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Bolåntagarna reagerade direkt på Riksbankssänkning 

Andelen nya bolån med rörlig ränta ökade oavbrutet under andra halvåret 2013 fram 
till november. Riksbankssänkningen i december innebar dock en vändning till förmån 
för bindningstider på ett till fyra år enligt SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till 
privatpersoner.  
 
Riksbankens räntesänkning och nya ränteprognos för kommande år innebar sänkta boräntor, 
vilket fick stort genomslag på de kortare bundna räntorna. Bolåntagarna reagerade direkt på 
detta och andelen som valde boränta med ett till tre års bindningstid ökade från 20 till drygt 
23 procent. Eftersom Riksbankens ränteprognos stäcker sig tre år framåt i tiden framträder 
en bild av rationella och pålästa bolånekunder som väntat sig en räntesänkning.  
 
– Bolåntagarna som kollektiv verkar ha förutsett Riksbankens sänkning och nya lägre 
ränteprognos, det gör att fler kan utnyttja de förmånliga bundna räntorna som sänkningen i 
mitten av månaden innebar, säger Andreas Leifsson, analytiker på SBAB. 
 
 
Andelen nya bolån tre månader, 1-4 år och 5-10 års bindningstid samt genomsnitt år 
2000-2013 
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Fortfarande hög andel lån med kort bindningstid 
Under en lång period har den genomsnittliga bindningstiden legat under genomsnittet.  
Skiftet till dominans för lån med korta bindningstider inträffade i samband med finanskrisen 
vilket drevs på av de kraftiga sänkningarna av reporäntan 2008 och 2009.  
 
Trots att tvåårsräntan låg under den rörliga tremånadersräntan under hela perioden augusti 
2011 till december 2012 (vilket är en unik händelse) fortsatte den genomsnittliga 
bindningstiden att vara relativt låg.  
 
– Bolånetagarna har vant sig vid rörlig ränta, den trygghet som långa bundna räntor tidigare 
gav verkar inte längre upplevas som nödvändigt. Ökningen för bundna bolån i december kan 
möjligen vara början på en viss uppgång för dessa lån men är knappast första steget till 
forna höga nivåer, säger Andreas Leifsson, analytiker på SBAB. 
  
Genomsnittlig räntebindningstid för nytecknade bolån, 2000 - 2013 

 
 
Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider 
 

Bindningstid 2011 2012 okt-13 nov-13 dec-13 

3 månader 63 63 75 75 73 
1-4 år 34 33 22 21 24 
5-10 år 3 4 3 3 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: 
Andreas Leifsson, analytiker SBAB 
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se 
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