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Amorteringar på lån 
I denna aktivitet tar vi upp hur man kan göra beräk- 

ningar år från år på avbetalningar på lån som löper 

över längre tid. Beräkningar bygger på att man en 

konstant räntesats över tid men så är ju inte fallet. 

Idag har vi t.ex. rörligare bolåneräntor som ligger 

mellan 1,5 och 2 %. En fast 10-årsränta kanske ligger 

på drygt 3 %. 2008 hade vi boräntor på mer än 6 % 

t.ex. 

TI-Nspire har en speciell del, Finanslösaren, där man 

kan göra en hel del ganska avancerade beräkningar. 

Den bör helst användas när man är någorlunda bekant 

med hur olika beräkningar på lån och sparande görs. 

Det första problemet lyder: 

Emma och Erik har fått ett lån i en bank för att köpa 

en lyxig husbil. De har båda goda inkomster och får 

låna 850 000 kr på 25 år till en ränta på 2,5 %. Vi 

räknar i detta exempel med att räntan ligger fast 

under hela lånetiden. Gör upp en plan för hur mycket 

de ska amortera och betala i ränta varje år. De ska 

amortera ett fast belopp varje år under hela låne- 

tiden. 

Med amortering av ett fast belopp menas här att de 

ska betala av på skulden lika mycket varje år. 850 000 

kr på 25 år blir 34 000 kr varje år. Instruktionerna är 

ganska tydliga. Vi använder kommandot Fylla för att 

göra beräkningar på varje rad. 

 

Observera att vi har valt att ha med ett år 0, som är 

året då lånet tas. Vi tror att det blir tydligare så och 

man ser att man betalar ränta och amortering efter 1 

år, 2 år osv. 

I kolumn F har vl summerat totala betalningen och 

betalda räntor. Man ser att man på lånet 

betalar276 250 kr totalt. Det är nästan 33 % av 

lånebeloppet. Ju längre tid lånet löper på ju större blir 

andelen. 

 

Problem 2 

 

 

Här har vi gjort en liten justering av beräknings- 

modellen såtillvida att räntan inte är konstant utan 

stiger med 0,1 % varje år. Totalt betalar man då 

364 650 kr i räntor. Det betyder att man med denna 

beräkningsmodell betalar 

(364 650/276 250 – 1)·100= 32 % mer i räntor. Det 

motsvarar då en räntesats på 2,25·1.32 % = 3,30 %. En 
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uppgift kan vara att göra en beräkning med denna 

räntesats och se att det stämmer. 

Problem 3 

 

Här visar vi också hur s.k. annuitetslån fungerar. Då 

betalar man totalt ett fast belopp varje år 8 eller 

månad). Att beräkna detta fasta belopp kräver 

egentligen kunskap om s.k. geometriska talföljder 

men i ämnesplanerna så tas detta upp först senare, 

vilket är synd. 

Vi har här låtit Finanslösaren beräkna annuiteten. Det 

blir 46 134,53 kr för att vara exakt. 

 

Gå igenom med eleverna hur beräkningarna görs i 

kalkylmodellen.  Den bygger på att man först räknar 

ut räntan i cell c2 och därefter amorteringen i cell d2.  

Då kan man sedan beräkna återstående skuld i b2. 

Funktionen Fylla används sedan. 

 

Här har vi beräknat vad man betalar i ränta totalt. Det 

blir ca 303 000 kr. Varför blir detta belopp större än 

det belopp man får betala vid s.k. rak amortering? 

 

Problem 4 

Här förklarar vi nu i steg hur man kan räkna ut 

annuiteten utan att ta till geometriska talföljder. Vi 

jobbar helt symboliskt med de tillfälliga variablerna r 

och ann. 
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Så här ser det ut steg för steg: 

 

Nu prövar vi med insatta värden: 

 

Vi får en differens på två öre på slutet. Klart godkänt!! 

Den här metoden med upprepade beräkningar kan 

man naturligtvis också göra när man sparar och sätter 

in ett visst belopp varje år eller månad. 

 


