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Pressmeddelande 2013-11-04 
 

Allt fler väljer kortaste bindningstiden på bolånet 
 
Andelen nya bolån med den kortaste bindningstiden fortätter att öka enligt SBABs 
månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner. I oktober var andelen 75 
procent, vilket var den högsta på drygt tre år. Samtidigt fortsatte skillnaden mellan 
boräntor med kort och lång bindningstid att öka när långa boräntor steg. Mellan ett 
bolån med tre månader och fem års bindningstid skiljer det nu en hel procentenhet. 
 
I oktober valde 75 procent av de nya bolåntagarna en bindningstid på tre månader på sitt 
bolån, vilket var en uppgång med 3 procentenheter sedan september. Senast andelen var så 
här hög var i augusti 2010 då tremånadersräntan låg kring 2,2 procent. Nu ligger den kring 
2,9 procent. Trenden att fler väljer den kortaste räntebindningstiden verkar därmed hålla i 
sig. Andelen ligger nu väl över genomsnittet för 2000-talet som ligger på 67 procent. 
 
Andelen som valde räntebindningstider i intervallet 1-4 år sjönk från 24 procent i september 
till 22 procent i oktober och andelen som valde räntebindningstider på 5 år eller längre 
minskade från 4 till 3 procent. Intresset minskade trots att räntorna bindningstiderna mellan 2 
och 10 år sjönk under månaden medan tremånadersräntan låg still. Populäraste valet bland 
de bundna räntorna var den ettåriga som valdes av 8 procent, samma andel som i 
september. 
 
– Allt fler bolåntagare väljer kortaste bindningstiden trots att långa räntor fortfarande är 
förhållandevis låga. Möjligen är det Riksbankens signaler om att det dröjer till slutet av 2014 
innan korta räntor ska börja gå upp som påverkar, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB. 
 
Andelen nya bolån tre månader, 1-4 år och 5-10 års bindningstid samt genomsnitt år 
2000-2013 
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Räntekänsligheten ökar 
Den ökade efterfrågan på kortaste bindningstiden har också slagit igenom i bolåntagarnas 
genomsnittliga räntebindningstid. Räntebindningstiden mäts i månader och är ett bra mått på 
hur stor ränterisk som bolåntagarna är exponerade för. Ju kortare räntebindningstid desto 
snabbare effekt får ränteförändringar på den räntekostnaden. I genomsnitt har 
räntebindningstiden för nytecknade bolån legat på 14 månader, räknat sedan 2000. I oktober 
var den under 10 månader, en markant nedgång jämfört med tidigare månader. 
 
– Efter ett par år där bolåntagarna dragit ned lite på ränterisken verkar det nu som om att de 
det senaste året återigen blivit mer beredda att öka risktagandet. Med tanke på skuldernas 
storlek och risken för stigande räntor är det lite oroväckande, säger Tor Borg.  
  
Genomsnittlig räntebindningstid för nytecknade bolån 

 
 
Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider 
 

Bindningstid 2011 2012 aug-13 sep-13 okt-13 

3 månader 63 63 72 72 75 
1-4 år 34 33 25 24 22 
5-10 år 3 4 4 4 3 
Totalt 100 100 100 100 100 
 
Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär. 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Tor Borg, Chefsekonom SBAB 
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se, twitter.com/Tor_Borg 


