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Sammanfattning 
 
Titel: Seniorlån – en förmånlig produkt för pensionärer eller bara 

ytterligare ett sätt för bankerna att tjäna pengar? 
 
Författare:  Henrik Jälmby 
  Fredrik Rutberg 
 
Handledare:  Stefan Yard 
 
Kurs/ämne:  Magisteruppsats 10 poäng, Strategisk ledning 
 
Seminariedatum: 2006-06-08 
 
Nyckelord: Bolån, checkkredit, kapitalförsäkring, pension, seniorlån. 
 
Syfte: Vårt syfte är att beskriva och analysera den nya typen av lån som 

kommit upp på den svenska marknaden, seniorlån. Vi kommer att 
undersöka villkoren för utlåning enligt de olika långivarna som 
handhar produkten seniorlån. Vidare kommer också en 
internationell jämförelse att göras med USA och Storbritannien där 
motsvarande produkt funnits längre än i Sverige. 

 
Metod: För att uppfylla vårt syfte har vi valt att använda oss av en 

abduktiv metod vilket har gjort att vi inte känt oss begränsade utan 
vi har både kunnat tillämpa den insamlade empirin samt studera 
teorier på ett bra sätt. Vår primärdata är insamlad genom intervjuer 
med berörda långivare samt genom en enkätundersökning till 
allmänheten. Sekundärdatan består av böcker, tidskrifter, artiklar 
från svensk, engelsk och amerikansk media samt broschyrer och 
villkorsbilagor från de berörda låneinstituten. 

 
Slutsatser: Vi har i vår studie kommit fram till att låneinstituten ser mycket 

olika på de nya seniorlånen. En del låneinstitut motiverar en högre 
ränta med ökad risk medan andra ser seniorlånet som helt riskfritt. 
Vi konstaterar även att 93 % av vårt urval ställde sig positiva till 
seniorlånet och gärna såg att äldre får lite mer att leva för på 
ålderns höst. 
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Abstract 
 
Title: Equity Release in Sweden – a beneficiary product for seniors or 

just another way for banks to earn more money? 
 
Authors:  Henrik Jälmby 
  Fredrik Rutberg 
 
Tutor:  Stefan Yard 
 
Course/subject: Master thesis15 ECTS credits, Strategic Management 
 
Date of seminar: 8 June 2006 
 
Keywords: Endowment assurance, equity release, lifetime mortgage, line of 

credit, pension. 
  
Purpose: Our purpose is to describe and analyze the new kind of loan, a 

form of equity release that has reached the Swedish market. The 
different conditions for lending by the institutions that provide this 
kind of loan will be examined. We will also make an international 
comparison with the USA and Great Britain where equity release 
has existed much longer. 

 
Method: Our primary data has been collected through interviews and a 

questionnaire. The secondary data consists of books, articles, and 
periodicals from Swedish, English, and American media and 
brochures from the different equity release companies. 

 
Conclusions: We conclude that the granters of loan have very different opinions 

about the new forms of equity release in Sweden. Some granters of 
loan charge a higher interest due to the higher risk they take. Other 
granters’ opinion is that the risk with equity release is nonexistent. 
We also state that the general public is positive to equity release 
since it gives elderly people a better financial situation. 
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1. Inledning 
 
 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen följt av de problemområden vi 
valt att fokusera på. Vidare presenteras syftet med uppsatsen, en redogörelse för de 
avgränsningar vi gjort samt vilken målgrupp uppsatsen riktar sig till. Avslutningsvis har vi 
valt att förklara centrala begrepp för att underlätta läsningen i de kommande kapitlen. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I dagens Sverige finns många äldre vars verklighet kännetecknas av låg pension men en 
bostad med högt taxeringsvärde och förmögenhetsvärde. Det kan röra sig såväl om villa eller 
småhus som bostadsrätt. Många har tidigare i livet tagit lån för att kunna finansiera bostaden, 
lån som idag dock i de allra flesta fall är återbetalda. Samtidigt som lånen har blivit 
återbetalda har värdet på bostäderna i Sverige stigit kraftigt. Prisindex för småhus för hela 
riket har mer än tredubblats under de senaste 20 åren och i storstadsregionerna har priserna 
fyrdubblats1. Länge tycker vi oss ha hört såväl analytiker som expertutlåtanden som uttryckt 
att nu är ändå taket nått – nu kan bostadspriserna inte öka mer. Men likväl fortsätter priserna 
att öka. Ämnet är flitigt debatterat i dagstidningar och nyhetssändningar och 
fastighetsbranschen har fått ett kraftigt uppsving. I takt med att värdet på bostaden ökat har 
basen för fastighetsskatt och förmögenhetsskatt stigit. Detta har helt enkelt lett till att 
pensionen inte räcker till för många. Fram till för några år sedan har den enda möjligheten att 
få loss en del av de pengar man bundit i bostaden varit att antingen sälja bostaden och flytta 
eller att låna av arvingarna.2  
 
Många av dagens pensionärer har under sin yrkesverksamma tid haft svårt med utrymme för 
något privat pensionssparande. Detta innebär att pensionen ofta utgör 50-65 % av lönen. 
Åtskilliga förvånas över hur stor skillnad i levnadsstandard detta medför. För dem som inte 
varit yrkesverksamma (t.ex. pga. studier eller vård av barn), kan pensionen bli mycket låg.3 
Detta tillsammans med att överskottet i det svenska pensionssystemet har minskat kraftigt de 
senaste åren på grund av ökade sjukskrivningar och ökad arbetslöshet gör att pensionerna kan 
minskas ytterligare i framtiden och ge pensionärer ännu sämre levnadsstandard.4

 
I takt med att den till antalet stora generationen 40-talister går i pension finns det ett uppdämt 
behov av att finna en lösning där denna solida målgrupp kan få loss en del av den likviditet 
som finns bundet i bostaden och på så sätt utöka pensionen utan att vara tvungna att flytta. I 
dagsläget har låneinstituten upptäckt detta behov och börjat utveckla lösningar för att kunna 
                                                 
1 www.scb.se 
2 Bolander Hans, Seniorlån räddningen för många pensionärer, Privata Affärer (2002-05-14) 
3 Hypotekspension – vad är det? Fakta om en ny finansiell produkt i Sverige, Svensk Hypotekspension (2005) 
4 Kraftig dipp i pensionssystemet, Dagens Industri  (2005-04-13) 
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möta kundernas efterfrågan. En ny form av lån, seniorlån, har därför sett dagens ljus och 
marknadsförs både i tv5 och i tidningar. Lånets grundidé är att äldre som bor i villa eller 
bostadsrätt ska kunna komma åt det kapital som de har bundet i bostaden utan att behöva sälja 
bostaden och flytta. Låntagaren belånar således bostaden och får loss tidigare onåbart kapital. 
Utbetalningen kan antingen vara i form av en klumpsumma eller som månadsvisa 
utbetalningar. Vad pengarna används till får låntagaren själv bestämma. Det kan vara allt från 
att underlätta vardagsekonomin till att sätta guldkant på tillvaron och resa jorden runt. Trots 
att låneinstituten väljer att marknadsföra seniorlån starkt nämner de sällan att det är en högre 
ränta som i regel tas ut jämfört med vanliga traditionella bolån6. Samtidigt som en högre ränta 
på lånen tas ut går bankerna mot ytterligare ett rekordår. Av varje hundralapp i intäkt är 48 kr 
vinst. Fortsätter vinstökningen i samma takt dvs. närmre 30 % kommer rörelsevinsten för 
2006 bli 90 miljarder kronor jämfört med 70,5 miljarder under 20057. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Många äldre befinner sig idag i en verklighet präglad av låga inkomster men en högt värderad 
bostad. Den privata ekonomin går knappt ihop och den enda lösningen att dryga ut pensionen 
har hittills varit att sälja bostaden och flytta till ett billigare boende. Låneinstituten har 
upptäckt detta problem och de senaste åren börjat tävla om att hitta lösningar för kunderna. 
Vissa institut marknadsför sig aktivt medan andra anser detta vara oetiskt och erbjuder sina 
kunder en lösning först när dessa efterfrågar den. En del av aktörerna har i konkurrenssyfte 
valt att skräddarsy en individuell lösning till varje kund. Andra aktörer har skapat en specifik 
standardiserad produkt för att möta kundernas efterfrågan. 
 
1.3 Problemformulering 
 
Idag erbjuder varje låneinstitut en egen version av seniorlån som sinsemellan skiljer sig i 
utförande och upplägg. Hur ska kunden kunna jämföra de olika lösningarna och finna vad 
som är den bästa lösningen för just honom/henne när uppläggen skiljer sig åt?  
 
Hur gynnsam är den nya låneformen för kunderna? Kan bankerna motivera sina avgifter och 
en högre ränta som kompensation för en eventuellt högre risk? 
 
Vad är allmänhetens inställning till seniorlån och hur god är kännedomen om detta nya 
fenomen?  
 
Vilken framtid har seniorlånen i Sverige? 

                                                 
5 Svensk hypotekspensions tv-reklam, 2006-05-17 
6 Kamp Kristina, Seniorlån sätter guldkant på tillvaron, Dagens Nyheter (2005-11-26) 
7 Aronsson Cecilia, Bankernas fenomenala vinstrekord, Dagens Industri (2006-05-03) 
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1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att beskriva och analysera en ny typ av lån som kommit upp på den svenska 
marknaden, seniorlån. Vi kommer att undersöka potentiella låntagares kunskapsläge samt 
långivarnas olika former av seniorlån. 
 
1.5 Målgrupp 
 
Målgrupp för uppsatsen är främst studenter vid universitet och högskolor vars studier inriktar 
sig på företagsekonomi och strategi. Uppsatsen vänder sig även till personer med uttalat 
intresse för olika utlåningsmöjligheter samt personer födda på 40-talet som uppnått 
pensionsålder alternativt snart uppnår pensionsålder och bor i bostadsrätt eller villa. 
 
1.6 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa jämförelsestudien till att endast undersöka Storbritannien och USA 
där produkten funnits betydligt längre än i Sverige. Väl medvetna om att seniorlån även finns 
i andra länder finner vi det pga. tidsskäl inte möjligt att göra ytterligare jämförelser än med 
ovannämnda länder. 
 
1.7 Definitioner och begreppsförklaringar 
 
För att underlätta läsningen framöver har nedan valt att förklara och definiera för studien 
centrala begrepp. 
 
Svenska begrepp: 
 
Annuitet En förutbestämd summa pengar som betalas ut vid ett regelbundet 

intervall. Pensionsutbetalning, försäkringsutbetalningar och 
lottovinster är vanliga exempel på olika former av annuiteter. 
Vanligt är också att man betalar in en klumpsumma till ett 
finansiellt institut som garanterar löpande utbetalningar under en 
förutbestämd tid.8

 
Belåningsvärde Det värde till vilket någon bedömer att t ex en fastighet eller ett 

värdepapper högst kan belånas. Ett marknadsvärde på längre sikt 
som tas fram vid värdering av en fastighet på ett objektivt och 
försiktigt vis.9

 

                                                 
8 http://www.finance-encyclopedia.com/term/annuity, 2006-05-18 
9 Andersson Johan (2006-03-08), www.internet-krediter.com, 2006-05-23 
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Bolån Konsumentkredit som används för köp av fastighet eller bostad 
eller för ombyggnad av bostad som konsumenten äger eller avser 
att förvärva.10

 
Checkkredit Lån som är knutet till ett specifikt konto. Kunden disponerar en 

summa pengar som är fastställd sedan tidigare, så kallat 
limitbelopp. Kunden betalar normalt en avgift på 1-2 % av det 
fastställda beloppet. På det belopp som kunden utnyttjar av 
krediten betalar kunden dessutom ränta. En checkkredit är ett 
enkelt sätt att kortsiktigt låna pengar. Kan även kallas 
kontokredit.11

 
Effektiv ränta Samlat mått på kostnad för kredit där räntor, avgifter samt effekt 

av tätare kapitalisering än årsvis vägs samman. 
 
KALP Av låneinstituten använd term vid bolånekalkyl som betyder ”kvar 

att leva på”. Parametrar som vägs in i kalkylen är bl.a. om kunden 
har barn, kundens månadsavgift (för bostadsrätter), kundens 
inkomst samt ett överslag på levnadskostnader i form av mat, 
hygienartiklar, nöje etc. 

 
Livränta Begreppet livränta är inte definierat i författningarna men det kan 

karakteriseras såsom ett periodiskt belopp som från viss bestämd 
tidpunkt utgår antingen under en persons återstående livstid eller 
under viss på förhand bestämd tidsperiod.12  

 
Inteckning/pantbrev Inteckning i en fastighet är en registreringsåtgärd som görs av en 

inskrivningsmyndighet i Fastighetsregistrets inskrivningsdel. Där 
anges vilket förmånsläge inteckningen har i förhållande till andra 
inteckningar i fastigheten.13 Pantbrev är bevis för att inteckning 
har gjorts för det belopp, som anges i pantbrevet. Pantbrevet 
överlämnas till långivaren som säkerhet för lånet. När lånet är 
betalt, återlämnas pantbrevet till fastighetsägaren, som sedan kan 
använda pantbrevet för att återigen pantsätta fastigheten.14 Finns 
det ej befintliga pantbrev i huset på ett tillräckligt stort belopp 
måste låntagaren ta ut nya dito. Kostnaden för nya pantbrev uppgår 
till 2 % av pantbrevsbeloppet i stämpelskatt samt 375 kr i 

                                                 
10 http://www.sbab.se/sbab/jsp/polopoly.jsp?d=117&a=1724 
11Carlsson & Nygren, Ekonomisk uppslagsbok BL, Bok Plus (2004), Upplaga 1 
12 Utdrag ur Skatteverkets handledning (17.2.30) 
13 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=2012 2006-05-22 
14 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=2012 2006-05-22 
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expeditionsavgift per pantbrev. Utöver detta tar banken ofta en 
administrativ kostnad.15

 
Pension Regelbunden inkomst för person som pga. ålder eller 

arbetsoförmåga slutat sitt förvärvsarbete, som aldrig haft någon 
arbetsförmåga eller som mist sin försörjning. I Sverige finns 
pension av fyra olika slag: folkpension, ATP, tjänstepension och 
pension genom privat pensionsförsäkring.16

 
Ränteskillnadsersättning Om räntan på krediten är bunden vid en nivå, som är högre än den 

som gäller vid lösentillfället, har kreditgivaren (…) rätt att begära 
ersättning för ränteskillnaden under den återstående delen av 
räntebindningsperioden.17

 
Seniorlån Låneform som vänder sig till människor som normalt inte skulle 

beviljas bolån. Seniorlån ger dessa människor möjlighet att belåna 
sin bostad och på så sätt frigöra kapital som finns bundet i 
bostaden. Långivaren ställer ofta krav på uppnådd minimiålder, 
vanligtvis 55-65 år. 

 
Återbäringsränta Räntesats som används för att fördela bolagets avkastning mellan 

försäkringstagarna.18  
 
Engelska begrepp: 
 
Equity release Lån med säkerhet som tas i konsumtionssyfte. Förfarande där 

bostadens värde omvandlas till en ström av inbetalningar eller en 
engångsutbetalning.19

 
Home reversion Låneform som tillåter låntagaren att avyttra en viss procentandel 

av bostadens värde. Långivaren erhåller den procentsats av 
bostadens värde vid försäljning som låntagaren tidigare lånat. 

 
Line of credit Utländsk motsvarighet till den svenska checkkrediten. 
 
Reverse mortgage En speciell låneform för äldre som är tillgångsrika. Återbetalning 

är inte nödvändig förrän låntagaren säljer sin bostad eller flyttar till 
äldreboende. 

                                                 
15 www.sbab.se/sbab/jsp/polopoly.jsp?d=1296&a=181 2006-05-18 
16 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=281566&i_word=pension, 2006-05-23 
17 Yard Stefan, Kreditkalkyler, s.106, Studentlitteratur (1995) 
18 www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/finfo/ordlistan.pdf, 2006-05-22 
19 Hypotekslån inom EU, Europeiska gemenskapens kommission, KOM  327 slutlig, Bryssel 2005-07-19 
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1.8 Disposition 
 
Kapitel 2, Metod 
 
I metodkapitlet motiveras de olika forskningsmetoder vi valt att använda oss av samt så ges en 
bakgrund till vårt val av ämne. Vidare ges förklaringar till hur vi samlat in information och 
valt ut teorier. Avslutningsvis motiveras valen av fallföretag och intervjupersoner. 
 
Kapitel 3, Teori 
 
I teorikapitlet redogör vi för de teorier som studien grundar sig på. Det svenska 
pensionssystemet förklaras samt grunderna för vanliga lån följt av bolån. Avslutningsvis 
presenteras seniorlånets historiska utveckling följt av en presentation av de versioner av 
seniorlån som finns i Storbritannien, USA och Sverige. 
 
Kapitel 4, Empiri 
 
I empirikapitlet presenteras de olika långivarnas produkter samt resultatet av 
enkätundersökningen och allmänhetens syn på seniorlån. Vidare redogörs för långivarnas 
åsikter om seniorlånets för- respektive nackdelar samt en beskrivning av långivarnas strategier 
för att möta efterfrågan. Avslutningsvis presenteras ett praktiskt ramverk med beskrivning av 
den svenska bostadsmarknaden, Sveriges befolkningsutveckling, ett havererande 
pensionssystem samt attityder till att vara satt i skuld. 
 
Kapitel 5, Analys 
 
Kapitel 5 består av våra analyser av långivarnas seniorlån samt en jämförelse av hur 
förmånliga dessa produkter är för kunden. Vidare presenteras seniorlånets framtidsutsikter 
samt vår syn på den ökade konkurrensen. 
 
Kapitel 6, Slutsats 
 
I kapitel 6 presenteras de slutsatser vi kommit fram till i vår studie. Kapitlet avslutas med 
förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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2. Metod 
 
 
I detta andra kapitel beskrivs och motiveras de olika forskningsmetoder vi valt att använda 
oss av samt vidare ges en bakgrund till vårt val av ämne. Vidare ges förklaringar till hur vi 
samlat in information och valt ut teorier. Avslutningsvis motiveras valen av fallföretag och 
intervjupersoner. 
 
 
2.1 Val av ämne 
 
Mot en bakgrund av ett genuint intresse för utvecklingen inom bankbranschen samt de olika 
produkterna som bankerna handhar fann vi det intressant att utforska den nya produkten, 
seniorlån, som uppkommit på marknaden.  
 
2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Kvalitativ metod 
Metoden kännetecknas av närhet till de olika enheterna i undersökningen. Forskaren bildar sig 
en djupare uppfattning av det han/hon studerar och själva forskningsprocessen och 
framväxten av resultaten sker i ständig växelverkan mellan teori och empiri, mellan forskare 
och undersökningspersoner.20

 
Kvantitativ metod 
Den här undersökningsmetoden kännetecknas av att undersökningen är färdigstrukturerad 
redan i teori- och problemformuleringsfasen. Bearbetningen blir således betydligt lättare än 
vid den kvalitativa metoden.21

 
Vi har valt att utgå framförallt ifrån en kvalitativ studie i form av intervjuer med 
nyckelpersoner för de utvalda organisationerna, detta eftersom metoden möjliggör en närmre 
relation till intervjupersonerna22. För att komplettera vår kvalitativa studie i form av 
personliga intervjuer valde vi att även göra en kvantitativ studie i form av en 
enkätundersökning om allmänhetens uppfattning om seniorlån. Att komplettera en kvalitativ 
studie med en kvantitativ dito är naturligtvis mer tids- och kostnadskrävande, men det ger 
undersökningen en annan bredd än om endast endera metoden använts.23

 

                                                 
20 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – om Kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
98, Studentlitteratur (1997) 
21 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – om Kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
158, Studentlitteratur (1997) 
22 Widerberg Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur (2002) 
23 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, Studentlitteratur (2002) 
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2.3 Val av ansats  
 
Vi har valt att göra vår uppsats deskriptivt abduktiv. Detta innebär att uppsatsen är 
beskrivande samt en blandning av deduktiv och induktiv. Vår utgångspunkt har alltså både 
legat i teorin och i empirin.24 En abduktiv uppsats, som även brukar kallas den gyllene 
medelvägen25 har gjort att vi inte känt oss begränsade utan vi har både kunnat tillämpa den 
insamlade empirin samt studera teorier på ett bra sätt.  
 
2.4 Val av teori 
 
Eftersom seniorlån är ett så pass nytt fenomen finns det få teorier som berör detta ämne. För 
att förenkla för läsaren har vi valt att teoretisera det svenska pensionssystemets grunder då 
seniorlån ofta ses som en utökad pension. Därefter presenteras grunderna för en 
kapitalförsäkring. Avslutningsvis presenterar vi teorier kring lån, bolån samt de teorier som 
finns om seniorlån.  
 
2.5 Insamling av primärdata 
 
Primärdata innebär att forskaren samlar in upplysningarna för första gången. Datainsamlingen 
är skräddarsydd för den speciella problemställningen och inhämtas genom att använda 
metoder som intervju, observation och frågeformulär.26 Våra primärdata är hämtade från 
intervjuer med berörda låneinstitut samt från en enkätundersökning till allmänheten.  
 
2.5.1 Kvalitativ studie 
 
Vår kvalitativa studie bygger på personliga intervjuer samt e-post- och telefonintervjuer med 
berörda långivare. 
 
2.5.1.1 Val av fallföretag 
 
Efter att ha kontaktat de fyra storbankerna (FSB, Handelsbanken, Nordea och SEB) samt 
övriga långivare som erbjuder bolån, valde vi i vår studie att undersöka lösningarna hos de 
låneinstitut som erbjuder sina kunder någon form av seniorlån. Vår studie blev således en 
totalundersökning av den svenska seniorlånsmarknaden.  
 
Följande företag som erbjuder bolån har kontaktats men har inte någon seniorlånsprodukt i sitt 
sortiment och kan inte erbjuda sina kunder någon alternativ lösning heller: 
 
                                                 
24 Alvesson Mats & Sköldberg Kaj,  Tolkning och reflektion, Studentlitteratur (1994) 
25 Johansson-Linfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, Studentlitteratur (2002) 
26 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, s. 152, Studentlitteratur (2002) 
 

 15



Danske Bank    IcaBanken 
Kaupting Bank   Länsförsäkringar Bank 
Resurs Bank    SalusAnsvar 
SBAB 
 
Av de företag vi kontaktat kan följande erbjuda sina kunder seniorlån: 
 
Folksam i samarbete med Ikanobanken  Föreningssparbanken 
Handelsbanken   Nordea 
SEB    Skandiabanken 
Sparbanken Finn   Sparbanken Gripen 
Svensk Hypotekspension 
 
Ovannämnda långivare presenteras i bokstavsordning och kommer så även att göras i den 
fortlöpande texten. Beträffande Skandiabanken erbjuder denna långivare förvisso lån till 
personer som är 55 år och äldre men då maxbeloppet är 300.000 och man enbart erbjuder 
lånet till personer i vissa kommuner fann vi att denna lösning hade varit svår att jämföra med 
övriga långivares och vi valde därför att exkludera denna långivare från vår studie. Nedan 
presenteras information om fallföretagens verksamhet i Sverige. 
 
  Antal kontor  Antal anställda  Utlåning(mkr) Balansomslutning (mkr)   
Föreningssparbanken   476 8 923 235 095 667 421 
Handelsbanken   455 6 543 495 442 1 149 056 
Ikanobanken   1 159 4 778 6 099 
Nordea Bank 253 7 302 179 027 701 602 
SEB   203 6 110 291 861 1 131 823 
Sparbanken Finn   19 297 12 426 14 098 
Sparbanken Gripen   11 137 5 220 5 800 

Svensk Hypotekspension 4 16 - - 

 
Tabell 1. Bankernas verksamhet i Sverige. Källa: Bank och finansstatistik 2005, 
Bankföreningen. 
 
2.5.1.2 Val av intervjupersoner 
 
Vårt val av intervjupersoner föll naturligt på de personer som utarbetat produkten då dessa 
måste anses ha bäst kunskap om produkten. I de fall vi inte lyckats kontakta någon av dessa 
har vi valt rådgivare för lokala kontor i Skåne, väl insatta i respektive produkt, med vilka vi 
kunnat göra personliga intervjuer. 
 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt att göra personliga intervjuer. Hos fyra av 
långivarna (Folksam, Nordea, SEB och Svensk Hypotekspension) visade sig den mest 
lämpade att svara på våra frågor vara arbetande i Stockholm. Pga. tidsbegränsning har vi 
dessvärre inte haft möjlighet att genomföra personliga intervjuer med dessa representanter. Vi 
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valde därför att först skicka ut våra frågor till dessa personer och sedan komplettera med en 
kortare telefonintervju. Alternativet hade varit att hitta mer lokala intervjuobjekt och utföra 
personliga intervjuer. Vi ansåg däremot att detta inte var ett alternativ då de frågor vi ämnade 
ställa krävde stor kunskap om produkten och dess framtid. Följande intervjupersoner har 
bidragit med information till studien:  
  

• Jan Stenmark, produktansvarig, Folksam och Karolina Borg, kundansvarig, 
Ikanobanken 

• Fredrik Wennheden, bitr. kreditchef, Föreningssparbanken, Lokal Bank Sydvästra 
Skåne 

• Roger Henriksson, försäkringsrådgivare och Marie Glindholm, privatrådgivare, 
Handelsbanken 

• Sven Lindeberg, utvecklare av produkten, Nordea 
• Gunilla Anängen, produktchef Bolån privat, SEB 
• Gunilla Berthagen, kontorschef, Sparbanken Finn 
• Peter Bjurenwall, privatmarknadschef, Sparbanken Gripen 
• Nils Ingvarson, marknadschef, Svensk Hypotekspension 

 
2.5.1.3 Frågeformulär och jämförelsekalkyl 
 
Det frågeformulär som vi utformat grundar sig på de teorier om seniorlån som presenteras i 
kapitel 3. Frågorna har utarbetats så att samtliga institut skulle kunna svara på samtliga frågor 
med utgångspunkt i deras respektive produkt. 
 
Jämförelsekalkylen utformades att vara så standardiserad som möjligt och i syfte att kunna 
jämföra de olika långivarnas lösning ur ett kundperspektiv. Respondenten fick i den mån det 
var möjligt fylla i hur långivaren skulle ha agerat i respektive situation. 
 
2.5.1.4 Intervjugenomförande 
 
Initialt kontaktade vi respondenten via telefon och etablerade en god personlig kontakt 
varefter kommunikationen fram till intervjun sköttes mailledes. Inför intervjuerna skickades 
frågorna och jämförelsekalkylen ut via e-post. Det var en svår avvägning mellan att antingen 
låta respondenterna få ta del av frågorna innan intervjun eller inte. Fördelen med att skicka ut 
frågorna innan intervjun var att respondenten fick goda möjligheter att förbereda sig och 
inhämta information inför intervjun för att kunna besvara frågorna på bästa möjliga sätt. 
Eventuella oklarheter kunde redas ut innan intervjun som därmed blev så effektiv som 
möjligt. Nackdelen var att respondenten gavs en möjlighet att styra intervjun och således 
undvika känsliga frågor som han/hon av olika anledningar inte önskade besvara. Vi anser 
dock att det senare scenariot inte har inträffat utan att intervjuerna genomfördes på våra 
villkor samt att respondenternas förberedelser inför respektive intervju varit mycket 
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tillfredsställande. Intervjufrågorna grundar sig på den teoretiska referensramen som 
presenteras i kapitel 3. 
 
Intervjuerna varade en timme och spelades in med en diktafon, något som samtliga 
respondenter ställde sig positiva till. Vi valde att använda diktafon för att under intervjun inte 
behöva koncentrera oss på att föra anteckningar utan kunde fokusera fullt ut på respondenten. 
Vidare minskades risken för feltolkningar och felcitering vid diktafonanvändningen. Det var 
också lättare att uppfatta respondentens förstärkande kroppsspråk. Risken med att använda 
diktafon var att respondenten kunde känna oro inför att försäga sig och istället välja sina ord 
alltför väl och således ge begränsad och ibland felaktig information jämfört med om 
inspelningstekniken inte hade använts. Då ingen av respondenterna ifrågasatte användandet av 
diktafon och frågorna endast var av informativ karaktär, ansåg vi att denna risk var minimal. 
För att kunna jämföra de olika långivarnas produkter ställde vi samma frågor till samtliga 
respondenter. Avslutningsvis sammanställdes intervjuerna direkt efter genomförandet då 
intrycket och informationen var som färskast. 
 
Intervjuerna får anses vara semistandardiserade. Vi har på förhand bestämt samma frågor till 
samtliga respondenter.27 Ordningsföljden mellan frågorna var förvisso bestämd på förhand 
men vi såg inga hinder i att hoppa i ordningen samt att ställa kompletterade följdfrågor. 
 
2.5.2 Kvantitativ studie  
 
Våra primärdata grundar sig även på en kvantitativ studie. För att komplettera vår kvalitativa 
studie i form av personliga intervjuer valde vi att även göra en kvantitativ studie i form av en 
enkätundersökning kring allmänhetens uppfattning om seniorlån. Eftersom 
enkätundersökningen främst fungerade som ett komplement till vår kvalitativa studie såg vi 
inte någon anledning till att göra någon grundligare statistisk analys av denna undersökning. 
 
2.5.2.1 Urval 
 
Urvalet till enkätundersökningen var 400 slumpmässigt utvalda personer i åldern 20 år och 
äldre. Anledningen till att vi inte enbart valde potentiella låntagare var att vi även önskade 
undersöka arvingarnas syn på seniorlån. Enkäten utformades med några inledande 
beskrivande rader om seniorlån så att även personer utan någon kännedom i ämnet hade 
möjlighet att delta. Enkäten beräknades ta 3-5 minuter att genomföra och delades ut till 
personer som väntade på tåg vid Lunds centralstation men med minst 12 minuter till avgång 
så att de inte kände sig stressade vid deltagandet. 
 

                                                 
27 Lindahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 116, Studentlitteratur (1999) 
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2.5.2.2 Bortfall och källkritik 
 
I vår kvantitativa studie hade vi ett stort bortfall av enheter. Andelen som valde att avstå från 
att svara på vår enkät uppskattar vi till cirka ¾ av alla vi tog kontakt med. Alla slags bortfall 
påverkar vår möjlighet att generalisera från urval till population. Då vi ändå fick 100 
slumpmässigt utvalda personer att delta anser vi att vår enkätundersökning är generaliserbar.28 
Då kunskapsbasen för seniorlån hos allmänheten visade sig vara låg är vi medvetna om att vår 
inledande beskrivning av seniorlån i enkätundersökningen kan påverka synen hos den 
svarande. Vi lade därför stor vikt vid att presentera produkten seniorlån så neutralt och 
objektivt som möjligt. 
 
2.6 Reliabilitet och validitet 
 
När man talar om en undersöknings reliabilitet fokuserar man på tillförlitligheten och 
trovärdigheten. Går undersökningen att lita på? En viktig fråga man kan ställa sig är: Skulle vi 
ha fått ungefär samma resultat om vi genomförde exakt samma undersökning en gång till?29 
Sett utifrån vår kvalitativa studie med de olika låneinstituten anser vi att resultaten i stort sett 
hade blivit de samma om vi genomfört intervjuerna igen. Frågorna var till största delen av 
informativ karaktär och respondenten förmedlade informationen som främst var rena 
faktauppgifter som inte går att förvränga eller presentera på ett förskönande sätt. Beträffande 
reliabiliteten i enkätundersökningen skulle vi kunna erhålla annorlunda svar om 100 andra 
personers åsikter undersökts, men troligtvis skulle skillnaden inte bli nämnvärt avvikande från 
de svar vi erhöll vid vår faktiska undersökning. Att enbart en fjärdedel av de tillfrågade 
önskade delta i enkätundersökningen är något som minskar reliabiliteten för undersökningen. 
Då bortafallet inte kännetecknades av någon speciell åldersgrupp eller av det kvinnliga 
respektive manliga könet anser vi att reliabiliteten endast påverkats marginellt. Att kunskapen 
om seniorlån visade sig vara låg hos de svarande kan ha lett till att dessa ställt sig neutrala i 
frågorna. 
 
Begreppet validitet syftar till begrepp som giltighet och relevans. Mäter vi det vi avser att 
mäta? Inför såväl den kvalitativa som den kvantitativa studien tog vi först del av institutens 
information och beskrivning av respektive produkt, främst via hemsida, e-post och 
reklamutskick varefter vi satte oss in i de teorier som finns om de utländska avarterna samt 
oberoende aktörers åsikter kring de svenska seniorlånen. Frågorna för respektive studie 
utformades sedan grundade på ovanstående information.  
 

                                                 
28 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, s. 337, Studentlitteratur (2002) 
29 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, s. 22, Studentlitteratur (2002) 
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2.7 Insamling av sekundärdata 
 
Sekundärdata är data som har samlats in av andra författare för ett annat ändamål än vår 
studie.30 I ett tidigt stadium av studien fyllde våra sekundärdata en central funktion då den gav 
oss en bra bakgrund kring ämnet seniorlån vilket medförde att vi fick en bättre förförståelse. 
De sekundärdata vi samlat in har vi valt att dela in i två olika områden – de data som vi samlat 
in själva och de data som företagen själva framställt.  
 
De svenska böcker vi använt oss av har vi främst fått tag på från de olika biblioteken i Lund. 
De engelska böcker vi har använt oss av har vi beställt från amazon.com. Tidskrifterna vi 
använt oss av har vi framförallt fått tag i via de databaser som finns i ELIN@Lund som 
tillhandahålls av Lunds Universitets bibliotek. Vi har även använt oss av en del artiklar från 
svensk media, i syfte att bilda oss en uppfattning om ämnet. Dessa artiklar har vi hittat genom 
mediearkivet som vi fått tillgång till genom Ekonomihögskolan.  
 
Materialet som företagen själva framställt består i första hand av de villkor, broschyrer och 
informationsblad vi begärt av dem. Även information från företagens hemsidor och 
årsredovisningar hamnar inom detta område. Dessa data har givit oss en bra beskrivning av 
företagen och varit en viktig del i arbetet inför intervjuerna. De har också hjälpt oss att förstå 
de olika varianter av seniorlån som finns på marknaden.  
 
2.7.1 Källkritik  
 
Vid användning av sekundärdata är det viktigt att vara kritisk. Vi som författare måste ställa 
oss frågan var uppgifterna kommer ifrån, vem som har samlat in dem samt hur trovärdiga de 
är.31 Den del vi framförallt ifrågasatt bland våra sekundärkällor är bankernas egenproducerade 
material. Självklart kan ett företag lämna en annan bild än verkligheten för att se bättre ut men 
då bankbranschen är strikt reglerad och de aktörer som erbjuder seniorlån är bland 
allmänheten ansedda som seriösa företag anser vi risken för detta vara minimal. 

                                                 
30 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, s. 153, Studentlitteratur (2002) 
31 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, s 153, Studentlitteratur (2002) 
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3. Teori 
 
 
I detta tredje kapitel redogör vi för de teorier som studien grundar sig på. Initialt teoretiserar 
vi det svenska pensionssystemet för att läsaren ska få en överskådlig bild av hur 
pensionssystemet fungerar. Detta görs för att öka förståelsen för pensionsavsnittet i kapitel 
4.7.3. Därefter beskrivs teorier kring ett vanligt lån följt av ett traditionellt bolån. Därpå 
presenteras seniorlånets utveckling följt av de versioner av seniorlån som idag finns i 
Storbritannien och USA. Avslutningsvis presenteras de tre seniorlånslösningar som finns på 
den svenska marknaden idag. 
 
 
3.1 Det svenska pensionssystemet 
 
Dagens svenska pensionssystem började gradvis användas från 1998 och gäller numera fullt 
ut för alla som är födda 1938 eller senare. Systemet bygger på att hela livet räknas och det 

betyder att alla pengar man tjänar och 
betalar skatt på ger pension. Systemet 
är uppdelat i tre delar, allmän pension, 
tjänstepension och frivilligt 
pensionssparande som tillsammans 
utgör den totala pensionen som vi 
svenskar får utbetalt.32 Den allmänna 
delen av pensionen består av 
inkomstpension, garantipension och 
premiepension. Inkomstpensionen 
baseras på personens inkomster under 
hela livet. Garantipensionen är en 
garanti som gör att personer som inte 
haft någon inkomst eller som har haft 
väldigt låg inkomst under sitt 
yrkesverksamma liv också får pension. 
Garantipension finansieras av de skatter 
som vi svenskar betalar.33 
Premiepension är den del i den 
allmänna pensionen som man själv 
aktivt kan styra. Till ens konto hos 

Figur 1. Det Svenska pensionssystemet.  
Källa; www.forsakringskassan.se

Figur 2. Garantipension. Källa; www.forsakringskassan.se

                                                 
32 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys/ 2006-05-28 
33 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys/kort/ 2006-05-28 
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Premiepensionsmyndigheten (PPM) betalas det årligen in en summa av 2,5 % av den 
pensionsgrundande inkomsten. Pengarna placeras i fonder som personen själv har möjlighet 
att välja. Det är till stor del fondkapitalets tillväxt som i slutändan avgör hur stor 
premiepensionen blir. Från och med då man fyller 61 år kan man ta ut sin premie- och 
inkomstpension. Får att få ta del av eventuell garantipension måste man ha fyllt 65 år.34

 
Tjänstepension är den pension som arbetsgivaren betalar ut. Pensionen bygger på ett avtal 
mellan fackförbund och arbetsgivare som innebär att arbetstagaren får ut en viss del av sin lön 
i form av pension istället. De flesta fasta löntagare omfattas av tjänstepension.35

 
Förutom allmän pension och tjänstepension sparar många personer i ett frivilligt 
pensionssparande. Pengarna kan då sättas in hos en pensionsförvaltare, antingen i en 
traditionell försäkring där personen garanteras en avkastning eller i en fondförsäkring där 
personen själv kan vara med och påverka sparandet. Man kan också välja att spara i en av 
bankernas individuella pensionssparande (IPS) och därigenom välja om man vill spara i 
räntor, fonder eller aktier. Nackdelen med IPS är det inte finns något försäkringsmoment. Den 
stora fördelen med ovannämnda sparformer är att de alla är avdragsgilla.36

 
3.2 Kapitalförsäkring 
 
En kapitalförsäkring är i många fall en fördelaktig placeringsform för såväl företag som 
privatpersoner då placeringen skiljer sig från traditionell kapitalvinstbeskattning. Historiskt 
har denna placeringsform varit fördelaktig för placeringar med en god avkastning då ingen 
kapitalvinstbeskattning föreligger vid en inlösen (återköp) av innehavet. Skatten på en 
kapitalförsäkring räknas istället som en schablonmässig avkastningsskatt, 27 % av den 
genomsnittliga statslåneräntan föregående år. Det belopp som beräkningen sker på är 
försäkringens värde per den 1:e januari. Genom detta har många placerare sett en möjlighet att 
få ner skatten på sina kapitalvinster eftersom skatten blir låg - år 2006 strax över en procent. 
Utöver detta tillkommer bankens eller försäkringsbolagets kostnader. Kapitalförsäkringar 
brukar av detta skäl vara mycket attraktiva i tider av börsuppgång. De är dock ekonomiskt 
förödande under börsfall eftersom förlusterna inte är avdragsgilla och försäkringsbolagets 
kostnader liksom skatten kvarstår.37

 
3.2.1 Förvaltning 
 
Kapitalet som förvaltas i en kapitalförsäkring kan antingen vara av traditionell karaktär eller 
knutet till en fond.  
 

                                                 
34 www.amfpension.se/templates/Page.aspx?id=2361 2006-05-29 
35 www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys/tjapen/ 2006-05-28 
36 berakning.amfpension.se/http/berakning/Pensionsberakning/aftonbladet/privat.jsp 2006-05-28 
37 sv.wikipedia.org/wiki/Kapitalf%C3%B6rs%C3%A4kring, 2006-05-30 
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3.2.1.1 Traditionell förvaltning 
 
Detta är ursprungsmodellen för en kapitalförsäkring. Här förvaltas kapitalet i en kollektiv 
fond och banken/försäkringsbolaget garanterar en viss minimiavkastning. All vinst i fonden 
delas ut som återbäring. Under goda år sparas en del av vinsten för att användas under sämre 
år. På så sätt får man en någorlunda jämn avkastning över åren.  
 
3.2.1.2 Fondrelaterad förvaltning 
 
Den här formen garanterar ingen minimiavkastning. Försäkringstagaren tar själv risken och 
kan välja mellan olika fonder. Sparformen passar den aktive spararen som vill kunna byta 
fonder.38

 
3.2.2 Utbetalning 
 
Utbetalningen av försäkringskapitalet kan vara av tre olika slag. Nedan presenteras de olika 
utbetalningsformer som försäkringstagaren har att välja mellan. 
 
3.2.2.1 Kapitalförsäkring för dödsfall utan sparmoment 
 
Den här formen av utbetalning, även kallad temporär dödsfallsförsäkring, innebär att 
försäkringsbeloppet utbetalas om den försäkrade avlider före den i försäkringsavtalet 
bestämda tidpunkten (i regel 65 år). Lever den försäkrade vid denna tidpunkt utbetalas 
ingenting. Försäkringen fungerar som en ren riskförsäkring utan något sparande och ersätter 
de efterlevande ekonomiskt om försäkringstagaren skulle avlida i förtid. 
 
3.2.2.2 Kapitalförsäkring för dödsfall med sparmoment 
 
I den här versionen utbetalas en engångssumma när den försäkrade uppnår en angiven ålder (i 
regel 65 år). Avlider den försäkrade innan dess betalas försäkringen ut med ett fastställt 
grundbelopp. Till grundbeloppet läggs sedan återbäringen. Fördelen med en sammansatt 
kapitalförsäkring är att försäkringstagaren både kan säkerställa familjens ekonomi om 
han/hon skulle avlida för tidigt och samtidigt ge sig själv ett kapitaltillskott om han/hon skulle 
leva länge. 
 
3.2.2.3 Kapitallivränta/livränteförsäkring 
 
Upplägget är detsamma som för kapitalförsäkring för dödsfall med sparmoment men med den 
skillnaden att istället för att försäkringen faller ut med ett engångsbelopp, betalas den ut i 
mindre poster exempelvis månadsvis. Utbetalningstiden kan göras tidsbegränsad eller 

                                                 
38 http://kapitalfoersaekring.sveakapital.com, 2006-05-30 
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obegränsad, det senare med innebörden att försäkringen betalas ut så länge försäkringstagaren 
lever. 
 
3.2.3 För- och nackdelar 
 
En kapitalförsäkrings fördel är att dess värdestegring kan bli mycket hög om börsen stiger. 
Avkastningen i den traditionella försäkringen beskattas med 1,2 % medan den fondrelaterade 
förvaltningen beskattas med 30 % av vinsten först vid en försäljning. Vidare uppstår ingen 
reavinstskatt när man byter fonder i kapitalförsäkringen. Nackdelarna är framför allt de höga 
avgifter som ofta är förknippade med försäkringen samt att 100 % av värdet 
förmögenhetsbeskattas jämfört med 80 % för aktiefonder.39

 
3.3 Lån 
 
För att underlätta förståelsen kring seniorlån anser vi en enklare initial beskrivning av olika 
vanliga låneformer vara lämplig. 
 
3.3.1 Krediter utan löpande amorteringar 
 
Detta är en vanlig form av kredit där låntagaren betalar dels en årlig avgift baserat på 
kreditens storlek, vanligtvis 1-3 %, dels ränta på den utnyttjade krediten, vanligtvis 4-12 % 
beroende på vilka säkerheter som denne kan lämna. En vanlig form av kredit utan löpande 
amortering är checkräkningskredit.40

 
 

 
Figur 3. Vanlig amorteringsfritt lån med löpande räntebetalningar. Källa: Yard Stefan, 
Kreditkalkyler, Studentlitteratur 1995. 

 

                                                 
39 http://www.privataaffarer.se/pension/kapitalforsakring.asp, 2006-05-30 
40 Yard Stefan, Kreditkalkyler, Studentlitteratur (1995) 
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3.3.2 Annuitetslån 
 
Ett annuitetslån kännetecknas av att låntagaren betalar ett lika stort belopp vid varje 
betalningstillfälle. Beloppet består av ränta och amortering. I början av lånet utgör räntan 
större delen av betalningen och amorteringen mindre medan förhållandet är det omvända i 
slutet av lånet.41 Observera att räntebetalningarna i diagram 1 och 2 ligger överst medan de 
ligger nederst i figur 3. 
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Diagram 1. Annuitetslån. Källa: Yard Stefan, Kreditkalkyler, Studentlitteratur 1995. 

 

 
3.3.3 Lån med rak amortering 
 
Den här formen av lån amorteras med ett lika stora belopp vid varje betalningstillfälle då även 
ränta på den ingående skulden betalas. Räntan blir således mindre i takt med att lånet 
amorteras.42
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Diagram 2. Rakt amorteringslån. Källa: Yard Stefan, Kreditkalkyler, Studentlitteratur 1995. 

Nedan åskådliggörs de tre ovannämnda lånen i ett gemensamt diagram. Det amorteringsfria 
lånets skuld är konstant under samtliga år. Annuitetslånet har lägre amorteringar i början av 
                                                 
41 Yard Stefan, Kreditkalkyler, Studentlitteratur (1995) 
42 Yard Stefan, Kreditkalkyler, Studentlitteratur (1995) 

 25



återbetalningstiden och högre i slutet medan det raka amorteringslånet minskar linjärt över 
hela tiden. 

Restskuld med olika amorteringsmönster
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Diagram 3. Jämförelse av de olika låneformerna. Källa: Yard Stefan, Kreditkalkyler, 
Studentlitteratur 1995.  
 
3.4 Bolån 
 
Bolån kännetecknas av att låntagaren ställer sin bostad som säkerhet till långivaren och på så 
sätt beviljas lån. Det kan dels röra sig om personer som behöver kapital när de ska köpa en 
bostad och därför måste belåna bostadens värde, men det kan även vara personer som äger sitt 
boende men behöver få ut en del av det kapital som bostaden är värd men utan att behöva 
sälja bostaden. Bostadsrätter kan förhållandevis enkelt belånas medan villor och fastigheter 
måste pantsättas hos inskrivningsmyndigheten. Pantbrevskostnaden uppgår till 2 % av 
pantbrevsbeloppet i stämpelskatt samt 375 kr i expeditionsavgift per pantbrev. Detta är en 
kostnad som låntagaren måste betala. Utöver detta tar banken ofta ut en administrativ 
kostnad43. Vid kreditbedömning av kunden tar långivaren hänsyn till kundens ekonomiska 
situation. Vanligtvis krävs att kunden inte har några krediter hos andra långivare samt att 
kunden kan visa att han/hon skött sin ekonomi och inte har några betalningsanmärkningar 
eller skulder hos kronofogdemyndigheten. Långivaren konstruerar en boendekalkyl i vilken 
kundens värden sätts in för att räkna ut vad denne har kvar att leva på (KALP) varje månad. 
Parametrar som vägs in i kalkylen är bl.a. om kunden har barn, kundens månadsavgift (för 
bostadsrätter), kundens inkomst samt ett överslag på levnadskostnader i form av mat, 
hygienartiklar, nöje etc. Olika låneinstitut har olika KALP-krav men vanligtvis uppgår 
summan till omkring 5.000 för ensamstående och 10.000 för par. Låntagaren kan löpande 
göra avdrag för ränteutgifter i den årliga deklarationen. Är lånet utan krav på räntebetalning 
kan låntagaren kvitta den sammanlagda ränteskulden som uppkommit mot den eventuella 
vinst som görs vid försäljning av bostaden. 

                                                 
43 http://www.sbab.se/sbab/jsp/polopoly.jsp?d=1296&a=181, 2006-05-18 
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De svenska bolåneinstituten lånade under 2005 ut 1529 miljarder kronor till allmänheten 
vilket var en ökning med 9,8 % jämfört med 2004. Bolånestocken har totalt stigit med 35,2 % 
sedan 2001.44

Bostadsinstitutens utlåning till allmänheten,

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

2001 2002 2003 2004 2005

M
ilj

ar
de

r 
kr

on
or

 
Diagram 4. Bostadsinstitutens utlåning till allmänheten. Källa: Bank- och finansstatistik 
2005, Bankföreningen. 
 
Ränta på vanligt bolån Rörlig 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år 8 år 10 år 

Föreningssparbanken 3,04 3,65 - 3,85 - - 4,58 - - - 

Handelsbanken 3,65 3,05 - 3,85 - - 4,58 - - - 

Ikanobanken (Folksam) - 2,98 3,48 3,82 4,1 4,4 4,53 4,74 - 4,93 

Nordea Hypotek 3,65 3,05 3,5 3,85 4,13 4,4 4,59 - 4,9 - 

SEB Bolån 3,65 2,98 3,5 3,85 4,13 4,4 4,56 4,74 4,8 4,89 

Sparbanken Gripen45 - - - - - - - - - - 

Sparbanken Finn - 3,48 3,78 4,1 4,4 4,7 4,83 5,04 - 5,23 

 
Tabell 2. Boräntor villa per 2006-05-10. Källa: www.di.se
 
3.5 Seniorlån 
 
Nedan beskrivs den historiska utvecklingen för seniorlån samt de utländska formerna av 
seniorlån utförligt exemplifierade. Därefter följer en presentation av de olika 
utbetalningsformerna för seniorlån i Sverige.  
 
3.5.1 Seniorlån i historien 
 
Produkten seniorlån har funnits sedan sextiotalet då den introducerades i USA under namnet 
”reverse mortgage”. Tanken med produkten var att få bukt med de problem som uppkom när 
                                                 
44 Bank- och finansstatistik 2005, Bankföreningen (2005) 
45 Sparbanken Gripen har inga officiella räntor utan tittar på varje enskild kunds situation. 
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man gick i pension – att frigöra kapital som var bundet i ens hem utan att behöva flytta. 
Tidigare hade det bara funnits två sätt att frigöra kapital från ens hem nämligen att antingen 
sälja bostaden och flytta ut eller att pantsätta hemmet och låna pengar genom ett traditionellt 
bolån. Fördelen med dessa bolån var att man kom åt en del av det kapital som var bundet i 
bostaden utan att behöva sälja den och flytta. Nackdelen var att kunden var tvungen att betala 
regelbunden ränta och amorteringar vilket innebar att kunden var tvungen att ha en inkomst 
som tillät detta. Seniorlånen blev väldigt populära och spred sig vidare till Australien, Nya 
Zeeland, Kanada och Storbritannien under namnen ”equity release” och ”lifelong loan”. I takt 
med att seniorlånens popularitet ökade insåg allt fler företag att det fanns pengar att tjäna på 
denna typ av lån. Detta ledde till att nya varianter av lånet introducerades. Dessvärre var detta 
inte bara av godo. Under åttiotalet introducerades en variant som var knuten till investeringar i 
aktier. Tanken var att ett stigande aktievärde på marknaden skulle ge en extra inkomstökning. 
Marknaden gick dock inte som man hoppats och tusentals pensionärer som tecknat seniorlån 
förlorade pengar och kände sig lurade, vilket i sin tur gjorde att förtroendet för låneformen 
seniorlån fick sig en ordentlig törn.46  
 
Det har numera skett en ordentlig upprensning på marknaden som inleddes under nittiotalet i 
USA då man startade ett låneprogram som garanterades av staten, Home Equity Conversion 
Mortgage (HECM). Även i Storbritannien fick man bukt med problemet när mer seriösa 
långivare gick samman och formulerade etiska regler. Även Financial Services Authority 
(FSA), den brittiska finansinspektionen, hjälpte till med upprensningen genom att införa 
särskilda regler för denna typ av lån.47 I dag är seniorlån återigen en populär produkt och 
under 2005 ökade antalet tecknade seniorlån i Storbritannien med 27 % och marknaden 
uppgick 2005 till över 5 miljarder pund48. 
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Diagram 5. Seniorlånsutvecklingen i Storbritannien kvartal 3 2003 – kvartal 4 2005. Källa: 
www.cml.org.uk/cml/filegrab/MM7.xls?ref=2785 2006-05-12. 

                                                 
46 Hypotekspension – vad är det? Fakta om en ny finansiell produkt i Sverige, Svensk Hypotekspension (2005) 
47 Hypotekspension – vad är det? Fakta om en ny finansiell produkt i Sverige, Svensk Hypotekspension (2005) 
48 www.cml.org.uk/cml/filegrab/MM7.xls?ref=2785, 2006-04-25 
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3.5.2 Seniorlån i utlandet 
 
I framför allt Storbritannien och USA har seniorlånen funnits sedan 60-talet49 och produkten 
är således betydligt längre utvecklad än i Sverige. För Storbritannien gäller minimiåldern 55 
år50 och för USA 62 år51. Innan vi går in på de svenska versionerna finner vi det därför 
lämpligt att presentera de seniorlånslösningar som finns i ovanstående länder. 
 
3.5.2.1 Lifetime mortgage 
 
Summan som lånas betalas antingen ut som en klumpsumma eller i form av att en annuitet 
med regelbundna (vanligtvis månadsvisa) utbetalningar. Lånet återbetalas först då bostaden 
slutligen säljs, antingen den/de boende flyttar eller avlider. Det finns fem olika versioner av 
Lifetime mortgages:52

 
a) Home income plan = Lån som ger en klumpsumma för vilken man köper en 

annuitet med månadsvisa utbetalningar. Låntagaren amorterar ej men betalar ränta 
på lånet. Återbetalning sker vid dödsfall eller då bostaden säljs. 

 
Exempel a: Amanda tar ett lån på £45.000 till en fast ränta på 6,5 % för vilken 
en annuitet köps. Efter det att räntorna är betalda, vilka uppgår till £243,75 
per månad får hon en extra inkomst på £270. När Amanda dör 10 år senare 
har hon betalt räntor för totalt £29.250 och det som återstår att betala är 
ursprungsbeloppet på £45.000. 

 
b) Interest-only mortgage = Lån som ger en klumpsummeutbetalning. Ränta betalas 

varje månad. Återbetalningen är samma som för Home income plan. 
 

Exempel b: Bill har en bostad värd £100.000 och tar ett lån på £40.000 till den 
fasta räntan 6 %. Hans räntekostnad blir £200 per månad. Efter 15 år dör Bill 
som då betalt £36.000 i räntor och har kvar det ursprungliga lånebeloppet på 
£40.000 som betalas då huset säljs. Huset säljs för £150.000 och arvingarna 
behåller £110.000.  

 
c) Roll-up mortgage = Lån i form av en klumpsumma eller månadsutbetalningar men 

som är både ränte- och amorteringsfritt. 
 

                                                 
49 www.ship-ltd.org/img/safe_ship.pdf, 2006-04-26 
50 Raising money from your home, FSA Factsheet May 2005 
51 www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hecm/rmtopten.cfm, 2006-05-23 
52 Raising money from your home, FSA Factsheet May 2005 
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Exempel c1: Charles tar ett lån på £80.000 till en fast ränta av 5 %. Han 
avlider 10 år senare och skulden har då förräntats till £130.312. Huset säljs 
för £150.000 och arvingarna erhåller £19.688. 
 
Exempel c2: Christine tar ett lån som ger henne en månatlig utbetalning på 
£200. Räntan är fast, 6,5 %. Till lånet läggs även uppläggnings- och 
värderingskostnader på £600. Hon avlider 15 år efter hon tog lånet. Den 
totala summa som ska återbetalas är £63.339.  

 
Exempel c3: Connor (70 år) äger ett hus som är värt £100.000 men han har 
inga besparingar. Han beviljas lån på upp till £30.000 men kan lyfta pengarna 
när han behöver dem och bestämma summan själv. Räntan uppgår till 7 % och 
är fast. Connor tar ut £2.000 direkt för att renovera huset. Följande år tar han 
ytterligare £2.000 och två år därefter £4.000. Avslutningsvis tar han £3.000 
två år senare. Vid en ålder av 85 år flyttar han till ett äldreboende och huset 
säljs. Lånet på totalt £11.000 har tillförts räntor på £14.585 vilket gör att den 
totala återbetalningen uppgår till £25.585. 

 
d) Fixed repayment lifetime mortgage = Långivaren tar inte ut någon ränta på 

lånebeloppet utan erhåller en förutbestämd högre summa vid lösen av lånet. Ränta 
kan däremot tas ut på beloppet som ska återbetalas från dödsdagen till det faktiska 
återbetalningstillfället. 

 
Exempel d: David tar ett amorterings- och räntefritt lån på £30.000 med en 
framtida återbetalning på £60.000 då bostaden säljs. Ränta på de £60.000 tas 
ut från försäljningsdagen alternativt dödsdagen till den dag då betalning sker. 

 
e) SAM (Shared appreciation mortgage) = Låntagaren behöver ej betala någon ränta 

på lånebeloppet men långivaren får en viss andel av eventuell värdestegring i 
bostaden vid försäljning. 

 
Exempel e: Edith tar ett lån på £45.000. Någon ränta tar långivaren ej ut men 
däremot skrivs ett avtal som ger långivaren 60 % av värdestegringen i 
bostaden. När Edith dör har bostadens värde ökat från £500.000 till £650.000 
vilket ger en total återbetalning på £45.000 + £150.000 * 60 % = £135.000. 

 
Man kan även kombinera alternativ a med b och på så sätt först erhålla en klumpsumma följd 
av löpande månatliga utbetalningar. 
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3.5.2.2 Home reversions 
 
Syftar till att man säljer hela eller delar av bostaden men får bo kvar. Ju äldre 
låntagaren/låntagarna är desto större andel av bostaden får den/de behålla. 
 

Exempel: Harry säljer hälften av sin bostad till ett företag som handhar 
produkten ”home reversion”. Företaget erbjuder honom en klumpsumma på 
£20.000 vilket motsvarar 40 % av marknadsvärdet på deras halva. När Harry 
dör 15 år senare säljs huset vars marknadsvärde nu stigit till £150.000. 
Återbetalningen till företaget uppgår till £150.000 * 50 % = £75.000. 

 
3.5.3 Seniorlån på den svenska marknaden 
 
I dagsläget växer såväl efterfrågan på seniorlån som långivarnas produkter i rask takt på den 
svenska marknaden. Låneinstituten tävlar om att få låna ut pengar till pensionärer mot 
säkerhet i deras bostäder53. I skrivande stund erbjuder samtliga storbanker och ett fåtal andra 
aktörer någon form av seniorlånslösning till de kunder som äger sin bostad och önskar belåna 
den. Upplägget skiljer sig dock åt från institut till institut. En del institut har en 
färdigutvecklad strukturerad produkt som de erbjuder sina kunder och aktivt marknadsför 
medan andra institut har intagit ett mer återhållsamt förhållningssätt och erbjuder kunden en 
lösning först när denne frågar om det. Oberoende av aktiviteten på marknaden har vi kunnat 
urskilja tre huvudversioner som inbegriper samtliga lösningar. För att i senare avsnitt förstå 
skillnaden mellan de olika produkterna som finns på marknaden kommer vi även att beskriva 
hur skatteeffekterna fungerar vid olika typer av seniorlån. 
 
Det kunden vill åstadkomma med ett seniorlån är antingen att få loss en större summa pengar 
som denne kan spendera som han/hon behagar (figur 4) eller få ett månatligt tillskott vid sidan 
av pensionen (figur 5). Kunden kan även kombinera dessa båda alternativ (figur 6).  

 

Figur 4. Seniorlån där 
skulden ackumuleras. 

Figur 5. Seniorlån med 
månadsvisa utbetalningar. 

Figur 6. Seniorlån med 
klumpsumma och 
månadsvisa utbetalningar. 

 

                                                 
53 40-talister kan leva loppan på lånade pengar, Dagens Industri (2005-11-21) 
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Dessa är de olika alternativ som kunderna kan få på marknaden. Hur långivarna har valt att 
utforma sina respektive produkter för att uppnå dessa alternativ kommer vi att beskriva i 
kapitel 4.1.  
 
3.5.3.1 Seniorlån med checkkredit 
 
Den här formen av seniorlån kännetecknas av att beloppet som lånas delas upp mellan en 
utbetalning i form av en klumpsumma som låntagaren fritt får disponera och en checkkredit 
som låntagaren inte kan röra från vilken löpande räntebetalningar görs på skulden. 
Förhållandet mellan klumpsumma och checkkredit avgörs av belåningsgraden på bostaden, 
räntan på skulden och checkkrediten, samt löptiden för lånet. Låntagaren betalar ränta på den 
del denne utnyttjar av checkkrediten. Ju högre ränta och ju längre tid till återbetalning, desto 
lägre belopp kan kunden få utbetalt i form av en klumpsumma. 
 
Exempel 
Claes 70 år önskar ta ett så stort lån som möjligt med sin villa som säkerhet vilken har ett 
marknadsvärde på 1.500.000. Efter diskussion med banken enas man om att lånet ska 
återbetalas efter 20 år. Räntan uppgår till 5,5 % vilket gör att banken belånar 85 % av värdet 
dvs. 1.275.000 varav Claes kan ta ut 34 % av detta belopp direkt dvs. 433.500. De resterande 
66 % (841.500) fungerar som säkerhet till att betala räntorna på lånet under dess 20-åriga 
löptid. 
 
3.5.3.2 Seniorlån med kapitalförsäkring 
 
Den här formen baseras på att en livränta tecknas för det beloppet som betalas ut i form av en 
klumpsumma. Låntagaren och långivaren kommer överens om hur mycket av bostadens 
marknadsvärde som ska belånas, det belopp som regelbundet ska betalas ut till låntagaren 
samt om utbetalningen ska ske under en begränsad tid eller fram till dagen då låntagaren 
avlider. Ju högre räntan är och ju längre tid som utbetalningen löper desto lägre belopp betalas 
regelbundet ut.  
 
Exempel: 
Lisa är 75 år och bor i en bostadsrätt värd 1.000.000. Pensionen räcker inte riktigt till varför 
Lisa önskar teckna ett seniorlån i form av en månatlig livränteutbetalning på några 
tusenlappar men där hon även får en klumpsumma direkt. Efter diskussion med banken enas 
man om att belåna Lisas bostad till 40 % av marknadsvärdet och betala ut 50.000 i en 
klumpsumma samt 2.000 kronor i månaden under 10 års tid. 
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3.5.3.3 Seniorlån där skulden ackumuleras 
 
Här betalar låntagaren inte ränta på den löpande skulden förrän lånet löses då låntagaren 
flyttar eller avlider. Formen kan gälla för såväl klumpsummeutbetalning som för regelbunden 
utbetalning. 
 
Exempel 
Jan är 80 och bor i ett småhus med marknadsvärdet 500.000. För att kunna njuta mer av livet 
på ålderns höst tecknar han ett seniorlån med bostaden som säkerhet och får ut 175.000 i form 
av en klumpsumma till den rörliga räntan 6 %. När han avlider 5 år senare säljer arvingarna 
huset och löser lånet som nu förräntats och uppgår till 234.189. 

Exempel på seniorlån där skulden växer med tiden

0
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Diagram 6. Exempel på seniorlån där skulden växer med tiden. 
 
3.5.3.4 Skatteffekter vid olika typer av seniorlån 
 
Vid ett vanligt lån kan låntagaren dra av de räntor som uppstått mot den skatt han har betalt. 
På räntor upp till 100.000 medges skattereduktion på 30 %. Om de sammanlagda räntorna 
överstiger 100.000 kr medges en skattereduktion på 21 % av det belopp som överstiger 
100.000 kr.54 I de fall där skulden ackumuleras är synen på skatteffekter olika. En av 
långivarna har valt att endast ha bunden ränta och med detta upplägg kan kunden precis som 
vid ett vanligt lån dra räntan årligen trotts att räntorna ackumuleras på skulden.55 Hos en 
annan långivare där man endast har rörligt lån ser man inte räntan som betald i skattemässig 
bemärkelse i och med att den läggs på hög och räntan dras istället det år när lånet löses. 
Därmed kan den ackumulerade räntan dras mot de 20 % i skatt som skall betalas vid en 
eventuell vinst vid försäljning. 

                                                 
54 Skatteverkets avdragslexikon för privatpersoner, deklarationen 2006.  
55 http://www.seb.se/pow/content/produkter/lan/bolan65_fraga_svar_e0023.pdf 2006-05-29 
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4. Empiri 
 
 
I detta fjärde kapitel behandlas uppsatsens empiri. Initialt ges en kortare jämförelse av 
långivarnas grunduppgifter varefter en presentation av respektive produkt med tillhörande 
diagram som illustrerar utbetalningen följer. Därefter redogörs för resultatet av 
enkätundersökningen samt allmänhetens syn på seniorlån. Avslutningsvis presenteras ett 
praktiskt ramverk med beskrivning av den svenska bostadsmarknaden, Sveriges 
befolkningsutveckling, ett havererande pensionssystem samt attityder till att vara satt i skuld. 
 
 
4.1 Presentation av långivarnas produkter 
 
För att enkelt kunna jämföra grundvillkoren för de olika produkterna har valt att sammanställa 
dessa uppgifter i nedanstående tabeller: 
 

Långivare: Minimiålder: Belåningsgrad (max): Lånebelopp: Löptid (max): 
Folksam (Ikanobanken) 60 år 60 % Minimum 200.000 10 år 
Föreningssparbanken 58 år och pensionerad 60 % Inget minimi- eller maxbelopp 10 år 
Handelsbanken Ingen åldersgräns 50 % Inget minimi- eller maxbelopp. 10 år 

Nordea 58 år 50 % 
Inget minimibelopp. Max 
1.500.000 kr. 25 år 

SEB 65 år 40 % Minimum 200.000 30 år 

Sparbanken Finn Ingen åldersgräns Vanligtvis max upp till 30 %. Inget minimi- eller maxbelopp 
35 år vid kontokredit, 10 år vid 
kapitalförsäkring.  

Sparbanken Gripen 55 år och pensionerad 85 % Inget minimi- eller maxbelopp 35 år 

Svensk Hypotekspension 60 år 

15 – 45 % av marknadsvärdet 
beroende på låntagarens 
ålder. 100.000 – 3.000.000 Ingen gräns 

 
Tabell 3. Seniorlånens grunduppgifter. 
 
Ränta på Seniorlån Rörligt 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år 8 år 10 år 15 år 
Föreningssparbanken56 4,00 / 3,04 3,65 - 3,85 - - 4,58 - - - - 
Handelsbanken 3,65 3,05 3,5 3,85 4,15 - 4,58 - 4,87 - - 
Ikanobanken (Folksam) - 2,98 3,48 3,82 4,09 4,35 4,53 4,74 - 4,93 - 
Nordea 4,15 Endast rörlig  - - - - - - - - - - 
SEB - - 3,9 4,36 4,68 4,89 4,96 - 5,29 5,35 5,5 
Sparbanken Finn - 3,48/4,18 3,78 4,1 4,4 4,7 4,83 5,04 - 5,23 - 
Sparbanken Gripen 3,98 - 4,48 4,82 5,09 - 5,53 5,74 - 5,93 - 

Svensk Hypotekspension 5,41 Endast rörlig  - - - - - - - - - - 

 
Tabell 4. Seniorlånens ränteuppgifter per 2006-05-10. 
 

                                                 
56 Långivaren har bindningstid för 1-10 och 12 år men samtliga annonseras ej. 
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Nedan presenteras de förutsättningar och villkor som kännetecknar respektive långivares 
produkt. För den intresserade läsaren har vi valt att bifoga mer utförlig information i våra 
bilagor. 
 

4.1.1 Folksam i samarbete med Ikanobanken 
 

Figur 7. Folksams kapitallivränteförsäkring 
 eller kapitalpension. 

Figur 8. Bolån hos Ikanobanken. 

Folksam erbjuder tillsammans med Ikanobanken produkten Seniorkapital som vänder sig till 
bostadsinnehavare fyllda 60 år. Seniorkapital är utformat på så sätt att pengarna som frigörs 
placeras i en kapitallivränteförsäkring eller kapitalpension med månadsvisa utbetalningar till 
låntagaren eller annan förmånstagare. Försäkringen har en traditionell förvaltning som 
garanterar 2,5 % utveckling men om Folksam förvaltar pengarna bättre uppstår en återbäring 
till låntagaren (återbäringsräntan per 2006-05-22 var 6,5 %) som denne kan ta ut direkt eller 
vid försäkringsperioden slut. Efter löptiden som är 10 år gör Folksam en ny kreditbedömning 
varefter lånet förlängs eller höjs. Tanken med Folksams Seniorlån är att den utbetalda 

livräntan (figur 7) räknas som en inkomst av Ikanobanken vilket ökar kreditvärdigheten. Den 
utbetalda livräntan fungerar även som betalning på lånet hos Ikanobanken (figur 8). 
Låntagaren behöver inte sätta in hela summan av bolånet i Seniorkapital utan kan om denne så 
önskar lägga pengarna på något helt annat så länge den livränta han får hjälper honom att 
komma över bankens KALP-krav. 
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4.1.2 Föreningssparbanken 
 

Figur 10. Bolån hos FSB. Figur 9. Checkkredit hos FSB. 

Föreningssparbankens produkt Seniorlån kan tecknas av alla som fyllt 58 år och är 
pensionerade. Lånet, som kan tas i upp till 10 år, kan antingen betalas ut i form av en 
klumpsumma eller som månadsutbetalningar, antigen som ett tillskott till pensionen eller som 
en räntebetalning på ett befintligt eller nytt bolån. Produkten är utformad så att kunden 
beviljas en checkkredit hos Föreningssparbanken som sedan månadsvis betalar ut en bestämd 
summa till låntagaren eller betalar räntorna på ett lån som låntagaren har i banken (figur 10). 

Allteftersom tiden går ökar storleken på belåningen i checkkrediten (figur 9). När taket i 
krediten är nått måste kunden betala tillbaka lånet eller om bostadens marknadsvärde tillåter 
så kan lånet förlängas genom att låntagaren tar en ny checkkredit för att täcka räntorna. 
 
 

4.1.3 Handelsbanken 
 

Figur 11. Bolån hos SHB. 

Handelsbanken tillämpar inte någon 
åldersgräns för Seniorlån men banken har 
enbart haft någon enstaka kund som varit 
under 65 år. Lånet, som kan tas i 10 år, kan 
antingen betalas ut som en engångsutbetalning 
eller som en utbetalning i form av en livränta 
månads-, kvartals- eller årsvis. 
Handelsbankens produkt fungerar på så sätt 
att fastigheten belånas genom ett vanligt bolån 
(figur 11). Pengarna som frigörs sätts in i en 
kapitalförsäkring (figur 12) som ger 
låntagaren en summa pengar i 5 eller 10 år 
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framöver. Kunden får välja mellan en 
garantiförsäkring där denne är garanterad en 
viss procentuell avkastning eller en 
fondförsäkring där chans ges till en högre 
avkastning genom ett eget val av fonder. 
Pengarna som betalas ut är redan beskattade. 
Vid en engångsutbetalning krävs att 
låntagaren klarar KALP-kravet vilket 
livräntan som kapitalförsäkringen ska betala 
ut hjälper till med. Om bostadens 
marknadsvärde tillåter kan lånet förlängas 
och eventuellt utökas efter löptidens slut.  

Figur 12. Handelsbankens Seniorlån. 
 

4.1.4 Nordea 
 
Nordeas produkt Pensionskredit vänder sig till bostadsinnehavare fyllda 58 år som vill ha ett 
lån i max 25 år. Produkten ger möjlighet till dels fasta månadsutbetalningar och dels en 
engångsutbetalning vid första betalningstillfället på upp till 75 % av den totala krediten. Dessa 
alternativ kan även kombineras (figur 13). Produkten kännetecknas av att banken upprättar en 
kontokredit (figur 14) på ett maximibelopp till låntagaren. De fasta månadsutbetalningarna 
och/eller räntan på engångsutbetalningen belastar sedan kontokrediten månadsvis. Cirka 12 
månader innan krediten är förbrukad träffas låntagaren och banken för att diskutera en 
eventuell förlängning eller hur slutbetalningen av krediten ska gå till. 

Figur 13. Nordeas Seniorlån. Figur 14. Nordeas Kontokredit. 
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4.1.5 SEB 
 
För att kunna ta del av SEB:s produkt Bolån +65 måste bostaden ägas gemensamt och den 
yngsta låntagaren ha fyllt 65 år. Lånet kan tas i upp till 30 år och kan endast betalas ut som en 
klumpsumma. Räntorna på lånet behöver kunden inte betala under lånets löptid utan dessa 
läggs löpande på skulden. Trots att räntorna i praktiken först betalas när lånet löses kan 
kunden använda de årliga ränteavdragen i deklarationen (figur 15), detta på grund av att Bolån 
+65 endast erbjuder bundna räntor. Räntorna kan bindas i upp till 30 år. Önskar kunden lösa 
lånet i förtid skulle det normalt sett uppstå en stor kostnad för ränteskillnadsersättning på 
grund av den långa bindningstiden. SEB har därför satt en högre gräns på hur mycket 

ränteskillnadsersättningen får kosta kunden. 
Ränteskillnadsersättningen får inte överstiga 
10 % av det belopp som låntagaren är skyldig 
banken. Efter lånets löptid kan SEB förlänga 
lånet med fast ränta. Det går även bra att låna 
mer vid ett senare tillfälle om låneutrymme 
finns. Om totalskulden vid försäljningen 
överstiger husets marknadsvärde dras 
resterande skuld från övriga tillgångar eller 
läggs som en skuld på dödsboet.  
 
 Figur 15. SEB:s Bolån 65 +. 
 

4.1.6 Sparbanken Finn 
 
Sparbanken Finns form av seniorlån har ingen uttalad minimiålder men det är vanligast att 
låntagaren har fyllt 55 år och är pensionerad. Produkten är utformad på så sätt att pengarna  

Figur 16. Bolån hos Sparbanken Finn. 
 

Figur 17. Kontokredit hos Sparbanken Finn. 
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antingen betalas ut som en klumpsumma genom ett vanligt bolån (figur 16) där en kontokredit 
(figur 17) täcker räntebetalningarna, eller så sätts pengarna från bolånet in i en 
direktutbetalande kapitalförsäkring (figur 18) där man väljer mellan en ränterelaterad 
placering med en garanterad ränta på omkring 
3 % eller en fondrelaterad placering där 
låntagaren kan påverka avkastningen själv. 
Lånet har ingen begränsning på löptid vid 
kontokreditalternativet. Vid kapitalförsäkring 
binder kunden upp sig i 5 eller 10 år. Banken 
har som krav att KALP måste uppgå till 5.000 
per person. Kalkylen brukar dock gå ihop 
eftersom man räknar in 
kapitalförsäkringsutbetalningen eller skapar 
en månatlig utbetalning från kontokrediten. 
För att få ta del av Sparbanken Finns produkt 
måste låntagaren ha en anknytning till banken 
i sydvästra Skåne. Det går alltså inte bra för 
gemene man i övriga landet att teckna lånet. 

Figur 18. Kapitalförsäkring hos  
Sparbanken Finn. 
 

 

4.1.7 Sparbanken Gripen 
 
Sparbanken Gripens produkt Seniorlån kan tecknas av pensionärer som är fyllda 55 år och har 
en geografisk eller historisk anknytning till banken. Produkten belånar endast villafastigheter 

och detta under så lång tid som banken kommer överens med kunden att denne skall bo kvar i 
huset, dock högst i 35 år. Kunden tar ett bolån (figur 19) hos banken som sedan tillämpar en 
tabell för att räkna fram hur mycket kunden kan få kontant och hur mycket som måste 
avsättas i en checkkredit (figur 20) för att betala de löpande ränteutgifterna. Räntan betalas 
sedan av checkkrediten månadsvis eller kvartalsvis genom att det utnyttjade utrymmet ökar. 

Figur 19. Bolån hos Sparbanken Gripen. 
 

Figur 20. Checkkredit hos Sparbanken Gripen. 
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Om bostadens marknadsvärde tillåter kan lånet förlängas. Banken har ett KALP-krav på 6.000 
för ensamstående och 10.000 för par. 
 

4.1.8 Svensk Hypotekspension 
 
Svensk Hypotekspension är ett nystartat företag som sedan 2005 erbjudit sin produkt 
Hypotekspension. Lånet vänder sig till personer som fyllt 60 år och om hemmet ägs av flera 
måste samtliga ha fyllt 60 år. Lånet har ingen bindningstid utan löper tills låntagaren antingen 
säljer bostaden eller avlider. Lånet betalas ut som en klumpsummeutbetalning (figur 21) och 

räntan läggs löpande på skulden. Ett av 
produktens villkor är den s.k. 
skuldfrigarantin som innebär att låntagaren 
eller arvingarna inte behöver betala tillbaka 
mer än vad bostaden säljs för, även om 
skulden på seniorlånet överstiger detta 
belopp. Således kan låntagarens andra 
tillgångar inte komma med i beräkningarna 
och kunden riskerar inte sin privata ekonomi. 
Kunden får inte belåna bostaden ytterligare 
hos någon annan långivare. Däremot finns 
möjligheten att belåna bostaden ytterligare 
vid senare tillfälle, dock beroende på 
ränteläget och prisutvecklingen för villor och 
bostadsrätter. 

Figur 21. Seniorlån hos Svensk 
Hypotekspension. 

 
4.2 Långivarnas åsikter kring seniorlån  
 
Nedan har vi sammanställt långivarnas åsikter kring seniorlånets för- och nackdelar samt 
deras synpunkter kring låntagarnas användningsområden av de utbetalda pengarna. 
Avslutningsvis presenteras också vad låntagarnas uppfattning är att låntagarna faktiskt 
använder pengarna till. 
 
4.2.1 Seniorlånets fördelar för låntagaren 
 
Samtliga institut är överens om att seniorlån är en bra lösning för kunden. Främst framhålls 
argument som att personen kommer åt en del av det kapital som finns bundet i bostaden utan 
att behöva sälja den och flytta. De långivare som betalar ut en klumpsumma framhåller 
fördelen av att kunden fritt kan disponera hela summan från första dagen, medan de långivare 
som lägger upp lånet med månadsvisa utbetalningar argumenterar för en bättre 
vardagsekonomi där man inte behöver vända på slantarna. SEB och Svensk Hypotekspension 
betonar fördelen med sin produkt där kunden slipper betala löpande räntebetalningar medan 
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de flesta övriga låneinstituten anser att just räntebetalningen är en fördel eftersom skulden på 
så sätt inte ökar. De långivare vars seniorlån kännetecknas av en månatlig utbetalning till 
kunden poängterar att detta förfarande är lätt att förklara för kunden eftersom man dels kan 
utgå ifrån vilket belopp kunden skulle kunna få utbetalt under en viss period, dels hur länge 
kunden skulle kunna få ett visst månatligt belopp utbetalt. 
 
4.2.2 Seniorlånets nackdelar för låntagaren 
 
Den största nackdelen med seniorlån för låntagaren anser låneinstituten vara att det finns en 
risk att skulden skjuter i höjden om låntagaren inte bundit räntan. För vissa produkter skulle 
detta leda till att låntagaren blir tvungen att sälja bostaden för att kunna lösa lånet. En annan 
nackdel är att arvet kan urholkas om låntagaren har använt hela seniorkapitalet, samtidigt som 
bostaden är högt belånad och bostadspriserna sjunker. För Sparbanken Finns seniorlån med 
kapitalförsäkring finns det en osäkerhet för kunden om framtida utbetalningar eftersom 
försäkringen placeras i fonder. 
 
4.2.3 Seniorlånets fördelar för långivaren 
 
De flesta låneinstitut anser att seniorlån är en mycket säker form av utlåning där risken att 
banken skulle göra kreditförlust bedöms som liten. Utlåningsvolymerna och ränteintäkterna 
ökar och en del tjänar även pengar på livräntan samt eventuella avgifter. De långivare som 
valt att utforma en strukturerad produkt framhåller enkelheten i användandet som en viktig 
fördel där man slipper konstruera en individuell lösning för varje individ. FSB ser även 
seniorlånet som en möjlighet att locka till sig nya kunder. Handelsbanken och Sparbanken 
Finn vänder på resonemanget och ser fördelen i att inte ha en färdigpaketerad produkt som 
marknadsförs utan väljer att göra en individuell lösning för varje kund. Den senare av dessa 
båda banker framhåller etiska och moraliska argument till varför man inte marknadsför sin 
lösning. 
 
4.2.4 Seniorlånets nackdelar för långivaren 
 
De flesta låneinstitut anser att seniorlån enbart medför fördelar för låntagaren. I och med att 
”banken absolut inte tar någon risk är det en win-win-situation” säger Gunilla Berthagen på 
Sparbanken Finn. Roger Henriksson på Handelsbanken ser dock två eventuella nackdelar: 
”Det finns en risk för mediala konsekvenser om långivaren skulle bevilja ett seniorlån till en 
kund som i framtiden inte klarar av ekonomin. Vidare skulle arvingar som är ovetande om 
lånet kunna bli missnöjda på banken för att seniorlånet urholkat deras arv” säger han. 
 
4.2.5 Långivarnas synpunkter på låntagarens användningsområden av pengarna 
 
Den gängse uppfattningen bland långivarna är att kunden fritt får använda pengarna till vad 
den önskar. De flesta låneinstitut moraliserar inte över ändamålet men ställer gärna upp med 
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rådgivning om kunden önskar investera i värdepapper. Svensk Hypotekspension menar dock 
att pengarna inte är tänkt för spekulativa investeringar utan ser lånet som ett konsumtionslån. 
Sven Lindeberg på Nordea menar att rådgivningen man erbjuder kunden syftar till att 
pengarna används till ”något vettigt och tryggt”. 
 
4.2.6 Långivarnas uppfattning om vad låntagarna faktiskt använder pengarna till 
 
Långivarnas uppfattning är att kundernas användningsområden av pengarna varierar stort. Det 
kan vara allt ifrån att få hjälp med städning och trädgårdsskötsel till renovering av kök, 
utbyggnad av huset och att göra resor. En del långivare tror att vissa låntagare önskar placera 
pengarna på börsen men de flesta är eniga om att kunderna tar lånet för att öka konsumtionen. 
 
4.3 Förfarande om den ackumulerade skulden överstiger värdet på 
bostaden 
 
Om den ackumulerade skulden på seniorlånet överstiger värdet på bostaden kommer de flesta 
låneinstitut att belasta dödsboet med den kvarvarande skulden. Uppstår det trots detta en 
skillnad mellan den ackumulerade skulden och dödsboets tillgångar innebär detta en 
kreditförlust för långivaren eftersom man inte kan ärva skulder. Samtliga långivare framhäver 
dock att detta är ett högst teoretiskt scenario eftersom långivaren inte belånar hela bostadens 
marknadsvärde samt att det kräver att låntagaren spenderat samtliga pengar och att 
bostadspriserna fallit markant. Svensk Hypotekspensions seniorlån inbegriper en 
skuldfrigaranti som innebär att kunden enbart kan bli skyldig försäljningspriset på bostaden. 
Skillnaden mellan kvarvarande skuld och försäljningspriset står Svensk Hypotekspension för. 
 
4.4 Allmänhetens uppfattning om seniorlån 
 
För att få en uppfattning om vad allmänheten anser om seniorlån gjorde vi en 
enkätundersökning som 100 slumpmässigt utvalda personer i åldern 20 år och äldre 
besvarade. De svarande fick efter en kortare introduktion om vad seniorlån är svara på 
huruvida de hört talas om seniorlån tidigare, om de skulle kunna tänka sig att använda sig av 
seniorlån, samt om de ansåg att lånet är bra eftersom äldre ges möjlighet att komma åt sina 
egna pengar eller dåligt eftersom de efterlevandes arv minskar. Bland de svarande var 61 % 
kvinnor och medelåldern bland dessa var 54,5 år. För de 39 % som var män var medelåldern 
47,8 år. 
 
4.4.1 Allmänhetens kännedom om seniorlån 
 
Av de tillfrågade visade det sig att 81 % inte hade hört talas om seniorlån tidigare. Männen 
visade sig bättre informerade då 33 % av de tillfrågade hade hört talas om produkten medan 
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enbart 11 % av kvinnorna kände till produkten. Snittåldern för kvinnorna som hade hört talas 
om lånet tidigare var 48 år medan motsvarande siffra bland männen var 54 år. 

Har du hört talas om Seniorlån?

Ja
Ja

Nej
Nej

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Man Kvinna

 
Diagram 7 . Allmänhetens kännedom om seniorlån. 
 
4.4.2. Allmänhetens inställning till att använda sig av seniorlån 
 
På en skala mellan 1 och 5 där 1 står för ”Nej, inte alls” och 5 för ”Ja, absolut” visade det sig 
snittet för huruvida man skulle kunna tänka sig att använda sig av seniorlån vara 3,62 bland 
kvinnorna och 3,36 bland männen. Nedan presenteras den enda motivering till varför man inte 
kunde tänka sig att använda sig av seniorlån samt ett urval av de motiveringar bland dem som 
skulle kunna tänka sig att använda sig av lånet. 
 
Motivering för att inte använda sig av seniorlån 
 
”Att låna är att vara satt i skuld! Det vill jag aldrig mer.” (Kvinna 55 år) 
 
Motiveringar för att använda sig av seniorlån 
 
”Ett flexibelt nytt sätt att ’belåna’ sin bostad. Tycker mycket om seniorlån.” (Man 44 år) 
 
”Jag tycker att det är positivt att äldre kan få leva bra. Att bli äldre medför många 
komplikationer varför allt som kan sätta guldkant på tillvaron är bra.” (Kvinna 22 år) 
 
”Ett bra alternativ när man har uppnått ålder där man ej kan ta ett vanligt lån.” (Kvinna 46 år) 
 
”Ett bra sätt att dryga ut en mager pension.” (Man 61 år) 
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Diagram 8. Allmänhetens inställning till att använda seniorlån. 
 
4.4.3 Allmänhetens åsikter kring lånets berättigande 
 
Av de svarande visade sig 93 % tycka lånet vara bra eftersom de äldre ges möjlighet att 
komma åt sina egna pengar. Ingen av de svarande tyckte att lånet var mindre bra då de 
efterlevandes arv minskar. 7 % hade blandade känslor för seniorlån och svarade att det fanns 
både för- och nackdelar med lånet. 
 
4.5 Långivarnas strategier för att möta efterfrågan 
 
När vi sammanställt resultatet från enkätundersökningen presenterade vi detta för långivarna 
och frågade dem om de hade åtgärder att vidta för att möta efterfrågan samt informera den 
seniorlånsovetande allmänheten. Eftersom svaren skiljer sig vitt åt har vi nedan valt att 
presentera respektive långivares åtgärder för sig. 
 
Folksam: Åtgärder finns men dessa är konfidentiella. 
 
FSB: Just nu marknadsför sig FSB aktivt mot PRO-föreningarna (Pensionärernas 
Riksorganisation). Man säger sig traditionsenligt ha ett gott samarbete med dessa. Vidare har 
bankkontoren möjlighet att bearbeta sina egna kunder. Detta kan exempelvis vara att den 
kundansvarige tar kontakt med sina kunder som är i den rätta åldersgruppen. Däremot finns 
det inga större kampanjer för hela landet inplanerade. 
 
Handelsbanken: Säger sig vara nöjd med dagens upplägg av ett lån i form av en livränta som 
utbetalning. Inga marknadsföringsåtgärder är planerade. Banken använder generellt sett lite 
marknadsföring och tror att kunderna kommer att fråga efter seniorlån i takt med att de får 
reda på att lösningen finns. 
 

 44



Nordea: Hittills säljs seniorlånet via rådgivarna på bankkontoren. Endast lite annonsering har 
förekommit. Framöver kommer man att öka den riktade informationen till yngre seniorer via 
bl.a. hemsidan. 
 
SEB: Man planerar att möta efterfrågan som finns. Bolån 65+ finns med i bankens 
marknadsplan. 
 
Sparbanken Finn: Banken har inga åtgärder planerade. Lösningen erbjuds då kunden 
efterfrågar den och man marknadsför den inte pga. etik- och moralskäl. ”Att marknadsföra att 
kunden ska låna pengar är känsligt.” (Gunilla Berthagen, Sparbanken Finn) 
 
Sparbanken Gripen: Man marknadsför produkten genom att vända sig till sina befintliga 
kunder. 
 
Svensk Hypotekspension: Hela verksamheten går ut på att möta efterfrågan. 
 
4.6 Jämförelsekalkyl 
 
För att kunna jämföra de olika långivarnas seniorlånslösningar konstruerade vi en kalkyl med 
olika exempel som vi lät respektive långivare svara på. Kalkylen var dock inte fullt 
applicerbar på samtliga lösningar eftersom långivarnas lösningar är utformade på olika sätt. 
Vi presenterar således endast de långivare som kan erbjuda en lösning respektive 
kalkylexempel. 
 
4.6.1 Grundförutsättningar 
 
Asta är 70 år. Hon bor i en bostadsrätt hon köpte 1980 för 150.000 och som idag har ett 
marknadsvärde på 1.000.000. Hennes pension räcker inte till för att göra det hon vill så hon 
önskar belåna sin bostadsrätt som idag inte är belånad. Anta att Asta alltid väljer rörlig ränta 
samt bortse från att räntan kommer ändras över tiden. Använd räntan för 2006-05-10. 
 
4.6.2 Exempel 1 
 
För att känna att hon fritt kan göra vad hon känner för vill hon få hela summan utbetald direkt 
i form av en klumpsumma. Hon önskar ta ett så högt lån som möjligt som ska återbetalas 
tillbaka först den dagen hon går bort. 
 
A) Hur mycket skulle hon kunna låna maximalt hos er och vilken löptid skulle hon då 
få? 
 
FSB: Asta skulle kunna låna 600.000 (60 % av bostadens värde) dvs. hon får ett Spintab-lån 
på 600.000 utbetalt direkt med en rörlig ränta om 3,04 % per 060510. Samtidigt får hon ett 
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Seniorlån om 223.016 med en räntesats om 4,00 %, som används för att betala räntorna på 
Spintab-lånet. Hennes totala skuld kommer då att uppgå till 823.016 om 10 år, då båda lånen 
förfaller till betalning. 
 
Nordea: Maxbelopp är 50 % av marknadsvärdet. I exemplet skulle Asta kunna låna 375 000 
kr (vilket motsvarar ett engångsbelopp på upp till 75 % av beviljad kredit). Med ränta på ränta 
blir total kredit 501 000 kr och krediten kan löpa i högst 7 år, därefter måste Asta betala 
räntorna med pensionsinkomsten eller lösa krediten. Om Asta betalar räntan med krediten så 
begränsas kreditbeloppet av löptiden och tvärtom. 
 
SEB: 290.000, löptid 15 år 
 
Sparbanken Finn: Maxbeloppet är 75 % av värdet dvs. 750.000 som hon kan ta 5 år 
amorteringsfritt med möjlighet till 5 år ytterligare förlängning osv. Upplupen ränta betalas 
under lånets löptid som vanligt. 
 
Sparbanken Gripen: Det beror på tiden. I 1 år: 94 % av 85 % som är maxbelåning dvs. 80 % 
eller 800.000. I 10 år 56 % av 85 % dvs. 47,6 % eller 476.000. I 35 år som är maxtid 13 % av 
85 % dvs. 11 % eller 110.000. 
 
Svensk Hypotekspension: 250.000 kr (25 % är maxbelåning vid 70-års ålder). Lånet är rörligt 
och löper tills Asta flyttar, säljer bostaden eller avlider. 
 
B) Hur länge skulle hon kunna låna 250.000 hos er? 
 
Folksam: 10 år. 
 
FSB: 10 år. 
 
Nordea: 17 år om hon betalar räntorna på krediten. 
 
SEB: 15 år. 
 
Sparbanken Finn: Detta är individuellt, men om kunden betalar räntorna löpande kan han/hon 
ha lånet i max 50 år. 
 
Sparbanken Gripen: 21 år (0,25 = 0,85/0,29 29 % ger 250.000 i vår tabell). 
 
Svensk Hypotekspension: Se A. 
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C) Om Asta efter 10 år vinner 1.000.000 på lotto och önskar lösa lånet på 250 000. 
1) Hur mycket är beloppet som hon ska återbetala (lån inklusive räntor)? 
 
Folksam: 250.000 kr plus periodens upplupna ränta, antingen under en månad eller under det 
senaste kvartalet. 
 
FSB: Asta har fått ett lån om 250.000 som en engångsutbetalning och därtill ett Seniorlån om 
92.923 för att betala räntorna. Den totala skulden kommer efter 10 år att uppgå till 342.923 
med ränteförutsättningarna enligt ovan. 
 
Nordea: Astas skuld med ränta på ränta är 380.200 kr efter 10 år. 
 
SEB: 495.362 kr. 
 
Sparbanken Finn: 250.000 kr plus periodens upplupna ränta. 
 
Sparbanken Gripen: 352.000 kr. 
 
Svensk Hypotekspension: 427.877 kr. 
 
2) Vad uppgår eventuella avgifter till? 
 
Folksam, FSB och SEB: Inga avgifter. 
 
Nordea: 60 kr per kvartal. Totalt 2.400 för 10 år. 
 
Sparbanken Finn: Uppläggningsavgift på 1.000 kr. 
 
Sparbanken Gripen: Uppläggningsavgift på 1.000 kr. 
 
Svensk Hypotekspension: Uppläggningsavgift på 4000. För bostadsrätter måste en 
värderingsman värdera bostaden – en avgift som kunden betalar. En aviseringsavgift på 100 
kr per år tas ut via autogirering för låneadministration och avisering. Ett trygghetsavtal hos 
Anticimex är obligatoriskt för villakunder och betalas av kunden. 
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4.6.3 Exempel 2 
 
Asta vet att hon har svårt att hålla i pengar och finner det därför lämpligare med en månatlig 
utbetalning. Vi vet inte hur gammal Asta kommer att bli. 
 
A) Vad blir den maximala månatliga utbetalningen? I hur många år kan hon få detta? 
 
Folksam: Vid en återbäringsränta på 4 % under utbetalningstiden blir beloppet 5.622 
kr/månad i tio år = 676.640 kronor. Vid 7 % återbäringsränta under utbetalningstiden tio år 
(Folksam har idag 6,5 %) blir månadsbeloppet 6.453 kronor. Totalt under tio år 774.360 
kronor. 
 
FSB: Hon kan få 4.000 per månad i 10 år. 
 
Handelsbanken: 4.200 kr i 10 år.  
 
Nordea: 930 kr i månaden under 25 år. Totalt kreditbelopp är 500 000 kr, varav kapital är 
279.068 kr och ränta är 214.932 kr. 
 
Sparbanken Finn: Om Asta lånar 750.000 kr och placerar dessa i en direktutbetalande 
livränta, så får hon minst 2.412 kr/mån i max 30 år. Eventuell återbäring tillkommer. 
 
B) Vad blir återbetalningsbeloppet om hon dör 80 år gammal? 
 
Folksam: 600.000 kr + eventuell ränta för sista betalningsperioden. 
 
FSB: 594.610 kr. 
 
Handelsbanken: 500.000 kr. 
 
Nordea: Asta får 930 kr/månad från krediten och hon avlider efter 10 år. 
Återbetalningsbeloppet blir 141.390 kr, varav kapital 111.600 kr och ränta 27.390 kr 
 
Sparbanken Finn: Vid dödsfall vid 80 års ålder fortsätter utbetalningen i 20 år till 
förmånstagarna eller placerar hon i en kapitalpension kan utbetalningen endast ske i 20 år och 
beloppet blir då minst 3.566 kr/mån. Vid dödsfall fortsätter utbetalningen resterande 
utbetalningstid till valda förmånstagare. 
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4.6.4 Exempel 3 
 
Asta belånar 20 % av sin bostads marknadsvärde (200.000) som hon tar ut som en 
klumpsumma då hon är 70 år. 5 år senare har bostadens värde ökat till 1.500.000. Asta vill då 
köpa en bostadsrätt till sin sonson och önskar belåna sin bostad maximalt tillåtet och ta ut 
summan som en klumpsumma. 
 
A) Hur mycket kan det nya lånebeloppet maximalt uppgå till? 
 
FSB: 420.000 kr. 
 
Nordea: 550.000 kr inkl ränta på ränta (50 % av 1.500.000 minus befintligt lån på 200.000). 
 
SEB: 230.000 kr. 
 
Sparbanken Finn: Detta är inte möjligt då kunden inte lånar till sig själv. 
 
Sparbanken Gripen: Samma sak här som i fråga 1. Individuellt beroende på hur länge hon vill 
låna. I 1 år. 957.100. I 10 år 472.600. 
 
Svensk Hypotekspension: 263.351 (525.000 – 261.649) 525.000 = 35 % av 1.500.000 och 
261.649 är vad lånet stigit på 5 år. 
 
B) När måste hon senast återbetala hela krediten? Vi vet inte hur gammal Asta kommer 
att bli. 
 
FSB: 10 efter utbetalningen av den andra krediten. 
 
Nordea: Om Asta bistår sonsonen med 265.000 kr så kan hennes kalkyl falla ut så här: löptid 
12 år, månadsbelopp från krediten 600 kr. Totalkreditbelopp efter 12 år är 549 700 kr varav 
kapital är 350.800 kr och ränta 196.000 kr. Nordea har krav på att engångsbeloppet får vara 
högst 75 % av beviljad kredit, resten ska tas ut månadsvis. Tanken med krediten är att den i 
första hand ska täcka löpande utgifter. 
 
SEB: Asta kan ha lånet kvar så länge hon lever. 
 
Sparbanken Gripen: Detta är individuellt. Se tidigare svar. 
 
Svensk Hypotekspension: Lånet är rörligt och löper tills Asta flyttar, säljer bostaden eller 
avlider. 
 

 49



4.7 Praktiskt ramverk 
 
I det praktiska ramverket ger vi läsaren en bakgrund till olika faktorer som har haft påverkan 
på seniorlånens utveckling.  Dessa faktorer kommer sedan att analyseras i kapitel 5. 
 
4.7.1 Bostadsmarknaden 
 
Bostadspriserna har efter bostadskrisen 1991-1992 kontinuerligt stigit. År 1996 samlades 
marknaden kring en gemensam statistik. Den bostadsrättsstatistik som tidigare gavs ut var 
uppdelad per aktör.57 För att ge en rättvisande bild av totalmarknaden har vi därför valt att 
presentera statistik från och med detta år. Priserna på bostadsrätter för hela landet ökade med 
omkring 250 % mellan 1996 och 2004. För villor och fritidshus var ökningen omkring 225 %. 
 

 
Diagram 9. Bostadsrättspriserna för hela riket 1996-2004. Källa: www.maklarstatistik.se 
 
Sett ur ett längre historiskt perspektiv har värdet på småhus och fritidshus ökat markant. Man 
kan jämföra detta med KPI (Konsumentprisindex) som ska spegla riksbankens inflationsmål 
om 2 % ± 1 % i inflation per år.58. År 2005 hade KPI stigit till 250 (1981 index 100), en årlig 
ökning med 3,9 % per år, medan småhusindex ökat till 387 (1981 index 100), en årlig 
värdestegring med 5,8 %. Motsvarande siffra för fritidshus är en årlig ökning med 6,6 %. 
 

                                                 
57  http://www.maklarstatistik.se/qoa.htm#2, 2006-05-26 
58 http://www.riksbanken.se/templates/News.aspx?id=2513, 2006-05-26 
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Källa: SCB Data t.o.m 2005  
Diagram 10. Fastighetsprisindex för småhus för permanentboende samt fritidshus jämfört 
med KPI. Index 1981 = 100. Källa: www.scb.se
 
4.7.2 Sveriges framtida befolkning 
 
Sveriges folkmängd förväntas öka med i genomsnitt 4,6 promille per år de närmaste 10 åren. 
Detta innebär att befolkningen kommer att uppgå till 9,44 miljoner år 2015 och 10,5 miljoner 
år 2050. Vidare ser vi att antalet äldre förväntas öka betydligt mer de närmaste åren. Mellan 
1994 och 2004 ökade antalet personer i åldrarna 65 år och däröver endast med 1 %. Det 
föddes ovanligt få barn under 1930-talet vilket inneburit att antalet pensionärer från detta 
årtionde är få. Under nästa 10-årsperiod kommer dock antalet att öka med 327.000 personer 
eller 21 % (årligen 1,9 %). Medellivslängden för män antas i prognosen öka från 77,7 år 2002 
till 83,6 år 2050. För kvinnor antas medellivslängden för samma period öka från 82,1 till 86,2 
år.59

 
4.7.3 Ett havererande pensionssystem? 
 
De ökade kostnaderna för den allmänna pensionen blir en allt större börda för kommuner och 
landsting. Under de närmaste åren går stora grupper av 40-talister i pension. Kulmen 
förväntas år 2015 och kommer att belasta resultatet för kommuner och landsting vilket i sin 
tur riskerar drabba verksamheterna i form av nedskärningar eller skattehöjningar. Detta 
innebär kostnader som framtida generationer kommer att få betala.60 År 2001 när överskottet i 
pensionssystemet togs i bruk uppgick det till 218 miljarder. År 2004 hade siffran minskat till 
9 miljarder kronor. Om dessa tillgångar fortsatt att minska under 2005 och utgjort en 
minuspost hade man varit tvungen att sänka pensionerna. I systemet finns nämligen en 

                                                 
59 Sveriges framtida befolkning 2005-2050, Reviderad befolkningsprognos från SCB, 
www.scb.se/statistik/BE/BE0401/2005A01/BE0401_2005A01_SM_BE18SM0501.pdf, 2006-05-29 
60 Pensionskostnad allt tyngre börda, Dagens Industri (2005-09-15) 
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inbyggd broms som minskar utbetalningarna så fort ett underskott uppstår.61 Ovanstående 
scenario inträffade dock inte under 2005 utan pensionssystemet gjorde ett överskott på 20 
miljarder kronor. Räddningen var att de tillgångar som finns i AP-fonderna, som fungerar som 
en buffert, ökade med 123 miljarder kronor. Utan denna ökning hade dock bromsen slagit till 
vilket skulle ha resulterat i sänkta pensioner.62

 
Det är dock inte enbart det allmänna pensionssystemet som ej fungerar riktigt som det ska. 
Enligt en debattartikel i Dagens Nyheter (2006-04-03) skriven av Alectas vd Tomas Nicolin 
och Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta, mörkar politikerna inför valet det hot mot de 
framtida pensionerna som finns. Enligt skribenterna kommer den sittande 
pensionsskatteutredningen att presentera en utredning i december 2006 med förslag om 
förändrade skatteregler vilka kommer att göra både det privata sparandet och tjänstepensionen 
betydligt mer kostsamma. Nicolin och Adolphson erfar att arbetsgivarnas avdragsrätt för 
tjänstepensioner kommer att begränsas kraftigt i syfte att öka skatteintäkterna och på så sätt få 
in mer pengar till statskassan i närtid. De menar också att det eventuellt finns planer för att 
avskaffa det privata pensionssparandet helt. 63

 
4.7.4 Attityder till att vara satt i skuld 
 
Svenskens attityd till att vara skuldsatt är något som förändrats över tiden. Tidigare har det 
varit en allmän uppfattning att ju äldre du är desto mindre skuld ska du ha och vid 
pensionstillfället ska du vara skuldfri. Fredrik Wennheden på FSB anser att 40-talisterna inte 
känner att man bara ska invänta döden utan att man ska unna sig saker. ”Det är inte självklart 
att föra över så mycket medel som möjligt till barn och barnbarn.” säger han. Peter Bjurenwall 
på Sparbanken Gripen instämmer i ovanstående uppfattning. "Seniorlån är ett nytt fenomen, 
som hos oss utvecklats först nu då 40- & 50-talister efterfrågat lösningen.” säger han. 
Inställningen till att vara skuldsatt hos villaägarna är lösare idag i och med att huspriserna har 
gått upp. Det finns således ett stort behov för produkten seniorlån. 
 
4.7.5 Myndigheternas nya syn på seniorlån 
 
Tidigare har det varit svårt för äldre med låga inkomster att få låna pengar eftersom bankerna 
gjort en sträng tolkning av kreditlagen. Den var så hård att Finansinspektionen för tre år sedan 
gick ut med ett PM och förklarade för bankerna att även lån till äldre med bostaden som 
säkerhet var fullt godtagbara.64 I PM:et framhäver Finansinspektion att de inte ser några som 
helst hinder med seniorlån utan anser att man ”bör pröva betalningsförmågan både utifrån 
förväntade utgifter och möjlighet att ta tillgångar i anspråk”65. Finansinspektionens åsikt 

                                                 
61 Kraftig dipp i svenska pensionssystemet, Dagens Industri (2005-04-13) 
62 AP-fonderna räddade pensionerna, TT  (2006-03-16) 
63 Nicolin Thomas & Adolphson Eva, Hotet mot pensionerna göms undan inför valet, Dagens Nyheter (2006-04-
03) 
64 Lucas Dan, Äldre erbjuds låna till dubbel ränta, Dagens Nyheter (2005-08-13) 
65 FI ser inga hinder med seniorlån, PM Finansinspektionen (2002-05-22) 
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varför bankerna varit så pass restriktiva kan läsas i bankrörelselagens § 13 där det står: 
”Kredit får endast beviljas om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 
låneförbindelsen.” Med detta menas att låntagaren måste kunna betala räntor och amortering 
samt kunna betala tillbaka lånet i sin helhet. Skillnaden i vad Finansinspektion och bankerna 
tidigare tolkat är att lånet skall kunna betalas tillbaka i sin helhet genom amorteringar under 
låntagarens livstid. Bankerna har således inte tagit i beaktande att låntagaren kan betala 
tillbaka lånet vid försäljning av bostaden. Det var detta Finansinspektionen ville klargöra 
vilket i förlängningen ledde till att bankerna till slut öppnade upp ögonen.66

 

4.7.6 Bankernas rekordresultat 
 
Sedan finanskrisen i början av 1990 har det gått rakt uppåt för bankerna resultat. De 
sammanlagda resultaten för bankerna i Sverige steg med 65 % mellan år 2003 och år 2004 
(diagram 11). För 2005 och 2006 är resultaten ännu högre. År 2005 redovisade enbart de fyra 
storbankerna ett rörelseresultat på 70,5 miljarder kronor och fortsätter vinstökningen i samma 
takt kommer vinsterna för 2006 bli omkring 90 miljarder kronor.67 Ett kommande högre 
ränteläge kommer dessutom att gynna bankerna ytterligare. När riksbanken höjer sin 
reporänta ökar bankernas ut- och inlåningsmarginaler på sin verksamhet vilket i sin tur leder 
till högre rörelseresultat.68  
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Diagram 11. Bankernas gemensamma rörelseresultat 1991 – 2004. Källa: Bank och 
finansstatistik 2005, Bankföreningen. 
 
 

                                                 
66 FI ser inga hinder med seniorlån, PM Finansinspektionen (2002-05-22) 
67 Aronsson Cecilia, Bankernas fenomenala vinstrekord, Dagens industri (2006-05-03) 
68 Högre ränteläge lyfter bankaktier, TT (2006-01-04) 
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5. Analys 
 
 
I detta kapitel redogörs för våra analyser av långivarnas seniorlån samt en jämförelse av hur 
förmånliga dessa produkter är för kunden. Vidare presenteras seniorlånets framtidsutsikter 
samt vår syn på den ökade konkurrensen. 
 
 

5.1 Faktorer till seniorlånets uppkomst i Sverige 
 
I och med att värdet på bostäder stigit kraftigt det senaste decenniet har utrymmet för belåning 
av bostäderna ökat markant. Samtidigt har en ökad medellivslängd och det stora antalet 40-
talister som snart går i pension givit upphov till att det svenska pensionssystemet i framtiden 
kan få svårt att fungera. Detta kan i sin tur leda till ett ökat behov av att nå det kapital som 
finns bundet i bostaden. Vidare har  40-talisterna en annan syn på att vara satt i skuld jämfört 
med tidigare generationer. Målet är inte längre att föra över så mycket medel som möjligt till 
arvingarna. Även myndigheterna har ändrat sin syn på skuldsättning. Efter bankkrisen var 
man mycket noggrann med att låntagaren hade inkomster som kunde betala lånekostnaden. 
Idag har myndigheterna lagt om fokus och förespråkar att långivaren även ser tillgången som 
en faktor när betalningsförmågan prövas. För bankerna innebär seniorlån ytterligare ett sätt att 
tjäna pengar och bygga vidare på sina rekordresultat.  
 

5.2 Vilka kostnader får kunden betala? 
 
De flesta låneinstitut väljer att inte ta ut någon uppläggningsavgift vid tecknandet av 
seniorlån. Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen tar ut 1.000 kr i uppläggningsavgift och 
ser ingen anledning till varför man inte skulle göra det eftersom det är en avgift som man 
alltid tar ut när man lägger upp en kredit. Svensk Hypotekspensions uppläggningsavgift är 
4.000 kr och tar även ut en aviseringsavgift (100 kr/år). Nordea har ingen uppläggningsavgift 
men tar 60 kr i kvartalet i kreditkostnad. Handelsbanken och Sparbanken Finn vars 
seniorlånslösningar inbegriper en livränteutbetalning tar ut en kostnad på 1 % av kvarvarnade 
belopp som ska utbetalas respektive 4 % på det insatta beloppet samt 0,8 % i årlig avgift. 
 
Beträffande värderingen av bostaden är detta en kostnad som långivaren brukar betala. Flera 
av långivarna värderar bostaden själva medan andra anlitar en värderingsman. SEB och 
Svensk Hypotekspension låter dock sina kunder såväl värdera bostaden som att bära 
kostnaden för värderingen. 
 
Vid beräkning av den effektiva räntan för ett lån inbegriper man ibland de avgifter som är 
förknippade med lånet. Vid seniorlån visar det sig dock att avgifterna får lite genomslag vid 
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beräkning av den effektiva räntan. Räknar man in de avgifter som Svensk Hypotekspension 
tar ut samt att räntan kapitaliseras kvartalsvis (vilket den också gör) uppgår den effektiva 
räntan vid ett lån på 100.000 till 6,0 % procent räknat på 10 år jämfört med 5,41 som är den 
rörliga ränta rensad från avgifter och kapitalisering som man tillämpar. Vid kortare utlåning 
får dock avgifterna betydligt större genomslag. Låt säga att personen som tecknat ett seniorlån 
avlider 4 månader efter tecknandet. Då uppgår den effektiva räntan till 23,6 %. Vid längre 
utlåning och framförallt större lånebelopp får avgifterna inte lika stor effekt på den effektiva 
räntan. Ovanstående resonemang bör således tas med en nypa salt. Genomsnittskunden 
förväntas ha lånet åtminstone 15 år69. 
 
För att på ett enkelt sätt kunna jämföra produkterna har vi räknat ut de totala kostnaderna för 
respektive produkt baserat på räntan per 2006-05-10. För att jämförelsen ska bli så korrekt 
som möjligt har vi använt den kortaste räntan hos de långivare som inte har någon rörlig ränta 
för seniorlån samt delat in långivarnas produkter i två grupper. Anledningen till detta är att 
hos de långivare som sätter in de utbetalda pengarna i en kapitalförsäkring ökar inte lånet med 
tiden vilket det gör för de lån där en checkkredit används eller där räntan löpande läggs på 
skulden. I diagram 12 jämförs de totala kostnaderna för respektive produkt hos de långivare 
där lånet ökar med tiden. I diagram 13 jämförs de totala kostnaderna för respektive produkt 
hos de långivare som sätter in pengarna i en kapitalförsäkring.70
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Diagram 12. Jämförelse av totala kostnaderna för de långivare där skulden ackumuleras eller 
där räntan betalas med hjälp av en checkkredit. 

                                                 
69 Nils Ingvarsson, Svensk Hypotekspension, 2006-06-07. 
70 Uträkningarna för jämförelsen av kostnader är baserad på rörlig eller 3-månaders ränta för samtliga långivare 
utom för SEB där den kortaste räntan på 1 år har tillämpats. 

 55



Total kostnad 10 år, Lån 800 000

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000

Folksam SHB Finn

K
os

tn
ad

 
Diagram 13. Jämförelse av totala kostnaderna för de långivare som erbjuder 
kapitalförsäkring. 
 
I jämförelsen för de långivare där skulden ackumuleras eller där räntan betalas med hjälp av 
en checkkredit ser man tydligt hur en högre ränta påverkar kostnaderna över tiden. För ett lån 
med löptid på 10 år är Svensk Hypotekspension betydligt dyrare än övriga långivare. I 
jämförelsen mellan de produkter som innefattar kapitalförsäkring ser man att Sparbanken 
Finns alternativ är det mest kostsamma för kunden. 
 

5.3 Hur mycket får kunden låna? 
 
De flesta långivare tillämpar en belåningsgrad på mellan 40 och 60 % av marknadsvärdet. 
Svensk Hypotekspension antar en mer återhållsam inställning och belånar endast 15 % till 
personer som fyllt 60 år med en höjning på 5 % per 5 år (dock max 45 % vid 90 år). 
Anledningen till att man har så låg belåningsgrad säger man vara pga. skuldfrigarantin som 
man lämnar till sina kunder. Institutet belastar således inte dödsboet om värdet på skulden 
skulle överstiga värdet på bostaden, något som övriga långivare gör. Sparbanken Finn och 
Sparbanken Gripen ser inga hinder i att belåna bostaden och belånar upp till 85 % av 
marknadsvärdet. Den förra poängterar dock att detta hittills inte inträffat utan att 
belåningsgraden vanligtvis ligger på omkring 30 % av marknadsvärdet. 
 
Hälften av de undersökta långivarna tillämpar inte några begränsningar beträffande lägsta 
eller högsta möjliga lånebelopp. Hos Folksam och SEB måste låntagaren minst låna 200.000. 
Dessa låneinstitut har dock inget maxbelopp som begränsar. Nordea lånar max ut 1.500.000 
medan Svensk Hypotekspension lånar ut mellan 100.000 och 3.000.000. 
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5.4 Hur gammal måste kunden vara? 
 
Minimiåldern för långivarnas seniorlån varierar mellan 55 och 65 år. De flesta långivare 
kräver dock att låntagaren är pensionerad. Handelsbanken och Sparbanken Finn tillämpar 
däremot ingen minimiålder. Den förra uppger dock att man enbart haft någon enstaka som 
varit under 65 år medan den senare inte haft någon kund som varit under 55 år. Enbart SEB 
tillämpar minimiåldern 65 år. 
 

5.5 Hur länge får kunden ha seniorlånet? 
 
Löptiden på seniorlån varierar stort mellan långivarna. Folksam, Föreningssparbanken, 
Handelsbanken samt kapitalpensionen hos Sparbanken Finn har alla en löptid på 10 år. 
Därefter görs en ny kreditbedömning varefter lånet antingen förfaller till betalning eller om 
utrymme ges förlängs, alternativt utökas. Nordea har nyligen utökat löptiden från 10 år till 25 
år. SEB tillämpar 30 år medan Svensk Hypotekspension inte har någon gräns utan lånet 
förfaller först då bostaden säljs eller långivaren avlider. Sparbanken Gripen för en aktiv dialog 
med kunden om hur länge denne önskar bo kvar i huset (bostadsrättsinnehavare kan inte ta 
seniorlån) och lägger sedan upp lånet med denna löptid dock högst 35 år. 
 

5.6 Hur kan kunden få ut pengarna? 
 
Varianterna av seniorlån är flera varför låntagaren initialt måste bestämma sig för hur han/hon 
önskar få kapitalet som finns bundet i bostaden utbetalt. För en del går vardagsekonomin 
knappt ihop varför ett månatligt tillskott utöver pensionen kan vara en bra lösning. Andra 
önskar renovera huset eller ge sig ut på en långresa och skulle istället föredra att få ut en 
klumpsumma direkt i handen. De kunder som tillhör den förra kategorin bör i första hand 
vända sig till Folksam, FSB, Handelsbanken, Nordea eller Sparbanken Finn vars produkter är 
inriktade på månadsvisa utbetalningar ofta i form av en kapital- eller livränta. Den senare 
kategorin kunder bör undersöka samtliga instituts lösning borträknat Folksam. 
 

5.7 Vilken ränta får kunden betala? 
 
Ränteprissättningen skiljer sig vitt åt mellan långivarna. Vi har valt att dels jämföra räntorna 
instituten emellan dels undersöka om instituten tillämpar andra räntor vid seniorlån jämfört 
med vanliga bolån. Folksam och Handelsbanken erbjuder sina seniorlånskunder samma ränta 
som bolånekunderna får. Vid kapitalförsäkringsalternativet hos Sparbanken Finn får kunderna 
samma ränta som vid vanliga bolån. Övriga låneinstitut tillämpar en högre ränta än 
bolåneräntan, ofta med motiveringen att seniorlånet innebär en högre risk för långivaren. 
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Anmärkningsvärt är dock att de tre ovannämnda instituten inte gör någon skillnad i 
riskkompensation varav Sparbanken Finn t.o.m. ser seniorlån som en helt riskfri lösning sett 
ur bankens perspektiv. Vidare konstaterar vi att SEB:s Bolån 65 + är den enda lösningen som 
tillämpar enbart bundna räntor. Då kunden här inte kan välja rörlig ränta kan eventuell 
ränteskillnadsersättning utgå. SEB har dock infört ett tak på ersättningen som innebär att 
ränteskillnadsersättningen högst får uppgå till 10 % av det belopp som kunden är skyldig 
banken, något som ingen av de andra bankerna erbjuder vid förtidslösen av bundna lån. 
 

5.8 Analys av risktagande hos de olika långivarna 
 
Den risk som långivarna tar beror på följande faktorer:  

• Hur stor belåningsgrad de tillåter. Ju högre belåningsgrad desto högre risk. 
• Hur länge de tillåter låntagaren att låna. Ju längre löptid desto högre risk. 
• Hur låntagaren får ut pengarna. Att ge ut pengarna i klumpsumma innebär högre risk 

än månadsbetalningar då man har större kontroll på pengarna med månadsbetalningar. 
• Om produkten ger låntagaren någon försäkring. 
 

Indirekt borde en högre risk återspeglas i en högre ränta. Marknadens högsta rörliga ränta har 
Svensk Hypotekspension som har en ränta på cirka 1,25 % över den näst högsta långivaren. 
Svensk Hypotekspension är även en av de långivare som har lägst belåningsgrad, mellan 15 
och 45 %. Däremot har man ingen gräns på hur länge låntagaren får ta lånet. Låntagaren får ut 
lånet i en klumpsumma och har en skuldfrigaranti som gör att han/hon aldrig kan få betala 
mer än vad huset är värt. Svensk Hypotekspensions produkt är väldigt lik SEB:s vilken ger en 
klumpsumma på upp till 40 % av bostadens värde i max 30 år. Trots produkternas slående 
likheter är SEB: s 1-års ränta cirka 1,5 % lägre än Svensk Hypotekspensions. Näst högst rörlig 
ränta har Nordea där man tillåter 50 % belåningsgrad i 25 år. Nordeas produkt är för kunden 
mycket lik FSB: s och Sparbanken Gripens produkter men dessa tillämpar lägre rörliga räntor. 
FSB tillämpar dock kortare bindningstid. Folksam, Handelsbanken och Sparbanken Finn är de 
långivare som erbjuder kunden utbetalning via kapitalförsäkring. Produkternas utformande är 
mycket lika varandra men Sparbankens Finns ränta är en aning högre. Att jämföra långivarnas 
seniorlånsräntor med deras vanliga bolåneräntor borde ge en fingervisning på vad den extra 
risk seniorlånet innebär och kostar kunden. Nordeas seniorlånsränta är 0,5 % högre än 
bolåneräntan, SEB har 0,40 – 0,50 % högre. FSB och Sparbanken Finn har en högre ränta för 
de kunder som väljer checkkreditalternativet medan Folksam (Ikanobanken) och 
Handelsbanken har samma räntor på bolån som för seniorlån. SEB motiverar sina högre 
räntor med det tak för ränteskillnadsersättnings som de har för sina kunder. Nedan presenteras 
långivarnas seniorlånsräntor och bolåneräntor för samtliga institut borträknat Svensk 
Hypotekspension som endast erbjuder seniorlån. 
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Ränta på Seniorlån Rörlig 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år 8 år 10 år 
Föreningssparbanken 4,00 / 3,04 3,65 - 3,85 - - 4,58 - - - 
Handelsbanken 3,65 3,05 3,50 3,85 4,15 - 4,58 - 4,87 - 
Folksam (Ikanobanken) - 2,98 3,48 3,82 4,09 4,35 4,53 4,74 - 4,93 
Nordea 4,15 Endast rörlig - - - - - - - - 
SEB - - 3,90 4,36 4,68 4,89 4,96 - 5,29 5,35 
Sparbanken Finn - 3,48 3,78 4,1 4,4 4,7 4,83 5,04 - 5,23 
Sparbanken Gripen 3,98  - 4,48 4,82 5,09 - 5,53 5,74  - 5,93  

Svensk Hypotekspension 5,41 Endast rörlig - - - - - - - - 

             

                      

Ränta på vanligt bolån Rörlig 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år 8 år 10 år 
Föreningssparbanken 3,04 3,65 - 3,85 - - 4,58 - - - 
Handelsbanken 3,65 3,05 - 3,85 - - 4,58 - - - 
Folksam (Ikanobanken) - 2,98 3,48 3,82 4,1 4,4 4,53 4,74 - 4,93 
Nordea Hypotek 3,65 3,05 3,5 3,85 4,13 4,4 4,59 - 4,9 - 
SEB Bolån 3,65 2,98 3,50 3,85 4,13 4,40 4,56 4,74 4,80 4,89 
Sparbanken Finn - 3,48 3,78 4,1 4,4 4,7 4,83 5,04 - 5,23 
Sparbanken Gripen Inga officiella räntor          

 
Tabell 5. Boräntor på villa & Seniorlånsräntor. Källa: www.di.se 2006-05-10 och 
information från respektive långivare. 
 

5.9 Analys av lösningarnas enkelhet samt långivarnas ansvar 
 
För de potentiella kunderna är det viktigt att den lösning som långivaren erbjuder känns rimlig 
och är enkel att förstå. För många pensionärer är det en känslig situation att skuldsätta sig. 
Sparbanken Finn trycker på att det är viktigt att träffa kunden och gemensamt hitta en lösning 
som känns bra för kunden och man har således valt att inte marknadsföra sig utan erbjuder 
lösningen först då kunden efterfrågar den. Detta förfarande anser vi vara mycket etiskt och 
moraliskt korrekt men frågar oss om det ändå inte kunde vara bra för kunden att få ta del av 
någon information innan man bokar in ett möte med en rådgivare. Att först få bilda sig en 
uppfattning utifrån den information som finns tillgänglig, i pappersversion eller elektroniskt, 
skapar trygghet för kunden som på så sätt får tid att vänja sig vid känslan att vara skuldsatt. 
Långivarna som aktivt marknadsför sina respektive produkter argumenterar givetvis för 
enkelheten i just deras lösning men frågan är hur moraliskt och etiskt korrekt 
marknadsföringen är. I konsumentkreditlagen finns kravet på god kreditgivningssed som 
syftar till att näringsidkaren ska visa återhållsamhet och måttfullhet i sin marknadsföring.71 Vi 
förordar att kunden enkelt ska kunna få tag i information om långivarens lösning och då såväl 
för- som nackdelar och inte bara ensidig information varefter individuell rådgivning kan vara 
lämplig. 

                                                 
71 Konsumentkreditlagen, KOVFS 2001:4 3.3.2 
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5.10 Analys av seniorlånens framtid 
 
Seniorlånen synes gå en ljusnande framtid tillmötes. Fenomenet har inte funnits på den 
svenska marknaden mer än några enstaka år men i takt med att kännedomen om lånet ökar 
hos allmänheten ökar även efterfrågan. Detta är något som låneinstituten uppmärksammat och 
de inser att de måste hänga med i utvecklingen av seniorlån och erbjuda kunden en fullgod 
lösning för att inte förlora honom/henne. Borträknat Handelsbanken och Sparbanken Finn har 
samtliga institut som erbjuder seniorlån en handlingsplan för att möta den ökade efterfrågan. 
Flera långivare har bara under de två månader vi studerat ämnet kommit med 
produktutvecklingar i form av sänkt minimiålder, ökad belåningsgrad och förlängd löptid. 
Dessa förbättringar vittnar om att långivarnas risker är lägre än vad man initialt beräknat. 
Dessutom funderar statliga bolaget SBAB också på att lansera ett eget seniorlån.72 För 
låntagarnas del innebär den ökade konkurrensen bättre produkter med bättre villkor. 
Bostadspriserna fortsätter att stiga, den tidigare skeptiska inställningen till att vara skuldsatt 
luckras upp och allmänhetens öppna inställning till att äldre borde kunna få njuta lite mer av 
livet på ålderns höst är också faktorer som bidrar till att seniorlånen kommer att öka. Vidare 
tror Lars Rutberg, bankjurist på Svenska Bankföreningen, att de avarter av seniorlån som 
finns i bl.a. Storbritannien och USA som ännu inte nått Sverige kommer att få svårt att 
etablera sig här eftersom de med största sannolikhet inte kommer att kunna uppfylla 
konsumentkreditlagens regler om kreditprövning. 

                                                 
72 Andersson Elisabeth, Många slåss om nya bolånen till seniorer, Sydsvenska Dagbladet (2006-03-25) 
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6. Slutsatser 
 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till i vår studie. Kapitlet 
avslutas förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 
 
Vi har i vår studie kommit fram till att låneinstituten ser mycket olika på de nya seniorlånen. 
De flesta menar att utlåningen innebär en högre risk och motiverar på så sätt en högre 
utlåningsränta än vid vanliga bolån medan ett fåtal är av den åsikten att seniorlån innebär 
lägre risk än vanliga bolån. Vi frågar oss också varför långivarna är så återhållsamma vid 
seniorlån. Långivarna är tydliga med att framhäva den värdestegring som kan komma att ske i 
bostaden som låntagaren belånar. Dock är långivarna inte lika tydliga med att förklara att 
låntagaren kan låna mer om bostaden stiger i värde. Den totala lånestocken för långivarna 
ökade med omkring 10 % mellan 2004 och 2005 medan bostadspriserna för hela riket ökade i 
raskare takt, omkring 11 %. Så länge bostadspriserna ökar mer än lånestocken torde det finnas 
utrymme för ytterligare belåning. Därutöver kan man diskutera om inte bankerna med sina 
rekordvinster kunde vara mindre återhållsamma i sin riskbedömning. I så fall skulle 
låntagaren kunna få samma belåningsgrad och ränta som vid ett traditionellt bolån, något vi 
anser vara rimligt. 
 
Vidare framhäver ofta bankerna tryggheten för kunden med att binda ränta. Men i en produkt 
för pensionärer anser vi att det snarare innebär en risk i att binda räntan. Verkligheten för 
äldre människor är att de inte vet hur länge de kommer att bo kvar i bostaden. Trots att ämnet 
är känsligt är det viktigt med en diskussion mellan långivare och låntagare om hur långe den 
senare beräknar bo kvar i bostaden samt vad som händer med pengarna om låntagaren av 
åldersskäl tvingas flytta eller skulle avlida. Att ha bundit räntan innebär endast problem för 
den äldre om den önskar flytta tidigare än tänkt och detta kan ofta bli en dyr historia då 
ränteskillnadsersättning kan uppstå. 
 
Våra slutsatser angående de tilläggsprodukter som Svensk Hypotekspension och SEB 
erbjuder i form av skuldfrigaranti och tak för ränteskillnadsersättning är att dessa enbart är till 
för att det ska se bra ut på pappret och kunna ge långivaren en anledning att ta ut en högre 
ränta. Hos Svensk Hypotekspension får du som 90 åring ta ett lån på 45 % av värdet på ditt 
hus (vilket är maxbelåning). Om 90-åringen bor kvar tills han blir 100 år, har lånet med 
dagens räntor stigit till cirka 77 % av bostadens marknadsvärde för 10 år sedan. Det krävs 
alltså ett fall i bostadens värde på mer än 23 % under denna 10-åriga period. Detta kan 
jämföras med den minskning som skedde på småhus under fastighetskrisen 1991-1993 på 
drygt 19 %, eller under en 10-års period där fastighetskrisen är inräknad 1988-1997 då 
priserna på småhus istället steg med drygt 28 %. Såldes krävs det både ett kraftigt fall på 
bostadspriserna och en lång livslängd hos låntagaren för att skuldfrigarantin ska komma i 
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närheten av att bli aktuell. Motiveringen för de höga räntorna kan man således ifrågasätta. 
SEB säger att anledningen till att deras seniorlånsräntor är högre än deras vanliga 
bolåneräntor beror på deras ränteskillnadsersättningstak. Detta är ett resonemang vi kan godta 
på riktigt långa perioder då ränteskillnadsersättningen kan bli stor om marknadsräntan går ner. 
Detta är dock inte aktuellt i dagsläget då det mesta tyder på att riksbanken planerar att höja 
styrräntan i ett antal steg vilket skulle leda till att kunden inte skulle få betala någon 
ränteskillnadsersättning såvida räntan inte gått ner igen när kunden löser lånet. Vi tycker 
därför att det vore bättre att ha detta som ett tilläggsval som kunden själv får välja om han vill 
ha eller inte. Det vi tycker är mest anmärkningsvärt är att räntan är högre även under de 
kortare perioderna. Att på 1 eller 2 år uppnå en ränteskillnadsersättning som uppgår till över 
10 % av den totala skulden hos långivaren är i praktiken omöjligt och därför kan garantin i 
praktiken heller aldrig gälla dessa lån. Således anser vi att SEB inte har något skäl till att på 
kortare perioder ta ut högre ränta för ett seniorlån än för ett vanligt bolån. 
 
Vidare kan vi konstatera att långivarnas uppfattning om risken med seniorlån sakta förändras 
över tiden. Flera långivare utvecklar sina produkter och sänker minimiåldern, ökar 
belåningsgraden och förlänger löptiden. Detta vittnar om att låntagarnas tidigare 
riskbedömning varit för hård. 
 
Allmänhetens uppfattning om seniorlånets berättigande tål också att kommenteras. Vår 
uppfattning innan undersökningen var att många skulle vara kritiska till låneformen som 
medför att arvet minskas. Så blev dock inte utfallet. Av de svarande visade sig 93 % tycka 
lånet vara bra eftersom de äldre ges möjlighet att komma åt sina egna pengar. Denna typ av 
svar gavs även av de yngre svarande. 
 
Vi kan även konstatera att den bild vi först hade av seniorlån – pantsättning av villa följt av 
utbetald klumpsumma – under studiens gång avsevärt förändrats. Idag vet vi att långivarnas 
produkter är mycket olika utformade, något som fått till följd att den jämförelse vi först 
hoppats kunna genomföra inte varit möjlig. Olikheten i produktutformandet gör det även svårt 
för kunden att jämföra de olika produkterna. Avslutningsvis önskar vi ge de personer som går 
i seniorlånstankar följande råd: 
 

• Reflektera först över hur du önskar få pengarna utbetalda. 
• Vidga vyerna och se vad andra banker än just din bank erbjuder. 
• Acceptera inte en högre ränta än hos ett vanligt bolån. 
• Bind inte räntan på några längre perioder då detta kan bli kostsamt vid förtidslösen. 
• Diskutera med dina arvingar innan du tecknar ett seniorlån. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Vi hade funnit det intressant att kvalitativt undersöka huruvida Svensk Hypotekspension kan 
kalla sin produkt just Hypotekspension. Långivaren erbjuder endast en 
klumpsummeutbetalning och inte ett månatligt tillskott, något som står i konflikt med 
definitionen för pension som en ”regelbunden inkomst”. Vidare undrar vi hur ovanstående 
långivare kan motivera sina högre räntor med att lånet är ”ett konsumtionslån”. För oss står 
seniorlånet betydligt närmre ett bolån där bostadens marknadsvärde belånas än ett 
konsumtionslån. 
 
Vidare hade det varit av stort intresse att undersöka huruvida kunden skulle kunna plocka 
russinen ur seniorlånskakan. Finns det någon möjlighet att ta ett lån hos den långivare som har 
den lägsta räntan och sedan placera pengarna hos det institut vars kapitalförsäkring har den 
bästa återbäringsräntan samt de lägsta avgifterna? Med denna uppsats i åtanke skulle 
författaren kunna välja ut de produkter från marknaden som var mest attraktiva för kunden för 
att sedan undersöka huruvida två eller flera produkter kunde kombineras. Författarna skulle 
således kunna konstruera en egen version av seniorlån som blev både billigare och bättre för 
kunden än vad marknaden erbjöd. 
 
Avslutningsvis anser vi att det om några år hade varit intressant att utföra en 
marknadsundersökning av hur seniorlånen etablerats på marknaden. Undersökningen skulle 
kunna behandla huruvida låntagarna tycker att produkterna fungerar samt om det kommit 
några andra upplägg av lånet än de som finns på marknaden idag. Denna undersökning skulle 
sedan jämföras med vår studie för att se hur marknaden förändrats. 
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8. Bilagor  

8.1 Enkätundersökning om Seniorlån 
 
Seniorlån är en ny form av lån för äldre personer som bor i villa eller bostadsrätt. På grund av 
höga fastighets- och förmögenhetsskatter räcker inte alltid pensionen till utan många tvingas 
att sälja sin bostad och flytta för att få ekonomin att gå ihop. Men nu finns en ny form av lån 
som frigör pengarna som finns i bostaden och ger den boende möjligheten att få bo kvar. 
Utbetalningen sker antingen genom en klumpsumma direkt eller genom månadsvisa 
utbetalningar. Låntagaren väljer själv vad pengarna ska användas till vilket kan vara allt ifrån 
att betala obligatoriska utgifter som skatter och avgifter till att sätta en extra guldkant på 
tillvaron exempelvis göra en jorden-runt-resa . Lånet betalas tillbaka när långivaren flyttar och 
säljer bostaden eller går bort. 
 
Man  Kvinna   Ålder:________år 
 
Fråga 1. 
Har du hört talas om seniorlån tidigare?  Ja  Nej 
 
Fråga 2. 
Är seniorlån något du skulle kunna                Ja, absolut     --- Nej, inte alls 
tänka dig att använda dig av?  5           4      3           2          1 
 
Motivering: 
 
 
 
 
 
 
Fråga 3. 
Genom de nya seniorlånen får äldre också en möjlighet att sätta en guldkant på tillvaron och 
använda de pengar som tidigare varit bundna i bostaden. Följden kan bli att arvingarna får 
ärva mindre när låntagaren dör eftersom en del pengar redan använts upp. Vad är din åsikt 
kring detta? 
 
Lånet är bra eftersom  Lånet är mindre Annan åsikt 
de äldre ges möjlighet  bra eftersom de  _____________________ 
att komma åt sina  efterlevandes  _____________________ 
egna pengar.   arv minskas.  _____________________ 
     _____________________ 
     _____________________ 
     _____________________ 
     _____________________ 
     _____________________ 
      
Ett STORT TACK för att du ville delta i studien som är en del av en magisteruppsats i 
företagsekonomi vid Ekonomihögskolan Lund. 
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8.2 Intervjufrågor 
 
Bank:  
Kontaktperson: 
Befattning: 
 
1. Hur länge har er produkt funnits på marknaden/ hur länge har ni erbjudit era kunder en 
lösning i form av seniorlån? 
 
2. Hur många av era kunder har seniorlån idag? 

a. antal: 
b. procent av era kunder: 

 
3. Hur kom det sig att ni valde att införa er produkt på marknaden? 
 
4. Vad kännetecknar er typiska kund (ålder, kön, civilstånd etc.)? 
 
5. Vad finns det för fördelar med seniorlån? 

a. för banken: 
b. för kunden: 

 
6. Vad finns det för nackdelar med seniorlån? 

a. för banken: 
b. för kunden: 

 
7. Vad tror ni arvtagarnas uppfattning är om seniorlån? 
 
8. Kan man kvitta reavinsten vid försäljning av huset mot de räntor som uppkommit under 
låneperioden? 
 
9. Vad tycker ni att det är ok/inte ok att kunden använder pengarna från ett seniorlån till? I 
t.ex. USA är detta reglerat. 
 
10. Har ni någon uppfattning om vad kunderna faktiskt använder pengarna till? 
 
11. Hur ser ni på om kunden belånar sin bostad för att investera/spekulera i aktier? 
 
12. Vilka perioder kan kunden binda räntan på? 
 
13. Vad skulle kunden få för ränta per 2006-05-10? 

a. fast ränta: 
b. rörlig ränta: 
c. Tar banken ut ett riskpålägg för seniorlån jämfört med vanliga bolån? Om ja, på hur 

mycket? 
 
14. Hur ser framtiden ut för er produkt? Kommer man att kunna se hybrider på marknaden? 
 
15. Kan förtidspensionärer beviljas lån innan de uppfyllt ålderskravet? 
 
16. Vad har ni för avgifter? Vad ska dessa täcka och är de rimliga? Hur betalar kunden dessa? 
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17. Hur ofta får kunden besked om sin skuld? 
 
18. Hur ser marknaden ut för seniorlån? Hur tror ni att den kommer se ut om 5 år?  
 
19. Kan någon annan teckna lånet genom fullmakt från låntagaren? 
 
20. Vad händer om den ackumulerade skulden på lånet överstiger värdet på huset? 

a. under låneperioden: 
b. vid lösen:  

 
21. När läggs räntan på lånet och när baseras nästa ränta på den nya skulden? 
 
22. Kan låntagaren belåna sin bostad ytterligare? 

a. hos er: 
b. hos andra långivare: 

 
23. Många förutspår att bostadspriserna snart inte kan stiga mer. Kommer ni att värdera om 
bostaden vid en eventuell bostadsprisnedgång och hur påverkas kundens befintliga lån? 
 
24. Vid vilka händelser har långivaren rätt att kräva in lånet i förtid? 
 
25. Hur räknar man fram skuldvärdet då man ska beräkna förmögenhetsställningen? 
 
26. Finns det möjlighet att flytta med sig lånet på den nya bostaden om låntagaren flyttar eller 
måste lånet lösas? 
 
27. Måste kunden värdera sin bostad och vem står i så fall för kostnaden? 
 
28. Vi har gjort en enkätundersökning med 100 svarande. Enligt den visade det sig att 81 % 
inte hade hört talas om seniorlån tidigare. Efter en kortare beskrivning visade sig att 93 % 
tyckte att lånet var bra eftersom de äldre ges möjlighet att komma åt sina pengar. Det tycks 
alltså finnas såväl ett informationsbehov som en efterfrågan för de nya lånen. Hur ser ni på 
detta? Har ni några åtgärder att vidta för att möta efterfrågan? 
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8.3 Seniorlånskalkyl 
 
Grundförutsättningar 
Asta är 70 år. Hon bor i en bostadsrätt hon köpte 1980 för 150.000 och som idag har ett 
marknadsvärde på 1.000.000. Hennes pension räcker inte till för att göra det hon vill så hon 
önskar belåna sin bostadsrätt som idag inte är belånad. Anta att Asta alltid väljer rörlig ränta 
samt bortse från att räntan kommer ändras över tiden. Använd räntan för 2006-05-10.  
 
Exempel 1 
För att känna att hon fritt kan göra vad hon känner för vill hon få hela summan utbetald direkt 
i form av en klumpsumma. Hon önskar ta ett så högt lån som möjligt som ska återbetalas 
tillbaka först den dagen hon går bort. 

A. Hur mycket skulle hon kunna låna maximalt hos er och vilken löptid skulle hon då få? 
B. Hur länge skulle hon kunna låna 250.000 hos er? 
C. Om Asta efter 10 år vinner 1.000.000 på lotto och önskar lösa lånet på 250.000. 

1. Hur mycket är beloppet som hon ska återbetala? (lån inklusive räntor) 
2. Vad uppgår eventuella avgifter till? 

 
Exempel 2 
Asta vet att hon har svårt att hålla i pengar och finner det därför lämpligare med en månatlig 
utbetalning. Om ni erbjuder era kunder denna lösning, hur mycket skulle hon maximalt kunna 
ta ut per månad. Vi vet inte hur gammal Asta kommer att bli. 

A. Vad blir den månatliga utbetalningen? I hur många år kan hon få detta? 
B. Vad blir återbetalningsbeloppet om hon dör 80 år gammal? 

 
Exempel 3 
Asta belånar 20 % av sin bostads marknadsvärde (200.000) som hon tar ut som en 
klumpsumma då hon är 70 år. 5 år senare har bostadens värde ökat till 1.500.000. Asta vill då 
köpa en bostadsrätt till sin sonson och önskar belåna sin bostad maximalt tillåtet och ta ut 
summan som en klumpsumma. 

A. Hur mycket kan det nya lånebeloppet maximalt uppgå till? 
B. När måste hon senast återbetala hela krediten? Vi vet inte hur gammal Asta kommer 

att bli. 
 

 71



8.4 Långivarnas produkter 

8.4.1 Folksam i samarbete med Ikanobanken 
 
Produktnamn: Seniorkapital 
Minimiålder: 60 år. 
Bostadsformer som innefattas: Villa, bostadsrätt, fritidsfastighet. 
Belåningsgrad: Max 60 % av marknadsvärdet.  
Löptid: 10 år. Därefter görs en ny kreditbedömning och antingen förlängs lånet eller höjs. 
Lånebelopp: Minimum 200.000 
Utbetalning: Pengarna som frigörs placeras i en kapitallivränteförsäkring eller kapitalpension 
med månadsvisa utbetalningar till låntagaren eller annan förmånstagare. Försäkringen har en 
traditionell förvaltning som garanterar 2,5 % utveckling men förvaltar Folksam bättre uppstår 
återbäring (återbäringsräntan per 2006-05-22: 6,5 %). 
Räntebetalning: Räntan betalas månadsvis eller kvartalsvis i efterskott. 
Räntesats: Kunden väljer mellan fast eller rörlig ränta eller en blandning av båda. 
Räntesats per 2006-05-10: 3 mån 2,98 % 

1 år 3,48 % 
2 år 3,82 % 
3 år 4,09 % 
4 år 4,35 % 
5 år 4,53 % 
7 år 4,74 % 
10 år 4,93 % 

Uppläggningsavgift: Betalas ej. 
Aviseringsavgift: Betalas ej. 
Övriga avgifter: Betalas ej. 
Övriga villkor: I och med belåning av bostaden så sänks förmögenhetsskattepliktigt belopp 
med lånets summa. Kapitalpensionen blir därefter förmögenhetsskattefri. Det finns möjlighet 
att teckna ny försäkring efter 10 år. 
 

8.4.2 Föreningssparbanken 
 
 
Produktnamn: Seniorlån 
Minimiålder: 58 år och pensionerad 
Bostadsformer som innefattas: Villa, bostadsrätt, fritidsfastighet. 
Belåningsgrad: Upp till 60 % av bostadens marknadsvärde. 
Löptid: Upp till 10 år. 
Lånebelopp: Inget minimi- eller maxbelopp. 
Utbetalning: a) Engångsutbetalning 

b) Månadsutbetalningar 
Räntebetalning: Räntan betalas löpande från kontokrediten. 
Räntesats: Vid engångsutbetalning kan kunden välja mellan rörlig ränta eller att binda den på 
1-12 år. Vid månadsutbetalningar kan endast rörlig ränta väljas. Vid månadsutbetalningar kan 
endast rörlig ränta väljas. 
Räntesats per 2006-05-10: Seniorlån:  4,00 % 

Spintab-lån (vid utbetalning av engångsbelopp):  
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2 mån rörlig: 3,04 % 
3 mån: 3,65 % 
2 år: 3,85 % 
5 år: 4,58 % 
12 år: 4,97 %  

Uppläggningsavgift: Betalas ej. 
Aviseringsavgift: Betalas ej. 
Övriga avgifter: Betalas ej. 
Övriga villkor: Bostaden måste vara fullförsäkrad under hela låneperioden. Om bostadens 
marknadsvärde tillåter kan lånet förlängas. 
 

8.4.3 Handelsbanken 
 
Produktnamn: Inget uttalat namn för lösningen men kallar det seniorlån 
Minimiålder: Ingen åldersgräns men har enbart haft någon enstaka som varit under 65 år. 
Bostadsformer som innefattas: Villa, bostadsrätt, fritidsfastighet. 
Belåningsgrad: Max 50 % av bostadens marknadsvärde. 
Löptid: 10 år. 
Lånebelopp: Inget minimi- eller maxbelopp. 
Utbetalning: a) Engångsutbetalning. 

b) Utbetalning månads-, kvartals- eller årsvis i form av en livränta. 
Räntebetalning: Räntan betalas löpande, vanligtvis månadsvis. 
Räntesats: Vid engångsutbetalning kan kunden välja mellan rörlig ränta eller att binda den på 
1-10 år. 
Räntesats per 2006-05-10: Seniorlån:  4,00 % 

Rörlig: 3,65 % 
3 mån rörlig: 3,05 % 
1 år: 3,5 % 
2 år: 3,85 % 
3 år: 4,15 % 
5 år: 4,58 % 
8 år 4,87 % 
10 år: 4,91 % 

Uppläggningsavgift: Betalas ej. 
Aviseringsavgift: Betalas ej. 
Övriga avgifter: Livräntan kostar 1 % av kvarvarande belopp som ska utbetalas. 
Övriga villkor: Vid engångsutbetalning krävs att låntagaren har 10.000 kvar efter 
räntebetalning men innan levnadskostnader och eventuell månadsavgift för boendet. Bostaden 
måste vara fullförsäkrad vid tecknandet av lånet. Om bostadens marknadsvärde tillåter kan 
lånet förlängas och eventuellt utökas efter de 10 åren. Räntan är förhandlingsbar och 
Handelsbanken gör inget påslag utan tillämpar vanlig bolåneränta. 
 

8.4.4 Nordea 
 
Produktnamn: Pensionskredit 
Minimiålder: 58 år 
Bostadsformer som innefattas: Villa, bostadsrätt och fritidshus. 
Belåningsgrad: Max 50 % av bostadens marknadsvärde.  
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Löptid: Max 25 år (har nyligen ändrats från 10 år). 
Lånebelopp: Max 1.500.000 kr. 
Utbetalning: Fast månadsutbetalning. Vid utbetalningstillfället kan upp till 75 % av krediten 
betalas ut i ett engångsbelopp (har nyligen ändrats från 30 %). 
Amortering: Ingen amortering görs under lånets löptid. 
Räntebetalning: Räntan betalas kvartalsvis. 
Räntesats: Endast rörlig. 
Räntesats per 2006-05-10: Rörlig: 4,15 %. 
Uppläggningsavgift: Betalas ej 
Aviseringsavgift: Betalas ej 
Övriga avgifter: Krediten kostar 60 kr i kvartalet i kreditavgift. 
Övriga villkor: - 
 

8.4.5 SEB 
 
Produktnamn: Bolån +65 
Minimiålder: 65 år. Om bostaden ägs gemensamt måste båda ägarna stå som låntagare. Den 
yngsta låntagaren måste ha fyllt 65 år. 
Bostadsformer som innefattas: Fastigheter och bostadsrätter. 
Belåningsgrad: 40 % av marknadsvärdet. 
Löptid: Max 30 år. 
Lånebelopp: Minst 200.000.  
Utbetalning: Klumpsummeutbetalning. 
Räntebetalning: Räntan läggs löpande på skulden. 
Räntsats: Fast ränta upp till 30 år. 
Räntesats per 2006-05-10: 1 år: 3,90 % 

2 år: 4,36 % 
3 år: 4,68 % 
4 år: 4,89 % 
5 år: 4,96 % 
8 år: 5,29 %,  
9 år: 5,33 %,  
10 år: 5,35 %,  
15 år: 5,50 %  
20 år: 5,52 % 

Uppläggningsavgift: Betalas ej. 
Aviseringsavgift: Betalas ej. 
Övriga avgifter: Bostaden måste värderas – en kostnad som kunden betalar med hjälp av 
lånet. 
Övriga villkor: Efter lånets löptid kan SEB förlänga lånet med fast ränta. Om totalskulden vid 
försäljningen överstiger husets marknadsvärde dras resterande skuld från övriga tillgångar 
eller läggs som en skuld på dödsboet. Eventuell skuld i dödsboet ärvs inte. Om låntagaren vill 
flytta går det bra att flytta med sig lånet förutsatt att den nya bostaden fyller SEB:s krav på 
säkerhet. Om den nya bostaden har ett lägre marknadsvärde måste delar eller hela lånet 
återbetalas. Fastigheten ska vara fullvärdesförsäkrad under hela lånetiden. Kunden kan 
förtidslösa lånet när han/hon vill. Eventuell ränteskillnadsersättning tillkommer som högst får 
uppgå till 10 % av det belopp som kredittagaren är skyldig banken. Det går bra att låna mer 
vid ett senare tillfälle om låneutrymme finns. Lägsta lånebelopp är då 100.000 kr. 
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8.4.6 Sparbanken Finn 
 
Produktnamn: Inget produktnamn 
Minimiålder: Ingen minimiålder. Vanligast personer som fyllt 55 och är pensionerad. 
Bostadsformer som innefattas: Fastigheter och bostadsrätter. 
Belåningsgrad: Normalt sett upp till 75 % för bostadsrätter och vissa fastigheter och 85 % för 
fastigheter belägna på ett bra läge. Känns dock avlägset att belåna till så hög grad. Vanligtvis 
upp till 30 %. 
Löptid: Ingen begränsning för kontokrediten. Vid kapitalpension binder kunden upp sig 5 
eller 10 år. 
Lånebelopp: Inget minimi- eller maxbelopp. 
Utbetalning: 1. Pengarna sätts in i en direktutbetalande kapitalförsäkring 

a. fondrelaterad placering 
b. ränterelaterad placering med en garanterad ränta på omkring 3 %. 
För utbetalningen betalar man räntorna på lånet. 

 2. Klumpsummeutbetalning i form av en kontokredit.  
Räntebetalning: Räntan betalas månadsvis på skulden. Vid kontokredit betalar kunden ränta 
för den utnyttjade delen av krediten.  
Räntsats: Fast eller rörlig. Vid kapitalförsäkringsalternativet tillämpas samma ränta som vid 
vanliga bolån. Vid kontokreditalternativet ges en något högre ränta (3.95 jämfört med 3.25 %) 
Räntesats per 2006-05-10: 3 mån rörligt: 3,48 % 
  1 år: 3,78 % 
  2 år: 4,1 % 
  3 år: 4,4 % 
  4 år: 4,7 % 
  5 år: 4,83 % 
  7 år: 5,04 % 

10 år: 5,23 % 
Uppläggningsavgift: 1.000 kr. 
Aviseringsavgift: Betalas ej. 
Övriga avgifter: På kapitalförsäkringen tas 4 % på inbetald premie ut i engångsavgift och 
därefter årligen 0,8 % förvaltningsavgift. 
Övriga villkor: KALP måste uppgå till 5.000 per person. Kalkylen brukar gå ihop eftersom 
man räknar in kapitalförsäkringsutbetalningen eller skapar en månatlig utbetalning från 
kontokrediten. Fastigheten ska vara fullvärdesförsäkrad under hela lånetiden. 
 

8.4.7 Sparbanken Gripen 
 
Produktnamn: Seniorlån 
Minimiålder: 55 år och pensionerad 
Bostadsformer som innefattas: Endast villafastighet. 
Belåningsgrad: Upp till 85 % av bostadens marknadsvärde. Man tillämpar sedan en tabell för 
att räkna fram hur mycket kunden kan få kontant och hur mycket som måste avsättas i en 
checkkredit för att betala de löpande ränteutgifterna. 
Löptid: Så lång tid som man kommer överens om att man skall bo kvar i huset och/eller hur 
mycket pengar man vill låna, dock max 35 år. 
Lånebelopp: Inget minimi- eller maxbelopp. 
Utbetalning: Klumpsummeutbetalning. 
Räntebetalning: Räntan betalas av checkkrediten månadsvis eller kvartalsvis. 
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Räntesats: Kunden kan välja fast eller rörlig ränta. Banken tillämpar en räntesats som baseras 
på den för tillfället gällande utlåningsräntan + 2 %. Kunden betalar procentuellt belopp på den 
utnyttjade checkkrediten.  
Räntesats per 2006-05-10: Rörlig: 3,98 % 
  1 år: 4,48 % 

2 år: 4,82 % 
3 år: 5,09 % 
5 år: 5,53 % 
7 år: 5,74 % 
10 år: 5,93 % 

Uppläggningsavgift: 1.000 kr. 
Aviseringsavgift: Betalas ej. 
Övriga avgifter: Betalas ej. 
Övriga villkor: Bostaden måste vara fullförsäkrad under hela låneperioden. Om bostadens 
marknadsvärde tillåter kan lånet förlängas. Diskussion förs med kunden hur länge han/hon 
önskar ha krediten. KALP-krav på 6.000 för ensamstående och 10.000 för par. 
 

8.4.8 Svensk Hypotekspension 
 
Produktnamn: Hypotekspension 
Minimiålder: 60 år 
Bostadsformer som innefattas: Villa och bostadsrätt. 
Belåningsgrad: 15 – 45 % av marknadsvärdet beroende på låntagarens ålder. 
Löptid: Lånet återbetalas då låntagaren säljer bostaden eller avlider 
Lånebelopp: 100.000 – 3.000.000. 
Utbetalning: Klumpsummeutbetalning. 
Räntebetalning: Räntan läggs löpande på skulden. 
Räntesats: Rörlig. 
Räntesats per 2006-05-10: Rörlig ränta: 5,41 % 
Uppläggningsavgift: 4.000. 
Övriga avgifter: För bostadsrätter måste en värderingsman värdera bostaden – en avgift som 
kunden betalar. En aviseringsavgift på 100 kr per år tas ut via autogirering för 
låneadministration och avisering. Ett trygghetsavtal hos Anticimex är obligatoriskt för 
villakunder och betalas av kunden. 
Övriga villkor: Man tillämpar en skuldfrigaranti – låntagaren behöver inte betala tillbaka mer 
än försäljningssumman även om skulden överskrider detta belopp. Bostaden måste vara 
fullförsäkrad under hela låneperioden. Villor och bostadsrätter måste ha ett marknadsvärde på 
minst 500.000 och fritidshus något högre. Kunden får inte belåna bostaden ytterligare hos 
någon annan långivare. Svensk Hypotekspension har en bevakning så att man får reda på om 
kunden tar ut nya pantbrev. På så sätt kan man debitera ränta på hela skulden. Återbetalning 
ska ske inom 8 månader från dödsfallet och 4 månader efter flytten. Möjlighet finns att låna 
mer vid senare tillfälle beroende på ränteläget och prisutvecklingen hos villor och 
bostadsrätter, dock minst 50.000 kr per gång. För ytterligare uttag av hypotekspension utgår 
halv uppläggningsavgift, 2.000 kr. ”Räntan är högre än ett vanligt bostadslån men lägre än ett 
konsumtionslån, säger Lennart Grabe. Och det här är inget bolån – det är ett 
konsumtionslån.”73

 

                                                 
73 www.n24.se/dynamiskt/privatapengar/did_10769130.asp 2006-05-17. 
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