
   
 
 

 
SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och 
boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av 
svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 291 000 och 
402 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 december 2021). Antal medarbetare (FTE) är 839. SBAB bidrar till bättre 
boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 
2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, 
boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank. 
 

Tabell och diagrambilaga till SBAB Boräntenytt 2/2022 
 
 
Framtida boräntor med olika bindningstid – prognos 
Obs! Avser genomsnittliga räntor på bolånemarknaden, inte SBAB:s list/snitträntor 
 
 
Procent 

  3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

Apr 2022 1,8   1,9   2,0   2,3   2,4   2,5   

Jan 2023 2,2 (1,7) 2,4 (1,8) 2,4 (1,8) 2,7 (1,9) 2,9 (2,1) 3,0 (2,2) 

Jan 2024 2,7 (2,1) 2,9 (2,2) 3,0 (2,3) 3,3 (2,4) 3,5 (2,6) 3,5 (2,7) 

Jan 2025 3,2 (2,3) 3,4 (2,4) 3,4 (2,5) 3,7 (2,7) 3,9 (2,9) 3,9 (3,0) 

Jan 2026 3,2 (2,4) 3,4 (2,5) 3,5 (2,6) 3,8 (2,8) 4,0 (3,0) 4,1 (3,1) 

Anm.: Föregående prognos från januari 2022 inom parenteser. 

Källa: SBAB 

 
 
Skillnad i ränta mellan att välja 3-årig bindningstid och rullande 3-månadersränta i 3 år 
givet ränteprognosen 
Procentenheter 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och 
boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av 
svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 291 000 och 
402 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 december 2021). Antal medarbetare (FTE) är 839. SBAB bidrar till bättre 
boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 
2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, 
boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank. 
 

Skillnad i ränta mellan att välja 5-årig bindningstid och rullande 3-månadersränta i 5 år 
givet ränteprognosen 
 
Procentenheter 

 


