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Abstract 
The study aims to evaluate investment strategies which could give graduates access to the 

housing market and lower interest expenses on the loan. This can be achieved by investing the 

student loan. Three investment strategies has been developed based on the student loan. The 

first investment strategy invests in a bond fund, the second in a stock index fund and the third 

is a combination of the two funds. We forecast the outcome based on historical data over a 

period of ten years. The study shows that all investment strategies leads to a down payment 

and an expected lower interest expense for the student. We also calculate the likelihood that 

the interest expense will be reduced. 

 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att utvärdera investeringsstrategier som skulle kunna ge nyutexaminerade 

studenter tillgång till bostadsmarknaden samt lägre räntekostnader på bostadslånet. Detta 

genom att investera studielånet. Utifrån studielånet har tre investeringsstrategier utvecklats. 

Den första investeringsstrategin placeras i en räntefond, den andra i en aktieindexfond och 

den tredje är en kombination av de båda fonderna. Vi prognostiserar utfallet baserat på 

historisk data under en tioårsperiod. Studien visar att samtliga investeringsstrategier leder till 

en kontantinsats samt en förväntad lägre räntekostnad för studenten. Vi beräknar även 

sannolikheten för att dessa strategier ska leda till en minskad bostadskostnad.  
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 
Enligt livscykelteorin antas hushållen vilja jämna ut konsumtionen över tid. Den utgår från att 

inkomsterna i början av yrkeslivet är låga och att det därför finns behov av att låna för att 

jämna ut hushållets konsumtion. Med tiden antas inkomsterna öka, vilket resulterar i att 

skulderna kan betalas tillbaka samtidigt som konsumtionsnivån kan bibehållas. För att 

konsumtionen ska hållas konstant även i pensionsåldern krävs ett kontinuerligt sparande under 

de yrkesaktiva åren (Deaton, 2005). En konsekvens av att inkomsten i början av yrkeslivet är 

låg kan vara att det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. 

 

En studie utförd av SBAB visar att 53 procent av dagens ungdomar är oroliga för att inte få 

tillgång till en egen bostad, vilket har lett till att fler väljer att spara pengar till sin första 

bostad. Från år 2009 till 2014 har andelen unga svenskar som sparar pengar till att köpa egen 

bostad ökat från 40 till 53 procent. Förstagångsköparna på bostadsmarknaden har tvingats 

ändra strategi på grund av en hårdare bostadsmarknad, finanskrisen och bolånetaket. 

Bostadsbristen är särskilt tydlig i de större kommunerna där det är långa köer till 

hyreslägenheter. För att inte bli utan bostad är det enbart bostadsrätter som återstår (Leifsson, 

2014). Medianpriset för en bostadsrätt i Sverige uppgick år 2013 till 1 250 000 kronor (SCB, 

2014) och majoriteten av köparna behöver låna för att finansiera bostadsköpet. Detta leder till 

att nästan hälften av alla unga riskerar att stå utan bostad då det finns krav för att ett 

bostadslån ska beviljas (Leifsson, 2014). Det som krävs för att få ett lån är bland annat en 

stadig inkomst, vilket många förstagångsköpare som studerar saknar (Nandorf & Sandvad, 

2011). 

 

Samtidigt utnyttjar allt färre studenter möjligheten att ta studielån (CSN, 2014). Genom att 

utnyttja denna lånemöjlighet skulle en ingång till bostadsmarknaden för studenter underlättas. 

Detta eftersom det kan öka individens kapital i form av en kontantinsats vid köp av en bostad. 

 

Allt färre väljer att skuldsätta sig genom att ta studielån under studietiden. Enligt centrala 

studiestödsnämndens (CSN) årliga rapport var andelen låntagare år 2013 endast 68 procent, 

vilket motsvarar 319 682 låntagare. CSN:s rapport från år 1988 visar att andelen låntagare var 

90 procent av antalet studerande på universitet eller högskola (CSN, 2014). Skälen till den 

minskade skuldsättningsgraden kan vara flera. Det kan bero på en högre inkomstnivå i 
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Sverige (SCB, 2015). En rapport från CSN visar att 48 procent av studenterna år 2013 

arbetade vid sidan av studierna (CSN, 2014). Det kan i sin tur leda till att fler har möjligheten 

att finansiera sina studier utan lån. Den lägre skuldsättningen kan även bero på att en större 

andel studenter är yngre än tidigare och därför väljer att bo hemma under studietiden (CSN, 

2014). 

 

Den främsta anledningen till att färre studenter tar studielån kan vara de reformer som skett 

sedan 1988. Den första reformen skedde år 1989 då återbetalningen av lånet inte enbart 

baserades på hur stor skulden var och hur länge den skulle betalas, utan även på den inkomst 

individen hade två år tidigare. Med vissa undantag skulle fyra procent av den inkomst 

individen hade två år tidigare betalas in. År 2001 ändrades villkoren för nya studielån 

ytterligare. Den stora förändringen som skedde i denna reform var att återbetalningen nu 

baserades på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad. Utöver räntan läggs det även på ett 

uppräkningstal på högst två procent per år, detta innebär att beloppet i regel ökar för varje år 

(CSN, 2014). Innan dessa två reformer lånade studenter pengar även fast de kunde finansiera 

sig på andra sätt då återbetalningskravet var lägre. Den senaste reformen innebar att varje 

lånad krona ska betalas tillbaka, vilket förmodligen har gjort studenter mer försiktiga med att 

skuldsätta sig (Nylund, 2014).  

 

Oavsett förklaringen ska vi här undersöka om ett studielån kan vara fördelaktigt ur ett 

privatekonomiskt perspektiv. Det innebär att vi ska undersöka om det finns nytta med att ta ett 

studielån även om studenten inte behöver det under studietiden. Det leder till att målgruppen 

för studien blir de som inte nyttjar möjligheten att ta studielånet. Undersökningen utgår från 

att studenter som inte skuldsätter sig därmed går miste om en placeringsmöjlighet genom att 

investera studielånet i tre olika portföljer. Det investerade kapitalet antas användas i slutet av 

studietiden för att investeras i bostadsmarknaden. 

1.2. Syfte 
Studiens syfte är att utvärdera investeringsstrategier som skulle kunna ge nyutexaminerade 

studenter tillgång till bostadsmarknaden samt lägre räntekostnader på bostadslånet. Detta 

genom att investera studielånet. Det finns tidigare studier inom närliggande områden, dessa 

tar dock inte upp möjligheten att via studielån utveckla en investeringsstrategi. Studien avser 

att bidra med praktisk relevans till framtida studenter som finansierar sina studier med andra 
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medel än studielån, samt möjliga investeringsstrategier för att få ett mer förmånligt 

bostadslån.  

1.3. Frågeställning 

Studiens frågeställning är huruvida studenter kan använda studielånet för att skapa effektiva 

investeringsstrategier, med olika riskaversion, för att få tillgång till bostadsmarknaden samt 

att sänka kostnaden för bostadslånet. 
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2. Institutionell bakgrund 

För att underlätta förståelsen för studien presenteras institutionerna som studien utgår från 

nedan. 

2.1. Centrala studiestödsnämnden 

Den statliga myndighet som tillhandahåller studiestöd till utbildningsdepartementet och 

hemutrustningslån till arbetsmarknadsdepartementet är centrala studiestödsnämnden (CSN). 

Det är denna myndighet som prövar vem som har rätt till studiestöd och hemutrustningslån 

(CSN, 2015). Vidare är det även CSN som betalar ut och hanterar återbetalningen av lånen. 

Studiestöden som CSN tillhandahåller är studiehjälp, studiemedel, Rg-bidrag, TUFF-

ersättning och lärlingsersättning. Studiehjälp ges till studerande på gymnasial nivå som är 

mellan 16 och 20 år. Studiemedel ges till studerande på gymnasium, Komvux, folkhögskola, 

högskola och universitet. Rg-bidrag är bidrag för resor och boende som ges till 

funktionsnedsatta studenter på riksgymnasium. TUFF-ersättning är ett bidrag till föräldrar 

med barn som behöver teckenspråk för att kommunicera. Lärlingsersättning ersätter resor och 

måltider för elever på gymnasial lärlingsutbildning (CSN, 2014). 

 

Studien kommer att fokusera på studiemedel och mer specifikt på den del som utgörs av 

studielånet. Under år 2015 får en student som studerar på heltid 707 kronor i bidrag och 1780 

kronor i lån per vecka. Studiemedlet betalas ut i förskott med månadsvis utbetalning och 

vanligtvis innefattas den av fyra veckors studier. Utbetalningsdagen kan variera beroende på 

terminsstart och terminsavslutning (CSN, 2015).  

 

För att få tillgång till studiemedel i form av lån och bidrag krävs det att utbildningen ger rätt 

till studiemedel, vilket de flesta högskole- och universitetsutbildningar gör. Vidare krävs att 

studierna sker på minst halvtid och det innebär att studiemedlet som utbetalas matchar den 

studietakt studenten väljer. För att få studiemedlet kräver CSN att studenten uppvisar ett 

godkänt studieresultat om ett visst antal studiepoäng varje termin. Även om de tidigare kraven 

är uppfyllda ger CSN studiemedel i maximalt 240 veckor, vilket motsvarar en studietid på sex 

år (CSN, 2015). 

 

Studielånet är sedan 2001 ett annuitetslån där räntesatsen beräknas som ett genomsnitt av 

statens upplåningskostnad under de tre senaste åren. Räntan för studielånet år 2015 är en 
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procent och räntesatsen är inte avdragsgill i deklarationen. Detta för att räntesatsen redan 

anpassats till avdragsreglerna. Ränta betalas årligen och beräknas från första 

utbetalningstillfället tills dess att lånet är återbetalt. Utöver räntan tillkommer även en årlig 

expeditionsavgift om 150 kronor (CSN, 2014). 

 

Återbetalningen av studielånet anpassas efter individens årsinkomst, dock ska skulden vara 

återbetald inom 25 år. Om individen har svårigheter med återbetalning finns möjligheten att få 

nedsättning, vilket innebär att individen kan ansöka om att betala mindre. Nedsättningen kan 

som lägst bli fem procent av årsinkomsten fram till och med det år individen fyller 49. Från 

och med det år individen fyller 50 är detta belopp som lägst sju procent av årsinkomsten. Har 

lånet inte betalats tillbaka vid 68 års ålder skrivs det av, vilket även sker vid dödsfall. Det 

finns även andra undantagsregler där lånet skrivs av, exempelvis vid omständigheter där 

individen inte kan fullfölja sina studier (CSN, 2014).  

2.2. Bostadslån 

Ett bolån är uppbyggt av fyra beståndsdelar, dessa är kontantinsats, bottenlån, topplån och en 

säkerhet. Kontantinsatsen är det man betalar kontant vid köp av en bostad och detta belopp 

måste minst motsvara 15 procent av bostadens totala försäljningspris. Bottenlånet är den del 

av lånet som har högst säkerhet och därmed även bäst lånevillkor. Bottenlånet har oftast en 

amorteringstid om 30 till 50 år och amorteringstiden är beroende av storleken på lånet samt 

individens livssituation (SEB). Bottenlånet utgör ofta cirka 70 procent av det totala 

bostadspriset. Den resterande delen av bostadens värde täcks av topplånet. Topplånets storlek 

beror på storleken av kontantinsatsen samt storleken av bottenlånets värde (Swedbank). Ett 

topplåns ränta brukar vara cirka två procentenheter högre än bottenlånet (SEB). I samband 

med ett bostadslån krävs även en säkerhet till banken, denna säkerhet består ofta av ett 

pantbrev i bostaden (SEB). 

 

Anledningen till att banker kräver ett pantbrev som säkerhet vid ett bolån är att en investering 

på bostadsmarknaden aldrig kan anses vara riskfri. Även om det anses vara en investering att 

komma in på bostadsmarknaden finns det exempel på när bostadsbubblor uppstått. Den 

senaste bostadsbubblan var 2008, då både banker och privatpersoner i USA gick i konkurs på 

grund av kraftigt fallande bostadspriser, vilket kom att påverka hela fastighetsmarknaden 

(Nyberg, 2011). Krisen ledde exempelvis till att banker och andra kreditinstitut införde högre 

krav på låntagare (Finansinspektionen, 2012). 
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Innan banker beviljar ett bostadslån gör bankerna en så kallad “kvar att leva på kalkyl”. Med 

hjälp av en sådan ges både banken och hushållet en uppfattning av hur mycket hushållet har 

kvar av sin disponibla inkomst efter att ränta, boende och levnadsomkostnader är betalda. 

Levnadsomkostnader innefattar exempelvis livsmedel och förbrukningsvaror. Den disponibla 

inkomst som banker kräver för att täcka levnadsomkostnaderna för ett hushåll, med en vuxen, 

kan variera mellan 6 300 till 10 200 kronor i månaden. Ytterligare en beräkning som bankerna 

tar hänsyn till är att se hur kapabel låntagaren är att betala tillbaka sitt lån vid en eventuell 

räntehöjning. För att testa denna räntekänslighet använder bankerna sig av en kalkylränta som 

är betydligt högre än det rådande ränteläget (Finansinspektionen, 2014). De räntor som 

betalas på exempelvis ett bostadslån under ett år är avdragsgilla med 30 procent i 

deklarationen så länge de inte överstiger 100 000 kronor. Den del som överstiger 100 000 

kronor är avdragsgill med 21 procent (Skatteverket). 
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3. Teori 

Nedan kommer teorier och formler för beräkningar att presenteras. Detta kommer att utgöra 

grunden för att studien ska kunna behandla den data som samlats in och sammanställa det i 

ett resultat. 

I teoriavsnittet används och förklaras formler kring finansiella beräkningar. Dessa är hämtade 

från Corporate finance och Finansiell ekonomi i praktiken som presenterar grunden för 

finansiering (Gavelin & Sjöberg, 2012) (Berk & DeMarzo, 2014). 

3.1. Aritmetiskt medelvärde 

Vid aritmetiskt medelvärde vägs sannolikheten för varje utfall samman, vilket innebär att 

sannolikhetsfördelningens tyngdpunkt representeras. Aritmetiskt medelvärde används för att 

beräkna framtida förväntad avkastning med hjälp av historisk avkastning (Gavelin & Sjöberg, 

2012). 

 

 �̅� =
𝛴(𝑅)

𝑁
 

�̅� = 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑅 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑁 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

3.2. Geometrisk avkastning 

Till skillnad från aritmetiskt beräknad avkastning kräver en portföljs totala värdeförändring att 

hänsyn tas till tidigare perioders utveckling, för att ge den korrekta avkastningen. Den 

geometriska beräknade avkastningen inkluderar ränta-på-räntaeffekten vilket leder till en mer 

korrekt bild av portföljens värdeutveckling (Gavelin & Sjöberg, 2012).  

�̂� = (1 + 𝑅1) ∗ (1 + 𝑅2) … (1 + 𝑅𝑛) − 1 

�̂� = 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

3.3. Varians och standardavvikelse 

Risken i en placering är att avkastningen blir något annat än förväntat. För att mäta risken 

krävs att avvikelser från medelvärdet samt sannolikheten för att dessa inträffar beräknas. Små 

avvikelser från medelvärdet innebär att placeringen har låg risk och stora avvikelser 

representerar hög risk. Två statistiska mått som används för att mäta risk är varians och 

(1) 

(2) 
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standardavvikelse. Variansen är den genomsnittliga avvikelsen kvadrerad, vilket innebär att 

den är svårtolkad. Standardavvikelsen används för att få ett lättolkat värde av risken, då måttet 

presenteras som en procentuell avvikelse från medelvärdet (Gavelin & Sjöberg, 2012).  

 

𝜎2 =
Σ(𝑅 − �̅�)2

𝑁 − 1
 

𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 

𝜎 = √𝜎2 

𝜎 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 

3.4. Kovarians och korrelation 

Kovariansen mäter den gemensamma variansen mellan två variabler. Det värde kovariansen 

visar är svårtolkat och därför används oftast korrelationsmåttet för att mäta samvariationen, då 

det är mer lättolkat. Korrelationsmåttet sträcker sig mellan - 1 och 1. Ett negativt värde 

innebär att variablerna har en motsatt effekt, när den ena variabeln ökar, minskar den andra. 

Ett positivt värde innebär att variablerna går åt samma håll, båda variablerna kommer att 

minska och öka samtidigt. Om korrelationen är noll innebär det att det inte finns något 

samband mellan variablerna, vilka kommer att röra sig slumpmässigt mot varandra (Gavelin 

& Sjöberg, 2012).  

 

𝜎1,2 =
𝛴((𝑅1) − (�̅�1)) ∗ ((𝑅2) − (�̅�

2
))

𝑁 − 1
 

𝜎1,2 = 𝐾𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 

𝑝1,2 =
𝜎1,2

𝜎1 ∗ 𝜎2
 

p1,2 = 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

3.5. Systematisk och specifik risk  

En akties totala risk består av systematisk och specifik risk. Den systematiska risken är direkt 

kopplad till marknadens risk och kallas därför oftast för marknadsrisk. Denna typ av risk är 

sådan som påverkar marknaden i sin helhet, exempelvis krig och naturkatastrofer. En portföljs 

systematiska risk beräknas med hjälp av portföljens beta och marknadens standardavvikelse.  

 

(3) 

(4) 

(6) 

(5) 
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En aktie eller en portföljs beta visar det genomsnittliga sambandet mellan en akties eller en 

portföljs avkastning, utöver den riskfria, i förhållande till börsens avkastning. Ett betavärde på 

1 innebär att aktien eller portföljens utveckling är helt korrelerad med börsen och marknadens 

utveckling. Ett betavärde högre än 1, innebär att aktien eller portföljen kommer att öka mer i 

värde än marknadens index när index ökar. Det innebär även att värdet kommer att sjunka 

mer än index vid en börsnedgång. Ett betavärde lägre än 1, innebär att aktien eller portföljens 

värde ökar mindre än marknadens värde i uppgång men minskar även mindre i nedgång. 

Sammanfattningsvis visar ett betavärde på högre än 1 en hög systematisk risk samtidigt som 

ett betavärde lägre än 1 utgörs av låg systematisk risk (Gavelin & Sjöberg, 2012). 

 

Den specifika risken i en aktie är inte direkt kopplad till marknadsrisken utan är istället enbart 

kopplad till händelser som påverkar det enskilda företaget. Till skillnad från systematisk risk 

sjunker den specifika risken när antalet aktier i portföljen ökar. Det innebär att det går att 

diversifiera bort den specifika risken och således utsättas placeraren enbart av den 

systematiska risken (Gavelin & Sjöberg, 2012).  

 

En portfölj som endast består av aktier från en enskild bransch kan inte klassas som en 

väldiversifierad portfölj då den branschspecifika risken kvarstår i portföljen. Det innebär att 

aktier från hela marknaden bör inkluderas i portföljen för att den ska anses vara 

väldiversifierad (Gavelin & Sjöberg, 2012).  

3.6. Effektiva portföljval 

Placeringar i finansiella instrument är i grunden osäkra och investerare bör därför ta hänsyn 

till förväntad avkastning såväl som risk. Risken i en finansiell placering mäts oftast med hjälp 

av två mått, volatilitet och hur en portfölj samvarierar i förhållande till marknaden. För att 

skapa en portfölj krävs att investeraren först väljer en kombination av riskfyllda placeringar. 

Detta måste ske oavsett graden av riskaversion. Portföljen kommer i sin tur att bilda den så 

kallade effektiva fronten (Gavelin & Sjöberg, 2012). 

 

Som utgångspunkt kommer en investerare att investera i den punkt på den effektiva fronten 

som ger högst avkastning till lägst risk (portfölj 1). När den effektiva portföljen identifierats 

är det möjligt att öka den förväntade avkastningen genom att investeraren väljer en portfölj 

med högre risk (portfölj 2). Valet av portfölj handlar således om placerarens riskaversion som 
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innebär att en investerare normalt sett är motvilliga till att ta risk (Gavelin & Sjöberg, 2012). 

Nedan illustreras effektiva portföljval i figur 3.6.1. 

 

3.7. Riskfri placering 

Om man tar hänsyn till att det går att låna till den riskfria räntan och möjligheten att investera 

i riskfria penningmarknadsinstrument eller statsobligationer bildas det en effektiv 

marknadsportfölj. Marknadsportföljen kommer att vara överlägset effektiv alla andra 

portföljer. Kombinationen av en riskfri placering och marknadsportföljen skapar 

tangentportföljen och utifrån den går det att individanpassa portföljinnehavet oavsett 

riskaversion. Beroende på graden av riskaversion kommer en investerare skapa en portfölj 

bestående av riskfritt sparande och aktier enligt sina preferenser, vilket visas i figur 3.7.1 

(Berk & DeMarzo, 2014). 

 

 

Aktie 1 

Aktie 2 

Aktie 3 

Portfölj 1 

Portfölj 2 

Risk 

Avkastning 

Riskfri ränta 

Kapitalmarknadslinjen 

Aktie 1 

Aktie 2 

Aktie 3 

Portfölj 1 

Portfölj 2 

Risk 

Avkastning 

Tangentportföljen 

Figur 3.6.1, illustrerar den effektiva fronten 

Figur 3.7.1, illustrerar tangentportföljen 
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3.8. CAPM  

Capital asset pricing model (CAPM) bygger på effektiva portföljval som utgår från att alla 

investerare kan investera på marknaden utan transaktionskostnader. Den förutsätter även att 

alla investerare innehar samma information och att investerare kan låna och placera till den 

riskfria räntan. CAPM förutsätter att alla investerare är rationella och investerar därför enbart 

i den effektiva marknadsportföljen och undviker på så sätt den specifika risken (Berk & 

DeMarzo, 2014). 

3.9. Normalfördelning 

Inom finansiering antas den relativa avkastningen vara normalfördelad.  Med 

normalfördelningen kan sannolikheten för ett visst utfall bestämmas med endast två 

parametrar, medelvärdet och standardavvikelsen. Med hjälp av dessa kan man räkna ut olika 

utfall och sannolikheten för att de ska inträffa. Figur 3.10.1 visar medelvärdet som betecknas 

𝜇. Intervallet 𝜇−
+1𝜎 visar sannolikheten för att ett utfall inom plus eller minus en 

standardavvikelse inträffar. Detta innebär att det är 66 procents sannolikhet att avkastningen 

hamnar inom ett intervall som sträcker sig med en standardavvikelse från medelvärdet, vilken 

med 33 procents chans är positiv eller negativ. Inom intervallet 𝜇−
+2𝜎 är det 95 procents 

sannolikhet att avkastningen kommer att vara inom intervallet för två standardavvikelser. 

 

 

Sannolikhetsmassan under normalfördelningen, att massan är större eller mindre än ett 

specifikt värde, kan beräknas genom att göra om normalfördelningen till en 

standardnormalfördelning. Genom att göra om normalfördelningen går det att använda en 

färdiggjord tabell med z-värden för att utläsa sannolikheten. Standardnormalfördelningen har 

ett förväntat värde på noll och standardavvikelsen ett. För att beräkna z-värdet används formel 

sju (Løvås, 2006). 

Figur 3.10.1, egenkonstruerad normalfördelningskurva 
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𝑍 =
𝑋 − 𝜇

𝜎
~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0,1) 

𝑍 = 𝑧 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

𝑋 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 

𝜇 = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0,1) = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑚 𝑎𝑡𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑙𝑗𝑠 
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4. Metod 
I metodavsnittet ges en genomgång av hur studien ska genomföras. Detta för att studien ska 

kunna återupprepas. I avsnittet presenteras tillvägagångssättet och även en reflektion kring 

metoden. 

4.1. Utgångspunkt 

Studien utgår från den teoretiska referensramen för att utveckla och testa befintlig teori. I 

avsnittet om den teoretiska referensramen kommer sekundärdata som är relevant för studien 

att presenteras. Studien kommer att använda en kvantitativ metod, vilket innebär att data 

samlas in för att analyseras på ett objektivt sätt. En kvantitativ metod är bra att använda för att 

fastställa ett objektivt resultat (Christensen et al., 2010). Insamlat datamaterial kommer att 

redovisas i empirin, där uträkningarna presenteras för att senare kunna analyseras och vidare 

testa hypoteserna.  

 

Om en studies resultat kan återupprepas med liknande resultat innebär det att studien har hög 

reliabilitet. I denna studie blir detta begrepp aktuellt då en kvantitativ metod används där data 

ska presenteras och analyseras på ett objektivt sätt. Reliabiliteten stärks i denna studie 

eftersom den använder sig av befintlig offentlig data som finns tillgänglig för alla. För att 

ytterligare öka reliabiliteten kommer alla beräkningar att tillgängliggöras i studien 

(Christensen et al., 2010).  

 

Validitet är ett mått som används för att mäta hur väl det som avsetts att mätas faktiskt har 

mätts. Relevant för studiens validitet är att hänsyn måste tas till faktorer som kan påverka 

resultatet. Vid beräkning av studiens resultat har matematiska formler använts, vilket ger en 

hög validitet. Detta förutsatt att formlerna använts på ett korrekt sätt. 

 

Sekundärdata används därför att studien utgår från historisk data. Fördelar med 

sekundäranalys för studien är att data som används till stor del samlats in av forskare och 

institutioner, vilket gör att den kan anses tillförlitlig. Studien kommer att använda sig av långa 

tidsintervaller, vilket är ytterligare en fördel med sekundäranalys då trender kan 

identifieras.  Viktigt att poängtera är dock att data som samlats in kontrolleras för att 

säkerställa kvaliteten (Bryman & Bell, 2013). 

 

(7) 
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4.2. Tillvägagångssätt 

Vi förutsätter att studenten investerar hela studielånet i portföljen och gör det löpande vid 

varje månadsslut. Hänsyn tas således inte till hur studenten finansierar sig under sin studietid. 

Sparandet för studieperioden påbörjas i augusti, samma månad som första utbetalningen inför 

höstterminen sker. 

 

För att kunna besvara studiens frågeställning kommer två tidsintervall på fem respektive tre år 

att jämföras med varandra.  Anledningen till att dessa tidsintervall valts är att en 

kandidatutbildning pågår under tre års tid och en masterutbildning under fem år. Ytterligare 

en anledning till valet av dessa tidsintervall är att undersöka om det är mer fördelaktigt att 

genomföra denna investering vid en femårig utbildning än vid den treåriga utbildningen.  

 

Studiens investeringsstrategier utgörs av två fonder och utifrån CAPM:s grundläggande 

antagande om att det inte råder några transaktionskostnader har fonder med låg eller ingen 

förvaltningsavgift, köpavgift och säljavgift prioriterats. Den räntefonden som valts är AMF 

Räntefond Kort och den aktieindexfonden som valts är AVANZA ZERO. Räntefonden 

kommer i huvudsak att placera i penningmarknadsinstrument och obligationer med kort löptid 

i svenska kronor främst utgivna av svenska staten, bostadsinstitut och svenska banker. 

Anledningen till valet av räntefonden är för att den historiskt sett haft låga 

transaktionskostnader och kommer i huvudsak att placera i lågriskinstrument som 

penningmarknadsinstrument. AMF fonder klassificerar räntefonden som en fond med mycket 

låg risk på grund av att löptiden på placeringarna högst får uppgå till tolv månader (AMF 

Fonder, 2015). Aktieindexfonden följer SIX30RX, vilket innebär att den placerar i de 30 mest 

omsatta bolagen på börsen, samt att fonden återinvesterar samtliga utdelningar. 

Aktieindexfonden följer därmed index och har inte några transaktionskostnader, varför den 

valdes (Avanza Fonder AB, 2015). 

 

För att genomföra studien kommer tre investeringsstrategier att skapas. Detta för att det ska 

finnas en investeringsstrategi för majoriteten av studenterna oavsett riskbenägenhet. Enligt 

befintlig teori om effektiva portföljval är det mest lönsamt att investera i marknadsportföljen. 

Detta innebär att alla investerare utgår ifrån samma basportfölj vars risk kan justeras genom 

att investera mer eller mindre i den riskfria räntan. De tre investeringsstrategier som studien 

utgår ifrån representerar låg, medel och hög risk. 
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Investeringsstrategi 1 innebär att studenten placerar hela studielånet månadsvis i 

räntefonden. Investeringsstrategi 1 lämpar sig därför bäst för de studenter som är mest 

riskaverta då placeringen har låg risk. Den har därför även den lägsta förväntade 

avkastningen. 

 

Investeringsstrategi 2 innebär att studenten placerar hela studielånet i den aktieindexfond som 

ovan beskrivits. Denna investeringsstrategi kommer att ha högst förväntad avkastning och risk 

och lämpar sig därför för studenter som är villiga att ta risk. 

 

Investeringsstrategi 3 är en kombination som innebär att studenten placerar hälften av 

studielånet månadsvis i räntefonden och hälften i aktieindexfonden. Investeringsstrategi 3 

lämpar sig för studenter som är beredda att ta en risk och ha en förväntad avkastning som 

hamnar mellan investeringsstrategi 1 och 2. 

 

Det är svårt att förutspå marknadens utveckling och därför kommer studien att använda 

historisk data för att beräkna den framtida förväntade avkastningen. Med historisk data kan 

studien även beräkna standardavvikelsen som fonderna har haft och använda detta mått som 

fondens framtida risk. Den förväntade avkastningen kommer att estimeras under en 

tioårsperiod, från första januari år 2005 till och med sista december år 2014. Tidsintervallet 

har valts eftersom att en tioårsperiod ger aktuell information för framtiden samt tillräcklig 

data för beräkna ett resultat. Ytterligare en anledning till att detta tidsintervall valts är för att 

det förekommer både låg- och högkonjunktur i perioden. Räntefonden har funnits i tio år 

vilket är en förutsättning för att beräkna den förväntade framtida avkastningen. 

Aktieindexfonden har endast funnits i nio år men har under samtliga nio år tangerat index och 

studien förutsätter därför att den alltid följt och följer detta index, avkastningen har därmed 

beräknats med hjälp av SIX30RX. 

 

Utifrån det resultat som beräknas fram kommer studien presentera hur mycket, beroende på 

investeringsstrategi, som studenten kan minska sin bolånekostnad per månad med. Detta 

kommer genomföras med hjälp av att jämföra ett fullt bostadslån med ett kombinerat 

studielån och bostadslån. Den sänkta bolånekostnaden kommer att bli ett förväntat värde med 

en risk. Sannolikheten för att studielånet kan minska bolånekostnaden kommer därför 

beräknas. Det är även intressant att beräkna sannolikheten för att investeringsstrategin ska 

leda till en förlust. 
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För att studiens resultat ska bli mer korrekt har hänsyn till den avdragsgilla räntan tagits vid 

beräkningen av bolåneräntorna. 

 

För att göra en rättvis jämförelse mellan räntekostnaden för ett bostadslån via en bank eller 

med hjälp av studielånet har kontantinsatsen uteslutits. Anledningen till detta är för att banker 

inte ger bostadslån som innefattar kontantinsatsen och ett blancolån, på stora belopp som 

täcker en kontantinsats, för en nyutexaminerad student skulle troligtvis inte vara möjligt. 

Eftersom det enda sättet för studenten att få ett bostadslån skulle vara att redan ha 

kontantinsatsen har den uteslutits då det inte går att jämföra med en lånad kontantinsats. 

4.3. Studiens beslutsmodell  

Studien har använt sig av ett beslutsträd, som illustreras i figur 4.3.1, för att på ett tydligt sätt 

visa vilka valmöjligheter investeraren har och vart dessa leder. I avsnittet analys kommer 

utfallet av varje beslut presenteras för att vidare analyseras. 

 

  

 

4.4. Metodreflektion 

Varje år tillkommer en expeditionsavgift från CSN om 150 kronor. Studien har inte tagit 

hänsyn till detta, vilket har påverkat det slutgiltiga resultatet. Detta har gjorts då studien anser 

att avgiften setts som en övrig kostnad som finansierats med andra medel. Alternativet till 

detta hade varit att betala avgiften med en del av lånebeloppet, detta då avgiften uppkommer 

på grund av att lånet tas. Genom att betala avgiften med lånet hade resultatet påverkats 

Beslutsträd

CSN lån

Investeringsstrategi 
1

Investeringsstrategi 
2

Investeringsstrategi 
3

Inget lån ?

Figur 4.3.1, beslutsmodell 
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negativt med 150 kronor per år. Om avgiften räknats in hade dock inte resultatet påverkats 

nämnvärt. 

 

Studien baseras på ett bostadsköp med medianpriset för hela Sverige som uppgår till 

1 250 000 kronor. Vid valet av median- eller medelvärde valdes medianvärdet för att undvika 

extremvärden då studien ska bli mer representativ. En konsekvens av att bostäder med 

extremvärden väljs bort är att studien inte blir lika applicerbar för en individ som väljer en ort 

där bostadspriserna är märkbart högre eller lägre än medianen. 

 

Vi utgår från att studenten sätter in pengarna i fonden det sista datumet i varje månad. Ett 

fondköp tar olika lång tid att genomföra beroende på när på dagen fonden köps. Det leder till 

att det kan vara svårt att bestämma en exakt tid för när köpet ska genomföras för att ha 

pengarna investerade den första varje månad. Detta kan medföra att beloppet inte är investerat 

den första varje månad och att månadsavkastningen därmed inte stämmer överens med det 

framtagna. I realiteten blir varje insättning någon dag sen, dock kommer detta ske varje 

månad, vilket med tiden kommer att jämnas ut. 

 

Vi använder en rak månadsavkastning, vilket påverkar resultatet. I verkligheten är marknaden 

volatil och förändras från dag till dag, vilket innebär att tillgångens värde både minskar och 

ökar dagligen. Genom att använda en rak månadsavkastning blir därför ränta-på-räntaeffekten 

högre. Detta medför att studiens värden troligtvis har blivit högre respektive lägre än faktiskt 

utfall. Den framtida avkastningen är omöjlig att förutse, vilket gör att användningen av den 

raka månadsavkastningen är den närmaste prediktion som studien kan använda. 

 

Enligt teorin är marknadsportföljen den mest effektiva portföljen en investerare kan inneha. I 

praktiken innebär det att en investerare ska inneha den globala marknadsportföljen. Den 

innebär att världens bolag kombineras och viktas mot varandra som såldes bildar ett globalt 

index. Anledningen till att en att en global indexfond inte valts är för att sådana fonder sällan 

följer det globala indexet, vilket skulle kunna bero på marknadens komplexitet. En investering 

i en global indexfond hade även medfört en förvaltningsavgift. 

 

För att genomföra studien krävdes statistik över bolåneräntor. Statistiken hämtades hos 

Skandinaviska enskilda banken då de vid detta tillfälle hade de mest uppdaterade siffrorna för 

studiens valda tidsperiod. Studiens validitet hade stärkts om uppdaterad statistik över rikets 
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bolåneräntor varit tillgängliga då resultatet hade blivit mer generaliserbart. Alla kreditinstitut 

publicerar inte dessa siffror varför det blir svårt att tillgå dem. 

 

Studenten antas investera lika stort belopp varje månad under tidsperioden. De utbetalningar 

som CSN faktiskt gör under studietiden kan vid terminsstart och terminsslut skilja sig från de 

andra utbetalningarna. Att utbetalningarna inte sker med samma belopp varje månad påverkar 

slutvärdet av investeringen, då ränta-på-räntaeffekten blir annorlunda. 
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5. Empiri/Resultat 

Nedan kommer studiens insamlade data samt beräkningar att presenteras på ett överskådligt 

sätt. De exakta beräkningarna finns att tillgå i bilaga 1. 

5.1. Investeringsstrategi 1 

Tabell 5.1.1 presenterar AMF räntefonds utveckling under en tioårsperiod på månadsbasis. 

Avkastningen är beräknad per år och det aritmetiska medelvärdet har beräknats per månad. 

 

 

 

Den totala avkastningen under tioårsperioden är 29,24 % och har beräknats med hjälp av den 

geometriska avkastningen. Avkastningen per månad blir således 0,24 % och har beräknats 

genom att dividera den totala avkastningen med antalet månader för perioden.   

 

För att räkna ut den förväntade avkastningen har ett aritmetiskt medelvärde per år använts. 

Resultatet av uträkningen visar att den förväntade avkastningen per år är 2,14 %. Eftersom 

den månadsvisa avkastningen behövs har den årligt förväntade avkastningen dividerats med 

antal år under perioden. Den avkastningen som kan förväntas varje månad är 0,2141 %.  

 

Vid beräkning av standardavvikelsen krävs det att variansen är känd. Risken för 

investeringsstrategi 1 är 0,08 %. 

 

Månad/år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Januari 0,17% 0,15% 0,29% 0,18% 0,72% 0,08% 0,20% 0,30% 0,30% 0,20% 

Februari 0,16% 0,14% 0,25% 0,30% 0,56% 0,02% 0,14% 0,28% 0,12% 0,15% 

Mars 0,16% 0,16% 0,25% 0,43% 0,05% 0,08% 0,23% 0,41% 0,13% 0,11% 

April 0,26% 0,12% 0,31% 0,41% 0,43% 0,07% 0,23% 0,32% 0,18% 0,15% 

Maj 0,26% 0,20% 0,29% 0,34% 0,33% 0,02% 0,26% 0,26% 0,22% 0,11% 

Juni 0,36% 0,15% 0,27% 0,40% 0,33% 0,06% 0,22% 0,21% 0,07% 0,17% 

Juli 0,09% 0,23% 0,30% 0,46% 0,40% 0,08% 0,24% 0,29% 0,20% 0,17% 

Augusti 0,07% 0,17% 0,27% 0,39% 0,23% 0,08% 0,17% 0,38% 0,16% 0,09% 

September 0,18% 0,19% 0,29% -0,18% 0,22% 0,09% 0,24% 0,36% 0,20% 0,11% 

Oktober 0,14% 0,20% 0,35% 0,07% 0,21% 0,01% 0,26% 0,27% 0,16% 0,11% 

November 0,13% 0,23% 0,30% 0,47% 0,07% 0,11% 0,08% 0,18% 0,21% 0,10% 

December 0,13% 0,23% 0,30% 0,57% 0,10% 0,13% 0,27% 0,20% 0,17% 0,03% 

Avkastning per år 2,13% 2,19% 3,53% 3,91% 3,71% 0,83% 2,57% 3,52% 2,14% 1,51% 

Aritmetiskt medelvärde 0,176% 0,181% 0,289% 0,320% 0,304% 0,069% 0,212% 0,288% 0,177% 0,125% 

Tabell 5.1.1, Utveckling räntefond AMF 
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Tabell 5.1.2 visar utvecklingen av kapitalet för investeringsstrategi 1. Som tidigare nämnt är 

den förväntade avkastningen 0,2124 % per månad och studielånet investeras i slutet av varje 

månad. Det totala kapitalet efter tre års studier blir således 221 799 kronor och för 5 år 

379 441 kronor. 

 

Månad/år år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 

Januari  42 949 kr 116 080 kr 191 111 kr 268 094 kr 347 077 kr 

Februari  50 161 kr 123 448 kr 198 641 kr 275 788 kr 354 940 kr 

Mars  57 389 kr 130 833 kr 206 186 kr 283 498 kr 362 820 kr 

April  64 632 kr 138 233 kr 213 747 kr 291 225 kr 370 717 kr 

Maj  71 890 kr 145 649 kr 221 325 kr 298 969 kr 378 631 kr 

Juni  72 044 kr 145 961 kr 221 799 kr 299 609 kr 379 441 kr 

Juli  72 198 kr 146 273 kr 222 274 kr 300 250 kr  

Augusti 7 120 kr 79 473 kr 153 706 kr 229 870 kr 308 013 kr  

September 14 255 kr 86 763 kr 161 155 kr 237 482 kr 315 792 kr  

Oktober 21 406 kr 94 069 kr 168 620 kr 245 110 kr 323 589 kr  

November 28 572 kr 101 390 kr 176 101 kr 252 755 kr 331 401 kr  

December 35 753 kr 108 727 kr 183 598 kr 260 416 kr 339 231 kr  

 

 

5.2. Investeringsstrategi 2 

Tabell 5.2.1 presenterar Avanza ZERO:s utveckling under den valda tioårsperioden. Vidare är 

avkastningen per år och det aritmetiska medelvärdet beräknat. 

 

Månad/år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Januari -0,04% 0,21% 3,38% -12,24% -6,79% 0,21% -0,72% 4,91% 5,83% -2,14% 

Februari 3,94% 3,56% -2,27% 1,82% 3,96% -0,53% -1,51% 6,45% 2,67% 5,02% 

Mars 0,07% 6,72% 5,20% -1,31% 1,97% 8,24% 1,31% -1,38% 1,38% 1,11% 

April -0,21% -0,25% 6,95% 6,81% 20,27% 5,12% 4,40% -0,03% 2,16% 1,57% 

Maj 5,95% -8,17% 0,62% 2,55% 2,44% -6,69% -0,43% -6,68% 1,58% 3,32% 

Juni 3,79% 0,89% -1,68% -14,65% 2,49% 2,58% -3,14% 4,41% -5,25% -2% 

Juli 5,03% -1,08% -0,88% 1,20% 10,92% 4,19% -4,41% 4,81% 7,22% 0,22% 

Augusti -1,60% 5,13% -2,42% 0,45% 2,63% -3,34% -10,40% -2,22% -1,57% 0,68% 

September 5,50% 4,55% 0,69% -11,75% -0,90% 7,52% -4,66% 2,72% 3,72% 1,02% 

Oktober -1,52% 4,45% -3,14% -16,86% 5,34% 0,15% 8,82% -1,90% 1,90% 0,70% 

November 3,22% -1,61% -6,46% 0,45% -0,89% 1,62% -1,12% 3,21% 1,88% 3,43% 

December 5,36% 7,41% -2,28% 3,20% 1,65% 4,39% 0,87% 1,74% 1,93% 0,22% 

Avkastning per år 33,23% 22,84% -3,03% -36,26% 49,38% 24,89% -11,60% 16,33% 25,46% 13,94% 

Aritmetiskt medelvärde 2,46% 1,82% -0,19% -3,36% 3,59% 1,96% -0,92% 1,34% 1,95% 1,11% 

Tabell 5.2.1, Utveckling Avanza ZERO 

Tabell 5.1.2, Resultat investeringsstrategi 1 
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Den totala avkastningen under tioårsperioden är 177,42 % och avkastningen per månad är 

1,48 %. 

 

För att räkna ut den förväntade avkastningen har ett aritmetiskt medelvärde per år använts. 

Resultatet av uträkningen visar att den förväntade avkastningen per år är 9,76 %. Eftersom att 

den månadsvisa avkastningen behövs har den årligt förväntade avkastningen dividerats med 

antal år under perioden. Avkastningen som kan förväntas varje månad är 0,976 %.  

 

Riskmåttet som används för att beräkna risken för investeringsstrategi 2 är 

standardavvikelsen. Beräkningen för standardavvikelsen kräver att variansen är känd. Risken 

för investeringsstrategi 2 är 1,99 %. 

 

Tabell 5.2.2 visar utvecklingen av kapitalet för investeringsstrategi 2. Som tidigare nämnt är 

den förväntade avkastningen 0,967 % per månad och studielånet investeras i slutet av varje 

månad. Det totala kapitalet efter tre års studier blir således 254 405 kronor och för 5 år 480 

718 kronor.  

 

Månad/år år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 

Januari  43 776 kr 124 195 kr 214 551 kr 316 073 kr 430 140 kr 

Februari  51 323 kr 132 526 kr 223 764 kr 326 277 kr 441 457 kr 

Mars  58 944 kr 140 939 kr 233 067 kr 336 580 kr 452 884 kr 

April  66 639 kr 149 434 kr 242 461 kr 346 984 kr 464 422 kr 

Maj  74 409 kr 158 012 kr 251 947 kr 357 489 kr 476 074 kr 

Juni  75 135 kr 159 554 kr 254 405 kr 360 977 kr 480 718 kr 

Juli  75 868 kr 161 111 kr 256 887 kr 364 499 kr  

Augusti 7 120 kr 83 728 kr 169 803 kr 266 514 kr 375 175 kr  

September 14 309 kr 91 665 kr 178 579 kr 276 234 kr 385 956 kr  

Oktober 21 569 kr 99 679 kr 187 442 kr 286 049 kr 396 841 kr  

November 28 900 kr 107 772 kr 196 391 kr 295 960 kr 407 833 kr  

December 36 301 kr 115 943 kr 205 427 kr 305 968 kr 418 932 kr  

 

5.3. Investeringsstrategi 3 

Tabell 5.3.1 visar en sammanställning av de tidigare strategiernas förväntade avkastning, 

varians och standardavvikelse då investeringsstrategi 3 är en kombination av dessa två. 

 

 

Tabell 5.2.2, Resultat investeringsstrategi 2 
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Investeringsstrategi 
Förväntad 
avkastning Standardavvikelse 

Investeringsstrategi 1 0,98% 1,99% 

Investeringsstrategi 2 0,21% 0,08% 

 

 

Den förväntade avkastningen för investeringsstrategi 3 beräknas med hjälp av ett viktat värde 

av investeringsstrategi 1 och investeringsstrategi 2 förväntade avkastning. Den förväntade 

avkastningen per månad för investeringsstrategi 3 blir således 0,59 %. 

 

Investeringsstrategi 3 består av två tillgångar, vilket innebär att kovariansen och korrelationen 

krävs för att beräkna risken för portföljen. Tabell 5.3.2 visar uträkningar som krävs för 

beräkna kovariansen. Därefter presenteras beräkningarna för kovarians och korrelation. 

 

(𝑹𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙) − (�̅�𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙) (𝑹𝑹ä𝒏𝒕𝒆𝒇𝒐𝒏𝒅) − (�̅�𝑹ä𝒏𝒕𝒆𝒇𝒐𝒏𝒅) ((𝑹𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙) − (�̅�𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙)) ∗ ((𝑹𝑹ä𝒏𝒕𝒆𝒇𝒐𝒏𝒅) − (�̅�𝑹ä𝒏𝒕𝒆𝒇𝒐𝒏𝒅)) 

1,48% -0,04% -0,000005668 

0,84% -0,03% -0,000002799 

-1,17% 0,08% -0,000008758 

-4,34% 0,11% -0,000045931 

2,62% 0,09% 0,000023558 

0,98% -0,14% -0,000014192 

-1,89% 0,00% 0,000000457 

0,36% 0,07% 0,000002680 

0,98% -0,04% -0,000003661 

0,14% -0,09% -0,000001219 

 

 

Variansen och standardavvikelsen för portföljen har beräknats, risken för investeringsstrategi 

3 blir 0,98 %. 

 

Tabell 5.3.3 visar utvecklingen av kapitalet för investeringsstrategi 3. Som tidigare nämnt är 

den förväntade avkastningen 0,967 % per månad och studielånet investeras i slutet av varje 

månad. Det totala kapitalet efter tre års studier blir således 237 397 kronor och för 5 år 426 

283 kronor. 

 

 

Tabell 5.3.1, Sammanställning av investeringsstrategi 1 & 2 

Tabell 5.3.2, Kovarians 
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5.4. Räntor och bostadspris 

Tabell 5.4.1 visar CSN:s årliga ränta under en tioårsperiod där den förväntade räntan 

beräknats genom att använda det aritmetiska medelvärdet. CSN:s framtida ränta förväntas 

därmed vara 2,01 %. 

 

 

Den förväntade bolåneräntan har beräknats som ett ovägt genomsnitt av SEB:s genomsnittliga 

bolåneränta, bunden på en månad. Den framtida förväntade bolåneräntan har beräknats till 

3,58 %. Som tidigare nämnts i den institutionella bakgrunden är topplånet i genomsnitt två 

procentenheter högre än bottenlånet, vilket innebär en förväntad topplåneränta på 5,58 %. 

 

Tabell 5.4.2 visar medianpriset för en bostadsrätt i Sverige år 2013. Förutsatt priset på 

bostadsrätten kommer kontantinsatsen uppgå till 187 500 kronor, topplånet 125 000 kronor 

och bottenlånet 937 500 kronor. 

Median bostadspris Kontantinsats 15% Topplån 10% Bottenlån 75% 

1 250 000 kr 187 500 kr 125 000 kr 937 500 kr 

 

 

Månad/år år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 

Januari  43 360 kr 120 051 kr 202 399 kr 290 821 kr 385 766 kr 

Februari  50 738 kr 127 885 kr 210 723 kr 299 671 kr 395 181 kr 

Mars  58 160 kr 135 766 kr 219 096 kr 308 573 kr 404 651 kr 

April  65 626 kr 143 693 kr 227 519 kr 317 529 kr 414 179 kr 

Maj  73 137 kr 151 668 kr 235 993 kr 326 538 kr 423 762 kr 

Juni  73 572 kr 152 570 kr 237 397 kr 328 481 kr 426 283 kr 

Juli  74 009 kr 153 478 kr 238 809 kr 330 435 kr  

Augusti 7 120 kr 81 570 kr 161 511 kr 247 350 kr 339 520 kr  

September 14 282 kr 89 175 kr 169 592 kr 255 941 kr 348 660 kr  

Oktober 21 487 kr 96 825 kr 177 721 kr 264 584 kr 357 854 kr  

November 28 735 kr 104 521 kr 185 898 kr 273 277 kr 367 103 kr  

December 36 026 kr 112 263 kr 194 124 kr 282 023 kr 376 407 kr  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aritmetiskt medelvärde 

2,80% 2,30% 2,10% 2,10% 2,50% 2,40% 1,90% 1,50% 1,30% 1,20% 2,01% 

Tabell 5.3.3, Resultat investeringsstrategi 3 

Tabell 5.4.1, CSN ränta 

Tabell 5.4.2, Lånets beståndsdelar 
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5.5. Jämförelse av investeringsstrategierna 

Tabell 5.5.1. visar förväntad avkastning och risk för alla tre investeringsstrategier. Utifrån 

tabellen går det att urskilja ett samband mellan hög förväntad avkastning och hög risk. 

Investeringsstrategi 1, vars placeringar gjorts i en räntefond, har lägst avkastning och även 

lägst risk. Investeringsstrategi 2 som har placerats i en indexfond har högst förväntad 

avkastning och risk. Investeringsstrategi 3 som placerats i både en räntefond och indexfond 

och är en kombination av de tidigare strategierna har därför en förväntad avkastning och risk 

som placerar sig i mitten av strategi 1 och 2.  

 

Investeringsstrategi 
Förväntad 
avkastning Standardavvikelse 

Investeringsstrategi 1 0,21% 0,08% 

Investeringsstrategi 2 0,98% 1,99% 

Investeringsstrategi 3 0,59% 0,98% 

 

 

Tabell 5.5.2 visar investeringsstrategiernas lån, kapital och vinst efter de två olika 

tidsperioderna. Samtliga investeringsstrategier har haft en positiv värdeutveckling, vilket 

innebär att kapitalet i slutet av båda tidshorisonterna och för samtliga investeringsstrategier 

överstiger skulden som uppstått i och med CSN-lånet. Investeringsstrategi 1 som har lägst 

förväntad avkastning och risk har även genererat lägst vinst. I motsatt har investeringsstrategi 

2 som har högst förväntad avkastning och risk bidragit till högst vinst. Investeringsstrategi 3 

som är en kombination av de två strategierna har därmed en vinst som hamnar mellan dessa.  

 

Investeringsstrategi Lån år 3 
Förväntat 

Kapital år 3 
Förväntat 

Resultat år 3 Lån år 5 
Förväntat 

Kapital år 5 
Förväntat 

Resultat år 5 

Investeringsstrategi 1   213 600 kr     221 799 kr           8 199 kr     356 000 kr     379 441 kr         23 441 kr  

Investeringsstrategi 2   213 600 kr     254 405 kr         40 805 kr     356 000 kr     480 718 kr       124 718 kr  

Investeringsstrategi 3   213 600 kr     237 397 kr         23 797 kr     356 000 kr     426 283 kr         70 283 kr  

 

5.6. Normalfördelning investeringsstrategi 1 

Figur 5.6.1 visar normalfördelningskurvan för investeringsstrategi 1, med tre års 

placeringshorisont. Den förväntade avkastningen för perioden är 221 799 kronor, vilken med 

95 procent sannolikhet kommer befinna sig mellan 215 337 kronor och 228 509 kronor. Detta 

Tabell 5.5.1, förväntad avkastning och risk 

Tabell 5.5.2, Investeringsstrategiernas utveckling och resultat 
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innebär således att avkastningen kan sjunka med 6 462 kronor eller öka med 6 710 kronor 

från den förväntade avkastningen. 

 

 

Figur 5.6.2 visar normalfördelningskurvan för investeringsstrategi 1, med fem års 

placeringshorisont. Den förväntade avkastningen för perioden är 379 441 kronor, vilken med 

95 procent sannolikhet kommer befinna sig mellan 360 898 kronor och 399 231 kronor. Detta 

innebär således att avkastningen kan sjunka med 18 543 kronor eller öka med 19 790 kronor 

från den förväntade avkastningen. 

 

5.7. Normalfördelning investeringsstrategi 2 

Figur 5.7.1 visar normalfördelningskurvan för investeringsstrategi 2, med tre års 

placeringshorisont. Den förväntade avkastningen för perioden är 254 405 kronor, vilken med 

95 procent sannolikhet kommer befinna sig mellan 131 502 kronor och 560 268 kronor. Detta 

innebär således att avkastningen kan sjunka med 122 903 kronor eller öka med 305 863 

kronor från den förväntade avkastningen. 

215 337 kr 
 

218 537 kr 
 

221 799 kr 
 

225 122 kr 
 

228 509 kr 
 

Figur 5.6.1, normalfördelning för investeringsstrategi 1, 3 år 

360 898 kr 
 

370 018 kr 
 

379 441 kr 
 

389 173 kr 
 

399 231 kr 
 

Figur 5.6.2, normalfördelning för investeringsstrategi 1, 5 år 
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Figur 5.7.2 visar normalfördelningskurvan för investeringsstrategi 2, med fem års 

placeringshorisont. Den förväntade avkastningen för perioden är 480 718 kronor, vilken med 

95 procent sannolikhet kommer befinna sig mellan 165 713 kronor och 2 047 920 kronor. 

Detta innebär således att avkastningen kan sjunka med 315 005 kronor eller öka med 1 567 

202 kronor från den förväntade avkastningen. 

 

5.8. Normalfördelning investeringsstrategi 3 

Figur 5.8.1 visar normalfördelningskurvan för investeringsstrategi 3, med tre års 

placeringshorisont. Den förväntade avkastningen för perioden är 237 397 kronor, vilken med 

95 procent sannolikhet kommer befinna sig mellan 169 645 kronor och 343 145 kronor. Detta 

innebär således att avkastningen kan sjunka med 67 752 kronor eller öka med 105 748 kronor 

från den förväntade avkastningen. 

199 326 kr 
 

131 502 kr 
 kr 

254 405 kr 
 

372 112 kr 
 

560 268 kr 
 Figur 5.7.1, normalfördelning för investeringsstrategi 2, 3 år 

165 713 kr 
 kr 

312 922 kr 
 kr 

480 718 kr 
 kr 

952 956 kr 
 kr 

2 047 920 kr 
 kr Figur 5.7.2, normalfördelning för investeringsstrategi 2, 5 år 
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Figur 5.8.2 visar normalfördelningskurvan för investeringsstrategi 3, med fem års 

placeringshorisont. Den förväntade avkastningen för perioden är 426 283 kronor, vilken med 

95 procent sannolikhet kommer befinna sig mellan 244 148 kronor och 821 367 kronor. Detta 

innebär således att avkastningen kan sjunka med 182 135 kronor eller öka med 395 084 

kronor från den förväntade avkastningen. 

 

5.9. Bolånekostnad 

I tabell 5.9.1 visas en sammanställning av lånebeloppen vid de tre olika 

investeringsstrategierna. Som visas nedan genererar samtliga investeringsstrategier en 

avkastning som överstiger kontantinsatsen. Med hjälp av de treåriga strategierna går det att 

sänka lånebeloppet på topplånet, vilket innebär att bostadslånet blir lägre. De femåriga 

strategierna täcker hela topplånet och kan även minska en del på bottenlånet. Tabellen visar 

även den aktuella studieskulden och den förväntade avkastningen efter avslutad utbildning. 

 

 

 

169 645 kr 
 kr 

199 841 kr 
 kr 

237 397 kr 
 kr 

284 311 kr 
 kr 

343 145 kr 
 kr Figur 5.8.1, normalfördelning för investeringsstrategi 3, 3 år 

244 148 kr 
 kr 

318 487 kr 
 kr 

426 283 kr 
 kr 

584 920 kr 
 kr 

821 367 kr 
 kr Figur 5.8.2, normalfördelning för investeringsstrategi 3, 5 år 
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 Investeringsstrategi Studieskuld Förväntat kapitalvärde Kontantinsats Topplån Bottenlån 

      187 500 kr 125 000 kr 937 500 kr 

Investeringsstrategi 1, 3 år 213 600 kr 221 799 kr 0 kr 90 701 kr 937 500 kr 

Investeringsstrategi 1, 5 år 356 000 kr 379 441 kr 0 kr 0 kr 870 559 kr 

Investeringsstrategi 2, 3 år 213 600 kr 254 405 kr 0 kr 58 095 kr 937 500 kr 

Investeringsstrategi 2, 5 år 356 000 kr 480 718 kr 0 kr 0 kr 769 282 kr 

Investeringsstrategi 3, 3 år 213 600 kr 237 396 kr 0 kr 75 104 kr 937 500 kr 

Investeringsstrategi 3, 5 år 356 000 kr 426 283 kr 0 kr 0 kr 823 717 kr 

 

 

Tabell 5.9.2 är en sammanställning av räntekostnaderna som uppstår vid bolån. Raden fullt 

bolån illustrerar räntekostnaderna för ett bolån där studenten lånat hela topp- och bottenlånet. 

Med hjälp av strategierna går det att minska topp- och bottenlån studenten behöver ta för att 

finansiera bostadsköpet. CSN har en ränta som är lägre än bankens bolåneränta, vilket innebär 

att räntekostnaden blir lägre genom att använda studielånet som betalmedel för topp- och 

bottenlånet. Genom att använda studielånet som betalmedel kan studenten spara pengar varje 

månad med en lägre räntekostnad, beloppet visas i kolumnen minskad kostnad per månad. 

  Förväntad räntekostnad 

Investeringsstrategi Topplån Bottenlån Totalt år Per månad Minskad kostnad per månad 

Fullt bolån 4 882,50 kr 23 493,75 kr 28 376,25 kr 2 364,69 kr 0,00 kr 

Investeringsstrategi 1, 3 år 4 232,19 kr 23 493,75 kr 27 725,94 kr 2 310,50 kr 54,19 kr 

Investeringsstrategi 1, 5 år 2 512,50 kr 23 161,72 kr 25 674,22 kr 2 139,52 kr 225,17 kr 

Investeringsstrategi 2, 3 år 3 613,98 kr 23 493,75 kr 27 107,73 kr 2 258,98 kr 105,71 kr 

Investeringsstrategi 2, 5 år 2 512,50 kr 22 659,39 kr 25 171,89 kr 2 097,66 kr 267,03 kr 

Investeringsstrategi 3, 3 år 3 936,46 kr 23 493,75 kr 27 430,21 kr 2 285,85 kr 78,84 kr 

Investeringsstrategi 3, 5år 2 512,50 kr 22 929,38 kr 25 441,88 kr 2 120,16 kr 244,53 kr 

 

5.10. Sannolikhetsfördelning 

Sannolikheten för att det faktiska kapitalet understiger studielånet visas i tabell 5.10.1. I 

tabellen kan utläsas att investeringsstrategi 1 på tre år har lägst risk samt att 

investeringsstrategi 3 på tre år har högst risk.  

Investeringsstrategi 1, 3 år 1, 5 år 2, 3 år 2, 5 år 3, 3 år 3, 5 år 

Sannolikhet studielån 6,00% 6,40% 22,96% 22,96% 26,43% 25,78% 

 

 

Tabell 5.9.1, Sammanställning av förväntat lånebelopp vid de olika investeringsstrategierna  

Tabell 5.9.2, Sammanställning av bolåneränta 

Tabell 5.10.1, Sannolikheten att det faktiska kapitalet understiger studielånet. 
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I tabell 5.10.2 visas sannolikheten för att det faktiska kapitalet understiger den kontantinsats 

som krävs för att köpa en bostad som kostar 1 250 000 kronor. Investeringsstrategi 1 har lägst 

risk och investeringsstrategi 2 på tre år högst risk. Utifrån tabellen har investeringsstrategi 1 

inte någon risk. Detta beror på ett lågt z-värde som avrundas till 0,00 %. 

 

 

  

Investeringsstrategi 1, 3 år 1, 5 år 2, 3 år 2, 5 år 3, 3 år 3, 5 år 

Sannolikhet kontantinsats 0,00% 0,00% 11,51% 4,01% 9,18% 1,32% 

Tabell 5.10.2, Sannolikheten att det faktiska kapitalet understiger kontantinsatsen för en bostad. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån den teoretiska referensramen. 

Beslutsmodellen presenteras för att ge en sammanställd bild av resultatet för att sedan 

jämföra investeringsstrategierna. 

Ett beslut studenter står inför i början av studietiden är om de ska välja att ta studielån eller 

inte. För vissa studenter är lånet ett måste för att finansiera studietiden medan andra studenter 

exempelvis har möjligheten att bo hemma eller att finansiera sig genom att arbeta vid sidan av 

studierna. Studenter som kan finansiera sig utan att ta ett studielån kan dock utnyttja 

möjligheten för framtida investeringar, exempelvis till ett bostadsköp då det råder brist på 

bostäder. Studien har därför valt att ta fram tre investeringsstrategier som sträcker sig under 

två olika tidsperioder för att se om det kan vara lönsamt att investera studielånet på 

kapitalmarknaden. Resultaten av investeringsstrategierna presenteras i studiens beslutsmodell 

nedan, i figur 6.0.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre investeringsstrategierna är placerade i olika finansiella instrument med olika grad av 

risk. Samtliga investeringsstrategier har ett förväntat värde, samt ett intervall som de med 95 

procents sannolikhet kommer att hamna inom. Dessa intervall är olika stora beroende på att 

risken i de olika strategierna skiljer sig åt. Det är svårt att bestämma vilken som är bäst då det 

beror på studentens riskaversion. Investeringsstrategi tre innehåller i detta fall hälften 

Beslutsträd

CSN lån

Investeringsstrategi 
1

3 år - förväntat

221 799 kr

Intervall

215 337 - 228 509 
kr

5 år - förväntat

379 441 kr

Intervall

360 898 - 399 231 
kr

Investeringsstrategi 
2

3 år - förväntat

254 405 kr

Intervall

131 502 - 560 268 
kr

5 år - förväntat

480 718 kr

Intervall

165 713 - 2 047 920 
kr

Investeringsstrategi 
3

3 år - förväntat

237 397 kr

Intervall

169 645 - 343 145 
kr

5 år - förväntat

426 283 kr

Intervall

244 148 - 821 367 
kr

Inte lån ?

Figur 6.0.1, resultat av beslutsmodell 
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räntefond och hälften aktieindexfond vilket medför en medelhög risk. Risken i denna strategi 

går att justera genom att omfördela vikten av innehavet. En ökning av räntefondsinnehavet 

leder till en lägre risk medan ett ökat innehav av aktieindexfonden leder till en ökad risk. 

Detta innebär att alla studenter, oavsett riskaversion, kan få nytta av studiens resultat då 

innehavets risk kan justeras. 

 

Som visas i figur 5.9.1, är jämförelsen av studieskuld och förväntad avkastning vid samtliga 

strategier positiv, vilket innebär att alla investeringsalternativ har en förväntad avkastning 

som är högre än studieskulden. Vid ett köp av en bostad för 1 250 000 kronor kan studenten 

vid tre års studier betala både kontantinsatsen och en del av topplånet oavsett 

investeringsstrategi. Vid fem års studier kan studenten även betala av hela topplånet och en 

del av bottenlånet.  

 

Som tidigare nämnt är en investering sällan riskfri, vilket gör det svårt att fastställa den 

faktiska framtida avkastningen. Studien har använt normalfördelning för att illustrera 

variationen inom ett 95 procentigt konfidensintervall. Enligt normalfördelningen för 

investeringsstrategi 1 kan värdet för slutbeloppet inte understiga värdet av studieskulden. Den 

låga risken innebär även att den faktiska avkastningen inte kommer att bli mycket högre i 

förhållande till den förväntade avkastningen. Den höga risken i investeringsstrategi 2 leder till 

att variationen kan bli högre och således att slutbeloppet kan bli lägre än studieskulden. Till 

skillnad från investeringsstrategi 1 kan studenten förlora pengar genom att investera i strategi 

2. Variationen bidrar även till att slutbeloppet kan bli avsevärt högre än den förväntade 

avkastningen. Exempelvis är studieskulden efter fem år 356 000 kronor och vid 

investeringsstrategi 2 kan slutbeloppet bli som lägst 165 713 kronor och som högst 2 047 920 

kronor. Exemplet visar tydligt att den höga risken medför en hög variation. 

 

Vid jämförelse av förväntad avkastning och tidsperiod går det att urskilja en ränta-på-

räntaeffekt. Vid investeringsstrategi 1 blir avkastningen på tre år 8 199 kronor och på fem år 

23 441 kronor, vilket innebär att vinsten ökade med 15 242 kronor från år tre till år fem. Detta 

betyder att vinsten år fyra och fem nästan är lika hög som vinsten för de första tre åren. Ränta-

på-räntaeffekten leder till att en investering på fem år blir mer fördelaktig än en investering på 

tre år. Effekten är störst på investeringsstrategi 2, då den har högst förväntad avkastning. Den 

har dock även högst risk, vilket kan leda till en negativ ränta-på-räntaeffekt. 
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Som tabell 5.9.2, i resultatet, visar kommer alla investeringsstrategier att leda till en lägre 

räntekostnad. Som tidigare nämnt har investeringsstrategi 2 den högsta förväntade 

avkastningen och därmed ger den lägst förväntade räntekostnaden, vilket återigen beror på 

den höga risken. Även här kan man tydligt se att en längre studieperiod genererar ett högre 

sparbelopp per månad. Det belopp som studenten sparar på att använda studielånet till ett 

bolån kan förslagsvis användas för att amortera på bolånet då bolånet har högre ränta än 

studielånet. En nyutexaminerad student kan ha extra utgifter på grund av flytt till ny bostad, 

vilket innebär att det sparade beloppet kan användas till detta. Det kan dock vara klokt att 

betala av topplånet först, då denna har en märkbart högre ränta. Om enbart ett bottenlån 

kvarstår kan en eventuell extra amortering bortprioriteras om övriga utgifter finns. Detta på 

grund av att bottenlånsräntan inte skiljer sig nämnvärt från studielånet. Som tabell 5.9.2 visar 

sker den största skillnaden i räntekostnad när topplånet är avbetalat. 

 

Det resultat som beräkningarna visat är som tidigare nämnt förväntade. Därför har vi valt att 

beräkna sannolikheten för att det faktiska kapitalet hamnar under studielånet och 

kontantinsatsen. Sannolikheterna för att investeringsstrategierna ska understiga studielånet 

eller kontantinsatsen visas i tabell 5.10.1 och 5.10.2. Investeringsstrategi 2 och 3 har en 

sannolikhet på över 20 procent att understiga studielånet, vilket vi anser vara en riskfylld 

investering. Sannolikheten för att kapitalet ska understiga kontantinsatsen är i samtliga 

investeringsstrategier relativt låg där de högsta har cirka 10 procents sannolikhet. Även om 

risken för att det faktiska kapitalet kan understiga studielånet finns, kan det ändå vara värt att 

investera studielånet. Om kapitalet understiger studielånet finns ändå möjligheten att kapitalet 

ska täcka kontantinsatsen, vilket kan motivera till investeringen. En kontantinsats kan vara 

svår att spara till under studietiden och att låna till en kontantinsats för en nyutexaminerad 

student är närmast omöjligt. Om det faktiska kapitalet överstiger kontantinsatsen kommer det 

även sänka bolånekostnaden eftersom topplånet blir lägre. 
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7. Slutsats 

I avsnittet presenteras studiens resultat kortfattat och våra rekommendationer. Förslag till 

vidare forskning kommer även att diskuteras. 

 

Studiens frågeställning är huruvida studenter kan använda studielånet för att skapa effektiva 

investeringsstrategier, med olika riskaversion, för att få tillgång till bostadsmarknaden samt 

att sänka kostnaden för bostadslånet. 

 

Studien visar att studenter som inte är i behov av studielånet och som inte heller tar lånet 

kommer att gå miste om en investeringsmöjlighet för att få tillgång till bostadsmarknaden. 

Enligt studiens resultat överstiger värdet av den förväntade avkastningen studieskulden i 

samtliga investeringsstrategier, vilket innebär att alla är lönsamma. Vilken investeringsstrategi 

studenten bör välja är dock beroende av riskaversionen. 

 

Studenten som har högst riskaversion rekommenderas att använda investeringsstrategi 1 då 

den enligt studiens resultat aldrig understiger värdet av studieskulden. Om studenten är 

mindre riskavert rekommenderar studiens resultat ett ökat innehav av aktieindexfonden för att 

öka den förväntade avkastningen och även risken. 

 

Studiens resultat visar enligt tabell 5.9.2 att studenten med hjälp av investeringen kan minska 

bolånekostnaden. Som minst kan studenten sänka sin bolånekostnad med 54,19 kronor per 

månad och som mest sänka den med 267,03 kronor, utifrån den förväntade avkastningen. 

 

Det finns risk att det faktiska kapitalet understiger studielånet, dock finns möjligheten att 

kapitalet ska täcka kontantinsatsen och ge en minskad räntekostnad för en bostadsrätt. Detta 

motiverar till att investera studielånet. 

 

Utifrån studiens frågeställning går det att få tillgång till bostadsmarknaden samt sänka 

kostnaden för bostadslånet med hjälp av att använda studiens strategier. 

7.1 Förslag till vidare studier 

Under studiens gång har vi haft svårigheter med att hitta liknande studier inom området. Detta 

har bidragit till att fler frågor kring ämnet uppstått som vi anser intressanta att fördjupa sig 
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inom. Exempelvis ställer långivarna, CSN och bankerna, olika krav på låntagaren. Ett 

intressant forskningsområde hade därför varit att undersöka om studielånet kan vara mer 

fördelaktigt än ett banklån även vid andra investeringar.  

Det är idag färre studenter som finansierar sin studietid med hjälp av studielån. Anledningarna 

till det kan vara många och enligt oss hade det varit intressant att vidare undersöka vilka dessa 

faktorer är samt vilken av dessa som är den främsta anledningen.  
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