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Om Hypotekspension®

• Ett sätt för pensionärer som äger sin bostad att få 

mer att leva av

• Räntan läggs till skulden och betalas då kunden 

flyttar eller dör

• Ingen amortering



Målgrupp

• 60-85 år

• Äger en bostadsrätt eller villa sedan länge

• Varit med i prisracet – relativt lågt belånade

• Ofta lägre eller normal pension

• Ensamstående bostadrättsboende 

överrepresenterade



Svensk Hypotekspension

• Bostadskreditinstitut som startade 2005

• Sedan 2019 ägt av Nordax Bank

• 15 medarbetare

• Lånestock 4,7 miljarder kronor, 7 000 

aktiva kunder



Bransch/konkurrens

• Storbankernas vanliga bolån för dem som 

kan få

• En ny aktör med samma lånekonstruktion 

”kapitalfrigöringskredit”

• Låna av barn eller bekanta, annars sälja 

och hitta mindre bostad 

• (Tidigare ”seniorlån” nedlagda efter 

omfattande kritik)



Nytt okänt företag med ny okänd tjänst

• Informationsmöten viktiga första åren

• Idag räcker web och telefon

• Samma budskap – länge

• Repetera viktiga produktfakta – många gånger 

Lärdom 1: Mottagaren tycker aldrig att du är tjatig, bara chefen



Inga jämförbara konkurrenter

Plus

• Ensam om ”low hanging fruit”

• 100 % marknadsandel (!) 

• ”First mower”, ”originalet” – bra budskap att 

ha i bagaget  

Minus

• Ingen draghjälp – bygga marknad själv

• Monopolstämpel

• Media ointresserade

• Svårare att etablera trovärdighet



Bygga varumärke eller sälja? Eller både och?

Lärdom 2: Hjärnan är inte lika fyr(tre)kantig som AIDA-modellen. Varje 

kommunikationssignal påverkar både upplevelsen av varumärket och
köpviljan. 



Budskap, tilltal

• Använd mottagarens språk

• Rakt och tydligt

• Transparens, etik och hederlighet

• Glädje!

Lärdom3: Pensionärer är och betraktas som särskilt 

svaga konsumenter. Försök aldrig mörka något.



Hur tilltalar man en 72-åring? 

Lärdom 4: Pensionärer skäms inte över att kallas pensionärer, 

de kan duas och de vet att de kommer att dö



Mediemix



Medielandskapet 1 

• Dramatiska förändringar i tittande på tablå-TV:

Daglig räckvidd, alla kommersiella kanaler

Kostnaden för att nå 60+ har minskat
Kostnaden för att nå 15-39 åringar har 2-3dubblats

15-24 år 25-39 år 60 +

2013 55 % 72 % 79 %

2019 22 % 37 % ?

15-24 år 25-39 år 60 +

74 114 137

25 47 157

Tittande per dag, minuter



Medielandskapet 2 

• Dramatiska förändringar i läsning av pappersmorgontidnngar:

Daglig läsning DN/Svd/GP/SydSV, tusental läsare

Kostnaden för att nå 65-80-åringar har mer än halverats
Kostnaden för att nå 15-34 åringar har gåt ner 25 %

25-34 år 65-80 år

2013 205 442

2019 130 440



TV, några tips

• Längre filmer ger bättre effekt, per krona

• Även småkanaler kan funka

• Ta hjälp av proffs när du köper space

• Humor är inte den enda vägen

• Texta?

Lärdom 5: TV-mediet fortfarande mycket effektivt för

att nå äldre – men det är lätt att gå fel 



Print, några tips

• Helsidor mest prisvärda

• Glöm prislistan

• Testa native

• Var inte rädd för långa texter, pensionärer kan och vill läsa

Lärdom 6: Helsidor har blivit så billiga att mindre format är ointressant



DR, några tips

• Generellt tas adresserade DR-brev emot väl

• Svarskuponger funkar

• Inte för många inlagor



Always on ersätter kampanjtänk

”I varje ögonblick finns det 10 personer som är på jakt  

efter din tjänst– och i nästa ögonblick är det 10 andra”

Lärdom 7: Du behöver synas i varje ögonblick



Nätet och hemsidan är ovärderliga- men inte för alla

Andel som har tillgång till internet hemma:

97 % av 66-75-åringar 

56 % av 75 +

70 % av våra kunder

Andel som har e-post:

85 % av 70-80-åringar

Lärdom 8: Många äldre är inte internetanvändare så du

behöver använda även broschyrer och vanlig post



Dålig press smittar, och finns kvar på nätet

• Sämre varianter ”seniorlån” drabbades av negativa skriverier

• Smittade oss

• Svårt nå ut med positiva vinklar

• Artiklarna ligger kvar på nätet, trots direkta sakfel

Lärdom9: Journalister är dåliga på att erkänna misstag så gör allt

du kan för att det ska bli rätt första gången



Alla pensionärer gillar inte dragspelsmusik

• Pensionärer är olika – det var de redan när de var 40 

• Det finns bra verktyg för att ringa in din målgrupps särart

Lärdom 10: Pensionärer är vanliga människor – fast äldre



Varumärkeskännedom i kärnmålgruppen

Nytt okänt företag med ny okänd tjänst

45 %

på 13 år

0 %


