  
 
Nyckeln till att hypotekspension ska bli etiskt accepterad ligger antagligen, som våra respondenter 
säger, kring öppenhet och att det finns rikligt med information att tillgå. Om alla inblandade 
parter är välinformerade om hur lånet fungerar, själva får bestämma om de vill teckna lånet samt 
att informationen är lättillgänglig och korrekt, minskar enligt respondenterna antalet etiska 
betänkligheter kring låneformen. Detta är något som de företag som tillhandahåller produkten är 
medvetna om och arbetar med. Kanske är det arvingar till potentiella låntagare som hävdar att 
lånet är oetiskt när de inte vill att föräldrarna ska teckna lånet eftersom hypotekspension 
eventuellt leder till ett mindre arv. Troligtvis är problematiken kring etik något som försvinner 
efter en tid på marknaden, pensionärsrespondenterna tyckte till exempel inte att lånet var oetiskt. 
Så länge etiken diskuteras i negativa ordalag verkar det dock hämmande på lånets efterfrågan.  
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4.3.2 Trygghet 
 

• NI: ”Vi tror att framgångsfaktorn är att kunna erbjuda en total trygghet för kunden”. Han 
menar att det internationellt sett visat sig att det är just tryggheten som varit en viktig och 
avgörande faktor.  

• CN: ”Vi vill vara helt ärliga, transparens är viktigt för oss. Vi tar mycket tid på oss för 
varje kund. Pensionärer är en känslig kundgrupp och man kan inte sälja på dem vad som 
helst”.  

• MC: ”… Vi anser att om vi ger god information och håller en hög etisk standard är det 
tillräckligt för att vi ska kunna känna oss trygga och sälja produkten med gott samvete. 
Dessutom är det här inte en produkt som vi hårdsäljer. Ger vi bara rätt information från 
början kan vi hantera situationen och känna oss trygga”.  

 
Analys 
 
I den amerikanska forskningen har man sett att de som är mest nöjda med sina lån är de som fått 
bäst information om hur mycket lånet kommer att kosta. Precis som MC nämner skapar korrekt 
information en känsla av nöjdhet och trygghet. När informationen är misstolkad eller fel blir 
människors uppfattning om lånet snedvriden. I USA har man haft problem med människors 
skeva uppfattning om hur lånet fungerar och många har trott att man förlorar sin bostad om man 
använder lånet. Den vridna bilden av hypotekspension kommer till stor del från negativ publicitet 
där tidningsartiklar fokuserar på riskerna istället för de positiva egenskaperna hos lånet. När 
människor får en felaktig och snedvriden uppfattning av lånet verkar det hämmande på lånets 
efterfrågan. I motsats till att pensionärerna känner sig trygga och att de gör en bra affär tror de att 
de skulle bli lurade om de skriver på.  
 
Trygghet är en känsla som är unik för varje enskild individ och vad som kan generera trygghet åt 
hypotekspensionskunder är svårt att ge något svar på. Någon träffar en förtroendeingivande 
säljare medan en annan person kanske känner trygghet av fast ränta och en tredje av att en pålitlig 
bekant rekommenderat lånet.  
 

4.3.3 Ränteläget 
 
MC berättade att ränteläget kommer att bli avgörande om hypotekspension ska gå att sälja. 
 

• MC: ”… Ränteläget kommer att bli avgörande för om produkten blir berättigad och det 
kommer att bli svårt att sälja produkten vid ett högt ränteläge…”. 

 
Analys 
 
Uttalandet bekräftas i en artikel från Sveriges Riksbank (2005) där vice riksbankschefen Lars 
Nyberg klargör att de låga räntorna bidragit till att hålla efterfrågan på lån uppe.  
 
Att introducera låneformen under dagens låga ränteläge kan ha påverkat både intresse för och 
försäljning av lånet. Låntagarna upplever inte att hela husets värde äts upp av räntekostnader, 
vilket kan bli fallet vid ett högre ränteläge eftersom räntorna på lånet är rörliga. 
Hypotekspensionens räntor ligger högre än räntorna för ett vanligt bostadslån och det har 
troligtvis bidragit till lånets rykte som oetiskt. Psykologiskt påverkar inte det påslag som instituten 
lägger på marknadsräntan lika mycket när räntan är låg som när den är hög, räntan känns låg och 
förmånlig ändå. Om räntorna stiger blir det dyrare att låna vilket leder till minskad efterfrågan 
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och troligtvis ökat ifrågasättande av lånets etik. Därmed verkar låga räntor främjande för lånets 
efterfrågan medan höga räntor verkar hämmande.  
 

4.3.4 Bortglömd målgrupp 
 
CN svarar på frågan varför hypotekspension kommer att bli en stor produkt i Sverige: 
 

• CN: ”Vi utgick från utlandet och där är det stort, därför tror vi att det borde fungera här 
också. Vi tror att det finns stora möjligheter här. Vi har en stor generation pensionärer 
som är husägare och som lånekunder är bortglömda. Därför tror vi att det finns en stor 
efterfrågan på produkten här”. 

 
Vi frågade de pensionärer vi intervjuade om de hade svårt att låna pengar på traditionellt sätt. Alla 
vi frågade hade uppfattningen att de hade möjligheten att teckna ett traditionellt lån. Bland annat 
fick vi följande svar: 
 

• R4: ”Ja, har man ordnad ekonomi är det inte svårt”. 
• R6: ”Ja, går jag till banken tror jag att jag får ett lån ögonblickligen”.  

 
Analys 
 
Enligt Lennart Grabe finns det cirka en halv miljon människor över 65 år som äger en 
bostadsrätt eller hyresrätt i Sverige. I USA menar man att tre miljoner människor skulle öka sin 
inkomst med 25 % om de tecknar en hypotekspension. Troligtvis menar Grabe att siffran med 
husägare är potentiella kunder för hypotekspension. För att bestämma antalet potentiella kunder 
bör låneinstituten titta på fler faktorer, för att få en mer rättvisande bild. Många av den halva 
miljonen människor över 65 år som äger sin bostad har säkerligen andra egenskaper som inte 
stämmer överens med hypotekspension som produkt.  
 
Genom intervjuerna med SH kommer en huvudfaktor fram som SH menar främjar efterfrågan 
på hypotekspension, nämligen att pensionärer är en bortglömd målgrupp som inte kan få lån i en 
vanlig bank. Alla pensionärer är dock inte bortglömda som låntagare vilket intervjuerna med 
pensionärsrespondenterna visar. Flera av dem var säkra på att de får ett vanligt lån om de går till 
banken. Vad som däremot inte är utrett är om uppfattningen hos pensionärerna är felaktig, eller 
om de inte tillhör låneformens potentiella målgrupp. Istället för att fastslå det eventuella faktum 
att pensionärer är en bortglömd faktor som skulle främja låneformens efterfrågan, kan man 
konstatera att vanliga lån kan vara en hämmande faktor för hypotekspension då lånen 
konkurrerar om samma kunder. 
 
Helt bortglömda som kunder kan man inte heller säga att pensionärerna har varit då det tidigare 
funnits två pensionärslån som erbjudits på marknaden. Dessa lån har dock haft sina brister, bland 
annat att de löpt över en kortare tidsperiod varefter låntagaren blivit tvungen att sälja sin 
fastighet. Bakom antagandet från SH om att pensionärer är en bortglömd målgrupp måste det 
finnas andra faktorer som skapar lånets troliga efterfrågan och som gör att vissa pensionärer 
känner sig bortglömda som lånekunder. 
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4.4 Early adopters 
 
De kunder som SH har skickat direktreklam till är pensionärer med ett visst 
minimitaxeringsvärde, och genom att deras hus har ett högre värde kan vi gissa att en del av 
fastighetsägarna har en stabil finansiell position. Vi ställde frågan ifall SH har någon speciell 
strategi i början och ifall de försökt inrikta sig på early adopters. 
 

• NI: ”Nej det har vi inte. Vi har inriktat oss på Stockholm eftersom det är här vi finns. Sen 
är det i Stockholm som det finns övervärden i fastigheter som kunderna vill frigöra. Vi 
har valt kunder som har ett visst minitaxeringsvärde. Det vi gör, de personer som vi 
träffar är per automatik early adopters”. 

• NI: ”I dagsläget har vi inte börjat använda oss av våra referenskunder men vi kommer att 
lägga upp interjvuer med dessa kunder på hemsidan så folk kan läsa vad de tycker om 
produkten osv.”. 

 
Analys 
 
Pensionärer är troligtvis inte de som gemene man tänker på som early adopters. De innovationer 
och nya produkter som ständigt introduceras i samhället är inte sällan av teknisk karaktär vilket 
äldre människor ofta har ett visst motstånd mot och det kan förklara varför vi utesluter 
pensionärer från att vara early adopters. Det är dock inte så genomtänkt att utesluta alla 
pensionärer från early adopter-tankarna eftersom man inte bör placera alla äldre i en kategori. 
Enligt early adopter teorin tenderar early adopters att vara yngre, ha högre social status och en 
bättre finansiell position. Bor de i fastigheter med höga taxeringsvärden kommer de kanske också 
från områden som anses ha en högre social status. Om de tecknar lånet blir de early adopters som 
kan förespråka produkten för andra. Om man generaliserar lite kan många fastighetsägare med 
höga taxeringsvärden bo i områden där befolkningen tenderar att vara högutbildade och 
välinformerade. De har kanske drivit egna bolag, haft en egen jurist och umgåtts med andra 
välutbildade. Om de skriver på lånet kan de fungera som garanter för lånet, de blir 
opinionsbildare och tack vare deras bakgrund har andra människor förtroende för deras åsikter. 
De kan också bli referenskunder som marknadsför lånet och som villigt berättar för andra om 
hur lånet fungerar.  
 
Teorin om early adopters går inte att applicera helt ut på hypotekspensionskunder då de med bäst 
finansiell position inte är intresserade av lånet. Undantaget kan vara de som inte har några barn 
som kan ärva dem. Inte heller de som är yngre är intressanta eftersom de inte är behöriga till 
lånet.  
 
SH och SEB har olika behov av försäljning. Medan produkten är en ytterst liten del av SEB:s 
verksamhet betyder den allt för SH eftersom lånet är företagets enda produkt. Enligt teorin om 
de mentala processer en kund går igenom från att de exponerats för en produkt till att de tar den i 
bruk har man hittat fem steg som en individ passerar. Det är viktigt för företaget att en kund inte 
fastnar på ett steg och därmed inte avslutar köpet. Framför allt kan SH behöva hitta early 
adopters som kan hjälpa till att marknadsföra produkten och de bör därför identifiera de kunder 
de hittills fått. Bland annat bör de försöka hitta fler kriterier och gemensamma nämnare än bara 
vilket taxeringsvärde och fastighetsvärde kunderna har. Det första steget i kundens mentala 
process är medvetenhet, och genom den marknadsföring som SH utfört torde en hel del i 
målgruppen vara medvetna om lånet. Genom direktreklam får de information och möjlighet att 
boka ett informationsmöte där de får mer veta mer och träffa likasinnade, ett intresse föds vilket 
är det andra steget. Troligtvis överväger kunderna innan de bokar informationsmötet att testa 
produkten och efter mötet går de hem och utvärderar produkten. Testfasen blir svår eftersom det 
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inte går att testa produkten, men finns early adopters i den potentiella kundens närhet kan de 
fungera som testpersoner. I upptagningsprocessen är det som nämnts viktigt att kunden inte 
stannar på något steg och på det sista stadiet, upptagningen, hoppas låneinstitutet att kunden ska 
besluta sig för att teckna lånet.   
 

4.5 Branschkonkurrens 
 
MC svarar på frågan om vilka SEB anser vara deras främsta konkurrenter. 
 

• MC: ”Vi ser inte SH som någon konkurrent. Däremot har de hjälpt till att marknadsföra 
produkten åt oss. Vi väntar på att Nordea ska introducera en liknande produkt, det behövs 
en till aktör på marknaden. Jag tror inte att Handelsbanken eller att Föreningssparbanken 
kommer att ge sig in på den här marknaden, men om de gör det kan det bli tufft. 
Dessutom agerar Föreningssparbanken mestadels på landsbygden vilket inte riktigt lämpar 
sig för den här produkten.” 

 
Analys 
 
För att på ett överskådligt sätt redogöra för hur den svenska marknaden för hypotekspension 
som låneform ser ut har vi valt att analysera den utifrån Porters femkraftsmodell. 
 
Som hot från potentiella etablerare måste SH och SEB beakta alla idag existerande banker och 
finansiella låneinstitut. På kort sikt kan bolagen troligtvis bortse från mindre aktörer då 
verksamheten inledningsvis inte genererar några intäkter samtidigt som det krävs en stor 
kapitalstock för att kunna binda kunder och tillhandahålla produkten. De största hoten torde med 
andra ord vara de svenska storbankerna Nordea, Svenska Handelsbanken och 
Föreningssparbanken, med extra betoning på Nordea som troligen kommer att bli nästa aktör på 
marknaden enligt MC på SEB. Eftersom SH och SEB har satt normer och standard för de 
juridiska frågorna samt anpassat låneformen efter svenska förhållanden kan vi inte se några 
hinder för utländska konkurrenter att etablera sig på marknaden, under förutsättning att de är 
kapitalstarka. För att detta ska ske bör nog incitamenten att ta sig in på marknaden öka. 
 
Leverantörers förhandlingsstyrka. En av svårigheterna med att leverera hypotekspension är att det 
krävs en stor kapitalstock. Bakom SH står dock en tysk bank, HSH Nordbank, och SH ser i 
dagsläget inga problem med kapitalet. Dock skulle företaget kunna möta problem i framtiden vid 
en eventuell expansion, eftersom det kan dröja länge innan kunderna återbetalar sina lån och 
innan intäkterna börjar strömma in. Vad gäller denna aspekt har SEB en stordriftsfördel då de är 
en stor och finansiellt stark internationell koncern vilken gör företaget mindre känsligt för 
prispress och eventuella likviditetsproblem. SEB som är en stor internationell organisation har en 
fördel jämfört med SH i detta avseende. SEB behöver inte heller aktivt söka kunder då de besitter 
en stor kundkrets med låntagare och dagligen mottar förfrågningar från kunder som vill låna 
pengar men inte har återbetalningskapaciteten för ett klassiskt lån.  
 
Konkurrensen bland existerande företag är i dagsläget minimal då det endast finns två aktörer som 
tillhandahåller hypotekspension på marknaden. SEB ser inte SH som en riktig konkurrent då 
deras verksamheter är uppbyggda på olika sätt vad gäller kundpotential och teknisk lösning av 
produkten. SEB:s produkt bygger på en fast räntesats medan SH:s lån har rörlig ränta. En av 
anledningarna till att det inte är fler banker som har produkten i sitt utbud är att det inte är en 
produkt som i dagsläget är ett måste, däremot tror MC på SEB att produkten kommer vara ett 
måste för bankerna år 2010. Om det skulle uppenbara sig att marknadspotentialen visar sig större 
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än beräknat ökar incitamenten för fler aktörer att ge sig in på marknaden. Men för att 
utvecklingen ska gå åt detta håll tror MC att minst en till aktör behöver komma in på marknaden. 
 
Köparens förhandlingsstyrka är varierande och beror på förutsättningarna och anledningarna till 
varför kunden intresserar sig för produkten. Köparens förhandlingsstyrka ter sig mindre om 
denne exempelvis tecknar lånet för att klara oförutsedda utgifter och möjlighet till att teckna 
andra typer av lån inte existerar. Bättre förhandlingsläge har dock kunden om denne funderar på 
att teckna lånet för att frigöra pengar till konsumtion. Vid detta scenario ökar kundens 
förhandlingsstyrka samtidigt som låneinstitutet konkurrerar med eventuella arvtagares agenda. 
Artiklar från England visar att arvtagare ofta ställer sig negativa till hypotekspension. Här skiljer 
sig den svenska marknaden från den engelska då en Temo-undersökning visar att 90 % av 
svenska folket tycker att pensionärer ska leva och spendera sina pengar istället för att spara till 
arvet. Vidare ökar även kundens förhandlingsstyrka om denne har möjlighet att teckna andra 
typer av lån.   
 
Ett annat hot för SH och SEB är, enligt vår mening hot från substitut. Som substitut räknar vi 
seniorlån, bostadslån, vanliga lån & krediter. Dock kan det i många fall vara svårt för pensionärer 
att låna pengar på traditionellt sätt då de vanligtvis inte har särskilt stora inkomster. 
Hypotekspension som produkt är tänkt att fylla de tomrum som finns för pensionärer som inte 
kan få några andra lån till rimliga räntor. Därför är det svårt att se de substituerande produkterna 
som allvarliga hot mot hypotekspension som produkt. Ett intressantare substitut är i så fall att 
sälja sin fastighet för att på det sättet frigöra pengar. 
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5 Slutsatser 
 
I det avslutande kapitlet sammanfattas de resonemang som kommit fram 
ur analysen av ett antal slutsatser. Nedan diskuteras de faktorer som vi 
anser har en avgörande betydelse för efterfrågan på hypotekspension på den 
svenska marknaden. För att texten ska flyta har referensramens och 
analysens ordningsföljd frångåtts eftersom faktorerna är sammanlänkade 
och påverkar varandra i olika grad och ordning.  
 

 
Den svenska befolkningens förändrade konsumtionsbeteende är en faktor som behandlats i 
uppsatsen. Yngre generationer är mer inriktade på konsumtion, att spendera pengar i stället för 
att spara, och de är därför inte helt främmande för att belåna sitt hus. De attitydförändringar som 
skett när det gäller människors vana vid skulder och att äldre i allt högre grad lever ett aktivt liv 
visar att ett förändrat konsumtionsbeteende främjar efterfrågan på hypotekspension. Samtidigt 
verkar inte arvsfrågan ha någon större hämmande effekt på lånets efterfrågan, eftersom de flesta 
nyblivna pensionärer inte vill vara återhållsamma med sina pengar för att kunna lämna ett arv till 
sina barn.  
 
Hypotekspensionens anseende och människors kännedom om låneformen har stor betydelse för 
lånets efterfrågan. I Sverige verkar äldre känna förtroende för hypotekspension, kanske tack vare 
att SEB är en stor och välrenommerad bank samtidigt som SH garanteras av välkända profiler 
från näringslivet. Hypotekspension har hittills fått bättre publicitet i svensk media än utomlands 
vilket gör att människor får en positiv bild av lånet och att ett bra anseende verkar främjande för 
låneformens efterfrågan. Aktiv marknadsföring och reklam är troligen inte något som lämpar sig 
för hypotekspension eftersom det är dyrt i förhållandet till hur många fler kunder det genererar. 
Att marknadsföra låneformen handlar mer om information än att leverera försäljningsargument. 
SEB och SH är olika kända och har olika förutsättningar vilket gör att de bör fokusera på skilda 
marknadsföringsformer, lyckas de med sin marknadsföring verkar det främjande för låneformen. 
Huruvida hypotekspension är etiskt korrekt har diskuterats flitigt i media under hösten 2005 och 
våra respondenter på SH och SEB anser att faktorn verkar hämmande på efterfrågan. De flesta 
pensionärer vi pratade med ansåg dock att lånet är etiskt. Därför är det viktigt att företagen 
jobbar med att upprätthålla denna attityd hos det svenska folket.  
  
Varken lånets producenter eller potentiella konsumenter är intresserade av statlig inblandning 
eller ökade regleringar kring låneformen. Ingen av dem anser att det skulle leda till ett ökat 
förtroende för lånet vilket får tolkas som att statlig inblandning i alla fall inte främjar lånets 
efterfrågan. Det låga ränteläge som under uppsatsens skrivande råder i Sverige är däremot en 
faktor som främjar lånets efterfrågan på flera sätt. Ränteläget går nämligen lite hand i hand med 
lånets anseende. När marknadsräntan är låg blir det billigare att låna pengar vilket gör att 
hypotekspension blir mer attraktivt. Intresset för lånet gör att många människor lånar pengar 
vilket leder till att lånet får ett positivt anseende hos fler människor. Vilket främjar lånets 
efterfrågan. 
 
Så länge pensionsnivåerna i Sverige håller sig kring dagens nivåer kommer inte efterfrågan på 
lånet att påverkas i den utsträckning som det har gjort i Storbritannien och USA. Snarare verkar 
Sveriges pensionsnivåer hämmande för lånets efterfrågan eftersom hypotekspension inte i lika 
stor utsträckning behövs för att klara vardagen. I Sverige är låneformen än så länge förknippad 
med en förhöjd levnadsstandard eller större investeringar. Pensionen har varit en faktor som 
påverkar låneformens efterfrågan i USA eftersom många pensionärers pensionsinkomst måste 
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kompletteras med bidrag eller kanske lån. Skulle de svenska pensionärerna av olika anledningar 
inte längre kunna leva på sin pension kommer pensionsfaktorn följaktligen att verka främjande 
för lånets efterfrågan. De svenska pensionärerna behöver å andra sidan inte oroa sig för 
eventuella sjukdomskostnader i samma utsträckning som amerikaner eftersom det svenska sociala 
skyddsnätet är avsevärt tryggare. Sjukdomsproblematiken påverkar således inte efterfrågan på den 
svenska marknaden. Skulle svenskar däremot bli tvungna att stå för sina sjukdomsrelaterade 
kostnader själva skulle problematiken verka hämmande för lånet eftersom människor inte vågar 
belåna sitt hus av oro för försämrad hälsa i framtiden som kräver investering i nytt boende.  
 
Fastighetsskatten var en faktor som vi i vår förförståelse trodde skulle ha en ha en främjande 
effekt på lånets efterfrågan. Med pensionärsrespondenterna som utgångspunkt visade det sig 
emellertid att så inte var fallet. Det bör dock nämnas att de pensionärsrespondenter vi talat med 
inte bor i områden eller fastigheter som är värst drabbade av fastighetsskatten. 
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6 Avslutande diskussion 
_________________________________________________ 
I kapitlet diskuterar vi inledningsvis framtidsutsikterna för hypoteks-
pension i Sverige. Avsikten är att delge läsaren våra personliga erfarenheter 
och tankar kring produkten då vi tror det kan intressera denne. Det är 
inte vår avsikt att forma någon eller övertyga om att det vi tycker är 
korrekt. Det som skrivs är våra egna åsikter och nödvändigtvis inte något 
vi har belägg för. Vi avslutar uppsatsen med att diskutera våra lärdomar 
från uppsatsarbetet.  
 

 
Uppsatsen har analyserat ett antal faktorer som anses vara betydelsefulla för hypotekspensions 
efterfrågan på den svenska marknaden. De slutsatser vi sedan kommer fram till är faktorer vi 
anser viktiga att ta hänsyn till om hypotekspension ska bli en framgångsrik produkt på den 
svenska lånemarknaden. Både SEB och SH verkar vara starkt medvetna om faktorerna och med 
den utgångspunkten tror vi att hypotekspension kommer att bli en bestående produkt i Sverige. 
Dock är många av de faktorer som nämnts ganska trögrörliga varför det troligen kommer att ta 
tid för produkten att få ordentligt fäste på marknaden. Hypotekspension är dessutom utformad 
på ett sätt som gör att det troligen kommer att dröja innan produkten genererar intäkter till 
långivarna vilket betyder att de måste vara kapitalstarka och tålmodiga. Så vitt vi förstått är syftet 
med lånet inte att konkurrera ut redan etablerade låneformer utan att fungera som ett viktigt 
komplement till de kunder som har låsta värden i sin bostad som de vill nyttja utan att behöva 
flytta eller betala ränta medan de lever. Detta tror vi hypotekspension kommer att lyckas med.  
 
I vår uppsats har vi fokuserat på vilka faktorer som verkar hämmande respektive främjande för  
lånets efterfrågan i Sverige. Vi har däremot inte tittat på hur mycket faktorerna påverkar 
efterfrågan och hur stor efterfrågan skulle kunna bli. Det vore intressant att titta på en kvantitativ 
uppsats som bedömer lånets framtidsutsikter med hjälp av statistik av olika påverkande faktorer.  
Medan vi har tittat på vilka faktorer som påverkar lånets efterfrågan skulle det vara givande att 
läsa en uppsats som belyser vad som påverkar lånets framgång där förutsättningar och hinder för 
både låntagare och långivare vägs in. Dessutom skulle det vara intressant att läsa en uppsats med 
vår frågeställning om några år och se vilka faktorer som har ändrats.  
 
Under uppsatsarbetet har vi fått ökad förståelse för hur svårt det kan vara att introducera en ny 
och för konsumenterna okänd produkt på en marknad. Det är många olika faktorer som inverkar 
på hur stor efterfrågan kommer att bli och hur lång tid etableringen kommer att ta. Efter vår 
undersökning förstår vi hur viktigt det är med en noggrann analys och grundliga förberedelser vid 
introduktion av en ny produkt. Det är också angeläget att komma rätt in i media, att förmedla ett 
första positivt intryck och att etablera en ny produkt i människors medvetande. Intressant med 
produkter som vänder sig till pensionärer som konsumenter. Annars mest B2B med 
pensionärsvaror. 
 
Det har varit intressant från början till slut att skriva uppsatsen och genomföra vår undersökning. 
Framför allt är det roligt att lånet kommit ut på marknaden och att långivarna verkar nöjda med 
försäljningen hittills. Det är också spännande att det kommit en helt ny produkt för pensionärer, 
vilket inte verkar vara så vanligt. Under uppsatsens gång har vi delvis ändrat vår uppfattning om 
pensionärer, de är uppenbarligen mycket mer aktiva och tar mer egna beslut än vi tidigare trodde. 
Vi har också konstaterat att de verkar mer pålästa om produkter och ekonomi än förväntat. Och 
den bästa lärdomen är att livet inte är slut vid 65, särskilt inte om man tecknar hypotekspension. 
Lev hårt, dö fattig! 
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Bilaga 1 
_________________________________________________ 
I denna bilaga ämnar vi att förmedla olika citat och fakta utifrån flera 
källor för ge en kortfattad beskrivning hur bostadsmarknaden och 
bostadspriserna ser ut i Sverige. Informationen ligger sedan till grund för 
vissa delar av uppsatsens analys.  
 

I ett pressmeddelande från Sveriges Riksbank (2005) konstaterar Lars Nyberg att vi i Sverige har 
fortsatt stigande bostadspriser. ”Att bostadspriserna har stigit under en lång period kan till stor 
del förklaras av traditionella efterfråge- och utbudsfaktorer. Utbudet av nya bostäder har varit lågt 
under många år samtidigt som efterfrågan ökat i takt med att hushållens inkomster förbättrats 
och allt fler flyttat till storstäderna. Men utbud och efterfrågan kan förändras. Det byggs för 
närvarande mycket bostäder i storstäderna och utbudet ökar successivt allteftersom dessa blir 
färdiga. Efterfrågan brukar följa konjunkturbilden. Just nu är den svenska ekonomin stark, men 
när konjunkturen så småningom mattas av, är det rimligt att efterfrågan på bostäder också följer 
med”, konstaterade Nyberg. Detta är även något som framhålls av SH:s VD Lennart Grabe. 
Under de senaste 25 åren har t ex villapriserna ökat med i genomsnitt 260 %, i 
Stockholmsområdet har de ökat med 400 %. (Observer, 2005) 
 
”Dessa utbuds- och efterfrågefaktorer räcker förhållandevis långt för att förklara pris- och 
skuldutvecklingen i Sverige. De spekulativa inslagen på bostadsmarknaden är sannolikt små. Ett 
skäl till detta är att de svenska hushållen, till skillnad från hushåll i en rad andra länder, köper 
bostäder för att bo i och inte för att tillgodogöra sig en värdestegring. Man köper inte sin bostad 
enbart för att kunna sälja den något år senare och göra en reavinst. Därför trissas inte priserna 
upp på samma sätt som de kan göra i en finansiell bubbla, likt den vi såg på aktiemarknaden för 
inte så länge sedan”, anser Nyberg. Han hävdar med andra ord att det inte finns någon 
bostadsbubbla i Stockholm. Bengt Turner, professor i ekonomi med inriktning på 
fastighetsmarknaden hävdar dock motsatsen. I en artikel (Öhrn, 2005) i dagens industri finns 
följande citat hämtat: "Huspriserna i relation till de disponibla inkomsterna har fördubblats sedan 
1993. Det är inte långsiktigt hållbart. Så det är klart att vi har en bostadsbubbla". 
  
Ur ett pressmeddelande från SCB och Lantmäteriet den 2005-12-09 kan man läsa att 
småhuspriserna har gått upp med 2 % under hösten 2005. Sedan hösten 2004 har prisuppgången 
varit 10 %. Av landets 21 län har 17 haft prisuppgångar mellan de två senaste 
tremånadersperioderna. Endast i två län, Kalmar och Jämtland, har priserna sjunkit något och i 
två län Östergötland och Värmland har priserna varit oförändrade. I övriga Sverige har 
bostadspriserna stigit. Störst har ökningen varit på Gotland med 9 %. Prisökningen i de tre 
storstadsområdena har varit ungefär lika stor mellan de senaste tremånadersperioderna. I Stor-
Stockholm och Stor-Göteborg är uppgången 2 % och i Stor-Malmö 3 %. På årsbasis har dock 
småhuspriserna stigit betydligt mer i Stor-Göteborg och Stor-Malmö (13 %) än i Stor-Stockholm 
(7 %). Medelpriset i Stockholms län är landets högsta medelpris på knappt 2,7 miljoner kr. 
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Bilaga 2 
 
Intervju 2005-11-22 kl 13.00. Charlotte Norlander, ansvarig för kreditberedning och 
kreditkontroll, Svensk Hypotekspension.  
 
Hur går det? Hur många kunder har tecknat lånet? Är det enligt kalkyl? Vad tror ni om kundantalet i 
framtiden? 
Allt går enligt planerna, självklart är det lite svårt i början, många är skeptiska och lite tveksamma, 
men det går enligt de förväntningar vi hade. På grund av att det är hemlig information kan jag 
inte säga hur många kunder vi har idag eller hur många vi siktar på att ha i framtiden. 
 
Varför tror ni att det kommer att bli en stor produkt i Sverige? 
Vi utgick från utlandet och där är det stort, därför tror vi att det borde fungera här också. Vi tror 
att det finns stora möjligheter här. Vi har en stor generation pensionärer som är husägare och 
som lånekunder är bortglömda. Därför tror vi att det finns en stor efterfrågan på produkten här. 
 
Vissa menar att lånet är oetiskt, hur ser ni på det? Hur bemöter ni det? 
Vi vill vara helt ärliga, transparens är viktigt för oss. Vi tar mycket tid på oss för varje kund. 
Pensionärer är en känslig kundgrupp och man kan inte sälja på dem vad som helst.  
 
Hur informerar ni om lånet? Vilka medium använder ni er av? Lägger ni ner någon extra energi på att 
marknadsföra er så att lånet inte ska framställas som oetiskt? 
Vi har framförallt kommunicerat med direktreklam till den målgrupp vi vänder oss till, men vi har 
även börjat med annonser i dagstidningar. Det har ju skrivits en del om oss i tidningar och i 
somras fick vi en del negativ uppståndelse, men i stort tycker vi att det har varit en okej vinkling 
av produkten. Detta är viktigt då det gäller att komma rätt in på marknaden, men det är svårt att 
påverka vad tidningarna skriver. Kanske hade vi kunnat bemöta pressen på ett bättre sätt? 
Jag tycker inte att produkten är oetisk, man kan inte omyndighetsförklara en hel generation. De 
måste själva kunna välja.  
 
Har arvsfrågan varit ett problem? Har ni stött på klagomål från anhöriga som känner sig lurade på sitt arv? 
Nej, de allra flesta har varit positiva. Vi har även gjort en TEMO-undersökning för att ta reda på 
människors inställning till arv.  
 
Hur gammal är er genomsnittskund? Vad är medelstorleken på lånet? Hur högt är värdet på de fastigheter som 
belånas i genomsnitt? 
Detta är lite svårt att säga i ett så tidigt skede som detta, men hittills har vi haft kunder i alla 
åldrar, de har varit allt från 65-94 år gamla. 
Vi har sänkt det lägsta värdet fastigheten måste ha för att kunna låna hos oss och det ligger nu på 
500 000 kr, men det vanliga är att värdet på fastigheten är från 700 000 och uppåt. 
 
Vad är anledningen till att kunderna tecknar lånet? Vill folk bara ha lite extrapengar att röra sig med eller är 
det så att de måste ha mer pengar att röra sig med för att ha råd att bo kvar? Kan fastighetsskatten spela en viss 
roll? 
Vissa vill lösa in gamla dyra lån, andra vill bara göra något kul. Många har även låg pension och 
behöver dessa pengar för att klara vardagen. Fastighetsskattens påverkan vet jag ingenting om. 
 
Hur mycket tid lägger ni på varje kund i genomsnitt innan ett avtal ingås? Är er produkt dyrare att 
tillhandahålla än ett vanligt lån? 
Ca 3 möten, ett allmänt informationsmöte, ett personligt möte och till sist avtalsskrivning. Man 
kan nog säga att vårt lån är lite dyrare att tillhandahålla, det är ju mer tidskrävande. 
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Vad finns det för anledningar till att era kunder är osäkra till att teckna lånet? Är pensionärer en svårare 
målgrupp att möta än andra? 
 Vi har inte märkt av så stor osäkerhet, dagens pensionärer är djärva. Dessutom är man ju inte 
bunden vid avtalet tack vare rörlig ränta. Jag tycker inte att pensionärer i allmänhet är en svårare 
målgrupp att möta. De som kommer hit och ändå är osäkra på om de ska teckna lånet funderar 
nog på om de verkligen behöver det.  
 
Varför tror ni att inte fler banker och låneinstitut har introducerat en liknande produkt? 
Pensionärer har tidigare inte setts som en målgrupp.  
 
Vilka anser ni vara era konkurrenter och hur ska ni möta en förmodad ökad konkurrens? 
Våra konkurrenter är alla andra banker, och långivare, sen kan man även se de som tillhandahåller 
kapitalförsäkringar som konkurrenter, dock anser vi att ingen av dessa kan mäta sig med oss.  
Vår främsta konkurrensfördel är att vi har en skuldfrigaranti, vilket inte SEB har. Vi tycker inte 
att det är schyst att tillhandahålla produkten utan denna garanti. 
  
Fanns det någon tanke bakom att lanseringen skedde nu i höstas? 
Produkten har varit på gång länge men det var nog bara att utformningen för produkten var 
färdig då, det har tagit lång tid att ta fram den.  
 
Finns det möjligheter att ni kommer att modifiera produkten någonting på sikt? 
Ja, det är tänkbart. Korrigeringar skulle kunna vara åldern från då lånet kan ingås, procentsatser, 
utbetalning per månad i stället för en klumpsumma osv. Men just nu kommer vi inte att ändra på 
något.  
 
Vilken är er egentliga marknad? Har ni tänkt expandera i övriga Sverige eller Norden? 
Just nu finns vi bara i Stockholm men vi har för avsikt att expandera till områden där man ser en 
positiv utveckling på fastighetsvärden. De områden som är särskilt intressanta är Göteborg, 
Skåne och Sörmland. Avfolkningsbygder är inte intressanta. Vi måste kunna hantera alla kunder 
och vill kunna träffa alla kunder och veta att det är den personen som skriver på som verkligen 
också ska ha pengarna.  
Vi har inga planer på att expandera utanför Sverige, vi måste först och främst kunna hantera 
situationen här. 
 
Vilka är era egentliga kunder? Hur ser den typiska kunden ut? 
En del har inga barn och tycker inte att det finns någon anledning att inte leva upp sina pengar 
medan man lever. Annars är det många par och det är blandat mellan de som äger bostadsrätter 
och villor. Många tar även med sig barnen på möten och vi tycker att det är viktigt att barnen är 
införstådda med lånets innebörd.  
 
Undersökningar utomlands visar att det är få som tecknar lånet och att det därför inte sprids så mycket genom 
mun till mun –metoden. Hur kommer ni över detta problem? 
 Vi försöker inte påverka kunderna på något sätt i denna fråga, men vi har märkt att det är många 
kunder som tar med sig extra broschyrer hem till vänner och grannar. 
 
Har den svenska lagstiftningen varit ett problem vid utformandet av produkten? Har ni fått göra några 
kompromisser? 
Vi har utgått från den engelska modellen vid utformandet av lånet, lagstiftningen skiljer sig dock 
länderna emellan. Vi har anpassat produkten efter Konsumentkreditlagen (KKL) som är 
tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att långivaren inte kan säga upp lånet hur som 
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helst. Vanliga grunder för att säga upp lån är när kunden är sen med räntebetalningar och 
amorteringar, men eftersom det inte existerar några sådana här blir det svårt att hitta giltiga 
grunder för att säga upp lånet. I vårt fall kan lånet endast sägas upp om bostaden inte är försäkrad 
eller om ägaren underlåter fastighetens skötsel så grovt att värdet sjunker. Däremot är det väldigt 
sällsynt att lånet sägs upp. 
Vi tycker att det är skönt att kunna luta sig tillbaka mot KKL och ha stöd i lagen, vilket gör att 
produkten är lättare att ”försvara” gentemot dem som är tveksamma till produkten. För oss är 
det viktigt att vara helt transparenta.  
 
Hur har finansinspektionen påverkat lånet? 
Finansinspektionen gjorde ett uttalande i ett PM 2002 där de sa att det var okej med seniorlån 
och att låna mot förmögenhetsvärdet i fastigheter. Man kan nog säga att det var lite av 
startskottet för utvecklingen av produkten. Vi bedriver tillståndspliktig verksamhet. 
  
Hur påverkar lånet olika bidrag? 
Bostadsbidraget kan påverkas, men vi råder alla att ta reda på vad som gäller i varje enskilt fall. 
 
Vad kräver ni för underhåll av bostaden för befintliga kunder? 
Vi kan inte kräva så mycket, bara vanligt underhåll. Anticimex gör en inspektion och tecknar ett 
trygghetsavtal med kunden, de gör därefter en granskning vart 4:e år. Vi kan inte säga upp en 
kund på grund av dåligt underhåll.  
  
Skulle lånet vara lättare att sälja om svenska staten gick in och ”garanterade” lånet på något sätt? Kanske genom 
utformningen eller genom en statlig reglering.  
Vi är glada att vi är privata och känner inte att vi behöver staten till hjälp. I England finns en etisk 
kod som bankerna och låneinstituten ska följa, Safe home income plan (SHIP). Vi utarbetar nu 
vår egen kod som vi hoppas att alla som erbjuder pensionärslån ska följa. Det är olyckligt om 
konkurrenterna inte kommer att följa denna.  
 



BILAGA 3 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

  59   

BILAGA 3 
 
Telefonintervju 05-12-09. Nils Ingvarson, marknadschef, Svensk Hypotekspension.  
 
Ni har valt att introducera lånet i höst, finns det någon speciell strategi bakom tidpunkten? 
Vi har ingen speciell strategi bakom lanseringen i höst. Idén till produkten föddes förra 
sommaren (2004) och eftersom det är komplicerat att ta fram en produkt som denna har den inte 
blivit klar förrän nu. 
 
Undersökningar i USA visar att mun-till-mun metoden är ett bra sätt att nå potentiella kunder. Få har tecknat 
sig för lånet här i Sverige, vilket i så fall försvårar. Är det något ni tagit hänsyn till?  
Jag känner inte till faktorerna i USA. Vi har inte tittat så mycket på marknaden i USA så jag kan 
inte uttala mig. Vi har tittat på marknaderna i England och Nya Zeeland. I England är det över 
100 000 hushåll som tecknat vilket inte kan ses som lite. Men produkten säljer sig inte självt. I 
dagsläget har vi inte börjat använda oss av våra referenskunder men vi kommer att lägga upp 
interjvuer med dessa kunder på hemsidan så folk kan läsa vad de tycker om produkten osv.  
 
Vilka faktorer anser du vara nyckelfaktorer för att hypotekspension blir en efterfrågad produkt i Sverige?  
Den här produkten bygger först och främst på ett stort latent behov som ingen vetat om. 
Produkten har inte funnits tidigare. Vi tror att framgångsfaktorn är att kunna erbjuda en total 
trygghet för kunden. Internationellt sett har det även visat sig att det är just tryggheten som varit 
en viktig och avgörande faktor.  
 
Tror du fastighetsskatt och höjda taxeringsvärden har en stor del i det hela? Vad är de vanligaste anledningarna 
till att kunderna tecknat lånet? 
Alla faktorer som gör det dyrare att leva påverkar, både fastighetsskatt och dyrare elpriser. Men 
anledningarna till att teckna lånet kan vara allt från att vilja klara löpande utgifter till att åka iväg 
och resa. 
 
Hur kommer kundbearbetningen/kundmaterialet förändras genom tiden? 
Det vet vi inte än. Som det ser ut nu fortsätter vi på den modellen vi har. I dagsläget har vi ca 50-
100 kunder på informationsmöte per vecka. 
 
Finns det några gemensamma egenskaper mellan de kunder som redan har tecknat? 
Väldig spridning bostadsmässigt och bakgrundmässigt, det gemensamma är att de vill få ut ett 
outnyttjat värde. 
 
Har kunduppslutningen följt era förväntningar eller är efterfrågan större än väntat? 
Ja det har varit över förväntan. Insäljningsprocessen har även varit kortare och gått snabbare än 
väntat. 
 
Hur säljer och marknadsför ni produkten, genom vilka medier? 
Annonsering och direktreklam vilket syftar till att få hit potentiella kunder. 
 
Har ni försökt lokalisera några speciella kunder i början av lanseringsfasen? (early adopters) Har ni någon 
speciell strategi för kunderna i början? 
Nej det har vi inte. Vi har inriktat oss på Stockholm eftersom det är här vi finns. Sen är det i 
Stockholm som det finns övervärden i fastigheter som kunderna vill frigöra. Vi har valt kunder 
som har ett visst minimitaxeringsvärde. Det vi gör, de personer som vi träffar är per automatik 
early adopters. 
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BILAGA 4 
 
Intervju 2005-12-08 kl. 08.00. Mattias Carlsson, låneproduktutvecklare, SEB.  
 
Varför har ni valt att introducera produkten nu? 
Den gamla lagen om bank- och finansieringsrörelse tillät inte produkten, men i och med att vi 
fick en ny bankrörelselag år 2004 var det möjligt att utveckla och introducera produkten på 
marknaden. SEB har även väntat på ett förhandsbesked från skattemyndigheten som ger deras 
kunder rätt att dra av räntekostnaderna löpande även om de inte faktiskt betalas förrän lånet faller 
till betalning. 
 
Är pensionärer en intressant målgrupp? 
Pensionärer har i allmänhet haft det svårt att låna tidigare, men är helt klart en intressant 
målgrupp. Finansinspektionens uttalande 2002 var avgörande.  
 
Är detta en lönsam produkt och något som man i framtiden måste ha för att kunna stå sig konkurrensmässigt? 
Jag tror inte att man ”behöver” produkten i dag, 2005, men däremot tror jag att den behövs år 
2010.  
 
Har ni haft några problem med lagstiftningen vid utformandet av produkten? 
Pantbrevet måste utformas så att hela beloppet täcks in inklusive ränta. Till skillnad mot 
hypotekspension tar vi bara ut ett pantbrev. Deras kunder lämnar en fullmakt som ger dem rätt 
att ta ut nya pantbrev allt eftersom skulden ökar. Dessutom råder även en del oklara 
skattekonsekvenser kring lånet. Skiljer sig mot England. 
 
Finns några planer på att utveckla produkten i någon riktning? 
Det är möjligt. Eftersom vi har ett så kallat fasträntelån som kan ligga till vår nackdel vid ett högt 
ränteläge, så en eventuell modifiering av produkten skulle kunna vara möjlig vid en situation som 
denna. Om produkten blir allt för stor skulle det kunna innebära finansiella problem, framför allt 
för mindre aktörer så som SH, men även för SEB.  
 
Skulle inblandning från staten så som i England kunna öka legitimiteten för produkten? 
Vi vill inte ha någon inblandning från staten. I England har man helt andra traditioner än vad vi 
har här i Sverige.  
 
Många anser att produkten är oetisk, hur ställer ni er till det? 
Ja etik är en stor fråga, vi har träffat banker i England i och diskuterat saken. Jag tycker att 
människor överlag har en tendens att underskatta pensionärers rättsförmåga. Man tror att bara 
för att man är pensionär är man inte kapabel att fatta egna viktiga beslut. Vi anser att om vi ger 
god information och håller en hög etisk standard är det tillräckligt för att vi ska kunna känna oss 
trygga och sälja produkten med gott samvete. Dessutom är det här inte en produkt som vi 
hårdsäljer. Ger vi bara rätt information från början kan vi hantera situationen och känna oss 
trygga.  
 
Svensk Hypotekspension har tagit fram en egen etisk kod, är det något ni kommer att följa?  
Vi kommer inte att följa den som Svensk Hypotekspension tagit fram, utan vi har en egen policy 
som vi här på banken tagit fram. I USA och England är det mycket mer vanligt att man har etiska 
koder och den traditionen har vi inte här i Sverige.  
 
Vilken är er egentliga marknad? 
Vi vänder oss till hela Sverige, men i praktiken inte.  
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I dagsläget planerar vi inte att utveckla och lansera produkten utomlands.  
 
Vilka faktorer anser du vara avgörande för att produkten ska bli efterfrågad på den svenska marknaden? Har  
fastighetsskatten någon större betydelse idag? 
Ränteläget är i dag den enskilda största faktorn. Fastighetsskatten har ingen större betydelse.  
Människors värderingar håller på att förändras i dag. Dagens 65-70-åringar vill göra av med 
pengar till skillnad från dem som är äldre som är mer sparsamma. Detta tror jag kommer att bli 
ännu mer tydligt framöver, eftersom det i dag är mycket mer legitimt att göra av pengar än vad 
det var för 10-20 år sedan. Dessutom lever vi längre i dag. Vi får en hyfsad pension mellan vi är 
65-75 år gamla, men sen minskar utbetalningarna allt eftersom. Detta gör ju att produkten passar 
bra på marknaden eftersom storleken på lånet ökar med tiden. Många pensionärer har dessutom 
inget annat än sin pension och värdet i fastigheten.  
 
Ränteläget kommer att bli avgörande för om produkten blir berättigad och det kommer att bli 
svårt att sälja produkten vid ett högt ränteläge.  
 
Vi stöter på många kunder som vill låna pengar, men som har problem med 
återbetalningsförmågan och vi har där en naturlig kundgrupp som vi möter dagligdags.  
Konsumentförtroendet, ränteläget och myndigheternas möjliga agerande kommer att bli 
avgörande för om produkten kommer att lyckas eller inte. 
 
I England använder många lånet som arvsplanering p.g.a. skatteregler. På grund av att 
skattesystemen och pensionssystemen ser olika ut i Sverige och England har kunderna i Sverige 
en annan agenda. I England ses produkten som en kombination av försäkring och lån, men rent 
juridiskt sett är det enbart ett lån.  
 
Är bolån 65+ en extra lönsam produkt? 
Nej det är det inte, denna typ av lån innebär större risk. P.g.a. att vi har fast ränta blir lånet något 
dyrare för kunden, men det innebär inte högre ränta på detta än med andra jämförbara lån.  
 
Har ni gjort några särskilda ansträngningar för att nå speciella kunder? 
Nej, praktiskt taget ingenting. Vi har använt oss lite av media för att marknadsföra oss och 
utbildat kundrådgivarna och utarbetat noggranna produktbeskrivningar.  
 
Vilka anser ni vara era främsta konkurrenter? 
Vi ser inte SH som någon konkurrent. Däremot har de hjälpt till att marknadsföra produkten åt 
oss. Vi väntar på att Nordea ska introducera en liknande produkt, det behövs en till aktör på 
marknaden. Jag tror inte att Handelsbanken eller att Föreningssparbanken kommer att ge sig in 
på den här marknaden, men om de gör det kan det bli tufft. Dessutom agerar 
Föreningssparbanken mestadels på landsbygden vilket inte riktigt lämpar sig för den här 
produkten. 
 
Vilken är den främsta anledningen till att pensionärerna tecknar lånet? Har ni några speciella krav på underhåll 
av fastigheten? 
Det är väldigt olika. En anledning kan vara att hjälpa arvtagarna genom att i dag ge ”framtida 
arv”. Konsumtion är annars en vanlig anledning och renovering av fastigheten.  
Vi har inga större krav på underhåll och ställer inga högre krav på Bolån 65+ än på andra lån. 
KKL gör det inte möjligt att ställa sådana krav. SH har ju sådana regler att de anser sig ha rätt att 
säga upp lånet om man missköter underhållet på fastigheten kraftigt. Jag har mycket svårt att tro 
att dessa regler och att det är tillräckligt att säga upp lånet kommer att hålla i praktiken. Läs 
konsumentkreditlagen!  
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Har kunduppslutningen följt era förväntningar eller är efterfrågan större än väntat? 
Det har gått över förväntan, men produkten har egentligen liten betydelse i det stora hela. Det 
här är ingen avgörande produkt för vår del.  
Problemet för denna typ av långa bindningstider är att det saknas en effektiv kapitalmarknad som 
är anpassad till lån på löptider över 10 år. Detta skulle kunna bli ett problem om efterfrågan på 
produkten blir allt för stor.  
 
Hur efterfrågad tror du att produkten kommer att bli här jämfört med hur det går i andra länder? 
I Kanada och Australien går det riktigt bra och i England börjar fler och fler att använda sig av 
låneformen. Jag tror dock inte att det kommer att gå bättre här eftersom pensionärer i Sverige 
överlag har det bättre ställt än i dessa länder, då vi ofta har högre pensioner här. I England har 
man dessutom större värden i fastigheter. Medelfastigheten i England är värd 280 000 pund och i 
Sverige är det knappt över 1 miljon.  
 
Medför försäljningen av Bolån 65+ något merarbete? 
Det brukar gå åt 2 träffar. Vi är väldigt noggranna när vi gör kreditbeslut och vi är måna om att 
göra ett riktigt jobb. 
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BILAGA 5 
 
Intervjuer med pensionärer 
 

• Respondent 1, nedan benämnd R1, är 84 år gammal och bor tillsammans med sin fru i en 
nybyggd bostadsrätt i Hässelby. De flyttade in i lägenheten hösten 2002. De har ett barn.  

 
• Respondent 2, nedan benämnd R2, är 82 år gammal och änka. Hon bor i en nybyggd 

bostadsrätt i Hässelby som hon flyttade in i i december 2002. Hon har två barn.  
 

• Respondent 3, nedan benämnda R3, bor tillsammans i en villa på Södra Öland. Huset är 
från 1800-talet och de flyttade in 2000. De har fyra barn.  

 
• Respondent 4, nedan benämnda R4, är 84 och 90 år gamla. De är gifta och bor sedan 2003 

i en bostadsrätt i Kalmar. De har två barn.  
 

• Respondent 5, nedan benämnd R5, är 81 år gammal. Hon bor i en villa på södra Öland. 
Hon har inga barn.  

 
• Respondent 6, nedan benänmd R6, är 84 år gammal och änka. Hon bor på en gård på 

södra Öland. Hon har två barn.  
 

• Respondent 7, nedan benämnda R7, är gifta och bor på en gård på södra Öland. De har 
ett barn.  

 
• Respondent 8, nedan benämnd R8, är 77 år och bor tillsammans med sin man i en villa på 

södra Öland. De har fem barn.  
 
 
Bakgrund: Under hösten 2005 har SEB och SH introducerat en för Sverige ny låneform. 
Pensionärer ges möjlighet att belåna sin fastighet utan att behöva amortera eller betala ränta 
förrän de dör eller väljer att sälja sin bostad.  
 
Fråga 1. Har du hört talas om hypotekspension eller Bolån 65+? Om ja, hur? 
 
R1: Genom tidningen, DN. Det mesta i tidningen har varit förtäckt reklam tycker jag, helsidor 
osv. Sen har jag sett produkten på TV.  
R2: Genom reklam, i tidningen och i PRO tidningen. 
R3: Ja, läst i tidningen. 
R4: Nej. 
R5: Nej. 
R6: Nej. 
R7: Ja, på TV-programmet Plus.  
R8: Nej. 
 
 
Bakgrund: Syftet med frågan är att se hur respondenterna ställer sig till låneformen.  
 
Fråga 2. Skulle du kunna tänka dig att låna pengar på det sättet? Om ja, till vad? Om nej, 
varför inte? 
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R1: Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Det är en försäkring för oförutsedda utgifter, till exempel 
en ny bil eller reparation om bilen går sönder. Jag skulle även kunna tänka mig att låna till en resa.  
R2: Jag behöver inte låna, men hypotetiskt så skulle det inte kännas bra. Jag vill lämna pengar 
efter mig. Jag tror inte att pensionerna i framtiden kommer räcka. Skönt att lämna ett arv efter sig 
som en extra trygghet för mina barn. 
R3: För närvarande inte. Men kanske om vi tvingas ansluta oss till kommunalt avlopp. Just nu 
håller kommunen på att gräva för kommunalt avlopp här i området. 
R4: Nej, vi vill inte låna på något sätt. Vi väntar tills vi har pengar till det vi vill köpa. Om vi var 
yngre kunde vi kanske tänka oss att låna.  
R5: Nej, jag tror inte det.  
R6: Ja, det skulle inte vara så dumt om man varit barskrapad eller får en stor utgift.  
R7: Nej, det är inte aktuellt. Pengarna är ju låsta men det går ändå.  
R8: Nej det behöver vi inte, vi har arrende och aktier.  
 
 
Bakgrund: Låneformen vänder sig till de människor som vill frigöra delar av det värde de har 
låst i sin fastighet utan att behöva flytta ifrån sitt boende. SH poängterar på flera ställen på sin 
hemsida att de som tecknar lånet kan bo kvar i sitt hus och förutsätter därmed att detta är de 
flesta pensionärers önskan. Frågan syftar till att se hur viktigt respondenterna egentligen tycker 
det är att bo kvar i sitt hus i hela sitt liv.  
 
Fråga 3. Vill du bo kvar i det här huset hela ditt liv? 
 
R1: Ja, som det känns nu i alla fall. 
R2: Ja, så länge som jag klarar mig. 
R3: Ja, så länge vi kan. Men vi vet att om någon blev sjuk eller dog så skulle inte den andre kunna 
bo här själv, det är för tungt att bära ved och sköta allt själv. Och vi är inte helt främmande för att 
flytta, vi är inte så djupt rotade här som många andra. 
R4: Ja, men fanns det en större lägenhet i samma hus skulle vi vilja köpa den.  
R5: Ja, så länge jag kan klara mig.  
R6: Ja, om man visste att man skulle vara frisk. Huset är stort och eftersom jag precis blivit änka 
blir det kanske dyrt. Jag vet inte hur det är att bo själv.  
R7: Ja, så länge man kan.  
R8: Ja 
 
 
Bakgrund: SH menar att ökad fastighetsskatt är ett problem för många äldre husägare och att 
lånet kan vara ett sätt att få råd att betala fastighetsskatten. Frågan syftar till att se om 
respondenterna skulle teckna lånet om skatten på deras fastighet ökade.  
 
Fråga 4. Skulle ökad fastighetsskatt kunna få dig att teckna det här lånet? 
 
R1: Svårt att svara på då jag bor i lägenhet, men det skulle ju kunna vara en av många faktorer. 
R2: Generellt ja, men räcker hypotekspensionen till att betala fastighetsskatten? (Intervjuaren 
upplyste om att man som 65-åring får låna ca 10-15 % av fastighetens värde) 
R3: Skulle skatten öka så mycket som den gjort i till exempel skärgården så skulle vi nog inte bo 
kvar.  
R4: Tror inte det.  
R5: Så långt har jag inte tänkt. Jag hoppas att skatten tas bort om vi får en ny regering.  
R6: Nej. 
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R7: Nej, så sårbar är man inte.  
R8: Nej, jag tror inte det.  
 
 
Bakgrund: I USA och Storbritannien känner många pensionärer oro inför att använda sig av 
hypotekspension, mycket på grund av den negativa publicitet låneformen fått i media. Forskning 
pekar på att pensionärerna kan få en mer positiv bild av låneformen om de känner någon som 
tecknat lånet eftersom de litar på deras omdöme. Frågan syftar till att utreda om de som känner 
någon som tecknat lånet är mer positivt inställda till att använda sig av låneformen.  
 
Fråga 5. Känner du någon som tecknat lånet? Om ja, är denne nöjd? 
 
R1: Nej det gör jag inte eftersom det är så pass nytt. Men det är en otroligt intressant produkt. 
R2: Nej jag känner ingen som tecknat lånet. 
R3: Nej. 
R4: Nej. 
R5: Nej. 
R6: Nej. 
R7: Nej. 
R8: Nej. 
 
 
Bakgrund: Lånet gör att värdet på fastigheten sjunker och minskar därmed arvet till 
pensionärernas barn. Enligt en TEMO-undersökning vill inte majoriteten i Sverige att de äldre 
ska behöva vara återhållsamma med sina tillgångar för att efterlevande ska få ärva pengar.  
 
Fråga 6. Hur ställer du dig till arvsfrågan? 
 
R1: Tycker inte att den spelar någon roll, jag skulle kunna tänka mig att ta lånet. 
R2: Jag vill lämna arv, framtiden är oviss. Jag tänker på mina barns ålderdom. 
R3: Det är alltid roligt att ha något till sina barn. Men det är ju inte därför man lever. Vi lever här 
och nu. 
R4: Det tycker vi inte om, det är idiotiskt. Förhoppningen är att barnen ärver så mycket som 
möjligt, vi skulle inte göra något som drabbar dem.  
R5: Har ingen att tänka på, jag tänker på mig själv.  
R6: Det är ett felaktigt sätt.  
R7: Barnen får förhoppningsvis klara sig själva.  
R8: Barnen får ta det de får. Vi har fem barn så det blir ändå inte så mycket.  
 
 
Bakgrund: I USA och Storbritannien, men även i Sverige, har media till en början givit en 
negativ bild av hypotekspension. Många gånger är artiklarna om hypotekspension fulla med 
varningar om potentiella fallgropar.  
 
Fråga 7. Tycker du att det är oetiskt? 
 
R1: Nej tvärt om! Låga pensioner är jobbigt för många pensionärer, många knaprar på pensionen 
då kan det vara skönt att ta lånet och kunna unna sig lite saker när man arbetat och kämpat hårt 
hela livet. En trygghet. 
R2: Nej, varför skulle det vara det? 
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R3: Bankerna vill ju tjäna pengar och utan statlig kontroll är det lätt att vissa grupper råkar illa ut. 
De blir ett lockbete. 
R4: Nej, lånet passar ju en del. Det beror på hur familjeförhållandena är.  
R5: Ja, det är inte som det ska. Jag vill göra rätt för mig.  
R6: Nej, det kanske är en hjälp för många.  
R7: Nej. 
R8: Det är väl inte riktigt sjysst, tveksamt.  
 
 
Bakgrund: Vid empiriinsamlingens intervjuer med representanter från SH och SEB betonades 
vikten av att pensionärerna har förtroende för lånet. Frågan syftar till att utreda pensionärernas 
grundinställning om låneformen.  
 
Fråga 8. Har du förtroende för lånet? 
 
R1: Ja 
R2: Ja 
R3: Vi vet inte så mycket om lånet, men att räntan kan ändras känns osäkert. SEB:s lån (utan 
skuldfrigaranti) sätter en person i en situation som man inte räknat med och som barnen sedan 
får stå för.  
R4: Är inte rädda för att bli lurade, alla tänkande människor avgör ju själva.  
R5: Nej, det är inte riktigt som det ska. Jag vill gärna betala räntan nu.  
R6: Ja, de är väl inte annorlunda än andra banker.  
R7: Bankerna går ju inte att lita på, men man får utgå ifrån att det är ok.  
R8: Ja, man har förtroende för en bank.  
 
 
Bakgrund: I USA var det staten som introducerade låneformen, medan de banker som 
tillhandahåller lånet i Sverige är privata.  
 
Fråga 9. Skulle du få mer förtroende för produkten om den var statligt reglerad? 
 
R1: Nej, vet inte riktigt, svårt att svara på. Kommer SPAB med en produkt? Det är väl statligt? 
R2: Nej, jag tycker SEB känns lika säkert som staten. Fast å andra sidan kan man fråga sig hur 
mycket man egentligen kan lita på staten? 
R3: Ja, det borde man. Men man kan inte lita på staten heller. Tveksamt.  
R4: Nej, tror inte det. Vi gillar inte staten, men staten måste hålla det de lovar. Därför kanske det 
ger mer förtroende.  
R5: Nej, inte med den regering som vi har idag.  
R6: Nej, jag tror inte på staten.  
R7: Tvivelaktigt med staten. Men det kanske skulle vara något bättre, riktiga bluffar gör bankerna 
inte.  
R8: Det vete sjutton om man har förtroende för staten.  
 
 
Bakgrund: Forskning i USA visar att många pensionärer känner oro för att hela husets värde 
ätits upp av hypotekspensionen den dag de måste flytta och huset ska säljas. Därmed har de inte 
råd att betala för boende på ett sjukhem.   
 
Fråga 10. Är du orolig för försämrad framtida hälsa, att till exempel behöva flytta till ett 
sjukhem? 
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R1: Nej jag är inte orolig. Jag har inte upplevt det så. 
R2: Jag är trygg i mitt boende, men ändå känner jag mig lite orolig för hur det blir i framtiden. 
Det är förskräckligt vad hjärnan rasar vilket är obehagligt att känna. Jag har inte hört någon annan 
prata om det tidigare (att hjärnan försämras, författarnas kommentar). Så jag vet inte om jag kommer 
att kunna bo kvar i min lägenhet resten av mitt liv, även om jag vill det. 
R3: Vi är inte oroade för närvarande. Men saker kan hända snabbt. Vi tror inte på evig ungdom. 
R4: Nej.  
R5: Det kan man alltid vara, men jag klarar mig nog i några år.  
R6: Nej, man brukar ju bli dålig när man blir framåt 90 år. Den dag jag blir sjuk dör jag på ett par 
dagar.  
R7: Nej. 
R8: Nej, har man fem barn är det alltid någon som kan ta hand om en.  
 
 
Bakgrund: Forskning i USA och Storbritannien visar att pensionärer känner stort motstånd till 
att belåna sin fastighet när de äntligen lyckats betala av alla lån.  
 
Fråga 11. Om man har betalat av alla lån, känns det tungt att belåna fastigheten igen? 
 
R1: Nej eftersom jag inte behöver betala ränta. Räntan drabbar ju inte mig. 
R2: Nej man utnyttjar ju bara de tillgångar man har. Det är som att ta ut pengar på banken tycker 
jag. 
R3: Egentligen inte, det beror på hur mycket man lånar. 
R4: Nej, om investeringen är nödvändig och medför förbättring.  
R5: Nej, jag lånar pengar med huset som säkerhet när jag behöver förstärkning.  
R6: Kände en viss lättnad när vi hade betalat av alla lån. Men blir det nödvändigt så lånar jag 
ändå.  
R7: Ja. 
R8: Ja, man vill inte teckna nya lån.  
 
 
Bakgrund: För att kunna bedöma intresset för låneformen frågade vi våra respondenter följande 
fråga. 
 
Fråga 12: Tycker du att detta verkar vara en intressant låneform? 
 
R1: Ja. 
R2: Ja, men inte för egen del då jag inte behöver låna pengar. 
R3: Ja, men inte för oss.  
R4: Kan vara intressant för den som är i behov.  
R5: Kan vara, jag har inte tänkt tanken.  
R6: Lånet är så nytt, man vet ju inte riktigt. Men intressant är det.  
R7: Ja, det låter väldans vettigt för de som kan utnyttja lånet. De som blir ensamstående och de 
med dålig pension till exempel.  
R8: Det kan vara det om man är i behov av lånet.  
 
 
Bakgrund: I USA anses lånet vara så komplext att alla som vill teckna lånet måste gå på 
rådgivning för att få information om de juridiska och ekomoniska konsekvenserna.  
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Fråga 13. Är produkten svår att förstå sig på? 
 
R1: Nej det tycker jag inte. 
R2: Inte särskilt, det har varit klart och tydligt i media. Jag har dock inte läst villkoren så jag kan 
inte detaljerna. 
R3: Egentligen inte. 
R4: Nej, det tycker jag inte.  
R5: Nej. 
R6: Alla är vi barn i början. 
R7: Vi har svårt att uttala oss.  
R8: Jag har inte satt mig in i det.  
 
 
Bakgrund: Frågan syftar till att få fram de åsikter respondenten har om lånet som inte kommit 
fram av tidigare frågor.  
 
Fråga 14. Vad ser du för fördelar/nackdelar med produkten? 
 
R1: Fördelarna är uppenbara det vi pratat om under hela intervjun. Om en person som har 
jobbat och slitit hela sitt liv och av olika själ tvingas gå ifrån sitt hus slipper att göra det,  kan bo 
kvar. 
Nackdelar: Vet inte, kanske för nästa generation. 
R2: Fördelar: Slipper snåla och man behöver inte oroa sig när pengarna inte räcker. 
Nackdelar: Barnen kanske blir besvikna om de inte får något arv, fast det är beroende på vad man 
har för barn förstås. 
R3: Fördelarna: Lånet är bra vid situationen att man egentligen inte har råd att bo kvar. Om 
priserna och taxeringsvärdet stiger kan det vara värt att ta lånet och ändå kunna sälja med vinst så 
att barnen får en del. En av nackdelarna är att man inte överblickar skulden och att man tar mer 
av sitt egna kapital än vad man tänkt.  
R4: För oss finns varken fördelar eller nackdelar. Det är individuellt hur familjerna är 
konstruerade. En nackdel är att man inte är skuldfri.  
R5: Inga fördelar. Nackdelen är att man blir skyldig pengar och man vet inte hur mycket banken 
vill ta ut sen.  
R6: Fördelar: Kan vara bra att använda i början av sin pension när man betalar höga skatter och 
får lite i pension. Bra för ensamstående och de med låg pension. Nackdelar: Om banken tjänar så 
mycket att man blir lurad.  
R7: Fördelarna är att man kan leva lite bättre de sista åren, resa och unna sig saker. Nackdelar är 
att man får nya lån att sköta vilket är krångligt. 
R8: Det finns fördelar för de som behöver lånet. Vet ej.   
 
 
Bakgrund: Frågan kom till tack vare en av respondenternas svar på fråga 14. Respondenten 
menade att det inte är svårt att få ett vanligt lån hos banken vilket får anses som en hämmande 
faktor för efterfrågan på hypotekspension. Därmed uppstod behov av två nya frågor, nr 15 och 
16. 
 
Fråga 15: Kan du gå till banken och låna ett vanligt lån? 
 
R3: Det skulle jag tro. Vi har kvar vår bankkontakt och har en personlig kontakt.   
R4: Ja, har man ordnad ekonomi är det inte svårt.  
R5: Ja, när jag behöver pengar lånar jag på Ölandsbanken.  
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R6: Ja, går jag till banken tror jag att jag får ett lån ögonblickligen.  
R7: Ja. 
R8: Ja, det tror jag, annars skulle vi låna av barnen.  
 
 
Bakgrund: Frågan kom till tack vare en av respondenternas svar på fråga 14. Respondenten 
menade att det inte är svårt att få ett vanligt lån hos banken vilket får anses som en hämmande 
faktor för efterfrågan på hypotekspension. Därmed uppstod behov av två nya frågor, nr 15 och 
16. 
 
Fråga 16: Om du fick välja, skulle du välja ett vanligt lån eller hypotekspension? 
 
R3: Vanligt lån. 
R4: Vanligt banklån har varit perfekta när man behövt pengar.  
R5: Vanligt banklån. 
R6: Tål att tänka på, kan inte svara på det.  
R7: Vanligt banklån.  
R8: Det beror på räntan.  
 
 
 


