
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är aldrig för tidigt att bostadsspara 

- En studie över sparandet inför inträdelsen på 

bostadsmarknaden 

 

Södertörns högskola | Institutionen för Företagsekonomi 

Kandidatuppsats 15 hp | Finansiering | Vårterminen 2015 

Ekonomi & Logistik-programmet 

Av: Erik Enander, Christoffer Björne 

Handledare: Maria Smolander 

 



 

Förord 

 
Vi vill börja med att tacka alla som på något sätt varit deltagande med hjälp och stöttning för 

att få denna uppsats genomförd. Ett extra tack vill vi tillägna Günther Mårder, Hanna 

Helgesson och Kenny Fredman som bidrog med sin tid för att låta oss intervjua dem och bidra 

med värdefull kunskap. Vi vill även tillägna ett tack till vår handledare Maria Smolander samt 

våra två opponenter Christian Mangs och Nicholas Fernholm som har delat med sig av idéer 

och varit med och väglett oss genom denna process som är den examinerade delen av vår 

kandidatutbildning inom Företagsekonomi med inriktning finansiering på Södertörns 

Högskola. 

 

Trevlig läsning. 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Enander   Christoffer Björne 

2015-06-10    2015-06-10 

 

     

  



 

Sammanfattning 

 
Titel:  Det Är Aldrig För Tidigt Att Bostadsspara – En studie över sparandet inför 

 inträdelsen på bostadsmarknaden 

 

Författare:  Erik Enander & Christoffer Björne 

 

Handledare: Maria Smolander 

 

Ämne:  Företagsekonomi C – Kandidatuppsats inom finansiering 

 

Termin:  Vårterminen 2015 

 

Syfte:  Syftet med studien är att analysera yngre vuxna i Stockholms sparbeteende inför 

 inträdelsen på bostadsmarknaden utifrån livscykelhyoptesen. 

 

Teori:  Den främsta teoritillämpningen för studien är livscykelhypotes om människans 

 generella och rationella sparbeteende. Även Maslows behovshierarki behandlas 

 då den angriper det social- psykologiska perspektivet angående behovet av att 

 ha en bostad och Behavioral Finance angriper andra yttre faktorer som kan 

 påverka huruvida en människa sparar eller inte. 

 

Metod:  Studiens metodansats består av en metodkombination, detta innefattar en 

 enkätundersökning med svarsalternativ som skedde inom Stockholmsområdet.  

 Det innefattar även tre intervjuer med etablerade experter inom studiens område. 

 Studien har en hermeneutisk vetenskapssyn och en abduktiv slutledningsform. 

 

Empiri: Presenterar den data som är mest relevant för studien från samtliga tre intervjuer 

 och enkätundersökningen. Erhållen kvantitativ data presenteras i diagram.  

 

Slutsats:  Studien påvisar att majoriteten av populationen anser att bostadsmarknaden är 

 svår att inträda och att det är främst på grund av bostadsbrist och likvida skäl. 

 Tendenser visar dock ett möjligt behov om att sparandet inför 

 bostadsmarknadsinträdet bör läras ut och implementeras av individer i tidigare 

 ålder, än vad  livscykelhypotesen antyder. Föräldrar eller vårdnadshavare kan bli 

 för ekonomiskt belastade på grund av delvis ökade bostadspriser. Därför bör 

 barn samarbeta med deras  föräldrar eller vårdnadshavare för att förebygga och 

 bemöta bostadsmarknadsinträdet på ett optimalt sätt. Dock ska det tas i 

 beaktning att alla hushåll eller privatpersoner inte har dessa ekonomiska 

 förutsättningar för att efterfölja studiens generella och rationella sparbeteende. 

 

Nyckelord:  Bostadsmarknaden, Amorteringskrav, Sparande, Livscykelhypotes, 

 Kontantinsats, Inträde på bostadsmarknaden. 

  



 

Abstract 

 
Title:  It’s Never Too Early To Start Saving Money For Residence – A study regarding 

 savings before entering the residential market. 

 

Authors:  Erik Enander & Christoffer Björne 

 

Supervisor: Maria Smolander 

 

Subject:  Business Economics & Finance, Bachelor thesis. 

 

Semester:  Spring 2015 

 

Objective:  To examine the behavior of savings before the entry on the residential 

 market for younger adults in Stockholm based on the life cycle hypothesis. 

 

Theory:  The main theory in the study is the life-cycle hypothesis of man’s universal and 

 rational savings behavior. Maslow’s needs of hierarchy is also used to 

 approach a social psychological perspective on the need to have a residence. 

 Two theories in Behavioral Finance will then analyze the external factors that 

 can effect whether a person saves or not. 

 

Metod:  A method combination is used in the study. This includes a survey in the county 

 of Stockholm and three interviews with established experts in the study subject. 

 The study has a hermeneutic view of science and an abductive inference form. 

 

Empiri: Presents the most relevant for the study from all three interviews and data

 from the survey which is presented in charts. 

 

Result: The study demonstrates that the majority of the population believes that the 

 residential market is difficult to enter and it is mainly because of residential 

 shortages and liquidity reasons. Trends show, however, a possible need of 

 being taught about savings before entering the residential market. This should 

 be taught and then implemented by individuals at an earlier age than the life-

 cycle hypothesis suggests. Parents or guardians may become too financially 

 burdened due rising residential pricing. Therefore, children should work with 

 their guardians to prevent and respond to the entry of the residential market in 

 an optimal way. However, it should be taken into consideration that all 

 households or individuals do not have the economic conditions to comply with 

 the study’s general and rational savings behavior. 

 

Keyword:  Residential market, Amortization requirement, Savings, Life Cycle Hypothesis, 

 Downpayment, Entry on the residental market.
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1. Inledning 

 
Inledningen presenterar studiens ämnesområde. En generell bakgrund inleds för att sedan 

successivt begränsas till att härledas in till studiens problemformulering. 

Problemformuleringen i sig kompletteras med att därefter beskriva studiens syfte och 

avgränsningar i studien. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Bostadsbyggandet i Sverige 

Under de senaste 50 åren har det varit stora svängningar i bostadsbyggandet i Sverige. Med 

den akuta bostadsbristen på 1950- & början på 1960-talet som grund beslutade regeringen att 

det så kallade Miljonprogrammet skulle genomföras. Detta program innebar att en miljon 

bostäder skulle färdigställas under en tioårsperiod. Denna miljon bostäder står idag (år 2015) 

för nästintill en fjärdedel av Sveriges totala bostadsbestånd på drygt 4,5 miljoner bostäder. 

Under åren 1967-1972 byggdes därför över 100 000 bostäder årligen i Sverige. Efter detta har 

det årliga byggandet av bostäder minskat succesivt med undantag på åren 1987-1991 då det 

färdigställdes som mest 67 000 bostäder. Detta på grund av generösa statliga 

räntesubventioner samtidigt som goda inkomstökningar under dessa år möjliggjorde mycket 

goda förutsättningar för bostadsbyggande (Statistiska centralbyrån 2012). 

 

Skattereformen under 1991 medförde att byggkostnaderna steg och detta i kombination med 

kraftigt minskad efterfrågan innebar att bostadsbyggandet minskade drastiskt. Under åren 

1995-2000 låg byggandet på så låg nivå som cirka 12 000 nya bostäder per år. Efter detta har 

byggandet ökat något och ligger de senaste åren på 29 000 nya bostäder per år. Enligt SCBs 

preliminära statistik så påvisas dock en positiv trend då det byggstartades 36 000 bostäder 

under 2014 (Statistiska centralbyrån 2015c). Boverket har även indikerat  

på att 47 500 bostäder har påbörjats byggas under 2015 och cirka 50 000 ska göra det under 

2016 (Hyresgästföreningen 2015). 

 

Enligt Boverkets bedömning kommer cirka 600 000 bostäder behöver byggas fram till 2025 

(Boverket 2015), detta innebär ett årligt behov på drygt 60 000 nya bostäder. Detta behov är 

då även något lågt räknat då beräkningen inte har tagit någon hänsyn till att det redan i 

nuläget år 2015 råder bostadsbrist i stora delar av landet (Hyresgästföreningen 2015). 

 

En fråga som påstås sakta ner byggprocessen av nya bostäder är bostadsmarknadens 

byggregler. Idag finns det mycket mark som är redo för byggande men där företagen inte 

anser det vara tillräckligt lönsamt att sätta spaden i jorden. Denna fråga anses även kunna vara 

en stor konkurrensnackdel för storstadsområdena att locka till sig etablerad arbetskraft och 

studenter (Stockholmsregionen 2013). NCC påtalar exempelvis att liknande projekt i olika 
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närliggande länder kan skilja sig otroligt mycket åt. Ett projekt som tog tio år från idé till 

färdigställd bostad i Sverige tog endast fyra år i Finland och två år i Tyskland. Under denna 

tid måste då byggföretaget ligga ute med kapital under en mycket längre tid samt att 

långdragna överklaganden kostar massvis med pengar i Sverige vilket får företagen att förbise 

byggen som de inte är helt övertygande om (NCC 2012). 

 

1.1.2 Den svenska bostadsmarknadens utfall 

När bostadsbrist är ett faktum tas nyproduktion av lägenheter in som den vanligaste 

lösningen. Dessa lägenheter produceras i stor utsträckning i attraktiva lägen och former som 

fortsätter driva på boendekostnaden. Denna byggnation prioriteras före mindre och billigare 

lägenheter då kravet på lönsamhet och avkastning är högt hos byggbolagens ledning och 

ägare. Ett begrepp som försvarar denna sorts byggande är att de nya lägenheterna skapar 

flyttkedjor som genererar lediga lägenheter i äldre och billigare bostadsbestånd (Länsstyrelsen 

2013b). Dock finns en inlåsningseffekt på den svenska bostadsmarknaden som håller kvar 

många i boenden som de inte till fullo utnyttjar eller behöver. Många äldre som amorterat ner 

sina lån under en längre tid samt innehar ett boende som stigit mycket i värde tenderar att bo 

kvar i sina stora hus eller lägenheter, trots att barn flyttat ut och ett mindre boende skulle vara 

mer passande för dem. En anledning till detta är att den månatliga utbetalningen skulle öka i 

det nya boendet då räntekostnaderna blivit minimala, men främst den enorma reavinstskatt 

som skulle realiseras för många hushåll vid en försäljning. Att förändra dessa skatteregler 

stöds av många aktörer på bostadsmarknaden (Erik Olsson 2014).  Det har även tidigare 

lämnats in en motion till Riksdagen för att undersöka om förändringar kan ske i 

skattereglementet på bostadsmarknaden (Riksdagen 2013), men än är realisationsvinstskatten 

kvar.  

 

Problemet med hemlöshet i Sverige ökar likt många liknande länder i Europa. Ett hålrum 

mellan tillgång och efterfrågan på bostadsmarknaden, samt en passiv bostadspolitik påpekas 

delvis vara förklaringar till hemlöshet (Stadsmissionen 2013). Enligt Socialstyrelsens senaste 

mätning gjord 2011 så befann sig 34 000 personer i Sverige i olika grad av hemlöshet 

(Socialstyrelsen 2012). I denna beräkning bortses personer som är asylsökande, papperslösa 

invandrare och EU-medborgare som kommit till landet och inte funnit ett arbete eller bostad, 

därför finns det ett stort mörkertal som bara ökar bland de hemlösa (Stadsmissionen 2013). 

Exempelvis beräknas det komma 80 000 asylsökande per år under 2015-2018 till Sverige 

vilket kommer kräva att nybyggandet av bostäder i paritet med denna utveckling (Boverket 

2015b). 

 

Ett efterskalv från att bristen på bostäder ökar visar sig i att allt fler innehar en bostad som 

anses vara oförmånligt. Detta kan te sig i ett andrahandskontrakt, inneboende eller 

trångboende. Statistiken över dessa boenden har stadigt ökat det senaste decenniet. 2007 

rapporterades att 395 986 människor i Sverige var boende i någon av dessa tre bostadsformer, 

samma mätning 2012 låg på 573 608 människor (Boverket 2014). Att det rapporteras flitigt av 

en ofta förekommande svarthandel av hyreskontrakt indikerar starkt på att bostäder blivit 
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alltför svåråtkomligt i dagens samhälle och individer tar till allt mer okonventionella, till och 

med olagliga handlingar för att kunna införskaffa sig en bostad (Fastighetsägarna 2006).  

 

De grupper som främst blir utsatta av en bostadsbrist är de ekonomiskt svaga. Då dessa saknar 

kapital för bostadsrätt får de ofta inrikta sig mot hyresrätter. Hyresvärdarna har dock ofta 

hårda ekonomiska krav på sina hyresgäster för att hitta attraktiva sådana. 

Betalningsanmärkningar och årlig inkomstnivå är viktiga kriterier i eftersökandet av 

hyresgäster. Det blir vanligare med tillfälliga anställningar och osäkra arbetsvillkor vilket 

försvårar eftersökandet av bostad. Dessa individer får då svårt att påvisa för hyresvärden att 

de har en jämn och stabil inkomst som klarar av de löpande kostnaderna för sitt uppehälle, 

framförallt när det blivit allt svårare att få bostadsbidrag (Länsstyrelsen 2015b). Studier har 

visat att många minoritetsgrupper även diskrimineras på marknaden för att förvärva en 

hyresrätt. Knappt 40 procent av de kommunala och privata hyresrättsbolagen ansågs 2007 

diskriminera individer med ”utlands-klingande” namn (Hyresgästföreningen 2007) vilken 

också är den minoritetsgrupp som diskrimineras i störst utsträckning på hyresrättsmarknaden 

(Diskrimeneringsombudsmannen 2010).  

 

I den tidigare beskrivna bostadsmarknaden kan det konstateras att priserna för att införskaffa 

sig en bostadsrätt har ökat markant. Bostadspriserna har i stor utsträckning ökat märkbart 

sedan slutet av 1990-talet och den mest påtagliga bostadsprisökningen har skett i storstäderna 

(Ekonomifakta 2015). Mellan 2005 och 2014 har Sveriges bostadspriser ökat med ungefär 94 

procent (Mäklarstatistik 2014). Dessutom gör rådande kontantinsatskrav på 15 procent av 

önskat lånebelopp när låntagare ska köpa bostad, det påtagligt svårare att inträda 

bostadsmarknaden när bostadspriserna ökar (FI 2010). Det har även bevisats att mellan åren 

2005-2013 har skuldkvoten gentemot det svenska hushållets disponibla inkomst ökat från 

92,2 procent till 163,3 procent (SCB 2013). Denna skuldkvotsökning har säkerligen skett på 

grund av ökade bostadsrättspriser tillsammans med en rekordlåg statslåneränta (Sveriges 

Riksbank 2015) som speglar av sig på affärsbankernas utlåningsräntor vid bostadslån. Under 

april år 2015 kostade en miljon i lånade pengar till bostad 1 400 kronor i månaden. Detta är 

beräknat på en ränta på 1,75 procent från långivaren (Bolåneräntor 2015). En uppfattningsvis 

låg månatlig kostnad som möjliggör att fler hushåll kan klara av de löpande kostnaderna för 

allt större bostadslån och samtidigt ha likviditetsöverskott till att konsumera eller till och med 

för att spara. 

 

Utvecklingen av ökad skuldsättningsgrad kan medföra en ökad risk för hushållen då de kan få 

problem med att klara av att betala sina kostnader vid ett förändrat ränteklimat eller fallande 

bostadspriser. För att motverka detta scenario och även kyla ner bostadsmarknaden ville 

Finansinspektionen i mars införa ett allmänt amorteringskrav under 2015 vilket innefattar att 

nya låntagare skall amortera ner sina bostadslån till 50 procent belåningsgrad av 

köpeskillingen. Mer ingående handlar kravet om att låntagarna ska amortera minst två procent 

av köpeskillingen varje år ner till 70 procent för att sedan amortera minst en procent årligen 

ner till 50 procent belåningsgrad (FI 2015a). Här med får privatpersoner en mindre 

valmöjlighet och utrymme att konsumera och spara enligt eget intresse. I april blev 

amorteringskravet förskjutet på grund av Finansinspektionens bristande hänseende till 
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regelverk. Amorteringskravet är dock fortfarande på Finansinspektionens radar och är en 

potentiell aktion för att reglera bostadsmarknaden (FI 2015b). 

 

1.1.3 En inriktning på Stockholms bostadsmarknad 

I Stockholms län har bostadspriserna ökat med 96 procent mellan åren 2005 och 2014 

(Mäklarstatistik 2014). Under år 2015 har bostadspriserna i Stockholms län ökat med tio 

procent och mellan perioden november 2014 och januari 2015 kostade en 

genomsnittslägenhet inom samma område 2,9 miljoner kronor och i centrala Stockholm 4,3 

miljoner kronor (Mäklarstatistik 2015). 
 

Bostadsprisutvecklingen är säkerligen en effekt av bostadsbrist. I Stockholm har en 

bostadsbrist blivit tydligare med tanke på att inflyttningen till storstäderna från landet 

fortsätter och nyproduktionen av bostäder inte hänger med i samma takt (Länsstyrelsen 2014). 

Dessutom ökar befolkningen i storstäderna genom invandring och det tillkommer högre 

födelsetal än dödstal. Mellan åren 2005 och 2013 hade Stockholm en befolkningsökning på 

14,45 procent där andra storstäder som Göteborg och Malmö ökade med 8,95 respektive 

12,25 procent (SCB 2014). Antalet nyanlända som bosatte sig i Stockholm län var 15 685 

personer under 2013 (Statistiska centralbyrån 2014). Dessa aspekter driver tillsammans på att 

Stockholms läns kraftiga befolkningsutveckling fortsätter. Under åren 2008 till 2013 hade den 

totala befolkningstillväxten i Stockholm varit på drygt 35 000 personer per år (Länsstyrelsen 

2014b). Det finns inga indikationer på att detta ska förändras i en närliggande framtid utan 

befolkningsökningen tros fortsätta öka med drygt 37 000 personer per år fram till 2023. 

Inflyttningen till Stockholm har också varit som allra störst i åldrarna 22-29 år. Dessa är ofta 

individer som saknar kapital eller bostadsködagar för att köpa eller hyra bostad, men som då 

ändå är i behov av en bostad (Länsstyrelsen 2015).  

 

I Stockholms län har andelen bostadsrätter relaterat till hyresrätter successivt ökat sedan 1990. 

Det talas då om att två av de tre nybyggda lägenheterna i Stockholm är bostadsrätter samt att 

många hyresrätter har ombildats till bostadsrätter. I Sverige har Stockholm stått för 72 procent 

av den totala omvandlingen från bostadsrätt till hyresrätt mellan åren 2000 och 2011 

(Statistiska centralbyrån 2013a). Hyresgästföreningen (2013) kunde dessutom tyda en 

generell trend av att färre ungdomar i Sverige bosätter sig i hyresrätter och fler bor hemma 

hos föräldrarna under en längre period. För här kan det även tilläggas att ifall en person vill 

tillhandahålla en hyresrätt i Stockholm förväntas denne få stå i en bostadskö, som Stockholms 

bostadsförmedling, i 7,7 år. För att erhålla en lägenhet i Stockholms innerstad är 

genomsnittstiden för att stå i bostadskö 11,7 år och i en närförort 10,6 år (Stockholms 

Bostadsförmedling 2014). I Stockholms län är andelen som bor i en egen bostad lägst i 

Sverige på 44 procent, detta i relation till hela Sverige där samma index är 51 procent vilket är 

den lägst uppmätta andelen någonsin. Totalt i Sverige är det knappt 290 000 unga vuxna i 

åldrarna 22-29 i Sverige som skulle önska att ha en egen bostad men som idag saknar det 

(Hyresgästföreningen 2013). 
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1.2 Problemdiskussion 

År 1954 undersökte Franco Modigliani och hans student Richard Brumberg människors 

konsumtionsvanor. De studerade människors konsumtions- och sparbeteende där de 

konstaterade att människan försöker konsumera på en konstant nivå, där istället sparandet 

skiftar beroende på framtida osäkerheter och med tanke på lönefluktuationer. I ett generellt 

perspektiv förklarade forskarna att sparandet inleds hos människor i ung vuxen ålder och när 

det börjar arbetas regelbundet. Sparandet ökar parallellt med inkomstökningen som beräknas 

ske desto äldre individen blir. Motivet till att spara är enligt livscykel-hypotesen för 

osäkerheter i framtiden och framförallt för ens egen pension (Modigliani & Brumberg 1954).  

 

Det har redan tidigare i uppsatsen gestaltats en bild av en utveckling på Stockholms 

bostadsmarknad där bostadsökande kan få vänta länge på ett förmånligt hyreskontrakt eller 

kan få betala en stor summa pengar för en bostadsrätt. Det generella utrymmet för konsumtion 

och alternativa sparalternativ kan även begränsas genom ett eventuellt framtida 

amorteringskrav för bostadsköp. Bostadsköpare kan då bli mer benägna att binda ett större 

kapital när de ska införskaffa sig bostad, i och med amorteringskravet, men främst också 

kontantinsatskravet. Att vissa banker idag kan kräva någon form av pant i form av föräldrars 

eller släktingars fastigheter är inte ovanligt vid bostadsköp. I snitt sparas ungefär 452 kronor 

per månad till barn från föräldrar, dock har mängden sparade pengar till barnens framtid 

minskat med 12 procent mellan år 2012 och 2015 (Länsförsäkringar 2015). Förutsättningar 

med tillgångar och sparkapital från närstående är inte given för samtliga personer och med 

dessa inblickar på den rådande bostadsmarknaden i Stockholms län kan det tydas vara 

problematiskt att förvärva ett bostadskontrakt. Speciellt angeläget blir införskaffandet av 

hyres-/bostadsrätt för förstagångsförvärvaren, vilket logiskt nog är främst inom den yngre 

människoskaran. 

 

Enligt Hyresgästföreningen (2013) kunde Konsumentverket påvisa att 44 procent av de 

ungdomar som flyttar hemifrån har mindre än 5500 kronor att konsumera för efter att boendet 

är betalt varje månad. Om en förstagångsköpare vill låna för ett genomsnittligt pris för en 

bostadsrätt i Stockholms län, som kan innefatta en lägenhet mellan Södertälje till Märsta, kan 

kontantinsatskravet hamna på 435 000 kronor (Beräknat på 15 procent av 2,9 miljoner 

kronor). Givetvis skiftar priserna beroende på vilken kommun en söker lägenhet i och 

genomsnittslägenhet innefattar inte lägenheter med ett rum och kök utan är beräknat på 

genomsnittlig storlek på 62 kvadratmeter. Denna uträknade kontantinsatssumma på 435 000 

kronor skulle betyda att en aspirant till bostadsköpare skulle, teoretiskt sätt, få spara minst 

6000 kronor per månad i sex år för att ha råd med kontantinsatskravet. Beräkningen är 

baserad på en fem procentig ränta räknat på de senaste tio åren och är gjord i 

blandfondsbesparing (Fondkollen 2015), vilket inte behärskas av alla sparare. 

 

Enligt Modigliani och Brumbergs livscykelteori förklaras sparbeteendet utifrån känslor av 

framtida osäkerheter och påbörjas egentligen när en människa är ung och arbetar regelbundet. 

En osäker framtid skulle i detta fall kunna tolkas vara inträdet på bostadsmarknaden i 

Stockholm som tidigare är presenterad. I ett möjligt scenario skulle detta dock kunna innebära 
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enligt livscykelteorin att om en individ börjar spara vid ung vuxen ålder och när den arbetar 

regelbundet skulle en individ som studerar på en fyraårig högskoleutbildning i Stockholm 

kunna leda till en utflyttning från föräldrar vid 29 års ålder (Beräknat efter slut på gymnasiet 

vid 19 år, slut på högskola vid 23 år och arbete i 6 år innan genomsnittliga lägenhetens 

kontantinsats är uppnådd). Uträkningen baseras på om kapitalet sparas ihop självmant av 

individen och bortser från att individen förvärvar en student-/ungdomslägenhet eller annan 

hyreslägenhet.  

 

Livscykel-hypotesen går inte in på nödvändigheten med att spara i tidig ålder, utan förklarar 

mer att en rationell människa pensions- och osäkerhetssparar successivt mer efter varje år i 

ens livscykel och att det börjar efter utbildningsåren och i starten av arbetskarriären. Vidare 

förklarat i Modigliani och Brumbergs teori (1963), som är baserad på en amerikansk 

marknad, har en ung människa mycket utgifter i form av bostad och utbildning, som den själv 

eller dennes föräldrar tar lån för. I ett generellt perspektiv är utbildning i Sverige kostnadsfritt, 

däremot kostar den obligatoriska kontantinsatsen för bostadslån som existerar i Sverige idag. 

Dessutom kan det komma ett amorteringskrav som kan begränsa spar- och 

konsumtionsutrymmet för de privata hushållen. Hyreslägenheter kan fortfarande anskaffas 

utan att sätta samma krav på högt kapital vid förvärv, men har i ett relativt perspektiv till 

bostadsrätter minskat i antal och utvecklat fler oförmånliga kontrakt för 

förstagångsförvärvaren av bostad.  

 

1.3 Problemformulering 

Bostadsmarknadens utveckling kan ha skapat ett komplicerat läge för förstagångsförvärvare, 

främst ungdomar, att anskaffa sig ett förmånligt bostadskontrakt. Bostadsbrist kan påvisas, 

bostadsrätter ökar i pris och kräver höga kapitalinsatsutgifter, samt kan ett framtida 

amorteringskrav begränsa konsumtionsutrymmet för bostadsköpare. Hyresrätter blir mer 

sällsynta till förmån av bostadsrätter och förknippas mer med dyra och osäkra kontrakt. 

Behovet av kapital för att träda in på bostadsmarknaden har blivit mer påtagligt men hur 

kapitalet ska byggas upp är oklart.   

 

 

 

1.4 Undersökningsfrågor 

 Hur ser unga vuxna stockholmares sparbeteende ut med inriktning på 

bostadsmarknadsinträdet? 

 Vad är stockholmares attityd till nuvarande och till deras eventuellt framtida barns 

bostadsmarknadsinträde? 

 Vem ansvarar för bostadssparandet: Ett barns föräldrar/vårdnadshavare eller barnen 

själva?  

 Hur väl stämmer livscykelhypotesens förklaring av rationellt sparbeteende inför 

rådande bostadsmarknad i Stockholm? 
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1.5 Syfte 

Syftet med studien är att analysera yngre vuxna i Stockholms sparbeteende inför inträdet på 

bostadsmarknaden utifrån livscykelhypotesens generella och rationella sparmönster. 

 

 

1.6 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig från att ha en population utanför Stockholms län och dessutom från att 

förena livscykelteorins övergripliga forskningsdel om människans konstanta 

konsumtionsmönster. Studien avgränsar sig också från att försöka förändra eller stoppa 

framtida utfall om regleringar eller påverkande faktorer på bostadsmarknaden, utan de privata 

hushållens förebyggande om att spara inför inträdet på den rådande marknaden är uppsatsens 

fokus. Benämningen om yngre vuxna omfattar åldersintervallet 19 till 30 år.  
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2. Teori 

 
I teorikapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Referensramen ska ange 

uppsatsens perspektiv av tidigare forskning inom konsumtions- och sparbeteende hos de 

privata hushållen, samt annan relevant teoribildning som fyller viktig funktion till studiens 

område. Efter presentationen av studiens teorier kommer en avslutande förklaring om hur 

teorierna ska tillämpas i studien. 

 
 

2.1 Teoretisk referensram 

 

2.1.1 Maslows Behovshierarki 
Abraham Maslow (1954) konstruerade kategoriska behovsnivåer hos människan. Nivåerna 

bestod av olika specifika behov som en individ kan känna av, där den lägsta eller första nivån 

är den grundläggande nivån som behöver uppfyllas. Har den lägsta nivån i behovshierarkin 

inte uppfyllts blir inte de andra nivåerna lika intressanta behov att uppfyllas för individen. 

Mer ingående i det verkliga livet går människan igenom dessa nivåer och börjar främst lägst 

ner när hon är barn och fortsätter att avancera sig uppåt i hierarkin ju äldre personen i fråga 

blir. Nivåerna är följande med start från den lägsta nivån: 

 

Nivå 1: Fysiologiska behovet - Här innefattas alla grundläggande behov en människa har, 

vilket är mat, vatten, luft, sömn och tak över huvudet. Vid äldre år räknas även sex in för 

denna nivå. 

 

Nivå 2: Behov av trygghet - Stabilitet och säkerhet i vardagen i och med rutiner, regler och 

lagar som är både allmänna och personliga. Detta behövs för att människan inte ska känna 

rädsla i vardagen. 

 

Nivå 3: Behov av gemenskap - Efter nivå ett och nivå två är uppfyllda dyker söker individen 

en övergång till att bli delaktig i något större än sig själv. Individen vill då känna närhet, 

kärlek och gemenskap till närstående och andra människor.  

 

Nivå 4: Behov av självkänsla - Näst sista nivån handlar om att individen vill känna av 

uppskattning och stärka sitt självförtroende. Detta innebär framförallt respekt från andra, men 

kan också betyda makt över andra. 

 

Nivå 5: Behov av självförverkligande - Sista steget handlar om att uppnå sin fulla potential. 

Att förverkliga sig själv genom att utnyttja alla ens potentialer (Maslow 1954). 

 

2.1.2 Behavioral Finance 

Enligt normativ konventionell finansiell teori agerar människan rationellt gällande sin 

ekonomi och sitt värdemaximerande (Baker & Nofsinger, 2002).  I många situationer tar dock 

psykologiska aspekter och känslor över vilket medför att människan frångår sitt rationella 
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beteende och skapar irrationella och oväntade ageranden i sin privata ekonomi (DeBondt et al. 

2010). Då dessa sociala aspekter medför att individers agerande blir svårt att förutse är det 

även svårt att skapa förutsägande modeller över detta område. Behavioral Finance söker då 

istället att vara en deskriptiv teori som beskriver förståelsen över hur en beslutsfattande 

process genomförs av individen istället för att beskriva vilket är det optimala agerandet 

(DeBondt et al. 2010). 

 

Behavioral Finance har gett forskare tre insikter: 

 Alla individer använder inte de grundläggande rationella finansiella principerna. 

 Om förståelse för hur beslut inom finans och andra områden genomförs eftersöks 

krävs att hänsyn tas till hur beslutsprocessen ser ut för individen. 

 Det är av stor vikt att tillgodose och förstå människors tro och övertygelser som 

påverkar beslutprocessen då hon inte i verkliga livet alltid är rationell. (DeBondt et al. 

2010) 

 

Kritik mot Behavioral Finance har främst påtalats komma från Eugene Fama som grundade 

den “effektiva marknads”-teorin. Fama menar att även om anomalier som inte kan förklaras 

av den moderna finansiella teorin kan man inte på dessa grunder överge den effektiva 

marknadssynen till fördel för Behavioral finance. (DeBondt et al. 2010) 

 

2.1.2.1 Status Quo Bias 

Status Quo Bias är en teori inom samlingsnamnet Behavioral Finance och inriktar sig på att 

förstå beteendet hos individer då det är essentiellt för att kunna hjälpa och förbättra dess 

beslutsfattande. Att förbättra individens beslutsfattande är viktigt då den har en stark tendens 

att undvika att göra aktiva val om den ställs inför flera alternativ. Detta visas tydligt i studien 

av Samuelson & Zeckhauser (1988) där forskarna undersöker individers beslutsfattande 

genom ett experiment där man ställdes inför olika beslut, där varje beslut innefattade ett 

alternativ som var “status quo”-alternativet medan de andra alternativen innebar avvikande 

beslut från standardbeslutet. Här visar det tydligt att individerna tenderar att välja 

standardvalet och att “status quo-effekten” existerar i beslutsprocessen (Samuelson & 

Zeckhauser 1988). 

 

2.1.2.2 Prospect Theory  

Prospect Theory av Kahneman & Tversky (1979) är en teori som ligger till grund för några av 

Behavioral Finance teorier. Den beskriver hur individers beslutsprocess ser ut när de ställs 

inför risk eller osäkerhet. I det första steget i beslutsprocessen organiserar, förenklar och 

omformuleras valets alternativ. I det andra steget värderas dessa (Baker & Nofsinger 2002). 

Individer sätter sedan olika värden på samma summa beroende på om det är en vinst eller en 

förlust. Detta är en stor del i varför människor i hög utsträckning är ovilliga att ta risker då det 

gör ondare att förlora pengar än välbehaget som infinner sig när pengar tjänas (Baker & 

Nofsinger 2002).  
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2.1.3 Livscykelhypotesen 

Modigliani och Brumberg (1954) undersökte människors konsumtionsmönster och kunde 

sedan övergripande förklara att människan är rationell och agerar efter hur mycket hon vill 

spendera inom vissa tidsfaser i hennes egen livscykel. Människan är rationell i den mån att 

ifall hon förväntas erhålla betydligt mer i lön ett år relaterat med året efter kommer hon att 

spara en del av sin lön ena året för att använda besparingen och inte leva kärvt det andra året. 

I och med detta konstaterande fördelar människan sin konsumtion konstant. Här kan 

förtydligas att handlingsmönstret då begränsas när människans resurser blir knappa och det är 

då genom förväntad eller tro om framtida osäkerhet av knappa resurser i människans hushåll 

som leder till ökat sparande (Modigliani & Brumberg 1954).   

 

Livscykelhypotesen förklarar att inkomsten är i cykelns begynnelse låg under en period av 

studerande och icke arbetande. Under denna tidsfas får den unga människan belåna sig eller ta 

hjälp av närståendes sparkapital för att exempelvis införskaffa sig bostad eller körkort, samt 

för att eventuellt vidareutbilda sig. Sparandet börjar synas mer när den unga individen inträder 

arbetsmarknaden efter studierna. Sparandet i sig ökar successivt i stor utsträckning i paritet 

med dennes ökade inkomst och tills den samme närmar sig pensionsåldern. Vid närmandet av 

pensionsåldern förbrukar individen kapitalet av det föregående sparandet (Modigliani, 

Brumberg 1954).     

 

2.1.4 Teoritillämpning 

Livscykelhypotesen/-teorin står till grund för denna studie då en applicering av modellen ska 

avgöra huruvida populationen står i förhållande till sparbeteendet som förklaras i teorin. Det 

ska då analyseras om teorin är en rationell modell att utgå efter med hänsyn till tidigare 

presenterad problematik med inträdelsen på bostadsmarknaden. Maslows behovshierarki ska 

analyseras utefter vilken nivå av behov sparandet inför bostadsmarknadsinträdelsen hos 

undersökningens population infinner sig på och vilken nivå den borde infinna sig på. 

Behavioral Finance går mer in på djupet av det sparbeteende en kan tolkas att människan 

agerar utefter studiens problematik. Då människan inte alltid är rationell och tänker 

ekonomiskt utan har andra yttre inverkningar som påverkar handlandet och beslutsfattandet. 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

2.2.1 Direkt och indirekt kritik mot livscykelhypotesen från andra 

forskare 

Tobin (1967) var relativt tidig att ställa sig kritisk till livscykelmodellen och återberättade 

först modellen med att förklara att om en persons lön växer efter varje år i livet kan den 

samme spendera mer än dennes totala framtida inkomst. Då en person i båda ändarna av 

livscykeln icke-sparar och i mitten sparar, kan detta leda till en negativ korrelation mellan 

sparande och tillväxt. Vid ung ålder är oftast också lönen låg, men flertalet 

konsumtionsorsaker existerar i form av anskaffning av bostad, inträdesavgift för utbildning 

etc. Om icke-sparandet i begynnelsen av livscykeln blir för låg kan det påverka ens personliga 

eller sitt hushålls nettoförmögenhet negativt över en lång tid i ens livscykel.  
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Carroll (1997) utgjorde en forskning angående de privata hushållens sparande och myntade 

begreppet försiktighetssparande. Man maximerar utnyttjandet av sin inkomst och sparar efter 

osäkerheter i framtiden. Då Modigliani satte inkomsten och konsumtionen som fristående från 

varandra är detta påstående tvärtom, då konsumtionen blir väldigt reglerad efter inkomsten. 

 

Tim Callen och Christian Thimann (1997) genomförde en studie över hushållens sparande 

med data från 21 OECD länder, däribland Sverige och andra nordeuropeiska länder. Studien 

visade att ett stort ansvar låg på regeringen och de publika företagen gällande deras finansiella 

agerande. De menar att om företagen visar ett sunt finansiellt agerande speglas detta ut på de 

privata hushållen. Man kom även fram till att social säkerhet och skatteaspekter har en stor 

inverkan på hur nationens hushåll tenderar att agera gällande dess sparande. Högre tro och 

trygghet i direktbeskattning på lön istället för att samhället tar ut indirekta skatter främjar 

sparandet medan högre andel statligt stöd associeras med lägre sparande enligt studien.  

 

Banks et al (1998) kunde utveckla Tobins kritiska spår med den negativa korrelationen mellan 

tillväxt och sparande kurser. De ansåg att det endast är den fallande konsumtionen när 

människor närmar sig pensionen som endast kan vara giltigt i livscykelmodellen. Då 

resterande tidsfaser under ens livscykel varierar markant från person till person och beroende 

på vilket land den befinner sig i. 

 

Uppställd data från Poterbas (1994) forskning kunde presentera individers, under 

fyrtioårsålder, sparbeteende. Vilket gav en inblick om kontrasterna i olika länders 

sparbeteenden. Exempelvis kunde det tydas mönster på ökning av sparandet desto äldre 

personen blev i USA, samt i Storbritannien. Skillnaden var dock att ett icke-sparande skedde i 

USA och inte Storbritannien när personen i fråga var under trettio år. I Kanada och Tyskland 

kunde ett relativt jämt sparande fram till fyrtioårsåldern upptäckas. I Kanada sparade en 

generellt dock betydligt mindre i jämförelsevis med Tyskland och det berodde mycket på 

deras olika skattepolitik. Mitt i människans livscykel kunde det tydas inslag av nedgångar i 

sparkapitalet som tolkningsvis kan vara kapital som gått till eventuella barn för bostad, 

utbildning och/eller körkort. Dessa nedgångar i sparkapital varierade bland länderna när det 

gällde vilken tidsfas det skedde 

 

Utifrån Poterbas (1994) statistik påvisade Miles (1999) att det puckelformade sparandet 

snarare har övergått till att sparkapitalet ökar successivt desto äldre människan blir och tills 

hon kommer till pensionsåldern.  

 

2.2.2 Revideringar av livscykelhypotesen av Modigliani et al 
Modigliani och Brumbergs Livscykelhypotes har modifierats utefter förändrade 

förutsättningar på marknaden och reglementet i olika länder. Modigliani har varit i framkant 

för följande modifieringar (1986, 2001), där han även har tagit hjälp av ekonomen Albert 

Ando (1957, 1963). Modifieringarna handlade om en avskalad version av 

Livscykelhypotesen. Principen om att ett sparande inte sker för än en individs arbetsliv är i 

fas, vilket spekulationsmässigt kan ske vid trettioårsåldern är inte förändrat för hypotesen. 

Mest relevant för denna studie var att synen förändrades angående de privata hushållens 



 12 

inkomst. Den behövde nödvändigtvis inte öka desto äldre en blir. Inkomstförändringen sker 

främst då en individ är i pensionsåldern, då är inkomsten påtagligt lägre. Det kan fortfarande 

betraktas att livscykelhypotesens delsyfte som att om människor var kapabla, utan knappa 

resurser, är livscykelhypotesen ett generellt vedertaget förhållningssätt för individen att agera 

efter.  

 

2.2.3 Forskning om sparbeteende inför barns college i USA 

Om man istället frångår Livscykelhypotesen och går in på det generella sparbeteendet hos 

barn skrev Elliot et al (2010) en forskningsartikel om just det ämnet. De gjorde ett 

kvasiexperiment om amerikanska barn i andra och fjärde klass och dess uppfattning angående 

sparandet till eventuell framtida college. Genom tidigare forskningar från framförallt Sonuga-

Barke kunde de undersöka efter ett ungefärligt mått om att ett barn börjar utveckla en 

förståelse av sparandet redan i sexårsåldern för att i ungefär tolvårsåldern möjligtvis kunna 

implementera sparandet i sitt vardagliga liv. Utifrån dess egen forskning kunde de konstatera 

att hälften av barnen hade bra kunskap om kostnaden för att kunna studera på college och att 

fjärdeklassarna hade en väsentlig medvetenhet om hur viktigt det är att spara inför college. 

 

Sherraden et al (2013), som var med och skrev föregående artikel, skrev även en annan artikel 

om bidragen till att förstå sparandet till barn och ungdomar. Resultatet av forskningen var att 

föräldrar vill spara mycket till sina barn för främst college, men har oftast inte utrymmet för 

det. Här kan det också läggas till att college kostar i snitt ungefär 175 000 kronor beroende på 

var den blivande studenten ska gå i för college (Morningstar 2014). Av denna kostnad 

finansieras ungefär en tredjedel vardera av dels bidrag i form av exempelvis stipendium, en 

annan del av föräldrarnas sparande från deras egen inkomst och den sista delen av 

studenternas egna tagna studentlån. Till sist hävdar Morningstars (2014) rapport att ungefär 

64 procent av USA:s föräldrar hävdar att de ska betala kostnaden för deras barns college. Då 

kan det i samma rapport klargöras att endast 51 procent av föräldrarna sparar för deras barns 

framtida college när barnen är under 18 år. Här kan det också tydligt tydas att inkomsten 

reglerar hur mycket föräldrarna sparar, precis som Sherraden et al (2013) gav indikation på. 

 

2.2.4 Sparbeteendet till tonåringars framtid av tonåringar själv och 

deras föräldrar 

Länsförsäkringar (2015) gav ut en rapport om föräldrars sparande till sina barns framtid. 

Sparandet har minskat de senaste tre och sex åren, men andelen av föräldrar som sparar har 

samtidigt ökat. Inkomsten kan tydas påverka hur mycket varje förälder sparar och i 

genomsnitt anser föräldrarna att ungefär 160 000 är ett rimligt sparkapital för ens barn. Dock 

skiljer sig anseendet markant, med ungefär 62 000 kronor, mellan män och kvinnor. Männen 

tycker att ett rimligt sparkapital är ungefär 188 000 kronor. I rapporten finns inget som direkt 

indikerar på att föräldrarna sparar specifikt till barnens framtida bostad, utan det är en fråga 

som studiens enkätundersökning ska försöka få svar på istället. Med denna rapport får studien 

dock belägg om benägenheten för föräldrar att spara till sina barn. 

 

Swedbank (2013) släppte en rapport angående hur personer mellan 13 och 19 år handskar 

pengar. Här ingick hur mycket tonåringar sparar och till vilka ändamål. Det kunde tydas att 
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tonåringar redan sparar, men väldigt lite, vid 13-årsåldern. Det är egentligen först när 

tonåringar börjar arbeta vid 17-18 år ett högt och tydligt sparande börjar märkas av. 40 

procent av samtliga tonåringar har ett relativt långsiktigt mål om att köpa något dyrt och 56 

procent hävdade att det inte har en aning om vad de sparar till. 
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3. Metod 

 
I denna del av studien beskrivs i första hand anledningen till valet av undersökningsområde 

och sedan valet av metod för undersökningen. Därefter förklaras hur undersökningsprocessen 

har fortlöpt där urvalet och datainsamlingen är huvudämnena. Sedan tillkommer ett avsnitt 

om studiens analysmetod, chi-två-test, där även hypotesprövningarna presenteras. Slutligen 

reflekteras det över studiens reliabilitet och validitet samt en kritisk granskning av metoden 

och de källor som har valts. 

 
 

3.1 Ämnesval och undersökningssyfte 

Bostadsmarknadens utveckling är uppmärksammad i framförallt mediala kanaler under 

skrivandets stund. Mest aktuellt är Finansinspektionen och Riksbankens planer på att införa 

ett amorteringskrav på nya bostadslån (FI 2015). Detta kommer att medföra att de hushåll 

som faller under amorteringskravet kommer att begränsas till att spara långsiktigt i sin bostad. 

Vederbörligas frihet om att spara i andra önskade sparformer kan minskas och det gör även 

konsumtionsutrymmet efter de vanligt återkommande månatliga utgifterna när amortering 

läggs till som en ytterliga utgiftspost. 

 

Hushållens agerande gällande sparande inför inträdelsen på bostadsmarknaden tenderar inte 

ha den mån av uppmärksamhet som den borde ha. Inte bara med tanke på den mediala 

uppmärksamhet som amorteringskravet har fått, utan också med tanke på studiens tidigare 

belysta företeelser inom bostadsmarknaden. Det som har nämnts innan är uttalad bostadsbrist 

som kan ha orsakat ökad hemlöshet, ökade bostadspriser som ställer krav på höga 

kontantinsatser, långsammare produktion av bostäder än befolkningstillväxt, mindre 

förmånliga hyresrättskontrakt, realisationsvinstskatt som minskar rörligheten på 

bostadsmarknaden, samt ökad arbetslöshet och fler osäkra anställningsvillkor som kan 

försvåra ett privat hushåll att betala av månatliga utgifter. För att studien ska kunna belysa och 

få kunskap om hur människan bör agera rationellt och generellt när det kommer till att 

optimalt bemöta dessa nämnda företeelser på bostadsmarknaden är Modiglianis livscykel en 

välanpassad modell för det studien ska undersöka. Visserligen introducerades teorin för över 

60 år sedan, men den är fortfarande efter en förundersökning innan studien, en vedertagen 

teori.  

 

3.2 Vetenskaplig ansats 

 

Bostadsmarknaden är en föränderlig marknad där olika tillstånd av utbud och efterfrågan har 

förekommit i Sverige och Stockholms historia, men där även olika statliga regleringar har lagt 

ett ramverk för det spelutrymme en bostadssökande ska agera inom (Ekonomifakta 2015). 

Förutom att bostadsmarknaden är föränderlig är det också ett frekvent uppmärksammat ämne 

i mediala sammanhang, det har därför satt krav för studien att vara ständigt uppdaterad om ny 

information och data på marknaden. Bostadsmarknaden har även påvisat ha flertalet olika 

påverkande variabler vilket sätter krav på en bred förkunskap om marknaden. Inför 
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primärdatainsamlingen behövdes därför rikligt med kunskap inom området. Det vill säga data 

på bostadsmarknadens historiska utveckling, samt nuvarande tillstånd och även de faktorer 

som kan påverka marknadens utformning. 

 

Studien har en abduktiv ansats. Dels har den en induktiv ansats då en övergriplig förståelse 

om verkligheten ska förklaras utifrån inledande personliga intervjuer och sekundärdata för 

studien. Utifrån den inledande datainsamlingen har utformningen av studiens 

enkätundersökning fastställts. Den deduktiva ansatsen baseras på tre utvalda teorier som ska 

komplettera enkätundersökningen, intervjuerna och tidigare statistik och rapporter om 

studiens ämne. Då den mest relevanta teorin för studien, livscykelhypotesen, publicerades för 

första gången år 1954, krävs flera senare utgivna forskningar angående teorin för att se vilka 

delar som har falsifierats och accepterats. Där av tar studien del av flera efterföljande 

forskningar angående om livscykelsparandet och även andra kompletterande forskningar 

angående sparbeteende. Genom den abduktiva ansatsen anses det bästa kvalificerade 

antagandet kunna förfärdigas om sparbeteendet inför bostadsmarknadsinträdelsen.  

 

Undersökningsmetoden kommer har en hermeneutisk vetenskapssyn då tanken är att tolka 

transkriberad text från intervjuer och data från en kvantitativ datainsamling, samt tidigare 

rapporter och forskningar. Anledningen till att studien väljer bort den positivistiska 

inriktningen är för att studiens undersökningsämne leder till en tolkande ansats som inte kan 

eftersöka sanning. Snarare kommer en uppfattning om hur verkligheten ser ut att förklaras och 

hur en bäst kan anpassa sig till just undersökningens gestaltning av verklighet.  

 

3.3 Vetenskaplig undersökningsmetod 

För att tillämpa och komplettera studiens insamlade grundläggande data från forskning och 

tidigare statistik kommer en metodkombination att användas för undersökningen (Denscombe 

2009). Detta innefattar en enkätundersökning inom Stockholmsområdet och tre intervjuer av 

expertutlåtande med två olika strukturer på frågescheman. 

 

Enkätundersökningen har utformats för att få data om det personliga perspektivet huruvida 

populationen agerar och tänker angående sparandet inför sin egen, men också eventuella 

barns, inträdelse på bostadsmarknaden. Studien har dock inför enkätundersökningen haft ett 

behov av en vidgad kunskap om bostadsmarknaden, men också en djupare förståelse om 

privathushållens ageranden angående bostadsförvärv. Förutom den vidgade kunskap 

sekundärdata kan bidra med har två intervjuer haft ostrukturerade frågescheman och bidragit 

med dels vidgad kunskap, men också den djupa mjuka data som studien har varit i behov av 

(Denscombe 2009). Dessa djupgående intervjuer anses ha gett intervjupersonen friare rum att 

utveckla sina svar och även för att skapa en avslappnad dialog mellan intervjuperson och 

intervjuare. De ostrukturerade intervjuerna blev då även inriktade till att intervjupersonen fick 

tala en hel del om sin profession och inte bara strikt följa intervjufrågornas begränsade 

svarsutrymme. En tredje intervju hade ett semi-strukturerat frågeschema (Denscombe 2009). 

 

Anledningen till valet av metodkombination är för att få en mer träffsäker bild av verkligheten 

genom att under undersökningens gång också kunna jämföra och välja de mest lämpade data 
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av de olika metoderna. Tillsammans kan metoderna dessutom vara komplement till varandra 

där den ena metodens brist på erhållen data kan den andra metodens erhållna data täcka. 

Sammanfattningsvis är anledningen till valet av metodkombination en förhoppning om att 

studien ska få en mer fullständig bild av verkligheten än vad endast en metod kan ge 

(Denscombe 2009). En enbart kvantitativ undersökning skulle inte få den breda och djupa 

förståelse som är till nytta för enkätundersökningen och den uppkommande analysen. En 

enbart kvalitativ undersökning skulle inte inbringa de specifika data om privatpersoners 

sparbeteende angående bostadsmarknadsinträdelsen som eftersträvas till studien. 

 

3.4 Pilotstudie 

Inför datainsamlingen från enkätundersökningen skickades det ut ett första utkast av förslag 

på frågor till två handplockade studenter på Supply Chain Management-programmet på 

Södertörns Högskola. Därefter påkoms ett antal otydliga och irrelevanta frågeställningar i 

enkäten som reviderades. Efter revideringen skickades det ut ett andra utkast där två nya 

studenter från samma utbildningsområde fick ge konstruktiv kritik på enkäten. Efter andra 

utkastets kritik ansågs enkätfrågorna och dess utformning vara klar för den kvantitativa 

datainsamlingen 

 

3.5 Urval 

Urvalet i enkätundersökningen i studien kommer vara befolkning inom Stockholms län vilket 

uppgick till 911 989 stycken beräknat den 31 december 2014. Från dessa kommer individer 

under 15 år (ca: 162 853 personer) samt individer över 65 år (ca: 131 386 personer) räknas 

bort. Då landar populationen för enkätundersökningen på ungefär 617 750 stycken. 

Huvudmålgruppen i populationen är dock stockholmare mellan 19-30 år, vilket 

uppskattningsvis är drygt över 100 000 (Statistikstockholm.se, 2015). Då populationen är över 

100 000 stycken krävs minst 383 respondenter om en 95 procentig konfidensnivå för att 

kunna generalisera över populationen. Undersökningsmetoden är dock baserat på ett icke-

sannolikhetsurval (Denscombe 2009). Framkallad primärdata kan därför inte giltigt 

generaliseras över populationen. Där av kommer inte heller undersökningen kräva att minst 

383 respondenter besvaras, utan målet är att nå 200 respondenter för att i slutändan kunna 

tyda eventuella mönster för respondenternas agerande gällande sin privatekonomi och 

bostadssituation. 

 

För den kvalitativa datainsamlingen har samtliga intervjuobjekt införskaffats genom ett 

subjektivt urval där de efterfrågade intervjupersonerna ansågs ha expertiskunskap inom 

relevanta områden för studien. Dessa områden var: 

 

- Stockholms bostadsmarknad och dess utveckling 

- Sparbeteendet inför bostadsmarknadsinträdelsen 

- Olika sparformer för de privata hushållen 

 

Totalt kontaktades 20 potentiella intervjupersoner inom Stockholmsområdet som passade in 

på det expertisområde av kunskap som studien eftersökte. Dessa 20 personer kunde hittas via 
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internetsökning och valdes efter deras utbildning, arbete, erfarenhet och meriter. Samtliga 

kontaktades via mail där tre personer ville utföra en intervju för studien.  

 

3.6 Datainsamling 
 

3.6.1 Primärdata 

Enkätundersökningen hade 23 frågor och var utformad med blandade frågor av nominal- och 

intervallskalor, samt ja-nej-frågor om deras personliga anseende angående sparandet inför 

deras egen, samt för dess barns framtida, bostadsmarknadsinträdelse. Data samlades in via en 

enkättjänst från Google Sheets under vecka 17 (år 2015). Tjänsten erbjöd en gratis 

enkätmodell där en URL-länk tillkom för att kunna skicka vidare ens egen konstruerade enkät 

till utvalda respondenter. Enkäten skickades ut via sociala medier på internet. Då forskarna är 

bosatta och har ett stort kontaktnät i Stockholm var syftet med valet av kanalerna för 

datainsamlingen att förenkla processen med att nå ut till respondenter inom 

Stockholmsområdet. 

 

Den första utförda intervjun var en semi-strukturerad intervju med Günther Mårder, 

sparekonom på Nordnet.  Den skedde via telefon på förutbestämd tid av intervjupersonen 

under vecka 15 (år 2015). Intervjun riktade in sig på det mer generella om de privata 

hushållens ekonomi och det nya möjliga framtida amorteringskravet. De efterföljande två 

intervjuerna var baserade på ostrukturerade frågescheman och ansikte-mot-ansikte-intervjuer 

som skedde under vecka 15 och 16. Intervjupersonerna var Kenny Fredman, opinionsbildare 

på Bostadsrätterna och Hanna Helgesson, sparekonom på Fondbolaget. Intervjuerna blev två 

olika platsbesök på intervjupersonernas respektive arbetsplats. Intervjun med Kenny Fredman 

riktade sig in mot frågeställningar angående mer sociala aspekter, än bara ekonomiska 

anseenden, om bostadsmarknasinträdelsen. Intervjun med Hanna Helgesson angrep ämnet 

sparbeteendet om privata hushållen i Stockholm och hur dessa sparar generellt sätt. Båda 

intervjutillfällena skedde i stängd och ostörd miljö som inte anses ha påverkat respondenten 

att svara ohederligt och vinklat eller lett fram dem till stressade svar.  

 

3.6.2 Sekundärdata 

Franco Modiglianis och Richard Brumbergs livscykelteori kom att utgöra den största delen av 

studiens referensram då den grundar till stora delar av undersökningen på att studera hur pass 

teorin är applicerbar inför inträdelsen på Stockholms bostadsmarknad. Livscykelteorin 

kompletterades med ytterligare teorier som berör hushållens sparande. För att få fram dessa 

sekundärdata användes diverse sökmotorer på internet för att hitta relevanta forskningar och 

artiklar. De främsta sökmotorerna var Google Scholar och Jstor.org. Tidigare studielitteratur 

och litteratur från Södertörns bibliotek har används för att beskriva studiens metodiska 

tillvägagångssätt. Tilläggningsvis finns även ett stort omfång av statistiska beräkningar på 

storstäderna och främst Stockholms demografi och bostadsmarknad som har tagits från 

välansedda och pålitliga institutioners internetsidor. Dessa data låg till grund för att beskriva 

bostadsutvecklingen och privatekonomin för populationen inom ett ungefärligt tidsspann på 

tio år.  
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3.7 Analysmetod 

 

3.7.1 Chi-två test 

För att bearbeta och ta fram intressanta resultat utifrån enkätundersökningen används ett chi-

två test i analysdelen för att testa och hitta hållbara samband i olika variabler från insamlad 

data. Chi-två test är ett räkneverktyg inom den statistiska sfären där respondenternas 

svarsfrekvenser analyseras och en jämförelse mellan två eller flera variabler för att finna 

eventuella samband eller skillnader mellan olika variabler (Svante Körner, Lars Wahlgren 

Statistiska metoder). För att genomföra ett chi-två test krävs först en nollhypotes (H0) och en 

alternativhypotes (H1). H1 står för att det finns ett signifikant samband mellan de två eller fler 

undersökta variablerna medan H0 står för att det inte är ett signifikant samband. För att fastslå 

hur säker man vill vara på att det finns ett samband måste man välja på vilken signifikansnivå 

sambandet ska undersökas på. Ju lägre signifikansnivå som väljs desto pålitligare blir 

sambandet mellan variablerna. Sedan förs de observationer som skall undersökas in i 

ekvationen för chi-två testet (se figur) för att få fram ett chi-två värde. Om detta värde har ett 

högre värde än vad det kritiska chi-två värdet, vilket återfinns i en chi-två tabell, finns ett 

signifikant samband mellan variablerna och H0 förkastas.  

I denna studie kommer en signifikansnivå på 0,05 eller 95 procent att användas för att 

eftersöka samband mellan undersökta variabler och förkasta H0. (Lind et al. 2012)

     

3.7.2 Hypotesgenerering 

För att undersöka respondenternas svar och kunna tyda mönster och samband i 

respondenternas svar krävs att ett antal hypoteser genereras för att förkasta H0 och finna 

variabler som är beroende av varandra.  Hypoteserna kom att förkastas och bejakas på en 95 

procentig konfidensnivå. Då urvalet inte heller är representativt och insamlad kvantitativ data 

är generaliserbart kan resultatet inte heller betraktas som signifikant, men fortfarande kan det 

antydas om att möjliga samband finns. 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt ifall de sparar 

 pengar eller inte. 

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas ålder samt ifall de sparar 

 pengar eller inte. 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas sysselsättning samt ifall de 

 sparar pengar eller inte. 

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas sysselsättning samt ifall de sparar 

 pengar eller inte. 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt ifall de sparar 

 pengar till ens/närståendes barn.  

H1: Det finns ett samband mellan respondenternas ålder samt ifall de sparar pengar 

 till ens/närståendes barn.  
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H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt vilken sparform de 

 nyttjar. 

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas ålder samt vilken sparform de 

 nyttjar. 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt ifall de sparar till 

 bostad eller inte. 

H1:  Det finns samband mellan respondenternas ålder samt ifall de sparar till bostad 

 eller inte. 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt ifall de anser det 

 vara svårt att komma in på bostadsmarknaden eller inte. 

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas ålder samt ifall de anser det vara 

 svårt att komma in på bostadsmarknaden eller inte. 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt ifall de anser att 

 föräldrar bör ta ansvar för sina barns framtida flytt hemifrån. 

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas ålder samt ifall de anser att 

 föräldrar bör ta ansvar för sina barns framtida flytt hemifrån. 

 

 

3.8 Kritisk granskning  

 

3.8.1 Metodkritik 

 

3.8.1.1 Studiens population 

Ett val av större population hade i forskningssyfte varit mer givande, men det ansågs i förhand 

vara för svårt att finna ett tillräckligt antal med respondenter. Det hade samtidigt ställt ett 

indirekt krav på minst ett ytterligare intervjuobjekt med mer kunskap om övriga regioners 

bostadsmarknader inom den svenska gränsen. Då en tydlig, om inte tydligast, 

bostadsprisutveckling har förekommit i Stockholms län och en uppenbar brist på 

nyproducerade bostäder som har svårt att hänga med befolkningsökningen råder inom 

området var valet av Stockholms län ändå relevant med tanke på att bostadsproblematiken är 

väl märkbar inom området.  

 

3.8.1.2 Val av intervjuobjekt 

Valet av endast tre intervjuobjekt och som är baserade på ett subjektivt icke-sannolikhetsurval 

där samtliga potentiella experter inom studieområdet inte har kontaktats kan skapa en 

uppfattning om att data från intervjuerna är otillräckligt pålitliga. Antalet intervjuobjekt anses 

dock vara mindre relevant i den benämningen då två intervjuer varade i nästintill en timma 

och hade ostrukturerade frågescheman på grund av behovet av den kunskapsbredd som 

eftersträvades för studien. Transkribering och arbetsprocess med avkodning blir 

anmärkningsvärt längre än vid exempelvis strukturerade intervjuer. På grund av mängden data 

och tiden för bearbetning av data, samt att intervjuobjekten anses vara kunskapsberikade och 
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forskningsintresserade inom undersökningsområdet ska intervjuerna ändå ha gett studien 

tillräckligt pålitlig data för legitim användning som belägg för uppsatsen. Fastän 

intervjuobjekten inte har blivit pressade eller att något uttalande från dem uppfattats vara 

otydligt kan eventuella tolkningar i empirin ha misstolkats. I samtycke med Kenny Fredman 

och Hanna Helgesson har tolkningen i stor utsträckning varit riktig.  

 

En längre ansikte-mot-ansikte-intervju med Günther Mårder eftersträvades men med full 

förståelse för Günther kunde det endast ske en telefonintervju med Günther Mårder, som 

förutom sparekonom på Nordnet har en podcast, Sparpodden, och även är väl uppvaktad i 

mediala sammanhang. Telefonintervjun hade semi-strukturerade frågeställningar för att få ett 

väl avgränsat och förmodligen en mer tidseffektiv intervju, vilket också gav resultat.  

 

 

3.8.1.3 Val av respondenter till enkätundersökningen 

Flertalet respondenter till enkätundersökningen har varit mellan åldersspannet 19 till 30 år. 

Detta åldersintervall har uppskattats och ansetts vara det åldersspann som bäst bör 

representera potentiella förstagångsköpare av bostad och har därför varit huvudmålgruppen 

för studien. Valet av ett fokus på detta åldersspann har sin grund i att en 19-åring nyligen har 

blivit myndig och har i de flesta fall gått ut gymnasiet och då förväntas behovet av egen 

bostad växa fram. Åldersspannets slut, det vill säga 30 år, anses vara en rimlig övergångsålder 

till vuxenliv då en individ eventuellt har en utbildning och varit några år på arbetsmarknaden. 

Då enkätundersökningen endast hade drygt 100 respondenter och målet var 200 respondenter, 

har insamlad kvantitativ data blivit mindre tillförlitligt att använda för att finna tendenser och 

mönster hos populationen. Jämförelser med enkätundersökningens respondenter med en ålder 

över 30 år blir härmed mindre giltigt. 

 

Att använda sociala medier, exempelvis Facebook, som kanal för att samla in data för 

enkätundersökningen ansågs på förhand vara ett bekvämlighetsurval som inte ger alla möjliga 

respondenter inom populationen möjligheten att svara på enkäten. Dessutom togs det i 

beaktning om att respondenterna inte har det syftet att svara på enkäter när de befinner sig 

online på Facebook, utan snarare har de andra sociala interaktioner som syften. Där av kan 

enkäten ha svarats relativt likgiltigt. Urvalet blir i och med kanalvalen ett icke-

sannolikhetsurval då endast närstående till forskarna och användare av de sociala medierna 

faller inom urvalsramen. De potentiella respondenterna har dock varit i majoritet inom 

åldersintervallet och kommit från Stockholm vilket har varit studiens fokus. Detta 

konstaterande anses kunna stärka tillförlitligheten om att ändå legitimt kunna tyda och 

diskutera om populationens eventuella mönster av beteende inför studiens analys. Det ska 

dock klargöras att uppsatsen inte kan legitimt fastställa definitiva konstateranden.  

 

3.8.1.4 Enkätundersökningens utformning 

Studien kunde ha fått respondenterna att svara mer engagerat och bli mer intresserade av 

studiens undersökningsämne om en beskrivning av problematiken med 

bostadsmarknadsinträdelsen hade återgetts i inledningen av enkäten. Detta hade kunnat 

generera fler svar och eventuellt mer pålitliga svar. Denna upptäckt kom att medtas och finnas 

i baktanken till studiens analys och slutsats. 
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Enkätformuläret har inte varit konsekvent i frågeställningen angående löneanspråket hos 

respondenterna då det har efterfrågats bruttolön och nettolön vid två olika tillfällen. Detta kan 

ha förvirrat respondenten med att svara felaktigt och därför har inte hushållens lön tagits med 

i beaktning. 

 

Svaren från respondenter som bor utanför Stockholmsområdet är inte relevanta för uppsatsens 

studieområde och har räknat som bortfall. En fråga har varit otydlig och generellt efterfrågat 

om respondenten har sparat till kontantinsats för bostad någon gång. Frågan räknas bort för 

vidare analys då den inte förtydligar att det handlar om en hopsparad kontantinsats för en 

bostad i Stockholm. 

 

3.8.2 Källkritik 

Majoriteten av de källor som har använts för underlag till denna studie betraktas vara 

betrodda. Källor i form av främst rapporter kommer från Hyresgästföreningen, 

Finansinspektionen etc., tolkas ha ett välkänt och tillförlitligt rykte. Referenser från mindre 

betrodda källor, exempelvis Konsumenternas eller Bolåneräntor.se, har i paritet med minst en 

annan referens jämförts för att styrka tillförlitligheten i data. Dessa källor har främst använts 

för att snabbt finna aktuella sparräntelägen och värt att lägga till är att räntelägena inte har 

förändrats anmärkningsvärt från när arbetet med uppsatsen började i mars 2015. 

 

Dagens Industri är en annan mindre betrodd referens i studien. Dagstidningen har skrivit en 

hel del om bostadsmarknadsutvecklingen under tidsspannet för arbetet med studien. Dagens 

industri är ingen källa som har funnits till syfte för att användas som bevis för analyserande 

och argumentation i uppsatsen. Dagens industri har använts som en tilläggskälla för andra mer 

betrodda källor och för att i inledningen fortsätta belysa om ett debatterat ämne och ett 

potentiellt generellt anseende där Stockholms bostadsmarknad kan uppfattas vara kostsam att 

träda in på.  

 

Sparandet hos de privata hushållen och bostadsmarknaden överlag är övergripliga 

huvudämnen för studien. Dessa ämnen är under skrivandets stund välbevakade och 

debatterade ämnen. Därför har det funnits mycket information att hämta för insamlandet av 

sekundärdata. I och med detta var det ytterst viktigt att använda uppdaterad och kritiskt 

granskad data, men framförallt viktigt att välja ut relevant data för studiens specifika 

undersökningsområde.  

 

 

3.9 Reliabilitet 

Då studiens primärdata är baserad på ett icke-sannolikhetsurval vid både den kvalitativa 

datainsamlingen och kvantitativa datainsamlingen är studien inte fullständigt pålitlig. Studien 

har med detta sagt inte den tillräckliga reliabiliteten för att kunna generalisera och hitta 

sanningar för populationen. Där av är en hermeneutiskt ansats vald för att kunna tolka 

eventuella mönster som kan tydas över de insamlade data. Data som har samlats in anses 

nämligen vara tillräcklig, med tanke på kompletterande sekundärdata och även med den 
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kombinationen av både intervju och enkätundersökning ge ett mer pålitligt belägg för vidare 

analys i denna studie. 

 

3.10 Validitet 

Validitet förutsätter att reliabiliteten är hög. Då reliabiliteten är ifrågasatt med tanke på 

studiens urval, blir inte heller validiteten hög. Dock anses giltigheten om att undersöka det 

studien var ämnat att undersöka ändå vara tillräckligt hög på grund av en tillräckligt hög 

reliabilitet. Syftet att samla in data över unga vuxna stockholmares sparbeteende inför 

bostadsmarknadsinträdelsen har till en legitim mån kunnat göras. I kombination med primär- 

och sekundärdata har livscykelhypotesens förklaring till människans rationella sparbeteende 

kunnat överföras och tolkas angående bostadsmarknadsinträdelsen i Stockholm. Uppfyllelsen 

av syftena har med detta sagt kunnat möjliggöra en slutsats. 
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4. Empiriskt resultat 

 
I detta avsnitt återges de tre genomförda intervjuerna i form av sammanfattningar av deras 

åsikter och höjdpunkter som kom att bli relevanta för studiens fortsättning, de har 

sammanställts för att det lätt ska kunna läsas och förstås. Transkriberingen av de kompletta 

intervjuerna kom att placeras i bilagor då dessa annars skulle medföra att studien skulle sätta 

kvantitet framför kvalitet. Sekundärdata kommer även presenteras efter intervjuerna då 

intervjupersonerna har presenterat relevant och övrig data som har fyllt en funktion till 

studiens syfte. Slutligen presenteras respondenternas svar i enkätundersökningen, 

sammanställda i form av diagram och tabeller för att lätt kunna tydas och överblickas. Detta 

empiriska kapitel ska ligga som grund för senare analys och slutsats. 

 
 

4.1 Intervjuer 

 

4.1.1 Intervjuperson 1: Günther Mårder (Sparekonom Nordnet Bank 

fram till sommaren 2015, därefter VD på Företagarna) 

Telefonintervju: 16:27 min, 8 april 2015 

 

Presentation:  

Günther Mårder är född 1982 och har trots sin relativt unga ålder kommit att bli en högt aktad 

person inom den svenska finanssfären (DI 2011). Han har studerat till civilekonom på 

Handelshögskolan. Han startade sitt engagemang i unga aktiesparare 1998 och genom sitt 

arbete uppåt i organisationen kom att mellan 2008 och 2012 bli VD för aktiespararna. Sedan 

2012 är Günther anställd på Nordnet Bank där han i sin roll som sparekonom representerar 

spararna gentemot banken och försöka få privatpersoner att hantera sin ekonomi på ett sunt 

sätt. Han driver tillsammans med Jan Dinkelspiel en vida omtyckt podcast vid namn 

Sparpodden. Genom denna har de öppnat upp ögonen för sparande för många ungdomar 

(Cision 2014). Günther kommer från och med 21 maj ta över som VD för företagarna 

(Företagarna 2015). 

 

Günther Mårder kontaktades för en telefonintervju med målet att han skulle delge studien den 

breda kunskapen om hur det ekonomiska samhället ser ut, både idag och historiskt. Han 

besitter även på genomgående kunskap på hur Sveriges hushåll ser ut gällande sparande. 

Denna kunskap kom att ligga som grund för framställandet av frågorna i 

enkätundersökningen. 

 

Sammanfattning och höjdpunkter i intervjun med Günther Mårder 

 

Hur ett spar/aktieintresse kan födas  

För Günther startade sparintresset redan vid 8 års ålder, då på ett vanligt räntekonto. Detta 

kom senare att utvecklas till ett genuinare intresse när han råkade hamna på ett event med 
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Aktiespararna. Här fick han upp ögonen för aktier och efter detta bestämde han sig för att lära 

sig allt om detta ämne. 

 

Mål och beteende med sparande 

Günther anser att sparande är ett sätt att skapa sig frihet, frihet att grunda sina val utifrån ens 

vilja och inte på grund av ekonomiska hinder. Avsaknaden på en ekonomisk buffert är ofta en 

stark faktor till många personliga tragedier. Föräldrar bör påvisa viktigheten med sparande i 

tidig ålder för barnen, då med enklare sparaktiviteter för de lära sig värdet av pengar.  

När en bör slå om och spendera detta hopsparade kapital är individuellt, men han pekar på att 

en bör börja spendera detta när graden av ökad frihet inte längre går öka av ytterligare kapital, 

när de ekonomiska aspekterna inte längre sätter några restriktioner för dina val. 

 

Förändrad syn på skuldfrihet 

I grunden anser Günther att grunden för ett lån är att det skall avbetalas. Dock har ett problem 

uppstått efter den rusning som varit på bostadsmarknaden från 1995 fram till 2015. De 

rusande bostadspriserna har medfört att många unga som köper sitt boende i storstäder sitter 

med så stora lån att de omöjligen ska kunna betala av dessa under sin livstid. Bakgrunden till 

detta är ju den ökande efterfrågan i och med befolkningstillväxten i storstäderna samtidigt 

som utbudet genom nybyggande av bostäder inte på långa vägar kan mätta denna efterfrågan.  

Med medvetandet att en inte ska kunna återbetala sina lån försvinner viljan att sträva efter 

skuldfrihet. Till skillnad mot denna syn på skuldfrihet var det för 40-, 50- och 60-talisterna en 

dygd att sträva efter skuldfrihet där de i större utsträckning kom/kommer att dö skuldfria. 70- 

och 80-talisterna tenderar dock att komma lämna efter sig stora skulder då de inte ser 

skuldfrihet som ett mål, dock kommer denna generation inneha ett större värde i tillgångar än 

tidigare generationer bland annat i deras bostad. Detta kan netto dock ligga på en ganska jämn 

värdenivå. 

 

Negativ påverkan på det långsiktiga sparandet 

Amorteringskravet kan komma att påverka hushållens långsiktiga sparande för exempelvis 

pensionen, detta genom att hushållen “tvingas” att låsa in sitt kapital i sin bostad. Detta kan 

tvinga folk att flytta bara för att kunna frigöra kapital om de sitter på en undermålig pension i 

övrigt. Som ett långsiktigt sparande är räntesparande, som amortering i praktiken blir, en usel 

sparform. Detta då räntesparande inte hör hemma i ett långsiktigt sparande på 10 år eller mer. 

Detta sparande ska istället domineras av mer riskfyllda tillgångar såsom aktier för att öka den 

förväntade avkastningen på kapitalet. 

 

Amorteringkravet - En skev reglering på bostadsmarknaden 

Så som amorteringskravet varit utformat i förslaget från FI så kommer det innebära en ännu 

större inlåsning bland de som redan äger sitt boende samt att inträdesbarriärerna kommer bli 

ännu mer påtagliga än vad de redan är. Det kommer bli svårare att komma in på 

bostadsmarknaden för förstagångsköpare om kravet införs. Istället ser Günther att en bättre 

väg att gå vore att röja upp bland de skatter som bidrar till inlåsningen i nuvarande boenden 

för människor. Bland dessa skatter innefattas stämpelskatt, pantbrev, vinstskatt med flera. 

Dessa borde istället ersättas med en fastighetsskatt som slår direkt mot taxeringsvärdet på 
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bostaden. Detta skulle göra det kännbart för de som överkonsumerar sitt boende och skulle 

göra det lättare för människor som vill flytta till mindre boende när barnen flyttat hemifrån. 

Idag är det många som bor kvar endast för att inte behöva realisera en enorm reavinstskatt 

istället för att söka sig till ett mer passande boende. 

 

Som en långsiktig sparform är amortering en värdelös sparform för en engagerad sparare. 

Detta då räntesparande inte hör hemma i ett långsiktigt sparande på 10 år och längre. Detta 

sparande ska domineras av mer riskfyllda tillgångar för att kunna öka den förväntade 

avkastningen på kapitalet. 

 

4.1.2 Intervjuperson 2: Kenny Fredman (Opinionsbildare på 

Bostadsrätterna) 

Ansikte-mot-ansikte-intervju: 50:39  min, 10 april 2015 

 

Presentation: 

Kenny Fredman är opinionsbildare/kommunikatör på Bostadsrätterna, vilket är en 

rikstäckande organisation som är till för att bistå sina medlemmar, vilka är 

bostadsrättsföreningar, med information, hjälp och service. Med denna omfattande 

arbetsbeskrivning ingår arbete med omvärldsbevakning och intressefrågor i Bostadsrätternas 

tidningar Bostadsrätterna Direkt och Din Bostadsrätt. Kenny har dessutom tidigare erfarenhet 

som förhandlare inom Hyresgästföreningen (Bostadsrätterna 2015). 

 

Kenny Fredman kontaktades för en ansikte-mot-ansikte-intervju där syftet med intervjun var 

att få en övergripande inblick i bostadsmarknaden och dennes utveckling. Kenny Fredman har 

inte samma mediala publicitet som Günther Mårder, men ansågs i förhand ha potential att 

kunna delge ett djupare perspektiv om bostadsmarknaden till skillnad från resterande 

intervjupersoner. Teman i punktform konstruerades inför intervjun, då dels Kenny ville ha det 

i förhand, men också för att han inte skulle känna sig helt oförberedd när frågor ställdes inom 

studiens område. Innan intervjun på plats gav K.F. ett samtycke om att intervjun kunde 

ljudinspelas. 

 

Sammanfattning och höjdpunkter i intervjun med Kenny Fredman 
 

Amorteringskravet skapar inlåsningar och barriärer 

Kravet ska införas då hushållens skuldsättning är för hög, men det medför även att barriärerna 

för förstagångsköpare ökar. Detta då de månatliga utgifterna ökar markant om de hamnar 

under kravet mot de som köpte sin bostad innan kravet. Dessa barriärer är redan innan 

amorteringskravet höga i och med kravet på kontantinsats. Denna kontantinsats innebär ofta 

att en måste ha sparat ihop runt 300 000 kr i skattade pengar. Även att bankerna vid utlåning 

räknar i sina kalkyler att hushållet ska kunna hantera räntor upp mot 6-7 procent, detta som i 

dagsläget är helt orimligt. På grund av dessa kriterier är det ofta svårt att få ihop kalkylen för 

förstagångsköpare. Amorteringskravet bidrar även till en högre grad av inlåsning på 

marknaden, det finns redan innan trögheter såsom reavinstskatten med flera. Att addera 

amorteringskravet till detta kommer medföra att allt fler sitter kvar i sitt nuvarande boende så 
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länge som möjligt för att inte falla under de nya reglerna. Allt detta drabbar 

förstagångsköparna då flyttkedjorna ej kommer fungera och rörligheten på marknaden 

kommer minska.  

 

Hyresrätterna räcker inte till 

Även om regeringen är ambitiösa med att bygga fler hyresrätter så räcker detta inte på långa 

vägar för att mätta efterfrågan på boenden. Dessa lägenheter kommer gå till de som stått i kö 

upp mot 10-20 år. De som stått i dessa köer är de som blivit placerade i bostadsköer i väldigt 

tidig ålder av deras föräldrar. Så lägenheterna kommer då inte mätta behovet på boende för de 

som flyttar in till Stockholm. 

 

Samhällskontraktet 

Regeringen förde fram till 1990-1991 en politik där staten gick in och stöttade väldigt mycket 

av bostadsbyggandet. Bland annat innefattades miljonprogrammet på 80-talet av detta. Då 

kunde du som köpare knappt behöva låna till ditt bostadsköp utan staten subventionerade 

detta till 99 procent. Då låg nästan alla lån hos bostadsrättsföreningen, denna skuldbörda kom 

efter fastighetskrisen att föras över på hushållen då subventionerna drogs in. Från tidigt 90-tal 

förväntades istället hushållet att ta lånet för bostaden och knappt inga lån låg kvar hos 

bostadsrättsföreningen. Med detta menar Fredman att det finns ett samhällskontrakt som säger 

att hushållet förväntas ta lån för att köpa bostad, men då förväntas det av marknaden att finnas 

bostäder att köpa eller hyra också. Här brister förtroendet för kontraktet då staten ej tagit sitt 

ansvar att tillgodose marknaden med tillräckligt med boenden. Det är ju därför priserna stiger 

i hög takt. Då priserna stiger förväntas hushållen att ta ännu högre lån, plus krav på 

kontantinsats och förmodligen bli tvingade till amortering också.  

 

Skulle jag vara riktigt elak skulle jag säga att hushållen straffas för att staten och samhället 

inte skött sitt uppdrag! 

 

I och med detta växer klyftan ytterligare och samhället har inte kompenserat de förändringar 

som påverkat hushållens ekonomi så pass mycket. Kompensation för detta skulle exempelvis 

kunna vara ett skattegynnat bosparande eller liknande lösningar. 

 

Skattegynnat bosparande 

Det som förespråkas av Bostadsrätterna, tillsammans med bland andra HSB, Riksbyggen och 

Sveriges byggindustri, är ett skattegynnat bosparande. För idag krävs det att en sparar till sitt 

första boende och detta skulle kunna utformas på. Det finns exempelvis en norsk modell som 

Sverige skulle kunna kopiera. Boligsparande för Ungdom heter det, där har staten i Norge gått 

in och sagt: “Vi hjälper er, om ni sparar så får ni avdrag och så vidare”. 

 

 

4.1.3 Intervjuperson 3: Hanna Helgesson (Sparekonom på 

Fondbolagens Förening) 

Personlig intervju: 49:18 min, 24 april 2015 
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Presentation: 

Hanna Helgesson är Fondbolagens förenings sparekonom med fokus på spararna.  

 

Hanna Helgesson kontaktades då studien sökte ytterligare svar på synen på 

bostadsmarknadens inträdesbarriärer samt hur de svenska hushållen agerar gällande det 

långsiktiga sparandet för en framtida debut på bostadsmarknaden. Studien ville även bli belyst 

angående vilka olika former av sparande som är tillgängliga för att lägga upp och administrera 

ett långsiktigt sparande. För dessa frågor ansågs Hanna vara en god kandidat att kunna söka 

kunskap hos då hon i sin roll som sparekonom är väl insatt i dessa segment. Hanna har en 

profession mer åt sparande i fonder hos Fondbolagens Förening än exempelvis Günther som i 

högre utsträckning arbetar med aktiesparande.  

 

Sammanfattning och höjdpunkter i intervjun med Hanna Helgesson 
 

Förstagångsköpare är beroende av att föräldrar sparat åt dem. 

Det är upp till föräldrarna att spara till sina barn, finns det utrymme för detta så är det jättebra. 

Samtidigt finns det många som inte har denna möjlighet vilket gör det märkligt att barnet ska 

vara beroende av sina föräldrars förmåga att spara till dem. Att dessa barn sen ska få det så 

mycket svårare att komma ut på en bostadsmarknad blir inte bra. Små barn sparar dessutom 

kortsiktigt till exempelvis godis. När de kommer upp i tonåren så går ofta sparandet till att 

finansiera en resa eller liknande på sommaren. Få har det långsiktiga tänket att spara till en 

framtida lägenhet, utan detta sparande startar ofta när själva flytten hemifrån börjar bli aktuell 

och då är det ofta redan för sent. Därför blir ungdomar beroende av att deras föräldrar sparat 

under en längre tid till dem eller att de kan hjälpa till på annat vis. 

 

Att barnen själva under uppväxten skulle ha denna långsiktighet är inte troligt, för när 

barnen är små så är det kortsiktigt sparande. Det kan vara till lördagsgodis eller en leksak 

som de vill ha. 

 

Dyrare att vara ungdom 

I dagens samhälle har det blivit lättare att spendera pengar. Det finns väldigt många tekniska 

prylar och liknande som är lätt att lägga pengar på. Därför är det viktigt att föräldrar försöker 

påtala och visa för barnen att de sparar och inte endast konsumerar så att barnen kan ta med 

sig denna lärdom till senare i livet. Det går ju så snabbt i dagens samhälle, man kan ju ta lån 

bara med ett sms och liknande och detta beivrar ju inte direkt konsumtion hos hushållen. 

 

Dagens sparsätt på lång sikt 

När barnen är små så är det upp till föräldrarna att spara till dem, om de vill och ekonomin har 

utrymme för det. Det allra vanligaste sparande på lång sikt är i fonder. Detta går att göra, i 

mångt och mycket, på tre sätt: I aktie- och fonddepå, i ett investeringssparkonto eller i en 

kapitalförsäkring. För sparande på sådan lång sikt, som detta är, bör en rikta sitt sparande mot 

aktier, antingen direkt i aktier eller fonder som riktar sig mot aktier. Detta för att öka den 

förväntade avkastningen på lång sikt. Räntesparande hör inte hemma i ett sådant sparande. 
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4.2 Sekundärdata 

 

4.2.1 Boligsparing for ungdom (BSU)  
För den växande bostadsrättsmarknaden i Norge finns en sparform, BSU, som erbjuds av 

norska banker. BSU består av ett bankkonto med gynnsam ränta och skattefördelar för insatta 

pengar. Bankkontot är speciellt riktat till ungdomar och anses normalt sett vara en bättre 

sparform än vanliga spar- och högräntekonton, samt bolåneräntor. Det finns dock restriktioner 

för denna typ av sparkonto. Varje individ får endast spara pengar i ett BSU-konto mellan 

åldrarna 13 och 33 år. Den maximala insättningen per år är 25 000 NOK och den totalt 

maximala insättningen är 200 000 NOK. Pengarna på kontot är begränsat till att endast 

användas för köp av bostad och återbetalning av bolån, om inte det sker få en inte utnyttja 

skattefördelarna. Enligt (Veidekke 2014) är det upp till 20 procent av det sparade beloppet 

som kan dras av skatten och enligt (Swedbank 2015) hade man en ränta på 4,15 procent på det 

insatta kapitalet. BSU kostar 1 miljard NOK för den norska staten varje år. 

 

4.2.2 Sparformer inför inträdelsen på bostadsmarknaden  

Att spara inför framtida mål om införskaffningar eller osäkerhet sker av en majoritet av 

Sveriges befolkning (SBAB 2011). Det finns dock olika sätt att spara och en enkel form är att 

spara fysiska likvida medel i egen besittning, exempelvis i en spargris eller under en madrass. 

Det finns även andra sparformer som ger olika avkastningar beroende på vilken risk den 

sparande vill utsätta sig och sitt kapital för. Sparkonto på bank är en sparform mer låg risk och 

ger oftast inte hög avkastning. Det är när den sparande söker sig till fonder avkastningen 

börjar bli mer påtaglig, och ännu mer anmärkningsvärt vid aktiesparande då den samme 

utsätter sig för mer risk vilket också ökar den förväntade avkastningen på kapitalet.  

De olika formerna för sparande idag är Aktie- och Fonddepå, Investeringssparkonto (ISK), 

Individuellt pensionssparande (IPS), kapitalförsäkringar och även placering av tillgångar i 

enskilda produkter (Swedbank 2015). 

 

4.2.3 Aktie- och Fonddepå 

Är det traditionella kontot att spara på, här köps och säljs aktier och fonder och kontohavaren 

äger då direkt sina tillgångar. Av alla vinster och utdelningar beskattas 30 procent av vinsten. 

Alla transaktioner måste aktivt tas upp i den privata deklarationen. En positiv aspekt med 

detta konto är att du kan skattekvitta vinster mot förluster i deklarationen (Privata Affärer 

2015). 

 

4.2.4 Investeringssparkonto (ISK)  
Ett konto som lanserades vid årsskiftet 2011/2012. Tanken med detta var att förenkla för 

privatsparare att köpa och sälja aktier utan att behöva krångla med deklaration. Detta konto 

schablonbeskattas årligen på genomsnittsvärdet på kontot + de insättningar som gjorts, 

exempelvis var skatten på ISK-kontot 0,447 procent för 2013. Här direktägs aktier och fonder, 

detta konto anses vara fördelaktigt vid hög tillväxt (Privata Affärer 2015). 

 

4.2.5 Kapitalförsäkring 
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I denna form direktägs inte aktier och fonder utan de ägs via en försäkring. Det positiva med 

detta konto är att det är möjligt att välja en förmånstagare och i många fall också sätta 

kriterier om när de ska få tillgång till kontot. Beskattningen fungerar på liknande sätt som för 

ISK-kontot och du slipper även deklarera affärerna på detta konto (Privata Affärer 2015). 

 

4.2.6 Räkneexempel på potentiell avkastning 

 

För att påvisa skillnaden på avkastning beroende på hur avkastningen på kapitalet ser ut 

statueras följande tabell. 

Tabell 1.0 Kapital efter 20 år beroende på avkastningsgrad 

Summa per månad  Sparande i kontanter  3% årlig avk  6% årlig avk  12% årlig avk  

100 kr 24 000 kr 32 800 kr 46 200 kr 98 900 kr 

200 kr 48 000 kr 65 700 kr 92 400 kr 198 000 kr 

500 kr 120 000 kr 164 000 kr 231 000 kr 495 000 kr 

700 kr 168 000 kr 230 000 kr 323 000 kr 692 000 kr 

1 000 kr 240 000 kr 328 000 kr 462 000 kr 989 000 kr 

      

Som tabellen påvisar så skiljer det framtida kapitalet i hög grad beroende på det månatliga 

sparandet samt vilken avkastning en får på kapitalet. 12,69 procent har avkastningen på 

OMX30-indexet på Stockholmsbörsen varit under perioden 1990-2014. Denna avkastning är 

möjligen lite hög att räkna på för framtida avkastning då avkastningskravet från investerare 

har sjunkit på senare år i och med det låga ränteläget. Sex procent årlig avkastning anses 

istället vara normalt att räkna på i dagens läge (Nasdaq OMX). 

 

4.3 Enkätundersökning 
 

Den genomförda enkätundersökningen genererade 169 stycken svar, av dessa 169 var 81 

stycken inom den population vi valt att undersöka vilket är stockholmsboende i åldrarna 

mellan 19 och 30 år. Dock kommer det att redovisas för alla 101 stycken respondenter som är 

boende i Stockholm, detta då studien kommer analysera över skillnader och likheter 

respondenternas svar beroende på om de är under 30 år eller över. De första åtta frågorna 

består av formaliafrågor vilka syftar till att skapa en bild över hur respondenternas 

levnadssituation ser ut idag. Från fråga nio kommer frågor som syftar till att skapa en bild 

över respondenternas sparmönster samt bostadssyn. Dock var det frågor som har ansetts i 

efterhand vara mindre relevanta för studien och har därför inte använts för vidare analys, 

därmed tagits bort. Dessa frågor ligger istället placerade i bilagor. 
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Fråga 2: Ålder 

  
      

Den absoluta majoriteten av respondenterna befann sig inom spannet 19-30 år, dessa utgjorde 

80,2 procent av de undersökta individerna. Det är respondenter under detta åldersintervall 

som också kommer att undersökas flitigast i analysen. 

 

Fråga 3: Sysselsättning 

 
      

På frågan om respondenternas sysselsättning svarade hela 70,3 procent att de arbetar medan 

46,5 procent var studerande. På denna fråga var det möjligt att ange flera svar, därför uppgår 

procentandelen till större andel än 100 procent. 

 

Fråga 5: Hur ser ditt boende ut idag? 

 
      

Den absoluta majoriteten av respondenterna var boende i antingen hyres- eller bostadsrätt 

vilka utgjorde en total andel på 79,2 procent. Efter att ha läst svaren var för sig kunde 

boendena för varje åldersintervall identifieras. 55 procent i åldersintervallet 19-24 år hade 

boenden som i teorin inte haft krav på kapital för att införskaffa sig, det vill säga boende hos 

föräldrar/vårdnadshavare, i hyresrätt, i andra hand eller inneboende. För att jämföra detta med 

åldersintervallet 25-30 år så var endast 27 procent boende i samma form. I denna grupp var 

hela 73 procent istället boende i ett hem som teoretiskt sätt har varit kapitalkrävande i form av 

kontantinsats, dessa former var boende i villa, bostadsrätt, radhus.  
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Fråga 6: Bor du idag hemma hos målsman, exempelvis föräldrar? 

 
      

Endast 16,8 procent av respondenterna var boende hos en målsman och efter att ha läst av 

dessa respondenters svar angående deras ålder, kan det också tilläggas att samtliga förutom en 

respondent är mellan åldersspannet 19 och 24 år. Vilket betyder att 33 procent av 19-24 

åringarna bor hemma. 

 

Fråga 9: Sparar du idag pengar för framtiden? 

 
      

 

Av respondenterna anser 83,2 procent att de sparar pengar för framtiden. De 83,2 som svarat 

att de sparar får gå vidare till fråga 10 till 14 som är frågor som handlar mer ingående om 

respondenternas sparande. De 17 stycken som svarat att de ej sparar kom att få hoppa över 

fråga 10-14 och gå direkt till fråga 15. 

 

Fråga 10: Hur sparar du idag pengar?   

 
      

På frågan om hur ens sparande ser ut svarade majoriteten att de sparar på antingen bankkonto 

(70,2 procent) och/eller i olika tillgångar (56 procent).  

På denna fråga kunde respondenterna kryssa i flera alternativ för att inte frångå ett kombinerat 

sparande. 
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Fråga 11: Vad sparar du pengarna till? 

 
      

På frågan om vad respondenten sparar till kunde 4 alternativ väljas, de tre valen som sticker ut 

något från mängden är bostad (60,7 procent), framtida frihet (48,8 procent) samt resa (46,4 

procent) som anses vara de mest populära sparmålen hos respondenterna. 

 

Fråga 12: I vilken ålder började du spara för din egen räkning? 

 
      

Nästan hälften av respondenterna började sitt sparande när de var 19-24 år (44 procent) 

medan en stor andel även började spara något tidigare än så, under spannet 13-18 år (32,1 

procent). 

 

Fråga 13: Sparar du idag till dina eller närståendes barn? Isåfall hur mycket per 

månad? (Obs. räknat summa per barn) 

 
      

Inte alls många av respondenterna sparar idag till sina eller närståendes barn. Detta beror 

troligtvis mycket på att majoriteten av respondenterna ej ännu skaffat sig barn. Hela 85,7 

procent av respondenterna svarade att de ej sparar till sina eller närståendes barn. 
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Fråga 14: Förutsatt att du har en stabil inkomst på 18 000 kronor netto/månad: Hur 

mycket tycker du man bör spara till ett barns framtid från dess födsel till utflyttning 

från målsman? (Svara i per barn) 

 
      

Denna fråga handlade om hur mycket respondenten ansåg vara rimligt att spara givet en stabil 

inkomst. Resultatet på denna fråga spred sig ganska jämt över svarsalternativen 100-299 

kronor per månad (20,2 procent), 300-499 kronor per månad (25 procent) samt 500-999 

kronor per månad (31 procent).  

 

Fråga 17: Upplever du inträdelsen på bostadsmarknaden i Stockholm som svår?  

 
      

81,2 procent av respondenterna ansåg att inträdet på bostadsmarknaden är svår i Stockholm. 

De 82 som svarat att de tycker att inträdet är svårt kom att få besvara fråga 18 om vilka 

aspekter de tycker är det största hindret. De som svarade nej (13 st) och vet ej (6 st) kommer 

att få hoppa över fråga 18. 

 

Fråga 18: Vilka är de största hindren enligt dig? (Välj max 3) 

 
      

På denna fråga kunde respondenterna välja tre alternativ som anledningar till hindren för 

inträde på bostadsmarknaden. Det var fyra alternativ som var absolut populärast, dessa var 

bostadsbrist i intressant område (50 procent), lång kö till hyreslägenhet (78 procent), 

kontantinsats för bostadsrätt (40 procent) samt överprissättning för bostadsrätt (61 procent). 
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Fråga 22: Om privatekonomin tillåter: Tycker du att föräldrar bör ta ansvar för sina 

barns framtida flytt till ny bostad med tanke på dagens läge på bostadsmarknaden? 

(kontantinsats, amorteringskrav, prisbild m.m.) 

 
      

Till fråga 22 är alla 101 respondenter tillbaka för att avge ett svar. Här ansåg 68,3 procent att 

föräldrarna borde ta ett ansvar för sina barns framtida boende med tanke på de höga 

inträdesbarriärerna som är aktuellt på bostadsmarknaden. De 69 som svarat ja på denna fråga 

kom att få en följdfråga angående när de anser det vara rimligt att börja spara till barnens 

framtida boende. De 32 stycken som svarat nej (18 st) och vet ej (14 st) kom att lämna in sin 

slutgiltiga enkät.  

 

Fråga 23: Om privatekonomin tillåter: när bör föräldrarna börja spara till sina barn 

tycker du med tanke på dagens läge på bostadsmarknaden (Kontantinsats, 

amorteringskrav, prisbild)?  

 
      

Enkätundersökningens sista fråga om när man anser att föräldrar bör börja spara till sina barns 

framtida inträde på bostadsmarknaden. En majoritet av respondenterna svarade på denna fråga 

att man bör börja spara när barnet föds (81,2 procent). 
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5. Analys 

 
I detta kapitel jämförs utfallet av enkätresultatet med passande litteratur och forskning. 

Vidare lägger forskarna även till egna tankar och bedömningar genom att analysera 

utfallet och forma uppfattningar. Analysen ligger till grund för de slutsatser som presenteras i 

nästa kapitel.  

 
 

5.1 Chi-två analys 

 

5.1.1 Sparande för Stockholmsboende beroende på ålder 

Av de 169 respondenter från enkätundersökningen var 101 stycken boende i Stockholm. Det 

anmärkningsvärda vid denna fråga var att alla respondenter inom spannet 25 till 30 år svarade 

att de sparade pengar. För att undersöka om det finns en signifikant tendens att det finns ett 

signifikant samband mellan de två variablerna ålder och sparande skapades två hypoteser: 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt ifall de sparar 

 pengar eller inte. 

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas ålder samt ifall de sparar pengar 

 eller inte. 

 

Chi-två-test A1: 

Tabell 1.1 

Frihetsgrad: Testvariabel: Kritiskt chi-två värde: Signifikansnivå: 

6 23,92 12,59 0,05 

      

Då den framräknade testvariabeln är högre än det kritiska chi-två värdet kan H0 förkastas. 

A1: Sparande är signifikant beroende på ens ålder. 

 

5.1.2 Sparande beroende på sysselsättning 

För att undersöka ifall respondenternas sysselsättning tenderar att påverka ifall de sparar eller 

inte genererades följande hypoteser: 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas sysselsättning samt ifall de 

 sparar pengar eller inte. 

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas sysselsättning samt ifall de sparar 

 pengar eller inte. 
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Chi-två-test A2: 

Tabell 1.2 

Frihetsgrad: Testvariabel: Kritiskt chi-två värde: Signifikansnivå: 

2 2,15 5,99 0,05 

      

Då testvariabeln understiger det kritiska chi-två värdet kvarstår H0. 

A2: Sparande är inte signifikant beroende på ens sysselsättning 

 

5.1.3 Sparande till sina eller närståendes barn beroende på ens 

ålder 

De respondenter som sparar till sina eller sina närståendes barns framtida bostad är i hög 

utsträckning mellan åldersintervallerna 25-30 (20 procent) år samt 31-40 år (33 procent) 

medan det i de övriga åldersintervaller var sällsynt med sparande till sina eller sina 

närståendes barn. Detta lär i hög grad bero på att de i dessa intervaller i högre utsträckning har 

egna barn i yngre åldrar än i andra åldersspann. För att undersöka detta samband genererades 

följande hypoteser: 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt ifall de sparar 

 pengar till ens/närståendes barn.  

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas ålder samt ifall de sparar 

 pengar till ens/närståendes barn.  

 

 

Chi-två-test A3: 

Tabell 1.3 

Frihetsgrad: Testvariabel: Kritiskt chi-två värde: Signifikansnivå: 

6 11,33 12,59 0,05 

      

H0 kvarstår då tesvaribeln understiger det kritiska chi-två värdet. 

A3: Åldern är inte signifikant beroende på ifall en sparar till sina eller närståendes barns 

framtida boende. 

 

5.1.4 Vilket sparsätt som nyttjas beroende på respondenternas 

ålder 

Att spara pengar på ett vanligt bankkonto är den absolut vanligaste sparformen för 

respondenterna då 57 procent svarade att de använde detta. Det näst vanligaste sättet är att 

spara i tillgångar vilket 47 procent använde sig av. I åldersintervallet 25 till 30 år blir det allt 

vanligare att spara i diverse tillgångar på exempelvis börsen vilket 63 procent av 

respondenterna använde sig av. För att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan 

respondenternas ålder samt vilken sparform de utnyttjar genererades följande hypoteser: 
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H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt vilken sparform de 

 nyttjar. 

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas ålder samt vilken sparform de 

 nyttjar. 

 

Chi-två-test A4: 

Tabell 1.4 

Frihetsgrad: Testvariabel: Kritiskt chi-två värde: Signifikansnivå: 

16 30,92 26,30 0,05 

      

H0 förkastas då den framräknade testvariablen är större än det kritiska chi-två värdet.  

A4: Vilken sparform som används är beroende på hur gammal en är. 

 

5.1.5 Sparande till boende beroende på ålder 

Att spara till en bostad är det vanligaste sparmålet för studiens sparande respondenter vilket 

61 procent svarande. Framtida frihet (49 procent) samt resa (46 procent) kommer strax 

därefter. För att påvisa om att spara till bostad är ett sparmål som är beroende av ens ålder 

genererades följande hypoteser: 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt hurvida de sparar 

 till bostad eller inte. 

H1:  Det finns samband mellan respondenternas ålder samt hurvida de sparar till 

 bostad eller inte. 

 

Chi-två-test A5: 

Tabell 1.5 

Frihetsgrad: Testvariabel: Kritiskt chi-två värde: Signifikansnivå: 

6 9,42 12,59 0,05 

      

H0 kvarstår då det kritiska chi-två värdet överstiger det framräknade värdet. 

A5: Åldern är inte signifikant beroende på ifall en sparar till bostad.  

 

5.1.6 Svårigheten att inträda bostadsmarknaden beroende av ålder 

80 procent av respondenterna i studien svarade att de anser att bostadsmarknaden är svår att 

inträda. För att undersöka ifall det finns ett signifikant beroendeförhållande mellan åldern på 

respondenterna samt i vilken utsträckning de anser bostadsmarknaden är svår att inträda 

genererades följande hypoteser: 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt hurvida de anser det 

 vara svårt att komma in på bostadsmarknaden eller inte. 

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas ålder samt hurvida de anser det 

 vara svårt att komma in på bostadsmarknaden eller inte. 
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Chi-två-test A6: 

Tabell 1.6 

Frihetsgrad: Testvariabel: Kritiskt chi-två värde: Signifikansnivå: 

6 6,17 12,59 0,05 

      

H0 kvarstår med säkerhet då testvariabeln understiger det kritiska chi-två värdet.  

A6: Att anse att bostadsmarknaden är svår att inträda är inte beroende på ens ålder. 

  

5.1.7 Anse att föräldrar bör ta ansvar för sina barns framtida flytt 

hemifrån beroende på ålder 

Totalt ansåg 68 procent av respondenterna att de ansåg att föräldrar bör ta ansvar för sina 

barns framtida flytt genom att spara till dem. I intervallet 19 till 24 år ansåg 61 procent att 

föräldrar bör ta ansvar för sina barns flytt. I intervallet 25 till 30 år är denna inställning än mer 

utbredd då hela 87 procent av respondenterna anser att föräldrar bör spara till sina barns 

framtida flytt. För att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan denna åsikt samt 

respondenternas ålder generades följande hypoteser: 

 

H0:  Det finns inget samband mellan respondenternas ålder samt huruvida de anser 

 att föräldrar bör ta ansvar för sina barns framtida flytt hemifrån. 

H1:  Det finns ett samband mellan respondenternas ålder samt hurvida de anser att 

 föräldrar bör ta ansvar för sina barns framtida flytt hemifrån. 

 

Chi-två-test A7: 

Tabell 1.7 

Frihetsgrad: Testvariabel: Kritiskt chi-två värde: Signifikansnivå: 

6 10,72 12,59 0,05 

      

H0 kvarstår då det framräknade chi-två värdet understiger det kritiska värdet.  

A7: Att anse att föräldrar bör ta ansvar för ens barns framtida flytt genom att spara är inte 

signifikant beroende på respondenternas ålder. 

 

5.2 Maslows behovshierarki 
 

Efter intervjun med Kenny Fredman (2015) gestaltades en bild av att hyresrätterna inte räcker 

till. Att erhålla ett förstahandskontrakt i en populär eller central del av Stockholm kan ta minst 

tio år i kötid innan lägenheten eventuellt blir tillgänglig för bostadssökande. I 

enkätundersökningen påvisades problemet då över 80 procent av respondenterna 

(Enkätundersökning, Fråga 17) svarade att de ansåg att bostadsmarknaden är svår att inträda 

vilket tycks vara en gemensam åsikt över alla olika åldrar då det inte kunde påvisas något 

samband mellan variablerna ålder samt att anse det vara svårt att beträda bostadsmarknaden 
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(Tabell 1.6). Problemet enligt enkätundersökningen verkar heller inte ligga i hur pass hög 

hyran är, utan snarare bristen på hyresrätter (Fråga 18). Mer tillgängligt tycks bostadsrätterna 

vara, men problemet med bostadsrätter i Stockholmsområdet kan tydas ligga i ett 

samhällskontrakt som inte uppfylls av staten. De privata hushållen förväntas spara och låna ett 

högt kapital för bostad, men får inte i gengäld ett utbud av bostäder som stämmer in på deras 

behov och efterfrågan (Fredman 2015). 

 

Callen och Thimann (1997) påpekade också om statens ansvar när det kom till att få 

människor att spara. De uttryckte även att det krävdes någon form av social säkerhet för att 

skapa trygghet hos samtliga som sparar pengar. Både Callen och Thimanns forskning och 

Kenny Fredmans samhällskontrakt bygger på att staten mot förmodan förväntar sig och vill ha 

ett viss beteende från de privata hushållen. Det som skiljer och kan stödja Kenny Fredmans 

myntade samhällskontrakt är att staten härmed har misslyckats att bidra med trygghet om att 

skapa ett tillräckligt utbud av boenden. Detta i sin tur kan tolka att staten i teorin inte kan 

förutsätta att människor sparar och lånar till ett högt belopp, då det i själva verket inte 

garanterar att det räcker för att erhålla ett förmånligt bostadskontrakt. Samtidigt är det inte 

heller säkert att hyreslägenheter är tillgängliga eller tillräckliga i antal. Enligt Callen och 

Thimann ska denna sociala säkerhet också leda till ett främjande av individers sparande. I 

teorin kan det betyda att det statliga förvaltningssystemet tar fram ett förslag om ett sparkonto 

hos affärsbankerna som har en anmärkningsvärt god avkastning och eventuellt skattelättnader 

för ungdomars bosparande vid insatt kapital. Detta i sin tur skulle då leda till att bosparandet 

blir högre då sparkontot fungerar som en säkerhet hos bosparare. Ett liknande sparkonto går 

att finna i Norge, Boligsparande För Ungdom (Kenny Fredman 2015). Individer skulle 

härmed dessutom vara bättre förberedda för en till synes kapitalkrävande bostadsmarknad.  

 

Enligt behovshierarkin kan det nu tolkas att en gynnsam bostadsmarknadsinträdelse placeras 

på första steget i behovstrappan. För det är ett grundläggande behov att ha tak över huvudet 

och andra orsaker till sparande som resor, körkort och andra stora inköp, skulle inte vara lika 

betydande om behovet av bostad inte hade uppfyllts. Körkort, resor och andra materiella 

inköp hör hemma på Maslows högre nivåer i behovstrappan. Behoven indikerar snarare på 

ökning av ens eget självförtroende eller självkänsla. Körkort är inte ett måste i Stockholms län 

med tanke på att det finns alternativa vägar i form av kommunaltrafik. Behovet av en specifik 

resa eller att köpa ett dyrt materiellt ting kan vara för att komma bort från verkligheten 

respektive att skapa mer respekt från andra, till exempel vid köp av märkeskläder. Poängen 

här är att när likvida medel krävs för att uppfylla ett behov ska det, enligt Maslows 

behovshierarki, spenderas främst på mat, vatten och boende. Behov om att spendera pengar på 

att förflytta sig till en paradisö eller för att klä sig i mer respektabla kläder får ses som mindre 

väsentligt. 

 

Trots att argumentationen innan leder analysen in på att bostadsmarknadsinträdelsen är ett 

grundbehov utifrån Maslows behovshierarki borde också andra aspekter tas i beaktning. 

Exempelvis har respondenterna för enkätundersökningen uppfyllt boendebehovet genom att 

exempelvis 34 procent av de mellan 19 till 24 år bor hemma hos föräldrar eller 

vårdnadshavare och kan mycket väl vara nöjda med det (Fråga 6). I detta fall hamnar snarare 
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ett sökande efter ett självständigt och eget boende mer på en nivå av självförverkligande i 

Maslows behovstrappa. I själva verket skulle då behovet av detta självständiga boende också 

kunna klassas inom samma rang som det sista steget i Maslows behovstrappa. Men efter 

insamlandet av primär- och sekundärdata kunde en bostadsmarknadsutveckling också peka på 

att det kan verkas bli svårare att komma ut på bostadsmarknaden när personen i fråga önskar 

det. En individ som vill bo i en hyresrätt i centrala Stockholm kan exempelvis få vänta i minst 

ett decennium innan den får en hyresrätt. Här ska det även tas i beaktning om ökade osäkra 

anställningsvillkor och hög arbetslöshet som kan hämma en privatperson att betala för sitt 

boende med tanke på övriga utgifter som också ska betalas. Här blir andra utgifter som resor 

till paradisöar och köp av dyra kläder mindre angeläget och istället blir behovet av att ha ett 

tryggt boende mer väsentligt. Ännu mer angeläget blir boendebehovet när det påvisas om 

ökad andel hemlösa och trångbebodda lägenheter i Stockholm. Trångbebodda lägenheter kan 

vara en stor orsak till, i bakgrunden presenterade, utlänningslagen där flyktingar har rätt till 

boende. För ökad andel av flyktingar kan även det påvisas. Den grupp av människor som 

omfattar flyktingar, hemlösa och personer med knappa resurser togs med största sannolikhet 

inte med i den kvantitativa datainsamlingen på grund av det icke-sannolika urvalet. 

Människor i Stockholm som befinner sig i fattigdom och både inom och utanför åldersspannet 

exkluderas från studiens primärdatainsamling, men bör fortfarande tas i huvudsaklig 

beaktning. För återigen leds analysen in på att bostadsmarknadsinträdelsen ändå får uppfattas 

i många lägen som ett grundbehov inom Maslows behovshierarki.  

 

Det är tidigare refererat från Morningstars (2014) studie att de föräldrar i USA som anser att 

de bör ta ansvar för deras barns framtida college stämmer in på ungefär 64 procent. Då är det 

dock endast bara 51 procent som i praktiken gör det. Denna studies enkätundersökning (Fråga 

22) påvisade att 68 procent av respondenterna anser att de borde ta ansvar för eventuella egna 

barns bostadsinträde. 81 procent svarade att det skulle ske vid barnens födsel om ekonomin 

inte skulle få någon oväntad negativ nedgång (Fråga 23). I denna studie har det förväntade 

sparkapitalet för att erhålla en förmånlig bostad i Stockholm beräknats vara ett substitut till 

inträdesavgiften för college. Då sparkapitalet för att komma in på Stockholms 

bostadsmarknad tenderar kräva ett betydligt högre belopp än vad inträdesavgiften för college 

gör, blir angelägenheten om att spara inför inträdelsen på bostadsmarknaden ännu större. Att 

den andel föräldrar i USA som tog ansvar för deras barns college var 13 procent mindre än 

vad som hävdades kan reflekteras över hur det ser ut på Stockholms bostadsmarknad. För hur 

väl överensstämmer då dessa 68 procent, nuvarande eller potentiella, föräldrar i Stockholms 

antydan om att de kommer ta ett huvudsakligt ansvar för deras eventuellt framtida barns 

bostadsinträdelse.  

 

Det bör signaleras om att folk bör bli väl införstådda om att spara och kanske framförallt till 

ens barn inför bostadsmarknadsinträdet. Dels för att det kan krävas ett högt kapital, men också 

för att barnen möjligtvis inte hinner arbeta och spara till sig ett så pass högt kapital som kan 

räcka till en kontantinsats. Enligt enkätundersökningen var det endast 8 % som tycke att 1000 

och mer antal kronor per månad och barn var en rimlig summa att spara att till sina eventuella 

barn (Fråga 14). Om ändå 1000 kronor sparades i blandfonder skulle leda till ett sparkapital 

på ungefär 400 000 kronor efter 20 år (Fondkollen 2015). Här ska även inflation läggas in i 
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tanken, som kan betyda att 400 000 möjligtvis inte är lika mycket värt år 2015 som under år 

2035. Sedan är det svårt att estimera bostadsprisutvecklingen efter 20 år och dessutom är det 

inte säkert att föräldrar som sparar gör det via en sparform som ger lika mycket avkastning 

som i exemplet. Men ifall föräldrarna har gjort det och sparsumman är 400 000 kronor kan 

beloppet fortfarande vara otillräckligt för att köpa en bostad utifrån medelpriset på en 

lägenhet inom Stockholms län, det vill säga 2 900 000 kronor (Mäklarstatistik 2015). För 

denna lägenhet skulle ett kontantinsatskrav ligga på 435 000 kronor (2 900 000 x 0,15 = 435 

000). Fortfarande kan det bli ett utfall där ens eget sparkapital på 400 000 kronor inte räcker 

till som kontantinsats. Här kan en nyligen utarbetad rapport från Länsförsäkringar (2015) 

också tyda på att föräldrarnas anseende på en rimlig mängd pengar som sparkapital ungefär är 

160 000 kronor, vilket är en betydligt lägre summa än vad enkätundersökningen kunde ge 

indikationer på (Fråga 6).  

 

Det kan tyckas vara svårt att inträda bostadsmarknaden om en individ inte står i beredskap om 

att bo kvar hemma hos ens föräldrar eller vårdnadshavare under en lång period. Alternativt 

inte sätta krav på huruvida förmånligt ett hyreskontrakt är och vilken geografisk plats boendet 

har kan också leda till att personer i fråga kan flytta hemifrån i tidigare ålder. Men trots dessa 

förutsättningar visade ändå över en absolut majoritet (81 procent) i enkätundersökningen att 

bostadsmarknaden är svår att komma in på (Fråga 17). Utifrån Maslows teori borde inte ett 

sådant negativt anseende finnas om att träda in på en marknad som symboliserar ett 

grundbehov för personer som vill flytta, eller mer angeläget, som är hemlösa alternativt lever 

med knappa resurser. Men samtidigt kan det inte generaliseras att ett eget boende räknas in på 

Maslows grundnivå i behovshierarkin. Däremot kan det argumenteras om den samhällsbild 

som skapas när förstagångsförvärvare inför ett köp av ett förmånligt bostadskontrakt måste 

spara ihop 435 000 kronor för att kunna bo på en populär geografisk plats i Stockholm. Är 

tanken att skapa ett samhälle där unga bor länge hos sina föräldrar? Om inte, hur ska dessa 

personer ha råd att hitta en egen bostad när de vill flytta ut, exempelvis, direkt efter 

gymnasiet? 

 

 

5.3 Behavioral Finance 

 

Viktigheten med att informera ens barn om sparandet bemöttes av samtycke av Hanna 

Helgesson. Hon ansåg att samhället har förändrats mycket och skapat lätta alternativ till att 

låna pengar. Detta kan i sin tur tolkas att ifall barn har brist på information om sparbeteende 

kan oförmånliga sparformer utnyttjas. SMS-lån kan vara en sparform som används av en 

ungdom och som inte är helt införstådd i konsekvenserna med det. Tolkningen kan vara 

överdriven, men kan också vara möjlig. För enligt enkätundersökningen sparade endast 56 

procent i aktier eller fonder (Fråga 10). Sparinriktning mot aktier ansåg både Günther Mårder 

och Hanna Helgesson vara den bästa sparformen. Att ta i beaktning gällande detta resultat är 

att 47 procent av respondenterna var studenter. Då båda forskarna för denna studie studerar 

ekonomi och många i dess kontaktnät är ekonomistudenter kan flertalet av respondenterna ha 

haft relativt större kunskap om den finansiella marknaden. Detta kan ha speglat sig på 

studiens resultat och då betyda att den verkliga sparinriktningen mot aktier är lägre. Dock 
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visar chi-två testet att det inte går att fastslå ett samband mellan respondenternas 

sysselsättning samt huruvida de sparar eller inte (Tabell 1.2). Vilket då kan sammanfattas med 

att ifall respondenten är student eller inte behöver inte ha påverkat resultatet om den sparar i 

fonder eller aktier.  

 

Ifall respondenterna skulle vara helt rationella i sitt sparande så skulle alla spara för en 

långsiktig horisont. Av respondenterna inom studiens population så svarade 49 procent att de 

sparar inför pensionen eller för framtida frihet vilket får ses ha en långsiktig sparhorisont. 

Detta kapital bör då utsättas för relativt mer risk för att öka den förväntade långsiktiga 

avkastningen genom att placeras i exempelvis fonder eller aktier. Av de som svarade att de 

hade detta långsiktiga sparande till pension eller framtida frihet så angav endast 68 procent av 

dessa att de sparar i diverse tillgångar på exempelvis börsen vilket inte kan anses som ett 

rationellt och värdemaximerande finansiellt beteende. 

 

83 procent av respondenterna (Fråga 9) hävdade att de sparade, vilket kan tolkas vara en låg 

andel då ett vardagligt sparande borde vara något givet. Då detta var tydligast bland den äldre 

delen av populationen efter studiens chi-två-test (Tabell 1.1) verkar sparmedvetenheten också 

dyka upp sent hos respondenterna. Samtidigt kan detta tolkas vara ett imponerande resultat 

med tanke på andelen studenter som svarade på studiens enkät. Då endast 70 procent arbetar 

enligt enkätundersökningen (Fråga 3) är resultatet sammanslaget över förväntan positivt i den 

bemärkelsen av sparmedvetenhet. Det rationella sparbeteendet verkar ha dykt upp efter 

gymnasiet och det kan förslagsvis bero på att en känsla av självständighet och 

självförverkligande har blivit starkare och att exempelvis ett eget boende och attraktiva resor 

har börjat tilltala mer. 

 

Bostad var det absolut populäraste målet för sitt sparande enligt enkätundersökningen vilket 

61 procent angav (Fråga 11). För de åldersintervall som har flest respondenter innefattas av 

studiens population 19 till 24 år samt 25 till 30 år så är det mer populärt att spara till bostad 

för respondenterna inom åldersintervallet 19 till 24 där 71 procent sparar till bostad medan 

respondenter i åldrarna 25 till 30 år sparar 53 procent av respondenterna till boende. Denna 

skillnad kan bero på att 73 procent av personer i åldersspannet 25 till 30 år redan innehar ett 

boende som i teorin har krävt en kontantinsats, det vill säga villa, bostadsrätt och radhus. 

Detta i jämförelse mot respondenter i åldrarna 19 till 24 där endast 45 procent innehar ett 

boende som har krävt kontantinsats. I och med detta har flera inom detta åldersintervall ett 

boende som i teorin inte krävt ett stort kapital såsom hyresrätt, boende hos föräldrar eller 

andra hand. Dessa personer tenderar att spara mer till framtida boende då de möjligen ska 

komma att behöva betala en kontantinsats inom en relativt snar framtid (Fråga 5). Trots dessa 

tendenser i sparbeteendet går det inte fastslå att det finns ett signifikant samband mellan 

respondenternas ålder samt huruvida de sparar till boende vilket hypotesprövningen i chi-två 

testet påvisar (Tabell 1.5). 

 

5.3.1 Status Quo Bias & Prospect Theory 

Att spara pengar långsiktigt kan vara en given del av sin vardag. I enkätundersökningen angav 

83 procent av respondenterna att de hade ett sparande (Fråga 9). Dock var det mycket vanligt 
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för de som sparade pengar att ha sitt sparande som buffertsparande på bankkonto (70 procent) 

samt på ett räntekonto (29 procent). 

 

Som både Günther Mårder och Hanna Helgesson påpekar i sina intervjuer är sparande på 

bankkonto och i räntor inte alls att föredra för långsiktigt sparande, utan för att generera bra 

avkastning på sparat kapital krävs det att en utsätter dessa pengar för risk och därmed ökar 

den långsiktiga förväntade avkastningen. Därför borde en större andel av de som sparar ha sitt 

sparande på börsen än de 56 procent som anger detta, speciellt när en relativt stor andel av de 

sparande gör detta med framtida frihet (49 procent) och pension (30,9 procent) enligt 

enkätundersökningen (Fråga 11).  

 

I tider, som i skrivande stund, då räntan ligger på rekordlåga nivåer är detta alltmer relevant 

då räntekonton avkastar relativt lite samt att det finns en överhängande möjlighet att det kan 

komma att tas ut utgifter för att ha pengarna på ett bankkonto vilket skulle generera en given 

negativ avkastning. Som vi ser i räkneexempel (Tabell 1.0) så är det slutliga kapitalet avsevärt 

beroende på vilken avkastning en har fått på insatt kapital. Att spara 500 kronor i månaden på 

börsen med en årlig avkastning på sex procent kommer innebära näst intill dubbelt så stort 

kapital efter 20 år jämfört om en sparat dessa pengar utan att utsätta dem för risk på 

exempelvis ett vanligt bankkonto (Tabell 1.0). 

 

Detta beteende kan även förklaras av Status Quo-beteendet, att en tenderar att inte våga ta ett 

avvikande beslut från sitt traditionella standardbeslut. Det kan vara så att människor tror sig 

att de behöver läsa på och sätta sig in i för att börja spara på börsen, men idag finns många 

enkla och billiga lösningar på att effektivt långsiktigt sparande på börsen. Exempelvis billiga 

aktie- eller indexfonder via ett investeringssparkonto (Helgesson 2015). Detta Status Quo-

beteende kan också vara en starkt bidragande faktor till att människor inte vågar ta steget in 

på börsmarknaden då det inte tillhör deras tidigare basbeteende. För då måste de kliva ur sin 

trygghetszon och ta ett nytt och avvikande beslut, istället stannar de kvar i sitt trygga buffert- 

eller räntesparande.  

 

En annan anledning till detta beteende kan vara att individer enligt Prospect-teorin undviker 

att utsätta sitt kapital för risk då det för många gör ondare att se sitt kapital sjunka i värde än 

vad känslan av välmående är när det växer med samma summa. Individer värderar alltså 

pengar på olika sätt beroende på om det är vinster eller förluster. Detta kan vara en 

bidragande faktor till att många människor inte är rationella i sitt finansiella beteende utan 

låter känslorna ta över ens beslutsprocess. Det går även att påvisa ett signifikant samband 

mellan respondenternas ålder samt vilket sparsätt de använder (Tabell 1.4). Detta samband 

kan påverkas av att när du blir äldre så har du ofta byggt upp ett större kapital vilket kan öka 

aptiten för risk då det inte skulle göra lika ont om dessa pengar skulle sjunka något i värde. 

Exempelvis så skulle en förlust på 20 000 kronor kännas långt mycket värre för en person 

som innehar ett totalt kapital på 100 000 kronor än för en person som har ett kapital på 1 000 

000 kronor. Därför kan det vara en större del av det äldre segmentet av befolkningen som 

agerar på ett mer rationellt sätt i sin privata ekonomi och att spara i tillgångar har utvecklats 

och blivit ett Status Quo-beslut i deras vardag. 
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5.4 Livscykelhypotesen 

 

Intervjun med Hanna Helgesson kom in på en intressant aspekt med att unga blir beroende av 

föräldrars sparande. Då ungdomar tenderar att inte spara till sin framtida bostad för än ett 

behov av ett eget boende dyker upp. Bostadsbehovet kan variera från person till person men 

kan i de flesta fallen förutsätta att personen har ett arbete för att täcka månatliga utgifter. 

Detta skulle kunna förstärka livscykelhypotesen med att ett långsiktigt sparande inleds när en 

person börjar arbeta. 

 

Att potentiella föräldrar får spara mycket för deras egen framtida frihet, men också för deras 

barns framtida frihet kan leda till en stor ekonomisk belastning. Föräldrar kan möjligtvis 

också vilja ha flera barn, vilket kan betyda flera tusen sparade kronor per månad för att säkra 

upp deras barns framtida boende. Detta är inte en given omständighet för samtliga föräldrar 

då månatliga utgifter och inkomster varierar för varje person och sätter olika begränsningar 

för utrymmet att spara. Sherraden et al (2013) kunde också påvisa detta med att föräldrar 

givetvis vill spara till deras barn, men har i många fall inte utrymmet för det. Ett begrepp som 

försiktighetssparande som myntades utifrån Carroll (1997) är här ett rationellt förhållningssätt 

som också påvisar att konsumtion, men kanske också sparbeteendet, är beroende av 

inkomsten. Människor försöker spara utifrån någon form av maximering av ens inkomst. Ifall 

en privatperson är i snabbt behov eller helt enkelt är tvungen att köpa bostad kan denna 

inkomst i många fall bli otillräcklig. Detta påstående grundar sig dels på de ökade 

bostadspriserna, kravet på kontantinsats och eventuellt framtida amorteringskravet som en 

kan tyda på bostadsmarknaden.  

 

I och med detta behöver det reflekteras över huruvida möjligheten finns för varje förälder att 

kunna spara så pass hög och tillräcklig kapitalnivå till deras barn. För det ska inte glömmas att 

ta i beaktning att om en kontantinsats kräver över 400 000 kronor för en genomsnittlig bostad 

i Stockholms län kan det handla om att spara minst 1 600 000 kronor för föräldrar med fyra 

barn.  

 

Här kan det bland annat tolkas att det eftersträvas någon form av gynnsam reglering eller stort 

bidrag på bostadsmarknaden för att underlätta bostadsmarknadsinträdet. Bostadsbidraget är 

delvis anpassat för ungdomar och övriga personer med likviditetsbrist på grund av deras låga 

inkomst. Bidraget hjälper dessa individer att betala sina månatliga utgifter men är inte till 

hjälp för att bygga ett tillräckligt kapital för att köpa sig en bostad. Istället skulle sekundärdata 

som erhölls av Kenny Fredman (2015) om BSU var ett exempel på stödjande strategi för 

ungdomar att erhålla en bostad. Sparformen har både skattelättnader och fördelaktiga räntor 

på insatt kapital. En ganska passande sparform med tanke på att Norge har gått till att bli mer 

av ett bostadsrättssamhälle. Ett bostadsrättssamhälle som Stockholm och möjligtvis Sverige 

ser ut att gå mot. Den skatte- och räntegynnande sparformen är dock utanför studien att 

reflektera mer över då analysen riktar sig mot de privata hushållens förebyggande mot 

bostadsmarkandsinträdelsen. Men det kan sammanställas här att det kan komma att behöva 

kompenseras med endast föräldrarnas sparande.  
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I studiens enkätundersökning (fråga 12) kunde det tolkas ett sparbeteende som inleddes redan 

innan tonåren för vissa respondenter och som blev mycket mer vanligt under tonåren. Vidare 

sagt med detta skrev Sherraden (2013) med andra forskare om att barn faktiskt utvecklar en 

sparmedvetenhet vid sexårsåldern och att innan tonåren kunde barn ha en gedigen uppfattning 

om att deras eventuella inträdelse på college skulle kosta mycket och hade i själva verket en 

bra uppfattning om hur mycket det kostade (Elliot et al 2010). Efter ett chi-två-test om hur 

gammal respondenten är har ett samband med anseendet ifall det är föräldrarna som ska ha 

ansvaret för barnens framtida flytt fanns det inget signifikant samband på (Tabell 1.7). Det 

kan tolkas finnas en tendens att den yngre populationen har en medvetenhet om att börja spara 

till deras eventuella framtida barn.  

 

Det verkar alltså finnas en potential till att få sina barn att bli ännu mer medvetna om att eget 

boende kan komma att kräva ett högt sparkapital. Det kan därför vara väldigt viktigt att 

informera och lära ens barn hur viktigt det är att generellt spara och framför allt till att bemöta 

bostadsmarknadsinträdelsen på bästa sätt. Härmed skulle barn eventuellt behöva lära sig 

teoretiskt att spara, antingen genom skolan, eller genom hemuppfostran. Att även möjligtvis i 

praktiken redan från ens första inkomst lägga undan en andel av lönen för att ta del av en rutin 

om att spara och även lära sig att det är nyttigt för att säkra framtiden.  

 

Härmed beskrivs en livscykelhypotes som skulle kunna jämna ut den branta kurvan där 

föräldrar belastas för allt sparande till deras barn. Barn skulle i detta fall spara i tidig ålder, 

exempelvis vid första inkomsten för att tillsammans med dess föräldrars sparande bygga upp 

ett tillräckligt sparkapital för att komma ut på bostadsmarknaden. Då enkätundersökningen 

visade att 92 procent (Fråga 14), av nuvarande eller möjligen framtida, föräldrar inte såg det 

rimligt att betala mer än 1000 kronor per månad och barn, kan tidigare analyserande uträkning 

indikera på att föräldrar dessutom kan behöva vara beredda på att deras eget sparkapital till 

deras barn kan bli otillräckligt. 

 

Att spara tidigt kan gynna en familjs framtida osäkerheter. Detta grundar sig på 

avkastningsskäl, men också för att inte hamna i ett läge, som förälder, där ett högre sparande 

måste utgöras på grund av att sparandet har varit obefintligt dessförinnan. Precis som Günther 

Mårder hävdade “[...] det är ofta avsaknaden av denna ekonomiska buffert som är orsaken till 

många personliga tragedier”, där av kan det vara bra för båda parter att spara i så tidig ålder 

som möjligt, både som förälder och barn. Tobin (1967) kunde också påpeka att trots att det 

inte finns utrymme för att spara på grund av flertalet anledningar till att konsumera riskerar 

livscykelhypotesens synsätt med att icke-spara leda till en förödande låg nettoförmögenhet. 

Nettoförmögenheten som kan spegla sig på en långvarig skuld när ränteläget är lågt i Sverige 

under rådande stund. Höjs räntan med några procent kan det innebära att spar- och 

konsumtionsutrymmet blir uppenbart mindre. 

 

Men hur tidigt kan egentligen ett barn börja spara? Livscykelhypotesen anger att på grund av 

barnbidrag och föräldrars ekonomiska ansvar för ens barn, sparar inte en ung person i teorin 

ingenting alls, förens den har börjat arbeta. Med stöd från Swedbanks rapport (2013) om 

ungdomars handskades av pengar och även tidigare nämnd forskning av Elliot et al (2010) 



 46 

kan detta ifrågasättas till viss del. För visst verkar ungdomar spara och ha medvetenhet om 

framtida osäkerheter vid tidig ålder. 

 

Sparandet är inte högt vid tonårsålder och sparandet kan tydas ske till mindre kapitalkrävande 

och kortsiktiga ändamål än bostadssparandet (Swedbank 2013, Helgesson 2015). Enligt 

studiens enkätundersökning hävdade 68 procent att föräldrar borde ta mer ansvar för deras 

barns framtida bostad (Fråga 22) och 81 procent hävdade att de ska bekosta sig barnens 

framtida sparande för bostadsmarknadsinträdelsen, förutsatt att ekonomin tillåter (Fråga 23). 

Detta leder till att livscykelhypotesen ändå ska ha en hög och tydlig sparkurva med sin peak 

när föräldrar eller vårdnadshavare har det juridiska och ekonomiska ansvaret för deras barn. 

Dock går det inte i enkätundersökningen påvisa något signifikant samband mellan 

respondenternas ålder samt huruvida de sparar till sina barns framtida bostad (Tabell 1.3). 

Ungdomar tenderar att vara medvetna om att spara, men har inte kunskapen om vad de bör 

och kan spara till. Information om hur och vad en tonåring bör spara till kan behöva 

implementeras tidigt i dess egen livscykel. Primärt ska det då allmänt förmedlas att sparandet 

bör göras för bostadsmarknadsinträdet ifall inte dessa ungdomar planerar att bo hemma i flera 

antal år efter gymnasietiden.  

 

För det ska inte glömmas att ifall ett barn förväntas bo hos sina föräldrar under en lång period, 

kan en ungdom avsätta största delen av sin lön som sparkapital inför framtida bostadsköp. 

Detta sparbeteende kan förhindras ifall eftergymnasial utbildning implementeras i en ung 

individs vardag, då tiden för att kunna arbeta och erhålla en relativt hög inkomst minskas. 

Eftergymnasiala studenter har dock ett ekonomiskt bistånd i form av CSN-lån med 

fördelaktiga räntor att utnyttja. Lånet ska hjälpa en att leva sin vardag men skulle också ha 

plats för den studerande att avsätta en del i sparkapital inför framtida bostadsköp. En ungdom 

som nyligen är färdig med gymnasiet och efter hemuppfostran och/eller skolinlärning om det 

essentiella med att bostadspara kan placera 75 procent av en genomsnittlig ingångslön för en 

ungdom på 16 000 kronor netto (Ekonomifakta 2015). Det skulle kunna resultera i 300 000 

kronor efter endast två år av sparande i blandfonder (Då ger aktiefonder oftast mer i 

avkastning). Detta är värt att ha med i tanken om vem av barnet och föräldern som ska ha det 

mesta av ansvaret inför bostadssparandet. Innan den unga individen började arbeta och gick i 

skolan hade den förmodligen inte 4000 kronor att röra sig med (16000 kronor i lön 

subtraherat med 12000 kronor i sparande). 4000 kronor är därför en fullkomlig 

anpassningsbar lön att leva sin vardag utefter, då det fortfarande är ett ekonomiskt tillskott i 

individens vardag relaterat med skolgången, förutsatt att individen inte arbetade parallellt med 

skolgången.  

 

Vid tillämpning av Banks (1998) forskning går det att tyda benägenheter att hitta kritik i 

livscykelhypotesen för den här studien. Banks förklarade att det endast är den mindre 

frekvensen av konsumtion och eventuellt sparande i pensionsfasen som kan stämma in i 

teorin. Anledningen är för att den tidsperioden i människan liv får hon, generellt sätt, en lägre 

inkomst. Poterbas (1994) hade tagit fram statistik på sparbeteendet bland flertalet länder och 

angående hur mycket en person avsätter till ett sparkapital. Där kunde det tydas en del 

differenser mellan länderna och utifrån den statistiken kunde Miles (1999) tyda på att 
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livscykelhypotsens puckelformade syn på sparandet under ens livscykel inte riktigt stämde. 

Miles talade om ett sparande som ökade gradvis fram till pensionsåldern, där en övergång 

ledde till ett mindre sparande. I senare forskning har Modigliani et al (2001) kunnat delvis 

bekräfta både Banks och Miles forskning i den mån att det är under övergången till 

pensionsåldern som den tydligaste förändringen av inkomsten sker. Fortfarande separerar 

Modigliani inkomstens påverkan på den egna konsumtionen. Delvis kunde Modigliani också 

bekräfta att det kan finnas differenser i sparbeteendet från person till person innan 

pensionsåldern, men det generella och rationella sparbeteendet kan fortfarande spegla sig över 

hela livscykeln. 

 

Fortfarande bör det tas i beaktning att de sociala och ekonomiska förutsättningarna inte är 

densamma för hela studiens population och med största förmodan inte densamma för 

respondenterna i enkätundersökningen. Vissa föräldrar har inte en tillräckligt hög inkomst för 

att spara till sitt eller sina barn. Vissa ungdomar kanske inte har förutsättningen att spara då de 

inte kan få ett arbete eller kan arbeta överhuvudtaget. Vissa personer är arbetslösa och 

hemlösa och är så pass gamla att föräldrar inte finns att ta hjälp från. De sociala och 

ekonomiska förutsättningarna är väldigt olika för varje person och därför kan ingen förväntas 

spara i den grad som bostadsmarknaden ändå indikerar på att varje individ bör spara. För alla 

tenderar att inte ha de möjligheterna.  
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6. Slutsats 

 
Nedan förs en slutdiskussion som berör ämnets komplikationer, detta mynnar ut i den slutsats 

som har kunnat genereras genom studien. Huvudsyftet besvaras samt undersökningsfrågorna 

och avslutas med förslag på framtida forskning.  

 
 

Det anmärkningsvärda i det generella sparbeteendet hos åldersintervallet 19-30 år är att bara 

drygt hälften sparar i aktier och fonder, där inriktning mot aktier historiskt sett är den mest 

lönsamma sparformen att spara långsiktigt i. Det långsiktiga sparandet är ändå något som kan 

förknippas med bosparandet. Bostad som ändå var en huvudanledning för de flesta som 

sparade, men samtidigt inte en självklarhet att spara till. 

 

Det var ungefär fyra av fem personer som ansåg att bostadsmarknaden var svår att träda in på 

i aktuellt skede (år 2015). Jämförelsen med USA och sparförberedelserna inför college 

pekade på att stockholmare är mer angelägna om föräldrarnas essentiella ansvar inför 

bostadsmarknadsinträdelsen. Med belägg från forskning och sedan efter enkätundersökningen 

kunde det dock tydas att stockholmare inte riktigt har uppnått den förebyggande och optimala 

medvetenhet, samt kunskap angående vilka sparformer som bör väljas och hur mycket som 

bör sparas till barns framtida boende.  

 

Efter analysen kan det sammanfattas att nuvarande och potentiella föräldrar vill stå för det 

största ansvaret inför barnens framtida egna boenden, men att belastningen med hur mycket 

de bör spara kan bli för mycket. Analysen pekar på att en interaktion och ett samarbete med 

deras barn om att spara förmodligen är den optimala lösningen. För enligt studiens 

undersökning och tidigare forskning går det att se tendenser på att barn som är yngre än 18-19 

har en sparmedvetenhet och sparar. Men för att få barnen att interagera med deras föräldrar 

krävs en inlärningsprocess för att få barnen att bli medvetna om att det kan krävas ett till 

synes högt kapital när bostadsbehovet dyker upp. Ett sparande kan då också behövas inledas 

tidigt för att erhålla god avkastning och inte försätta en i ett likviditetsunderskott när det är 

dags att finna ett eget boende.  

 

Det som kan identifieras efter studien är ett behov av att implementera ett framstående 

sparbeteende i så tidig ålder som möjligt. Det ska inte bara ske i form av kunskap om 

sparande, utan också att spara i praktiken. Att redan efter första arbetet avsätta en del av 

inkomsten. Vilket livscykelhypotesen antyder är en rationell övergångsfas att börja spara. Här 

finns det dock en skillnad från undersökningen där livscykelhypotesen antyder att den största 

avsättningen till ett sparkapital ska ske när en individs arbete utförs på regelbunden basis vid 

25-30 års ålder. Det vill säga när en individ har stadgad sig inom en viss bransch och har ett 

bra arbetskontrakt. Efter studien anses det mer rationellt att ett sparbeteende bör förskjutas 

tidigare i livscykeln. Det obefintliga sparandet i livscykelhypotesens början ska istället 

belysas med att implementera ett praktiskt sparande tidigt i ens liv och när en inkomst 

genereras ska det mesta av pengarna avsättas i ett sparkapital. Detta ska ske oavsett om 
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individen väljer att arbeta eller studera efter gymnasiet, då CSN-lån för en studerande anses 

kunna hjälpa med framtida finansiering av eget boende. Vid starten av ett individuellt 

sparande ska nivån för sparande vara högt i förhållande till ens individuella inkomst. Dels för 

att få en vana för att spara i tidig ålder och dels för att på snabbast sätt stå i beredskap för att 

träda in på bostadsmarknaden. Detta skulle givetvis underlätta om individens föräldrar eller 

vårdnadshavare hade börjat spara till barnet och från dess födsel. Då hade föräldrar och barn 

tillsammans kunna förebygga ett relativt optimalt sparkapital inför bostadsmarknadsinträdet. 

 

Slutligen kan det tilläggas att bostadsmarknaden är en föränderlig marknad. Genom en åtgärd 

via Finansinspektionen eller ett allmänt politiskt beslut kan det generella anseendet och den 

verkliga bilden av marknaden förändras. En sparform som BSU, Boligsparande för Ungdom, 

är ett sådant exempel som kan skapa trygghet för bostadssparare och möjligtvis även leda till 

ett högre sparande. Men denna instiftelse är inget en privatperson kan påverka ska ske, istället 

blir den rationella handlingen att, i tidigast möjliga skede, börja spara. Samtidigt har det också 

påpekats om personer inom populationen som faller utanför enkätundersökningen och/eller 

livscykelhypotesens ram. Det inkluderar främst hemlösa och nyinkomna flyktingar, men 

också möjligtvis låginkomsttagare. Dessa grupper av människor har det betydligt svårare att 

applicera ett generellt och rationellt sparbeteende och kan då inte heller förväntas efterfölja 

vad studien har belyst. Här får det istället riktas ett skarpt fokus mot statens ansvar om att 

underlätta bostadsmarknadsinträdet. För troligtvis är det dessa grupper av människor som, i 

tidigare benämnda Maslows behovshierarki, är mer benägna att ha boendet som ett 

grundbehov. Ett grundbehov som bör vara lika självklart som att ha tillgång till mat och 

vatten.   
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7. Förslag till vidare forskning 

 
Nedan presenteras förslag på påbyggande och vidare forskning inom studiens ämne som 

forskarna tagit upp på vägen och ansett vara intressanta aspekter att undersöka djupare än 

vad som kunde inkluderas i denna studie. 

 
 

En vidareutvecklad forskning skulle kunna ta ett större perspektiv utifrån statens ansvar. 

Studiens intervjuperson Kenny Fredman belyste väl om att staten hör till en stor del till 

bostadsmarknadens utveckling och det är nästintill givet efter uppsatsens förmedlade 

budskap. Det är inte okänt att den svenska och statliga förvaltningsmyndigheten, 

Finansinspektionen, har varit uppmärksammad i mediala sammanhang med det eventuella 

framtida amorteringskravet på nya lån. Att då göra en deskriptiv forskning huruvida Sverige 

arbetar med att reglera bostadsmarknaden kan därför vara relevant. Att därefter också ha en 

komparativ inriktning kan göra studien ännu mer intressant, förslagsvis då att jämföra med 

andra länder som både har och inte har lyckats med att reglera bostadsmarknaden. Syftet 

skulle vara att diskutera fram optimala åtgärder som underlättar mest för medborgare att träda 

in på bostadsmarknaden. Forskningen skulle vara baserad på primärdatainsamling från 

intervjuer, men frågan är hur lätt det är att få relevanta intervjuer, med tanke på statliga 

organisationer som Finansinspektionen eller Riksbanken.  

 

Med inspiration från Elliot et al (2010) forskning om amerikanska barns medvetenhet, om hur 

mycket college kostar, skulle en svensk version kunna utarbetas. Det skulle kunna vara en 

vidare forskning som studerar mer implicit hur pass barn är medvetna om sparandets 

betydelse, samt vad barnen tror att deras sparmedel kan gå till. En fråga om vad barnen tror 

att en bostad kan kosta i Stockholms län kan också vara relevant att ha i någon av 

frågeställningarna till barnen. Studien kan likväl utföras utifrån ett kvasiexperiment. 

Alternativt kan det istället ske flertalet personliga och ansikte-mot-ansikte-intervjuer för att 

förhindra grupptryck som kan förekomma i en fokusgrupp. Syftet är här att tillhandahålla data 

ifall ungdomar, generellt sätt, kan behöva lära sig mer om sparandets effekter. 

 

En vidare forskning på föregående exempel på studie skulle kunna undersökas. Forskningen 

skulle då förutsätta ett behov av att lära barn om sparandets effekter. Det vill säga att det kan 

bevisas att barn har relativt svag sparmedvetenhet och skulle möjligtvis behöva implementera 

mer privatekonomi i grundskolan. Genom att då dels göra en sekundärdatainsamling om 

lärosätt och sparformer, samt göra intervjuer med lärare och ekonomer, skulle en studie 

försöka arbeta fram en läroplan för elever i grundskolan. Läroplanen skulle vara baserad på 

ungdomars privatekonomi och sparande för framtida förebyggande mot kapitalkrävande 

utgifter i form av körkort, bostad, resor m.m. 
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