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Det här är den tredje delen i rapporten Medelklass 
utan medel. Den belyser den ekonomiska trygg
hetens ojämna fördelning i en tid då sparkvoten 
totalt sett ökat i landet. Rapporten bygger på 
 intervjuer med 3 000 personer  mellan 18–65 år. 



2

Lånesituationen

En viktig aspekt som påverkar den ekonomiska tryggheten, utöver spar
situationen, är hur ens belåning ser ut. Det här avsnittet ger en överblick 
av gruppens belåning: till vilken grad man är belånad, vilken typ av lån  
och hur stora lån man har. Undersökningen visar att individer mitt i livet, 
2539 år, är de som är mest och högst belånade. Det framkommer också 
att unga låntagare har bristfällig överblick av sin lånesituation.

3.1  Tre av fyra är belånade och bostadslån  
är vanligaste formen av lån

Det är ungefär 75 procent som har någon 
form av lån och det är lika vanligt bland män 
och kvinnor att vara belånade. Bostadslån är 
den vanligaste typen av lån och 38 procent av 
de tillfrågade har endast bostadslån. 

Det är betydligt vanligare bland unga att 
ha lån som inte är bostadslån, jämfört med 
andra åldersgrupper. Det här är naturligt i 
och med att studielån ingår i den kategorin. 
Amortering är vanligt och 80 procent av de 
tillfrågade amorterar sina lån. I åldersgruppen 
2024 år är amorteringen lägst och endast  
33 procent svarar att de amorterar.

3.2  Ändrad konsumtion framförallt för  
kvinnor och unga om räntan stiger 

Ungefär 40 procent av de tillfrågade svarar 
att deras konsumtionsvanor skulle behöva 
ändras om räntan steg med 3 procentenheter. 
Bland de yngre åldersgrupperna skulle effek
ten av en räntehöjning bli mer kännbar än hos 
40–69åringarna. Det finns även en signifikant 
könsskillnad. Bland männen skulle hela 67 
procent klara att leva med en oförändrad 
standard vid en räntehöjning medan motsva
rande siffra för kvinnorna är 52 procent. Sta
tistik från Finansinspektion en visar att 75 pro
cent av hushållen har en räntebindningstid på 
under ett år3, vilket gör att premisserna för 
mångas utgifter kan ändras inom en relativt 
kort tidshorisont.

 Ja, endast bostadslån 38 %
  Ja, andra lån än bostadslån, till exempel 

smslån, lån till kapitalvaror eller studie
lån 17 %

 Ja, både bostadslån och andra lån 18 %
 Nej, inga alls 25 %
 Vet ej/kan ej svara 2 %

Har du några lån?

3  Finansinspektionens rapport  
”Den Svenska Bolånemarknaden 2016”
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3.3 Åldersgruppen 25-39 år är mest belånade 
Åldersgruppen 2539 år sticker ut som den 
grupp där flest är belånade. Här har 80 pro
cent någon form av lån och 27 procent har 
både bostadslån och andra lån vilket är väsent
ligt högre än motsvarande siffra i övriga ålders
grupper. Utöver att den här gruppen har en 
större andel lån, har de dessutom störst lån. 
Deras medianlån är större än övriga ålders
gruppers, både med och utan bostadslån in
räknat. Det kan ses som naturligt att individer 
som är mitt i livet, som investerar i bostad, 
men som samtidigt inte nått särskilt högt upp 
på lönestegen, är de som har störst behov av 
att ta lån. Samtidigt är det viktigt att det finns 
en medvetenhet kring den här gruppens eko
nomiskt utsatta situation. 

3.4  De yngsta har dålig koll på  
sin lånesituation

Åldersgruppen 2024 år är i lägre grad belå
nade men har anmärkningsvärt dålig överblick 
av sin lånesituation. En av fem svarar att de 
inte vet huruvida de amorterar eller inte. Bland 
de 20–24åringar som har lån som inte är bo
stadslån svarar var fjärde att de inte vet hur 
stora lån de har. Det finns alltså ett behov för 
ökat stöd till unga att få bättre koll på sin 
ekonomiska situation. I synnerhet i takt med 
att dyra smslån och liknande blir allt vanligare.

3.5  De flesta ser ljust på sin framtida ekonomi 
Trots de, till viss del, oroväckande siffrorna 
som framkommer i undersökningen visar även 
resultaten att en stor majoritet ser positivt 
på sin framtida ekonomi. 69 procent av de 
tillfrågade ser ganska positivt eller mycket 
positivt på sin ekonomiska framtid. 22 procent 
är neutralt inställda och det är bara 8 procent 
som har en ganska eller mycket negativ utblick 
på framtiden. Värt att notera är att gruppen 
2539 år, som undersökningen visar har en mer 
utsatt ekonomisk situation än övriga, är den 
åldersgrupp som ser mest positivt på fram
tiden. I den gruppen är det hela 80 procent 
som ser ganska eller mycket positivt på sin 
ekonomi i framtiden.

Andel med lån per åldersgrupp
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 20–24 år      25–39 år      40–69 år

 Mycket positiv 21 %
  Ganska positiv 48 %
 Varken positiv eller negativ 23 %
 Ganska negativ 6 %
 Mycket negativ 2 %

Vilken syn har du på din framtida ekonomi?


