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Abstract 
 

This bachelor thesis has been produced at the Department of Infrastructure, Building and Real 

Estate Economics at the Royal Institute of Technology in Stockholm. 

We have investigated the interest rate sensitivity of a first time buyer of an apartment located 

in central Stockholm, given certain criteria. When we graduate we will be potential buyers of 

the kind of apartment that we have investigated, it is therefore extra interesting for us to write 

about.  

The idea of this paper is to examine what potential income you will receive as an engineering 

graduate and then describe what happens when you take a loan to buy an apartment in a rising 

interest rate market. To broaden the investigation we have widened our salary range, thus this 

will include more groups than just recent engineering graduates.  

The type of apartment we have selected to include in the investigation consists of one room 

and a kitchen. We have then done research on average sales prices and tenant association fees 

with data from one of the major real estate agents in central Stockholm.  

To investigate the interest rate sensitivity we have, with help from our former tax law teacher, 

made a model to calculate net monthly salary with certain interest rate costs. We have also 

included calculations on normal living expenses to get a more accurate reflection of the 

interest rate sensitivity.  
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The investigation showed that the graduate engineering student wasn’t granted a loan due to 

current bank loan policies in Sweden - the banks required further loan security. In our 

calculations we came to the same conclusion as the banks, the graduate was too rate sensitive. 

 

In the higher salary ranges, in which the banks were willing to grant a loan, we could 

conclude that there is sensitivity to higher interest rates, but it is not extremely high.  Our 

conclusion is that consumers probably prioritize to live in the inner city very much, thus 

accepting high loan related costs. They are probably willing to compromise other 

consumption, or raise their disposable income when the interest rate goes up just to be able to 

live in the inner city, in this case Vasastan. 
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har utförts på institutionen för Infrastruktur, avdelningen för Bygg- och 

fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Vi har undersökt hur räntekänslig en förstagångsköpare av en bostadsrätt i centrala Stockholm 

är, givet ett antal kriterier. Vi är själva studenter som efter examen är potentiella köpare av en 

bostadsrättslägenhet och därför är detta ämne av stort intresse för oss. Vi har tagit reda på 

ungefär vilken inkomst man kan tänkas ha som nyutexaminerad teknolog och sedan redogöra 

för vad som händer när man tar ett lån vid ett bostadsrättsköp samt om räntesituationen 

förändras. Vi vill också redogöra för de rutiner och regler som bankerna har när det gäller 

bolån i dagsläget. För att bredda undersökningen har löneintervallet justerats så att det 

innefattar fler målgrupper än bara teknologer. Lägenheten vi undersökt består av ett rum samt 

kök och vi har beräknat ett medelvärde för försäljningspris samt avgift.   

För att undersöka räntekänsligheten har vi med hjälp från vår före detta skatterättslärare gjort 

en kalkylmodell för att beräkna hur mycket av nettomånadslönen som man lägger på sitt 

boende givet en viss ränta. Vi har i en del av arbetet även valt att lägga till normalbelopp för 

levnadskostnader för att visa en mer rättvis bild av räntekänsligheten. 

Det vi kommit fram till är att en nyutexaminerad teknolog inte beviljas ett lån om man inte 

har en borgensman eller medlåntagare. Bankerna anser att man är för räntekänslig, vilket även 

vår kalkyl visar. I de högre löneintervallen som vi undersökt, där bankerna beviljar ett lån, 
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kan man konstatera att det finns en räntekänslighet men att denna inte är extremt hög. 

Slutsatsen som dras är att konsumenterna antagligen prioriterar boendet i innerstad väldigt 

högt, eftersom man har stora boendekostnader. Man är antagligen beredd att göra avkall på 

annan konsumtion, alternativt höja sin disponibla inkomst om räntan går upp för att kunna bo 

i Vasastan. 
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1. Introduktion 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vi har intresserat oss för vilka privatekonomiska följder ett köp av en bostadsrätt i centrala 

Stockholm får. Vi är själva studenter som efter examen är potentiella köpare av 

bostadsrättslägenheter och därför är detta ämne extra spännande för oss att skriva om. 

Vid köp av bostadsrätt står man inför ett stort ekonomiskt åtagande som kan innebära risker. 

Eventuella risker med bostadslån är också ett aktuellt ämne i dagens samhälle, i synnerhet i 

media. Tidningar som till exempel ”Dagens Industri” och ”Dagens Nyheters” har i sina 

ekonomisidor publicerat flertalet artiklar där man spekulerar om en eventuell prisbubbla på 

bostadsrättsmarknaden och om utlåningen till bostadsrätter varit för frikostig (Dagens 

Industri, 2011).   

Efterdyningarna av den amerikanska ”sub-prime1”-krisen 2008 har gjort att styrräntan sänkts 

till historiskt sett mycket låga nivåer och man spekulerar nu om vad som kommer hända när 

styrräntan höjs igen. 

I Riksbankens penningpolitiska rapport för fjärde kvartalet 2010 går det att läsa; 

”Bostadsinvesteringarna, som ökat kraftigt i början av året, fortsätter att utvecklas starkt. Låga 

räntor och en hög efterfrågan i förhållande till utbudet talar för att investeringarna i bostäder 

stiger de kommande åren.” (Riksbanken, 2010, s.16).  

                                                           
1

”Vid subprimelån ges lån i förhållande till värdet på de tillgångar som belånas, men ingen bedömning 

görs av låntagarens betalningsförmåga.” (Wikipedia, 2011) 
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Diagram 1. Källa: Statistikcentralen 

Diagrammet över hushållens bostadskrediter visar på ett stigande bestånd, i en marknad med 

stigande bostadsrättspriser och ofta högre finansieringsbehov. I kombination med detta har 

riksbankschefen Stefan Ingves i riksdagens finansutskott den första mars i år, gjort uttalandet; 

”Riksbanken har i sitt penningpolitiska arbete höjt reporäntan ett antal gånger och fler 

höjningar är prognostiserade, vilket också påverkar bostadsmarknaden. Finansinspektionen 

har gett en rekommendation om en maximalt tillåten belåningsgrad, ett lånetak. 

Bankföreningen har gett rekommendationer om krav på amortering på nya bolån.” (Ingves, 

2011).  
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Diagram 2. Källa: Riksbanken 

Ovan ser vi den prognos av reporäntan som Riksbanken så tydligt förmedlat i media. De 

positiva konjunkturtecken som Sverige uppvisat efter finanskrisens botten, flaggar för att det 

nu handlar om att motverka inflation och en överhettad ekonomi.  

Vi vill redogöra för hur en låntagare påverkas när ränteprognos blir verklighet och hur de nya 

regleringarna med till exempel lånetak och amorteringskrav inverkar. 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur räntekänslig en förstagångsköpare av en bostadsrätt 

i centrala Stockholm är. I arbetet har vi valt att utgå ifrån en nyutexaminerad civilingenjör, 

detta för att göra arbetet genomförbart, men även för att vi idag själva studerar till teknologer. 

Utifrån en ekonomisk kalkyl kan vi undersöka om personen har råd att bosätta sig i centrala 

Stockholm och hur mycket pengar personen faktiskt har kvar efter levnadskostnader och 

studielån.  

 

Rapporten kan ses som ett förarbete till en större studie om en eventuell bostadsprisbubbla på 

Stockholms bostadsrättsmarknad. Detta då arbetet för ett högaktuellt resonemang kring detta 

ämne. 

 

 

1.3 Metod 
 

Vår metod har i stor utsträckning utgått från att tillämpa de teoretiska kunskaper vi fått från 

kurserna ”Skatterätt”, ”Fastighetsvärdering” samt ”Statistik och sannolikhetslära” vid 

Kungliga Tekniska Högskolan. 

Insamlandet av data har skett från vad vi anser vara trovärdiga källor som bland andra 

Handelsbanken, Konsumentverket, Statistiska Centralbyrån, Riksbanken, Centrala 
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Studienämnden samt den auktoriserade mäklarbyrån Erik Olsson. 

Vi har sedan gallrat ut relevant data genom metoder vi lärt oss i kursen ”Statistik och 

sannolikhetslära”, detta för att få en så rättvisande bild som möjligt och för att undvika värden 

som inte är representativa för vårt arbete.  

Vi har valt att inte intervjua de personer som försett oss med data utan istället bett att få ren 

statistik som vi själva behandlat.  De tillfällen vi använt oss av intervjuer har varit för att tolka 

de samband vi kommit fram till när vi hanterat datainformationen. Vårt sista steg i 

arbetsprocessen har varit att göra en känslighetsanalys, vilket är en metod vi har lärt oss i 

kursen ”Fastighetsvärdering”.   

 

 

1.4 Avgränsningar och begränsningar 
 

Vi har gjort flera generella antaganden i arbetet, vilket medfört flera avgränsningar. 

Antaganden om bland annat storleken på bostadsrätten, studielånet, och vilka 

levnadskostnader en nyutexaminerad civilingenjör har, är gjorda för att kunna göra arbetet 

genomförbart. Marknadsavgränsningen är baserad på kriterier som bland annat marknadens 

geografiska storlek och antalet bostadsrätter som överlåts årligen.  

 

Vi har också tillämpat 2011 års skatteregler för hela den period vi avser undersöka. Detta 

anser vi vara en begränsning då ett eventuellt regeringsskifte skulle kunna innebära flera 

större förändringar i skattelagstiftningen.  

 

En annan begränsning är att vi förutsätter att låntagaren inte har några kapitalvinster och inte 

heller bedriver någon form av näringsverksamhet. 
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1.5 Disposition 
 

Arbetet är uppbyggt på följande vis. 
 
Kapitel 2 beskriver olika lönenivåer som vi avser undersöka och hur en fysisk persons 
skattebelopp beräknas. Här förklaras även hur räntekostnader som man betalar under året 
påverkar skattebeloppet.  
 
Kapitel 3 syftar till att ge läsaren en ökad förståelse för bolåneräntor och avgiften till 
föreningen när man köper en bostadsrätt. I detta kapitel redogörs också utifrån vilka kriterier 
vi valt bostadsrätten som den ekonomiska kalkylen baseras på. 
 
Kapitel 4 förklarar bankernas bolånrutiner och krav vid de lönenivåer vi undersöker. Här 
redogörs också för vilka övriga kostnader man bör inkludera i den ekonomiska kalkylen för 
att bedöma räntekänslighet.  
 
Kapitel 5 redovisar de resultat som erhållits från undersökningen. Resultaten har sedan 
analyserats och tolkats.  
 
Kapitel 6 sammanfattar arbetet i form av en anslutning.  
 
Kapitel 7 och 8 presenterar de referenser vi har använt och diskuterar källkritik. 

 

 

 

2. Lön och skatt 
 

2.1 Nyutexaminerade civilingenjörer på arbetsmarknaden 
 

Vi har intervjuat Anna Liljenberg som arbetar som statistiker på ”Sveriges Ingenjörer” om 

vilket löneintervall för nyutexaminerade civilingenjörer som skulle bli mest tillämplig för vår 

undersökning. Anna hjälpte oss med att extrahera data för civilingenjörer som utexaminerades 

2010 och som samtidigt är bosatta i Stockholms län, samt fick jobb efter examen.  

Vi har valt att undersöka löner som börjar vid 10:e percentilen, varvid ingångslönen är 25 000 

kronor. Vid denna nivå vet vi att 10 % av våra observationsdata är mindre än 25 000 kronor 

och 90 % är större. Det gör att vi exkluderar extremvärden bland våra mätdata och får ett mer 

representativt segment att undersöka. När det gäller maxlön i intervallet har vi valt 41 000 kr, 
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även om 90:e percentilen är vid 31 350 kronor. Förklaringen till detta är att undersökningen 

blir lite bredare och förhoppningsvis inkluderar fler grupper än bara nyutexaminerade 

civilingenjörer. Man kan också tänka att en nyexaminerad teknolog inte köper en lägenhet 

direkt utan väntar några år tills lönen är högre. 

 

 

2.2 Medellönen i Sverige 
 

Extrahering av medianlön från Statistiska centralbyråns lönedatabas skedde utifrån följande 

kriterier: 

Sektor = samtliga sektorer 

Yrke = samtliga yrken 

Kön = man och kvinna 

År = 2009 (senaste år med så utförlig statistik) 

Utifrån dessa kriterier fick vi fram en medianmånadslön på 24 900 kronor. Detta värde kan 

sägas utgöra snittlönen för Sverige i sin helhet och att de ligger i vårt undersökningsområde 

känns givande då undersökningen inte baseras på en ovederhäftig extremgrupp i enbart privat 

sektor. 

 

 

2.3 Skatteeffekter för låntagaren 
 

För att kunna redogöra för räntekänsligheten hos låntagaren är disponibel månadsinkomst 

efter skatt samt eventuella ränteavdrag av intresse. Vi har därför gjort en kalkyl som beräknar 

hur mycket man får behålla av sin lön vid en given ränta, vilket vi ska beskriva nedan. 

Vårt skattesubjekt är en fysisk person, vilket innebär att denne kan ha tre olika inkomstslag; 

näringsverksamhet, kapital samt tjänst. De tre inkomstslagen kan i enkelhet beskrivas genom 

att näringsverksamhet är yrkesmässig förvärvsverksamhet, till exempel en enskild 

näringsverksamhet. Kapital är resultat av kapitalvinster samt förluster, till exempel så bildar 
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vinster på aktier, minus förluster på fonder, ett kapitalresultat om man har sådana. Det tredje 

är inkomstslaget tjänst - vilket är resterande inkomstgivande verksamhet, det vanligaste 

exemplet är vanlig lön man får när man arbetar.  

I vår kalkyl för låntagaren, antar vi att denne inte bedriver någon form av näringsverksamhet, 

vilket resulterar i att inkomstslaget näringsverksamhet alltid blir noll kronor. Inte heller antas 

personen har gjort några kapitalvinster eller förluster utöver den inverkan som ränteutgifterna 

har på denna post.  

Den taxerbara förvärvsinkomsten (TFI) är summan av näringsverksamhetens resultat samt 

resultatet av tjänst. 

Det allmänna avdraget i kalkylen är ett avdrag som får göras om man uppvisar ett underskott i 

näringsverksamheten, det beskattningsår den skattskyldige började bedriva verksamheten eller 

de fyra följande beskattningsåren. Detta enligt Inkomstskattelagen 62 kapitel ”Allmänna 

avdrag”. I vår kalkyl kommer det därför inte göras något allmänt avdrag. 

Följande modell belyser beskattningsaspekterna och indelningen i de olika inkomstslagen; 

 

Diagram 3. Källa: Mattias Appelberg (MA), IEF, Södertörns högskola 

När man beräknat en taxerbar förvärvsinkomst får man göra ett så kallat grundavdrag enligt 

63 kapitlet, inkomstskattelagen. Grundavdraget är olika för olika inkomstnivåer och baseras 

på den taxerade förvärvsinkomsten (TFI). Utgångspunkten för vilket grundavdrag som får 

göras är hur många prisbasbelopp (PBB) som man kommer upp i. Om man har en taxerbar 

förvärvsinkomst som överstiger 337 264 kr får man göra ett avdrag om 12 600 kr oavsett hur 
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mycket mer man än tjänar. I appendix finns en mer detaljerad beskrivning av hur vi har 

beräknat grundavdraget i kalkylen.  

När taxerbar förvärvsinkomst har minskats med grundavdraget erhålls den beskattningsbara 

förvärvsinkomsten (BFI). Detta belopp används som grund för beräkning av hur mycket skatt 

den fysiska personen ska betala in på sitt skattekonto.  

Det första skattebeloppet som nu ska beräknas är kommunal inkomstskatt på den 

beskattningsbara förvärvsinkomsten. Kommunalskattesatsen för 2011 i Stockholms stad är 

29,58 %, varav 17,48 % är kommunalskatt och 12,10 % är landstingsskatt (Stockholms Stad, 

2011). Utöver den skattesumma som ska betalas i kommunalskatt tillkommer även statlig 

inkomstskatt om 20 % på den del av beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 

383 000 kronor. Denna gräns kallas för den nedre skiktgränsen. Inkomster överstigande den 

övre skiktgränsen, som för 2011 är 548 300 kronor beskattas med ytterligare 5 procentenheter 

(s.k. ”värnskatt”) -man betalar då 25 % skatt på överskjutande belopp.  

Nästa skattepost, med vilken vi ska öka skattesubjektets skattebelopp är ”Allmän 

pensionsavgift”. Detta regleras i Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Procentsatsen 

för denna skatt är 7 % och beräknas på överskotten i tjänst och näringsverksamhet (i vårt fall 

endast tjänst då vi inte har någon näringsverksamhet i kalkylen). Den allmänna 

pensionsavgiften beräknas enbart för underlag upp till 8,07 inkomstbasbelopp - avgiften kan 

således maximalt för 2011 uppgå till 29 400 kr. 

Vidare tillkommer en avgift till religiöst samfund om skattesubjektet är medlem i ett sådant, 

till exempel Svenska kyrkan. Skattebeloppet varierar mellan de olika församlingarna, men då 

vi antar att vår låntagare bor i Stockholm har vi intervjuat Stiftsinformatör i Stockholms stift - 

Lasse Söderberg, om vilken procentsats som bör användas. Lämplig nivå fastslogs då baserat 

på Adolf Fredriks församling och Gustav Vasa församling, vilka båda har 0,98 % i avgift.  

Utöver denna avgift tillkommer även begravningsavgift som är obligatorisk för svenska 

medborgare, vilket innebär att man betalar den oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan 

eller ej. I Stockholm är begravningsverksamheten kommunal och utgör 0,07 % av den 

beskattningsbara inkomsten för 2011 (Svenska kyrkan, 2011). 

Därtill tillkommer kommunal fastighetsskatt och statlig fastighetsskatt, men 

”Fastighetsavgiften eller fastighetsskatten ska betalas av den som äger fastigheten.” 

(Skatteverket, 2011).  Vidare säger Skatteverket att ”För småhus som innehas med bostadsrätt 
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ska fastighetsägaren, d.v.s. bostadsrättsföreningen, betala fastighetsavgiften - inte de enskilda 

bostadsrättsinnehavarna.” I vår kalkyl innebär detta alltså att posterna för fastighetsavgift och 

fastighetsskatt kommer att sättas till noll. 

De skatteposter vi nu har gått igenom summeras sedan till det totala skattebelopp man har 

kommit upp i för året. Nästa steg blir att man ska minska detta belopp med något som kallas 

skattereduktion för fysiska personer. Den första posten man minskar skattebeloppet med är 

eventuella underskott av kapital enligt 67:e kapitlet i inkomstskattelagen. 

Uppstår ett underskott efter att vinster har minskats med förluster så får man ta upp 30 % av 

detta belopp som skattereduktion på den del av underskottet som inte överstiger 100 000 

kronor. För den del av underskottet som överstiger 100 000 kronor får man göra en 

skattereduktion om 21 % på. 

Nästa post som utgör skattereduktion är det av Alliansen införda jobbskatteavdraget. 

Beräkningsunderlaget för denna reduktion varierar med förvärvsinkomsten, grundavdraget 

och den aktuella kommunala skattesatsen. En person i Stockholm stad som har en väldigt hög 

inkomst kan maximalt få 19 922 kronor i jobbskatteavdrag. Reglerna för jobbskatteavdraget 

finns också i 67:e kapitlet inkomstskattelagen. Vill man läsa mer om hur vi beräknat 

jobbskatteavdraget i kalkylen så finns detta beskrivet i appendix. 

Sista reduktionen är om 100 % av den betalda pensionsavgiften, vilket enligt Lagen 

(1994:1744) om allmän pensionsavgift inte ska beskattas. 

Slutligen för att summera det belopp som ska betalas in till den fysiska personens skattekonto 

så subtraheras skattereduktionssumman från den totala skattesumman. Dock är 

skattereduktionen begränsad i så mån att kvittningen mot skattebeloppet endast kan avse 

statlig- och kommunal inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 

Allmän pensionsavgift, begravningsavgift och avgift till religiöst samfund utgör ej möjlighet 

till reduktion - man ska alltid ha kvar pengar till att betala dessa. 

Nedan följer ett exempel på hur det excel-blad vi konstruerat ser ut om man har 26 000 kronor 

i bruttomånadslön och man har betalat 69 164 kronor i ränta under året.  
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Inkomstlaget Tjänst Inkomstlaget Näringsverksamhet

Bruttomånadslön 26000

Intäkter (+) 312000 Intäkter (+) 0

Kostnader (-) 0 Kostnader (-) 0

Resultat (=) 312000 Resultat (=) 0

Inkomstlaget Kapital

Intäkter (+) 0

Kostnader (-) -69164

Resultat (=) -69164 Ränteberäkning

Årskostnad ränta -69164

Allmänna avdrag (-) 0 Månadskostnad ränta -5764

Taxerbar förvärvsinkomst (=) 312000 30 % reduktion -69164

Grundavdrag -15067 21 % reduktion 0

Grundavdragshundratalsavrundning (-) -15100

Beskattningsbar förvärvsinkomst (=) 296900 Grundsavdragsberäkning

TFI intervall Grundavdrag

Skatt 3,11*PBB< TFI<7,88*PBB1,081*PBB–0,1*TI

Kommunalskatt (+) 29,58% 87823 7,88*PBB<TFI 0,293*PBB

Statlig inkomstskatt (+) 20% 0

Statlig inkomstskatt, värnskatt (+) 25% 0 Jobbskatteavdragsberäkning

Allmän pensionsavgift 7% 21840 Minsta lön 300000

Allmän pensionsavgiftsavrundning (+) 21800 Max avdrag vid 299600

Avgift till religöst samfund (+) 0,98% 2910 Pbb 2011 42800

Begravningsavgift (+) 0,07% 208 Max Pbb 1,868

Kommunal fastighetsavgift (+) 0 Minus Grundavdrag 15100

Statlig fastighetsskatt (+) 0 Kommunalskatt 29,58%

Resultat (=) 112740 Jobbskatteavdrag 19183  
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Skattereduktion Allmän pensionsavgiftsberäkning

Kapitalunderskott (-) -20749,2 Inkomstbasbelopp 2011 52100

Jobbskatteavdrag (-) -19183 APA max IBB 2011 8,07

Allmän pensionsavgift (-) -21800 Max APA underlag 420447

Resultat (=) -61732 Max APA 29431

-61732 Max APA avrundat 29400

Totalt skattebelopp 51009

Disponibel årsinkomst 260991

Disponibel månadsinkomst 21749

Månatlig räntebetalning -5764

Disponibel månadsinkomst efter räntebetalning 15986

Minus månadsavgift á -1440 14546

Minus amortering á -1577 12969

Minus levnadskostnader á -5000 7969

Disponibel månadsinkomst efter samtliga utgifter 7969

Nyckeldata

% Totalt skattebelopp av bruttoårslön 16,35%

% Jobbskatteavdrag av totalt skattebelopp 21,09%

% Disponibel månadsinkomst efter samtliga utgifter av bruttomånadslön 30,65%

% Bolånerelaterade månatliga kostnader av nettomånadslön 40,37%

% Kvar av lönen efter skatt och reduktion 83,65%

& Bolånerelaterade- och levnadskostnader av nettomånadslön månatligt 63,36%

 



 

3.1 Bakgrundsfakta 

bostadsrättsavgiften

 
 

3.2 Bolåneräntans och bostadsprisernas
 

Vi har även valt att redovisa hur den 

Det kan vara bra att få kännedom

när man skapar sin bolånekalkyl.

Under de senaste årtiondena har det också visat sig

med rörlig ränta än lån med långa bindningstider. 

Man kan också konstatera att bindningstiden speglar den ris

ett lån med lång bindningstid kommer att innebära en säker 

en betydligt längre period.  

Genom att välja lån med rörlig ränta kommer man alltid ha möjligheten att kunna binda lånet 

när man vill, samt slippa betala den ränteskillnadsersättning som uppstår när man vill byta 

bank eller göra ytterligare amorteringar. Tecknar man ett lån med rörlig ränta tror man också 

på fortsatt låg inflation och låga räntor. Det har historiskt 

hög volatilitet inte minst under 1990

väljer att kombinera olika bindningstider, med syftet att sprida riskerna
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Vi har även valt att redovisa hur den rörliga räntan har utvecklats i ett historiskt perspektiv. 

kännedom om vilken nivå den tidigare har legat på och ha det i 

kalkyl. 

årtiondena har det också visat sig mer ekonomiskt förmånligt

med rörlig ränta än lån med långa bindningstider.  

Man kan också konstatera att bindningstiden speglar den risk man är villig att ta

ett lån med lång bindningstid kommer att innebära en säker och planerad räntekostnad under 

Genom att välja lån med rörlig ränta kommer man alltid ha möjligheten att kunna binda lånet 

samt slippa betala den ränteskillnadsersättning som uppstår när man vill byta 

bank eller göra ytterligare amorteringar. Tecknar man ett lån med rörlig ränta tror man också 

på fortsatt låg inflation och låga räntor. Det har historiskt sett visat sig att räntan

hög volatilitet inte minst under 1990-talet.  En trend som man idag ser är att många låntagare 

väljer att kombinera olika bindningstider, med syftet att sprida riskerna.  
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Diagram 4. Källa: Handelsbanken 

Diagrammet visar hur den rörliga räntan har utvecklats under 25 års tid. Värt att observera är 

de höga räntenivåerna under tidigt 1990-tal. Denna period kännetecknas även av den 

förödande fastighetskrasch som Sverige då drabbades av. 

Nedan redovisas bostadsrättsprisernas utveckling i Sverige mellan åren 1996 till 2009.  

 

Diagram 5. Källa: Svensk mäklarstatistik AB 

 

Det kan från Riksbankens rapport i juli 2010 (Riksbanken, 2010) konstateras att 

bostadspriserna har ökat med i genomsnitt 8 procent från mitten av 1990-talet. En observation 

i rapporten är hur hushållens upplåning kraftigt har ökat parallellt med bostadsprisökningen. 

Denna ökning av skuldsättning och bostadsprisutveckling förklarar Riksbanken med 

skattesänkningar, litet utbud, ett relativt lågt ränteläge samt stigande inkomster.  

 

 

3.3 Marknadsavgränsning 
 

I marknadsavgränsningen har vi huvudsakligen valt ett område efter kriterier som passar in på 

vår målgrupp. Det första kriteriet är att hitta ett tillräckligt stort område för att få ut så 

kvalitativ data som möjligt, det vill säga ett område med en relativt hög andel 

bostadsfastigheter. Faktorer som låg omsättning på marknaden i kombination med fördröjning 
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i redovisningen av marknadsinformation kan resultera i att få köp sammankopplas med den 

aktuella tidpunkten för bedömningen. Det är då av stor betydelse att avgränsa och välja ut en 

marknad där en hög omsättning av bostadsrättsöverlåtelser finns. Det är även bra med ett 

område med relativt jämn prisnivå där man enkelt kan få en bra prisbild av området.  

Det andra kriteriet är att det ska vara ett område som är tillräckligt attraktivt för en 

nyutexaminerad civilingenjör. Med andra ord ett centralt läge som ligger nära eller inom CBD 

(”Central Business District”). CBD är ett geografiskt område i en stad som innefattar affärer, 

service och kontor - det vill säga ett kommersiellt centrum.   

 

Området som valts i rapporten och som tillfredsställer ovan nämnda kriterier är Vasastan, 

vilket tillhör Norrmalms stadsdelsområde. Geografiskt sett har Vasastan ett centralt läge med 

ett totalt invånarantal som uppgår till cirka 60 000.  

 
 

3.4 Statistik 
 

Statistiken som används i prisanalysen är hämtade från den registrerade mäklarfirman Erik 

Olsson. Statistiken innefattar överlåtelser fr.o.m. januari 2008 t.o.m. april 2011. 

Tidsintervallet anser vi vara tillräckligt omfångsrikt för att få med lämpligt många 

transaktioner för att skapa en tämligen säker prisbild. Ett för brett intervall kan däremot 

resultera i en prisbild som kan anses för inaktuell för dagens marknadsprisläge. 

Lägenhetsstorleken i statistiken är ett rum och kök med en yta som ligger mellan 15 – 52 

kvadratmeter.  Vi förmodar att lägenheter med en mindre yta har ett högre kvadratmeterpris, 

men vi har valt att behålla dessa lägenheter då vi inte har tillräckligt med observationer för att 

kunna utesluta desamma.   

 

 

3.5 Överlåtelsepris och avgift 
 

Genom försäljningsstatistiken kan vi ta fram ett medelvärde för kvadratmeterpriset.  Det 

genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger på cirka 59 100 kr, vilket för en medelstor lägenhet 
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på 32 kvadratmeter motsvarar ett försäljningspris på cirka 1 893 000 kr. Ser man till 

standardavvikelsen ligger den på en förhållandevis låg spridning.  Detta mot bakgrund av att 

lägenheternas geografiska läge och dess specifika egenskaper spelar en viktig roll för priset. 

Faktorer som bland annat eventuella renoveringar, balkong, takhöjd är av intresse för köparen 

och påverkar därmed också priset.  

Standardavvikelsen: 9 071 kr 

Antal observationer: 295 objekt 

Medelvärde: 59148 kr 

En del i utredning är även att se hur bostadsrättens avgift påverkas till följd av 

ränteförändringar. Bostadsrättens avgift utgörs av ett antal kostnader som ska täcka upp för 

räntor, drift- och underhåll samt amorteringar. Avgiften kan i viss mån avspegla hur 

föreningens ekonomi ser ut och om föreningen avsätter pengar åt bland annat drift- och 

underhåll till fastigheten. 

Det är även av intresse att veta hur avgiften kapitaliseras i överlåtelsepriset, med andra ord 

hur mycket överlåtelsepriset på bostadsrättslägenheten förändras vid en förändring i nuvärdet 

av föreningens framtida årsavgifter. I en rapport från Institutionen för Infrastruktur Bygg- och 

fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan (2004) kunde man konstatera att 

avgiften kapitaliserade i varierande grad beroende på vilken delmarknad man ser till.  Det 

klargörs också i denna rapport vilka signifikanta skillnader det finns mellan delmarknaderna. 

Ett exempel är att kapitaliseringsgraden i områden med höga prisnivåer är lägre än i områden 

med låga prisnivåer. Slutsatsen som författarna kom fram till var att Stockholm hade en klar 

underkapitalisering där innerstaden hade en kapitaliseringsgrad på endast 16 procent. Detta 

kan sättas i jämförelse med prisnivåområdet ”Närförort Nord (som består av 

kommunerna/församlingarna; Västerled, Bromma, Solna, Danderyd, Lidingö och 

Sundbyberg)” som hade en kapitaliseringsnivå på 65 procent. Det framkommer även en viss 

osäkerhet i rapportens beräkningar vilket gör att man måste göra generaliseringar. I 

beräkningarna tog man bland annat inte hänsyn till föreningens underhållspolicy, lägenhetens 

geografiska läge och dess inre skick samt hushållens bostadsfinansiering. En styrka med 

denna rapport var att ett stort antal bostadsöverlåtelser togs med i beräkningen (3000 

bostadsrättsöverlåtelse från storstadsregionerna). (Jonsson & Lundström, 2004) 
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Utifrån mäklarstatistiken kan vi fastslå ett medelvärde även för bostadsrätternas avgift. Enligt 

beräkningar kan vi fastslå en medelavgift på 1440 kr. Man kan här också se att variationen i 

avgiften är förhållandevis låg vilket gör att i den kommande analysen kommer ett medelvärde 

av 1440 kr att användas.  
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4. Toleransnivå vid räntehöjningar 
 

 

4.1 Belåningsgraden 
 

I dagsläget godkänner bankerna generellt sett ej en högre belåningsgrad än 85 %. 

Bankföreningen rekommenderar att man ska amortera på de 10 procentenheterna mellan 75 % 

och 85 % av köpeskillingen. Ett räkneexempel är att om försäljningspriset på lägenheten man 

avser köpa blir 1 893 000  kronor så kommer kontantinsatsen utgöra 15 %, det vill säga 283 

950 kr. Lånet kommer då utgöra 1 609 050  kronor, alltså 85 % av köpeskillingen. De 10 

procentenheterna mellan 1 609 050  kronor (85 %) och 1 419 750 (75 %) vilket motsvarar 189 

300 kr, måste man amortera på. Handelsbanken, som vi varit i kontakt med, väljer oftast en 

amorteringsplan på 10 år - vilket motsvarar 120 månader. Detta ger en månatlig amortering på 

1 577 kronor - om man delar amorteringsbeloppet på det antal månader man ska amortera. De 

10 procentenheterna som man måste amortera på enligt amorteringskravet har dock samma 

räntesats som resterande del av lånet. När man har amorterat ner till 75 % (vilket motsvarar ett 

kvarstående lån på 1 419 750 kronor) behöver man inte längre amortera. I vår kalkyl har vi 

räknat med att man slutar amorterar när man uppfyllt amorteringskravet. I appendix har vi 

tagit med uträkningen för detta när man tar ett lån på medelförsäljningspriset på cirka 1 893 

000 kronor. 

I media har det diskuterats om folk kommer ta blancolån (lån som saknar säkerhet) för att 

täcka den nya högre kontantinsatsen. Dessa lån är oftast väldigt dyra och få personer vill eller 

har råd att ha dessa som ett substitut till det som förut kallades för topplån.  

 

 

4.2 Vem banken beviljar ett lån 
 

När vi pratat med Johan Letser på Handelsbanken för att reda ut vilka säkerhetsmarginaler de 

har för eventuella räntehöjningar när de beviljar lån förklaras att man normalt i branschen 

brukar lägga på två till tre procentenheter på den dagsaktuella rörliga räntan när man tittar på 

om kunden har tillräcklig återbetalningsförmåga. Vi har även ringt till Swedbank och SEB 
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som säger att de gör likadant, dock säger alla banker att det varierar en del mellan olika lokala 

kontor. Vissa räknar på ett normaliserat ränteläge på 5 % och lägger sedan på två till tre 

procentenheter på detta, för att se om kunden klarar eventuella räntehöjningar. 

Vi har vidare i intervjun med Johan frågat vilken lön han i vårt intervall hade beviljat ett lån 

som motsvarar de cirka 1 893 000 kronor som lägenhetspriset ligger på. Johan svarar då 

följande; ”Om vi utgår från era parametrar och att då CSN-amorteringen blir omkring 1500-

2000 kr per månad och att månadsavgiften till föreningen ligger på kring 1500 kr per månad, 

samt att personen ifråga lägger 15 % kontant och ska amortera resterande 10 % på 10 år så 

skulle jag bedöma att det krävs en månadsinkomst om cirka 33 000 kronor för att bevilja 

lånet”. I vår undersökning blir det därför extra intressant att titta på hur mycket av 

nettomånadslönen som man lägger på boenderelaterade kostnader vid denna lönenivå 

eftersom man skulle ha blivit beviljad ett lån utifrån endast lönen. Vi har frågat Swedbank och 

SEB om de skulle utgå från någon annan lönenivå, men de har hållit med om att 33 000 

kronor är en tillräcklig lönenivå under dessa förutsättningar. 

Vi tyckte också att det var intressant att reda ut om man kunde få ett lån till bostaden om man 

hade lägre lön än 33 000 kr. Efter intervjuer med bankerna visade det sig att det finns tre  

alternativ för att bli beviljad ett lån ändå.  

Det första är borgen. Det används till exempel om man varit slarvig med betalningar och har 

betalningsanmärkningar eller om man kanske är provanställd, alternativt som i vårt fall – man 

har en för låg inkomst. Banken kommer då kräva en större säkerhet. En annan person kan då 

gå i borgen för ett visst belopp, till exempel en miljon kronor. Hela konceptet går då ut på att 

om inte låntagaren betalar så måste borgensmannen betala. Därför brukar man säga ”går man i 

borgen går man i sorgen”. Man står inte för själva krediten utan borgar bara för ett visst 

belopp. Banken kommer alltid att kräva först låntagaren på betalning och sen sekundärt 

borgensmannen. 

Det andra sättet är om man har en så kallad medlåntagare, då räknas även denna persons 

inkomst i kalkylen. Ett vanligt scenario enligt bankerna är att antingen den ena eller båda 

föräldrarna går in som medlåntagare till en förstagångsköpare av en bostadsrätt. Till skillnad 

från borgensmannen är man som medlåntagare solidariskt betalningsansvarig. Det betyder att 

banken inte bryr sig om vad pengarna kommer från, de vill ha in sina pengar på sitt konto 

varje månad och om föräldern eller barnet betalar in spelar ingen roll. De kan kräva båda. 
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Ett tredje sätt att bli beviljad lån är pantbrev i en annan fastighet. Detta används ibland av 

banker om man till exempel bara har 10 procentenheter kontant av kontantinsatsen. Då kan 

man pantsätta en annan fastighet och göra att den panten utgör de sista 5 procentenheterna av 

kontantinsatsen.  

Det man kan konstatera är att det i dagsläget beviljas lån på en bostadsrätt med ett 

försäljningspris på 1 893 000 kronor även om man har en lön som ligger i den lägre delen av 

det löneintervall vi avser undersöka – alltså 25 000 kronor till 33 000 kronor. Av denna 

anledning avser vi också dra en slutsats om hur folk som har en lägre inkomst, men som ändå 

har fått ett lån, påverkas av räntehöjningar. 

 

 

4.3 Räntan 
 

Vi har velat undersöka en rörlig ränta. Efter finanskrisen har diskussionen om bankers 

likviditet, alltså deras kortsiktiga betalningsförmåga, gjort att bankerna i dagsläget inte är 

villiga att låna ut till en helt rörlig ränta. Istället har tremånadersräntan nämnts som den 

”rörliga” i allmän folkmun, det är alltså den ränta med kortast bindningstid som officiellt 

erbjuds till privatpersoner som söker bostadslån i dagsläget.  

När man tecknar ett lån börjar räntan gälla från den dag då själva fastighetsaffären görs upp, 

det vill säga när man får tillträde. Man kan alltså göra upp låneaffären till exempel den 1 

december 2010, men räntan sätts och lånet börjar gälla från exempelvis 1 januari 2011. Då 

gäller den räntesats som banken har den 1 januari 2011 och tre månader framåt. 

Ränteutvecklingen i annonserade boräntor hos Handelsbanken mellan 1986 och 2011 skiljer 

sig inte nämnvärt mot den som man kallar den effektiva räntan. Den effektiva räntan kan 

förenklat förklaras med följande citat ”Den effektiva räntan tar hänsyn till samtliga kostnader, 

samt när utbetalningarna sker. Kreditkostnaden är summan av räntor, tillägg och andra 

kostnader för ett lån” (Wikipedia, 2011). Anledningen till att det inte är en stor skillnad 

mellan dessa räntesatser beror bland annat på att Handelsbanken inte har någon 

uppläggningsavgift och aviseringsavgift eller andra avgifter som ger en betydlig inverkan på 

den effektiva räntan. Generellt sett skiljer det endast ett par räntepunkter. Därför kan man 
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jämföra Handelsbankens annonserade räntesatser med de räntor vi använt i kalkylen och 

fortfarande få ett rättvisande resultat. 

I själva kalkylen har vi räknat med att 3-månadersräntan börjar vid 3 % och sedan höjs med 

25 punkter (0,25 procentenheter) varje kvartal. När första året är slut får vi då en snittränta på 

3,375 %. Varje år höjs sedan snitträntan med 1 procentenhet vilket motsvarar en kontinuerlig 

kvartalshöjning av räntan med 25 punkter. Vid år två är snitträntan 4,375 %, år tre 5,375 % 

och så vidare. I kalkylen som finns i appendix räknar vi ut vilken räntekostnad man får varje 

månad och sen summerar vi årsräntekostnaden för att sätta in i vår skattekalkyl, tillsammans 

med övriga värden.  

Vi avser också undersöka räntekänsligheten genom en känslighetsanalys, givet olika 

inkomster för låntagaren, utifrån den statistik vi hittills redogjort för i arbetet. En brytpunkt 

som kommer fokuseras på är när boendekostnaderna överstiger 30 % av den disponibla 

nettoinkomsten. Detta baseras på en intervju med en projektledare för ombildningsprojekt på 

det fastighetsrelaterade konsultföretaget, Tenzing AB, där följande citat belyser antagandet; 

”Generellt sätt gäller att smärtgränsen för vad folk i allmänhet är villiga att lägga på 

boendekostnader går vid 30 % av den disponibla nettoinkomsten.” (Pelles Joachim, 2011). 

 

 

4.4 Studiemedel 
 

Idag väljer majoriteten av alla studenter att ta studielån. En del av detta arbete är att se hur 

låntagarens ekonomiska förhållande kunde sett ut under studietiden. Ett rimligt antagande 

som vi också använder i våra beräkningar är att denne person under hela hans studietid valt att 

använda sig av studiemedel. 

Ett 5-årigt civilingenjörsprogram med normal studietakt innebär således att man är berättigad 

till studielån under 10 terminer. Detta resulterar i en total skuld till staten som uppgår till cirka 

389 000 kr (inklusive avgifter och ränta). Amorteringen påbörjas ett år efter det att studierna 

avslutats och där den högsta tillåtna amorteringstiden är 25 år, vilket också antas i våra 

beräkningar. 
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4.5 Levnadskostnader 
 

Vi har även valt att ta med personens levnadskostnader i analysen, där vi utgår från 

Konsumentverkets riktlinjer. Vi har utöver Konsumentverkets redovisade kostnader valt att 

inkludera månadskostnaden för ett SL-kort, då vi anser att det är en förutsättning för att kunna 

ta sig till och från arbetsplatsen.  Exempel på vad övriga kostnader kan utgöra är kläder, 

fritidsaktiviteter, mobiltelefon och hygienartiklar. Hushållets kostnader motsvarar istället 

hemförsäkring, hemutrustning, medier etc. (Källa: Konsumentverket och Storstockholms 

Lokaltrafik) 

 Se bilaga 3 för en mer detaljerad lisa.  

Total kostnad (ensamstående man 18-30 år) 

Livsmedel och övriga kostnader    4 217 kr 

Hushållets kostnader      1 860 kr 

Total månadskostnad     6 077 kr 

Total årskostnad     72 924 kr 
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5. Resultat och diskussion 
 

 

5.1 Vid en bruttolön i intervallet 25 000 kr till 32 000 kr 
 

 Vid en bruttolön i intervallet 25 000 kr till 32 000 kr bedömer banken att man inte har den 

betalningsförmåga som krävs för att bli beviljad ett lån på ca 1 893 000 kronor för den 

bostadsrätt i centrala Stockholm som vi använt i vår kalkyl. Bankerna vill då att man har en 

borgensman eller en medlåntagare som garanterar betalningsförmågan då de inte anser att 

man klarar en ränta på 6-7 procent (vilket bankerna generellt räknar på i sina 

känslighetskalkyler vid intervjutillfället). Detta betyder att en nyutexaminerad civilingenjör i 

det löneintervall vi undersökt inte skulle bli beviljad ett lån på denna lägenhet bara på sin 

månadslön eftersom den maximalt uppgår till 31 350 kronor.  

Enligt vår egen känslighetsanalys kan man dock konstatera att en person som har en 

borgensman eller medlåntagare och samtidigt blir beviljad ett lån för denna lägenhet samt har 

en bruttolön mellan 25 000 - 32 000 kr, redan vid sitt första år som bostadsrättsägare lägger 

mer än den generella smärtgränsen på 30 % av sin nettomånadslön på bolånerelaterade 

kostnader. Tittar man på känslighetsanalysen, där man även inkluderar ett schablonbelopp för 

levnadskostnader, och räntan går upp till 6-7 % som bankerna räknar på i sina 

känslighetskalkyler, så har man enligt tabellen nedan bara 10-20 % kvar av sin nettoinkomst.   

 

 

Känslighetsanalys

Bruttoinkomst

25000  kr i lön 27000  kr i lön 29000  kr i lön 31000  kr i lön

3,375% (År 1) 70,69% 36,35% 66,25% 34,07% 62,33% 32,05% 58,85% 30,26%

4,375% (År 2) 75,51% 41,70% 70,85% 39,13% 66,73% 36,85% 63,06% 34,82%

5,375% (År 3) 80,06% 46,73% 75,20% 43,90% 70,89% 41,38% 67,05% 39,14%

6,375% (År 4) 84,35% 51,48% 79,30% 48,40% 74,83% 45,67% 70,82% 43,22%

7,375% (År 5) 88,76% 56,18% 83,52% 52,86% 78,85% 49,91% 74,68% 47,26%

8,375% (År 6) 93,01% 60,69% 87,57% 57,13% 82,72% 53,97% 78,38% 51,14%

Årsränta i snitt 9,375% (År 7) 96,58% 64,97% 90,98% 61,21% 85,99% 57,85% 81,52% 54,84%

10,375% (År 8) 100,45% 69,06% 94,68% 65,09% 89,54% 61,56% 84,92% 58,38%

11,375% (År 9) 104,13% 72,94% 98,21% 68,79% 92,92% 65,09% 88,16% 61,76%

12,375% (År 10) 108,45% 77,21% 101,57% 72,32% 96,15% 68,45% 91,27% 64,98%

13,375% (År 11) 110,28% 78,95% 102,13% 73,11% 96,23% 68,89% 91,42% 65,44%

14,375% (År 12) 115,82% 84,38% 107,26% 78,14% 100,07% 72,90% 95,11% 69,29%

15,375% (År 13) 121,36% 89,81% 112,40% 83,18% 104,66% 77,45% 98,74% 73,07%

Gul = Bolånerelaterade månatliga kostnader av nettomånadslön i procent.

Blå = Bolånerelaterade- och levnadskostnader av nettomånadslön månatligt.

De mörka partierna i slutet indikerar att man inte längre amorterar på lånet. Lånets storlek är då 75 % av köpeskillingen.
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Om räntan sedan höjs över denna nivå går man snabbt över 100 % av sin nettolön. Bankerna 

gör därför rätt i att inte bevilja lån i detta löneintervall utan ytterligare säkerhet. En person 

som väljer att teckna ett lån givet dessa förutsättningar prioriterar ett boende i Vasastan 

extremt högt och är mycket räntekänslig. 

 

 

5.2 Vid en bruttolön på 33 000 kr 
 

 Vid en bruttolön på 33 000 kr kommer bankerna generellt sett att bevilja lånet till lägenheten. 

I tabellen nedan, som är ett utdrag ur känslighetsanalysen, ser vi att även vid 33 000 kronor i 

bruttomånadslön är man beredd att betala en stor del av sin nettomånadslön för ett boende i 

centrala Stockholm. När en bolånekund accepterar en så pass hög räntekänslighet kan man dra 

slutsatsen att man med största sannolikhet förväntar sig en prisstegring, annars är man 

förmodligen inte så riskvillig. 

 

 

 

 

Känslighetsanalys

Bruttoinkomst

33000  kr i lön 33000 kr i lön

3,375% (År 1) 55,75% 28,67%

4,375% (År 2) 59,79% 33,01%

5,375% (År 3) 63,62% 37,13%

6,375% (År 4) 67,25% 41,04%

7,375% (År 5) 70,94% 44,90%

8,375% (År 6) 74,49% 48,60%

Årsränta i snitt 9,375% (År 7) 77,51% 52,14%

10,375% (År 8) 80,77% 55,53%

11,375% (År 9) 83,89% 58,77%

12,375% (År 10) 86,88% 61,85%

13,375% (År 11) 87,09% 62,34%

14,375% (År 12) 90,64% 66,04%

15,375% (År 13) 94,14% 69,67%

Gul = Bolånerelaterade månatliga kostnader av nettomånadslön i procent.

Blå = Bolånerelaterade- och levnadskostnader av nettomånadslön månatligt.

De mörka partierna i slutet indikerar att man inte längre amorterar på lånet. Lånets storlek är då 75 % av köpeskillingen.
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5.3 Vid en bruttolön i intervallet 34 000 kr till 41 000 kr 
 

I det högre löneintervallet mellan 34 000 - 41 000 kr kommer man vara mindre känslig för 

räntehöjningar. Men även i detta intervall gör små räntehöjningar från dagens räntenivå, som 

hos Handelsbanken låg på 3,96 % (2011-05-13), att man snabbt kommer lägga mer än 30 % 

av nettolönen på boendet. I intervallet överstiger levnads- och bostadskostnaderna aldrig 100 

% av den disponibla nettomånadslönen vilket man nedan ser i tabellen. 

 

Det som då kan sägas är att man inte är extremt räntekänslig i detta löneintervall för denna typ 

av lägenhet, men att man som konsument prioriterar boendet i innerstaden väldigt högt. 

Antagandet att man prioriterar boendet så högt baseras främst på de höga kostnader man är 

villig att betala för boendet, vilket innebär att man är beredd att göra avkall på annan 

konsumtion, alternativt höja sin disponibla inkomst om räntan går upp.   

Vad som händer med bostadspriserna när räntan går upp är svårt att spekulera i. Ett scenario 

skulle kunna vara att priserna kommer sjunka eller avstanna till följd av räntehöjningar, 

bolånetak och amorteringskrav - med tanke på hur mycket pengar folk i Stockholm redan i 

dagsläget lägger på sitt boende. Detta skulle först märkas genom att antalet transaktioner 

skulle minska då köpare och säljare inte kan enas prismässigt.  

En annan infallsvinkel på de höga bostadskostnader som folk är villiga att betala för att bo i 

Stockholm är att de kanske prioriterar sitt boendeläge så högt att man anser det rationellt att 

göra avkall på annan konsumtion eller finansiera kostnaderna med andra medel än 

Känslighetsanalys

Bruttoinkomst

35000  kr i lön 37000  kr i lön 39000  kr i lön 41000  kr i lön

3,375% (År 1) 53,73% 27,63% 51,85% 26,66% 50,09% 25,76% 48,45% 24,92%

4,375% (År 2) 57,65% 31,83% 55,65% 30,73% 53,79% 29,71% 52,05% 28,75%

5,375% (År 3) 61,37% 35,82% 59,27% 34,60% 57,32% 33,46% 55,49% 32,39%

6,375% (År 4) 64,90% 39,61% 62,71% 38,27% 60,67% 37,03% 58,75% 35,86%

7,375% (År 5) 68,49% 43,35% 66,20% 41,90% 64,06% 40,54% 62,05% 39,27%

8,375% (År 6) 71,94% 46,94% 69,56% 45,38% 67,33% 43,93% 65,23% 42,56%

Årsränta i snitt 9,375% (År 7) 74,87% 50,37% 72,41% 48,72% 70,11% 47,17% 67,94% 45,71%

10,375% (År 8) 78,05% 53,66% 75,50% 51,91% 73,11% 50,27% 70,87% 48,73%

11,375% (År 9) 81,08% 56,80% 78,45% 54,96% 75,99% 53,23% 73,68% 51,61%

12,375% (År 10) 83,99% 59,80% 81,29% 57,87% 78,75% 56,07% 76,37% 54,38%

13,375% (År 11) 84,23% 60,30% 81,56% 58,38% 79,05% 56,59% 76,69% 54,90%

14,375% (År 12) 87,70% 63,89% 84,94% 61,88% 82,34% 59,99% 79,91% 58,21%

15,375% (År 13) 91,11% 67,42% 88,26% 65,32% 85,59% 63,34% 83,08% 61,48%

Gul = Bolånerelaterade månatliga kostnader av nettomånadslön i procent.

Blå = Bolånerelaterade- och levnadskostnader av nettomånadslön månatligt.

De mörka partierna i slutet indikerar att man inte längre amorterar på lånet. Lånets storlek är då 75 % av köpeskillingen.
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månadslönen. Då är inte bostadsmarknaden så överprissatt som många hävdar. Man kan också 

konstatera att det råder ett begränsat utbud av bostadsrättslägenheter i Vasastan och att det 

finns begränsningar i möjligheten till nybyggnation och utökning av fastighetsbeståndet då 

området redan är nästintill fullbebyggt – vilket höjer priset på bostadsrätterna. 

Anledningen till att vi valt att inkludera en ränta upp till 15 % är för att visa vilken historisk 

nivå den rörliga räntan uppnådde under 1990-talet. Det ska tilläggas att man fick göra avdrag 

för större delen av de räntekostnader som folk betalade under den här perioden och att den 

svenska valutan hade en fast växelkurs, vilket drev upp räntan. Vi har ändå valt att redovisa 

vad som skulle hända om räntan mot förmodan når denna ”extremt” höga nivå igen. Att 

räntan ska upp till denna nivå inom den närmsta framtiden är inte särskilt troligt då det skulle 

återspegla en tydlig problematik i svensk penningpolitik.  

En intressant aspekt som också bör nämnas när man pratar om räntekänslighet är vad som 

händer om jobbskatteavdraget avskaffas vid ett eventuellt regeringsskifte. Jobbskatteavdraget 

i vår kalkyl uppnår enligt skattereglerna maximalt ett belopp på 19 922 kronor. Ett slopande 

av detta avdrag skulle ha betydande inverkan på räntekänsligheten i det löneintervall vi 

undersökt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 | S i d a  
 

6. Avslutning 
 

Utifrån vissa förutsättningar kan man som nyutexaminerad civilingenjör köpa den bostadsrätt 

vi valt att undersöka i centrala Stockholm. Har man en ingångslön under 33 000 kronor 

beviljar banken inte ett lån utan ytterligare säkerhet. Den kalkylränta bankerna använder i sin 

känslighetsanalys (som vid intervjutillfället motsvarade 6-7 %), anser vi vara befogad. Detta 

främst då det visar sig i vår ekonomiska analys att man är extremt räntekänslig när  ens 

bruttolön  understiger 33 000 kronor. Avser man köpa den lägenhet vi valt att undersöka, kan 

vi konstatera att samtliga inom löneintervallet kommer lägga en mycket stor del på 

boendekostnader. Är man inte beredd att göra detta får man söka sig till någon närförort med 

en lägre prisnivå. 

 

Procentsatserna vi kommit fram till i vår känslighetsanalys kan tolkas som en eventuell 

indikator på en bostadsprisbubbla. Detta är dock inget vi kan uttala oss om med säkerhet. Man 

kan också tänka sig en potentiell prisnedgång till följd av införandet av bolånetaket och 

amorteringskravet. Vasastan som bostadsmarknad präglas av ett begränsat utbud med 

svårigheter att utöka beståndet, vilket i kombination med en hög efterfrågan försvarar dagens 

prisbild. 
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Bilaga 1. Det mörkgula området indikerar att man amorterat ner lånet till 75 % av köpeskillingen och således inte gör några 

amorteringar längre. 

 

 

 

 

Känslighetsanalys - Bolånerelaterade månatliga kostnader av nettomånadslön i procent

Inkomst

25000 kr i lön 27000 kr i lön 29000 kr i lön 31000 kr i lön 33000 kr i lön 35000 kr i lön 37000 kr i lön 39000 kr i lön 41000 kr i lön

3,375% (År 1) 36,35% 34,07% 32,05% 30,26% 28,67% 27,63% 26,66% 25,76% 24,92%

4,375% (År 2) 41,70% 39,13% 36,85% 34,82% 33,01% 31,83% 30,73% 29,71% 28,75%

5,375% (År 3) 46,73% 43,90% 41,38% 39,14% 37,13% 35,82% 34,60% 33,46% 32,39%

6,375% (År 4) 51,48% 48,40% 45,67% 43,22% 41,04% 39,61% 38,27% 37,03% 35,86%

7,375% (År 5) 56,18% 52,86% 49,91% 47,26% 44,90% 43,35% 41,90% 40,54% 39,27%

Årsränta i snitt 8,375% (År 6) 60,69% 57,13% 53,97% 51,14% 48,60% 46,94% 45,38% 43,93% 42,56%

9,375% (År 7) 64,97% 61,21% 57,85% 54,84% 52,14% 50,37% 48,72% 47,17% 45,71%

10,375% (År 8) 69,06% 65,09% 61,56% 58,38% 55,53% 53,66% 51,91% 50,27% 48,73%

11,375% (År 9) 72,94% 68,79% 65,09% 61,76% 58,77% 56,80% 54,96% 53,23% 51,61%

12,375% (År 10) 77,21% 72,32% 68,45% 64,98% 61,85% 59,80% 57,87% 56,07% 54,38%

13,375% (År 11) 78,95% 73,11% 68,89% 65,44% 62,34% 60,30% 58,38% 56,59% 54,90%

14,375% (År 12) 84,38% 78,14% 72,90% 69,29% 66,04% 63,89% 61,88% 59,99% 58,21%

15,375% (År 13) 89,81% 83,18% 77,45% 73,07% 69,67% 67,42% 65,32% 63,34% 61,48%
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Bilaga 1b 
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Bilaga 2. Det mörkblåa området indikerar att man amorterat ner lånet till 75 % av köpeskillingen och således inte gör några 

amorteringar längre. 

 

 

 

 

Känslighetsanalys - Bolånerelaterade- och levnadskostnader av nettomånadslön månatligt

Inkomst

25000  kr i lön 27000  kr i lön 29000  kr i lön 31000  kr i lön 33000  kr i lön 35000  kr i lön 37000  kr i lön 39000  kr i lön 41000  kr i lön

3,375% (År 1) 70,69% 66,25% 62,33% 58,85% 55,75% 53,73% 51,85% 50,09% 48,45%

4,375% (År 2) 75,51% 70,85% 66,73% 63,06% 59,79% 57,65% 55,65% 53,79% 52,05%

5,375% (År 3) 80,06% 75,20% 70,89% 67,05% 63,62% 61,37% 59,27% 57,32% 55,49%

6,375% (År 4) 84,35% 79,30% 74,83% 70,82% 67,25% 64,90% 62,71% 60,67% 58,75%

7,375% (År 5) 88,76% 83,52% 78,85% 74,68% 70,94% 68,49% 66,20% 64,06% 62,05%

Årsränta i snitt 8,375% (År 6) 93,01% 87,57% 82,72% 78,38% 74,49% 71,94% 69,56% 67,33% 65,23%

9,375% (År 7) 96,58% 90,98% 85,99% 81,52% 77,51% 74,87% 72,41% 70,11% 67,94%

10,375% (År 8) 100,45% 94,68% 89,54% 84,92% 80,77% 78,05% 75,50% 73,11% 70,87%

11,375% (År 9) 104,13% 98,21% 92,92% 88,16% 83,89% 81,08% 78,45% 75,99% 73,68%

12,375% (År 10) 108,45% 101,57% 96,15% 91,27% 86,88% 83,99% 81,29% 78,75% 76,37%

13,375% (År 11) 110,28% 102,13% 96,23% 91,42% 87,09% 84,23% 81,56% 79,05% 76,69%

14,375% (År 12) 115,82% 107,26% 100,07% 95,11% 90,64% 87,70% 84,94% 82,34% 79,91%

15,375% (År 13) 121,36% 112,40% 104,66% 98,74% 94,14% 91,11% 88,26% 85,59% 83,08%
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Bilaga 2b 
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Kalkyl - Hushållskostnader och övriga kostnader

Man Kvinna

18-30 år 31-60 år 61-74 år 75 år 18-30 år 31-60 år 61-74 år 75 år

Livsmedel, alla måltider i hemmet 2 100 1 990 1 820 1 590 1 620 1 580 1 470 1 430

Övriga kostnader

Kläder och skor 530 530 530 530 530 530 530 530

Fritid och lek 460 460 460 460 460 460 460 460

Mobiltelefon 150 150 150 150 150 150 150 150

Personlig hygien inkl. tandvård 370 370 370 370 430 430 400 400

SL-kort 607 607 607 607

Summa 4217 4 107 3 330 3 100 3 797 3 757 3 010 2 970

                  Gemensamma kostnader

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 

Hushållets gemensamma kostnader 

Förbrukningsvaror 100 130 230 260

Hemutrustning 440 530 630 710

Medier 920 950 980 1 000

Hemförsäkring(storstad) 150 150 170 180

Summa 1610 1760 2010 2150

SL-kort

Års-biljett 

Helt pris 7 280 kr

Reducerat pris (gäller 65+) 4 370 kr

Års-biljett, månadskostnad

Helt pris 607 kr

Reducerat pris (gäller 65+) 364 kr

Bilaga 3 
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Bilaga 3b

Total kostnad (ensamstående kvinna 18-30 år) Total kostnad (ensamstående man 18-30 år)

Livsmedel och övriga kostnader 3 797 Livsmedel och övriga kostnader 4 217

Hushållets gemensamma kostnader 1610 Hushållets gemensamma kostnader 1610

Månadskostnad 5 407 Månadskostnad 5 827

Årskostnad 64884 Årskostnad 69924

Total kostnad (ensamstående kvinna 31-60 år) Total kostnad (ensamstående man 31-60 år)

Livsmedel och övriga kostnader 3 757 Livsmedel och övriga kostnader 4 107

Hushållets gemensamma kostnader 1610 Hushållets gemensamma kostnader 1610

Månadskostnad 5 367 Månadskostnad 5 717

Årskostnad 64404 Årskostnad 68604

Total Kostnad (ensamstående kvinna 61-74 år) Total kostnad (ensamstående man 61-74 år)

Livsmedel och övriga kostnader 3 010 Livsmedel och övriga kostnader 3 330

Hushållets gemensamma kostnader 1610 Hushållets gemensamma kostnader 1610

Månadskostnad 4 620 Månadskostnad 4 940

Årskostnad 55440 Årskostnad 59280

Total Kostnad (ensamstående kvinna 75- år) Total kostnad (ensamstående man 75- år)

Livsmedel och övriga kostnader 2 970 Livsmedel och övriga kostnader 3 100

Hushållets gemensamma kostnader 1610 Hushållets gemensamma kostnader 1610

Månadskostnad 4 580 Månadskostnad 4 710

Årskostnad 54960 Årskostnad 56520
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9. Appendix 
 

 

9.1 Formler för beräkning av konfidensintervall, medelvärde och 

standardavvikelse 
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9.2 Redogörelse för excel-programmering av skatteregler 
 

För att kunna simulera scenario där en ändring av en kreditpåverkande parametrar snabbt och 

överskådligt påvisar ett förändrat resultat har vi valt att skapa en Microsoft Excel-fil där 

funktionsprogrammering mellan de olika variablerna har använts. Nedan följer en beskrivning 

av hur excel-filen är konstruerad. 

I rubriken ”Inkomstslaget Tjänst” finns ett av de fundamentala ingångsvärdena för analysen, 

nämligen bruttolönen som den fiktiva låntagaren erhåller på månadsbasis. Resultaten av 

”Inkomstslaget Tjänst” blir således en summering av bruttomånadslönen multiplicerat med 

tolv månader med ett avdrag för eventuella kostnader - som den fiktiva låntagaren inte 

kommer ha. 

Resultatet länkas sedan till ”Taxerbar förvärvsinkomst” (TFI), då vi antagit att den fiktiva 

löntagaren ej bedriver näringsverksamhet och man då inte behöver beakta eventuellt överskott 



47 | S i d a  
 

i denna post för beräkning av TFI.  Inte heller behövs någon programmering för att inkludera 

”Allmänna avdrag”, då denna endast berör näringsverksamhet – det allmänna avdraget i 

kalkylen är ett avdrag som får göras om man uppvisar ett underskott i näringsverksamheten 

det beskattningsår den skattskyldige började bedriva verksamheten eller de fyra följande 

beskattningsåren, enligt Inkomstskattelagen 62 kapitlet ”Allmänna avdrag”.  

 

Därefter ska grundavdraget beräknas med återkoppling till att bruttomånadslönen ska vara en 

variabel för att förenkla analys. Utgångspunkten för vilket grundavdrag som får göras är årets 

prisbasbelopp (PBB) som för 2011 är 42 800 kronor. I det löneintervall vi avser undersöka 

kommer den fiktiva löntagaren antingen ha en taxerbar förvärvsinkomst i 

grundavdragsnivåerna 3,11 PBB – 7,88 PBB vilket ger ett grundavdrag på 1,081 PBB – 

0,1*TFI eller en högre taxerbar förvärvsinkomst på > 7,88 PBB. Grundavdraget avrundas 

alltid uppåt till närmaste 100-tal. Detta ger att när ”taxerbar förvärvsinkomstsvariabeln” (TFI-

variabeln) ligger mellan 3,11*Prisbasbeloppet (PBB) och 7,88*PBB erhålls grundavdraget 

genom ekvationen 1,081*PBB-0,1*TFI. Överstiger TFI-variabeln 7,88*PBB skall 

grundavdraget beräknas som 0,293*PBB. 

För att lösa detta har en IF-sats konstruerats, som lyder; 

 =IF(Taxerbar förvärvsinkomst (cell D10)<337264;1,081*Prisbasbeloppet (cell G27)-

0,1*Taxerbar förvärvsinkomst (cell D10);0,293*Prisbasbeloppet (cell G27).  

Den säger att om (IF) TFI är mindre än 337264 kronor, vilket är ekvivalent till 7,88*PBB för 

2011 (PBB 2011= 42800 kronor), så (THEN) beräknas grundavdraget som 1,081*42800-

0,1*TFI. Annars (ELSE) beräknas grundavdraget som 0,293*TFI. 

I kolumnen för grundavdragshuntratalsavrundning används funktionen; 

 =ROUNDUP(Grundavdrag (cell D11);-2). 

-2 betyder att man avrundar med avseende på hundratal och ROUNDUP gör att talet alltid 

avrundas uppåt till nästa hundratal om det överstiger ett hundratal. 

Därefter summeras TFI och avrundat grundavdrag till den beskattningsbara 

förvärvsinkomsten (BFI) i excel-filen.  

 

I nästa rubrik ska skatten beräknas. Inledningsvis räknas kommunalskatt om 29,58%*BFI. För 

statlig inkomstskatt och värnskatt måste återigen en IF-sats konstrueras. IF-satsen för statlig 
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inkomstskatt är; =IF(Beskattningsbar förvärvsinkomst (cell D13)<383000;0;(Beskattningsbar 

förvärvsinkomst (cell D13)-383000)*0,2) 

Denna skriver ej ut något värde förens BFI överstiger den nedre skiktgränsen som vi beskrivit 

i skattereglerna, som för 2011 ligger på 383000 – om (IF) BFI är mindre än 383000 skriv då 

(THEN) 0 annars (ELSE) om BFI som finns i kolumn D13 överstiger 383000 så kommer 

kolumnen multiplicera det över skiktgränsen överstigande värdet med 20 % för att få fram 

den statliga inkomstskatten. Ett likadant förfarande gäller för värnskatten men där används 

den övre skiktgränsen istället och överstigande belopp multipliceras med 25 %, IF-satsen 

lyder; 

=IF(Beskattningsbar förvärvsinkomst (cell D13)-<560900;0;(Beskattningsbar 

förvärvsinkomst (cell D13)--560900)*0,25). 

 

Nästföljande post - ”Allmän pensionsavgift” (APA) är också en variabel som måste förklaras 

hur den fungerar i excel-filen. I fältet för ”Allmän pensionsavgiftsberäkning” i excel-filen 

räknas maxbeloppet för APA ut genom att inkomstbasbeloppet (IBB) på 52100 för 2011 

multipliceras med 8,07 vilket ger ett maximalt underlag för 2011 om 420 447 när det gäller 

överskotten i tjänst. IF-satsen när det gäller vilken skatt man ska betala i allmän 

pensionsavgift lyder således;  

=IF(Resultat tjänst (cell B5)>= Max Allmänt pensionsunderlag (cell G37);Maximal allmän 

pensionsavgift (cell G39);Resultat tjänst (cell B5)*Allmän pensionsavgift (cell C21))  

Den skriver ut 7 % av överskotten i tjänst så länge inte överskottet överstiger maximalt 420 

447, för då har man ju uppnått maxbeloppet – då skrivs helt enkelt maxbeloppet ut oavsett 

ingångsvärde. Därefter måste den allmänna pensionsavgiften avrundas. Här avrundas avgiften 

inte upp som med grundavdraget utan bara till närmsta hundratal, vilket har lösts genom 

funktionen; =ROUND(Allmän pensionsavgift (cell D21);-2).  

Övriga celler när man beräknar skatten i excel-filen beräknas genom att skatteprocentsatsen 

multipliceras med BFI. 

 

Därefter följer rubriken ”Skattereduktion” i excel-filen. Överst kommer reduktionen för 

kapitalunderskott. Denna cell är länkad till fältet ”Ränteberäkning” på det sätt att en 

årskostnad för ränta beräknas och sedan beräknas den 30 % -iga reduktionen samt 20 % -iga 
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reduktionen genom IF-satser. För 30 % reduktion gäller; 

=IF(Årskostnad ränta (cell G12)<-100000;-100000;Årskostnad ränta (cell G12)) 

Denna säger att så länge (IF) fältet Årskostnad ränta (cell G12), vilket är räntekostnaden, 

understiger 100 000 så (THEN) multipliceras detta belopp med 30 %, men (ELSE) om 

beloppet överstiger 100 000 så bortser funktionen från det – den kan maximalt skriva ut 100 

000 gånger 30%. Exakt samma sak gäller den del som överstiger 100 000 och som ska 

multipliceras med 21 %. If-satsen ser ut som följer;  

=IF(Årskostnad ränta (cell G12)<-100000; Årskostnad ränta (cell G12)+100000;0) 

Denna funktion bortser från värden understigande 100 000 kronor och multiplicerar enkom 

det belopp som överstiger 100 000 med 21 %. 

Nästa minuspost i ”Skattereduktion” är jobbskatteavdraget. Denna cell är kopplad till fältet 

”Jobbskatteavdragsberäkning”. Där görs en beräkning där det maximala prisbasbeloppet på 

1,868 multipliceras och sedan minskas detta tal med grundavdragsvariabeln som vi erhållit 

tidigare. Summan av detta ska sedan multipliceras med cellen för 

kommunalskatteprocentsatsen och då erhålls jobbskatteavdraget som en variabel som ändras 

med vilket värde grundavdraget får.  

Resultaten av reduktionen är också en programmerad IF-sats, som ser ut som följer;  

=IF((-(Kapitalunderskott (cell D32)+Jobbskatteavdrag (cell D33)+Allmän pensionsavgift (cell 

D34))<(Kommunalskatt (cell D18)+Statlig inkomstskatt (cell D19)+Värnskatt (cell 

D20)+Kommunal fastighetsavgift (cell D25)+Statlig fastighetsskatt (cell D26))); 

Kommunalskatt (cell D18)+Statlig inkomstskatt (cell D19)+Värnskatt (cell D20)+Kommunal 

fastighetsavgift (cell D25)+Statlig fastighetsskatt (cell D26);Resultat (cell D36)) 

Det denna funktion gör är att summera skattereduktionen och se till att den alltid är mindre än 

summan av kommunalskatt, statlig inkomstskatt, värnskatt, kommunal fastighetsavgift och 

statlig fastighetsskatt – då detta är de poster med vilken man kan kvitta sin skattereduktion 

mot. Detta villkor måste finnas då skattereduktionen aldrig kan överstiga resultatet av skatten, 

man måste alltid ha kvar pengar att betala allmän pensionsavgift, avgift till religiöst samfund 

samt begravningsavgiften. 

När skattreduktionsresultat har begränsats av denna If-sats kan man beräkna det totala 

skattebeloppet vilket då blir summan av skatteresultatet och skattereduktionsresultatet.  
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Sedan följer den disponibla årsinkomsten i excel-filen vilket då är TFI minskat med ”Totalt 

skattebelopp” och vidare får man den disponibla månadsinkomsten genom att dela detta tal 

med 12, vilket görs i cellen för ”Disponibel månadsinkomst”.  

Sist i excel-filen subtraheras månatliga räntekostnader, månadsavgifter och eventuell 

amortering från den disponibla månadsinkomsten för att få fram det resultat vi söker för vår 

analys, nämligen cellen ”Disponibel månadsinkomst efter samtliga utgifter” som visar hur 

mycket av lönen som blir kvar när man skattat och betalt bolånerelaterade kostnader. 

Sist har vi valt att göra ett fält för nyckeldata som vi söker i vår analys som ska variera med 

förändringar i de variabler som programmerats. ”% Totalt skattebelopp av bruttoårslön” visar 

hur mycket skatt vi procentuellt sätt betalar efter alla reduktioner av bruttolönen. 

”Jobbskatteavdrag av totalt skattebelopp” har vi med för att procentuellt belysa den inverkan 

som jobbskatteavdraget faktiskt har för låginkomsttagare, samt hur litet avdraget kan bli för 

en höginkomsttagare. 

”Disponibel månadsinkomst efter samtliga utgifter av bruttomånadslön” - säger hur mycket 

vår fiktiva löntagare faktiskt har kvar att disponera i månaden procentuellt sätt när alla 

betalningar som vi inkluderat är gjorda. 

Det kanske mest intressanta nyckeltalet är ”Bolånerelaterade månatliga kostnader av 

nettomånadslön” - för det visar på hur mycket man faktiskt lägger av sin disponibla inkomst 

på sina totala boendekostnader. 

”% Kvar av lönen efter skatt och reduktion” visar vilken inverkan reduktionen för underskott 

av kapital i form av räntan har på den skatt som ska erläggas. 

”% Bolånerelaterade- och levnadskostnader av nettomånadslön månatligt” tar även hänsyn till 

att man måste lägga ut pengar för levnadskostnader. 
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9.3 Räntekostnadsuträkning på lånet med amortering 
 

 

Månad Kvar på lån 3-månadersränta Amortering Räntekostnad Total kostnad

Månad 1 1608831 3,00% 1577 4022 5599

Månad 2 1607253 3,00% 1577 4018 5595

Månad 3 1605676 3,00% 1577 4014 5591

Månad 4 1604099 3,25% 1577 4344 5922

Månad 5 1602522 3,25% 1577 4340 5917

Månad 6 1600944 3,25% 1577 4336 5913

Månad 7 1599367 3,50% 1577 4665 6242

Månad 8 1597790 3,50% 1577 4660 6238

Månad 9 1596212 3,50% 1577 4656 6233

Månad 10 1594635 3,75% 1577 4983 6561

Månad 11 1593058 3,75% 1577 4978 6556

Månad 12 1591481 3,75% 1577 4973 6551

Månad 13 1589903 4,00% 1577 5300 6877

Månad 14 1588326 4,00% 1577 5294 6872

Månad 15 1586749 4,00% 1577 5289 6866

Månad 16 1585171 4,25% 1577 5614 7191

Månad 17 1583594 4,25% 1577 5609 7186

Månad 18 1582017 4,25% 1577 5603 7180

Månad 19 1580440 4,50% 1577 5927 7504

Månad 20 1578862 4,50% 1577 5921 7498

Månad 21 1577285 4,50% 1577 5915 7492

Månad 22 1575708 4,75% 1577 6237 7814

Månad 23 1574130 4,75% 1577 6231 7808

Månad 24 1572553 4,75% 1577 6225 7802

Månad 25 1570976 5,00% 1577 6546 8123

Månad 26 1569399 5,00% 1577 6539 8116

Månad 27 1567821 5,00% 1577 6533 8110

Månad 28 1566244 5,25% 1577 6852 8430

Månad 29 1564667 5,25% 1577 6845 8423

Månad 30 1563090 5,25% 1577 6839 8416

Månad 31 1561512 5,50% 1577 7157 8734

Månad 32 1559935 5,50% 1577 7150 8727

Månad 33 1558358 5,50% 1577 7142 8720

Månad 34 1556780 5,75% 1577 7460 9037

Månad 35 1555203 5,75% 1577 7452 9029

Månad 36 1553626 5,75% 1577 7444 9022

Månad 37 1552049 6,00% 1577 7760 9338
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Månad 38 1550471 6,00% 1577 7752 9330

Månad 39 1548894 6,00% 1577 7744 9322

Månad 40 1547317 6,25% 1577 8059 9636

Månad 41 1545739 6,25% 1577 8051 9628

Månad 42 1544162 6,25% 1577 8043 9620

Månad 43 1542585 6,50% 1577 8356 9933

Månad 44 1541008 6,50% 1577 8347 9924

Månad 45 1539430 6,50% 1577 8339 9916

Månad 46 1537853 6,75% 1577 8650 10228

Månad 47 1536276 6,75% 1577 8642 10219

Månad 48 1534698 6,75% 1577 8633 10210

Månad 49 1533121 7,00% 1577 8943 10520

Månad 50 1531544 7,00% 1577 8934 10511

Månad 51 1529967 7,00% 1577 8925 10502

Månad 52 1528389 7,25% 1577 9234 10811

Månad 53 1526812 7,25% 1577 9224 10802

Månad 54 1525235 7,25% 1577 9215 10792

Månad 55 1523657 7,50% 1577 9523 11100

Månad 56 1522080 7,50% 1577 9513 11090

Månad 57 1520503 7,50% 1577 9503 11080

Månad 58 1518926 7,75% 1577 9810 11387
Månad 59 1517348 7,75% 1577 9800 11377

Månad 60 1515771 7,75% 1577 9789 11367

Månad 61 1514194 8,00% 1577 10095 11672

Månad 62 1512616 8,00% 1577 10084 11661

Månad 63 1511039 8,00% 1577 10074 11651

Månad 64 1509462 8,25% 1577 10378 11955

Månad 65 1507885 8,25% 1577 10367 11944

Månad 66 1506307 8,25% 1577 10356 11933

Månad 67 1504730 8,50% 1577 10659 12236

Månad 68 1503153 8,50% 1577 10647 12225

Månad 69 1501575 8,50% 1577 10636 12213

Månad 70 1499998 8,75% 1577 10937 12515

Månad 71 1498421 8,75% 1577 10926 12503

Månad 72 1496844 8,75% 1577 10914 12492

Månad 73 1495266 9,00% 1577 11214 12792

Månad 74 1493689 9,00% 1577 11203 12780

Månad 75 1492112 9,00% 1577 11191 12768

Månad 76 1490534 9,25% 1577 11490 13067

Månad 77 1488957 9,25% 1577 11477 13055

Månad 78 1487380 9,25% 1577 11465 13043

Månad 79 1485803 9,50% 1577 11763 13340

Månad 80 1484225 9,50% 1577 11750 13327

Månad 81 1482648 9,50% 1577 11738 13315
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Månad 82 1481071 9,75% 1577 12034 13611

Månad 83 1479493 9,75% 1577 12021 13598

Månad 84 1477916 9,75% 1577 12008 13585

Månad 85 1476339 10,00% 1577 12303 13880

Månad 86 1474762 10,00% 1577 12290 13867

Månad 87 1473184 10,00% 1577 12277 13854

Månad 88 1471607 10,25% 1577 12570 14147

Månad 89 1470030 10,25% 1577 12557 14134

Månad 90 1468452 10,25% 1577 12543 14120

Månad 91 1466875 10,50% 1577 12835 14412

Månad 92 1465298 10,50% 1577 12821 14399

Månad 93 1463721 10,50% 1577 12808 14385

Månad 94 1462143 10,75% 1577 13098 14676

Månad 95 1460566 10,75% 1577 13084 14662

Månad 96 1458989 10,75% 1577 13070 14647

Månad 97 1457411 11,00% 1577 13360 14937

Månad 98 1455834 11,00% 1577 13345 14922

Månad 99 1454257 11,00% 1577 13331 14908

Månad 100 1452680 11,25% 1577 13619 15196

Månad 101 1451102 11,25% 1577 13604 15181

Månad 102 1449525 11,25% 1577 13589 15167

Månad 103 1447948 11,50% 1577 13876 15453

Månad 104 1446370 11,50% 1577 13861 15438

Månad 105 1444793 11,50% 1577 13846 15423

Månad 106 1443216 11,75% 1577 14131 15709

Månad 107 1441639 11,75% 1577 14116 15693

Månad 108 1440061 11,75% 1577 14101 15678

Månad 109 1438484 12,00% 1577 14385 15962

Månad 110 1436907 12,00% 1577 14369 15946

Månad 111 1435329 12,00% 1577 14353 15931

Månad 112 1433752 12,25% 1577 14636 16214

Månad 113 1432175 12,25% 1577 14620 16197

Månad 114 1430598 12,25% 1577 14604 16181

Månad 115 1429020 12,50% 1577 14886 16463

Månad 116 1427443 12,50% 1577 14869 16446

Månad 117 1425866 12,50% 1577 14853 16430

Månad 118 1424288 12,75% 1577 15133 16710

Månad 119 1422711 12,75% 1577 15116 16694

Månad 120 1421134 12,75% 1577 15100 16677

Månad 121 1500000 13,00% 0 16250 16250

Månad 122 1500000 13,00% 0 16250 16250

Månad 123 1500000 13,00% 0 16250 16250

Månad 124 1500000 13,25% 0 16563 16563

Månad 125 1500000 13,25% 0 16563 16563
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Månad 126 1500000 13,25% 0 16563 16563

Månad 127 1500000 13,50% 0 16875 16875

Månad 128 1500000 13,50% 0 16875 16875

Månad 129 1500000 13,50% 0 16875 16875

Månad 130 1500000 13,75% 0 17188 17188

Månad 131 1500000 13,75% 0 17188 17188

Månad 132 1500000 13,75% 0 17188 17188

Månad 133 1500000 14,00% 0 17500 17500

Månad 134 1500000 14,00% 0 17500 17500

Månad 135 1500000 14,00% 0 17500 17500

Månad 136 1500000 14,25% 0 17813 17813

Månad 137 1500000 14,25% 0 17813 17813

Månad 138 1500000 14,25% 0 17813 17813

Månad 139 1500000 14,50% 0 18125 18125

Månad 140 1500000 14,50% 0 18125 18125

Månad 141 1500000 14,50% 0 18125 18125

Månad 142 1500000 14,75% 0 18438 18438

Månad 143 1500000 14,75% 0 18438 18438

Månad 144 1500000 14,75% 0 18438 18438

Månad 145 1500000 15,00% 0 18750 18750

Månad 146 1500000 15,00% 0 18750 18750

Månad 147 1500000 15,00% 0 18750 18750

Månad 148 1500000 15,25% 0 19063 19063

Månad 149 1500000 15,25% 0 19063 19063

Månad 150 1500000 15,25% 0 19063 19063

Månad 151 1500000 15,50% 0 19375 19375

Månad 152 1500000 15,50% 0 19375 19375

Månad 153 1500000 15,50% 0 19375 19375

Månad 154 1500000 15,75% 0 19688 19688

Månad 155 1500000 15,75% 0 19688 19688

Månad 156 1500000 15,75% 0 19688 19688

 

 


