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Förord 

Vi skulle vilja inleda uppsatsen med att tacka vår handledare Karl-Johan Bonnedahl. 

Han har varit ett oumbärligt stöd genom hela uppsatsarbetet. Han har sett till att vi har 

hållit oss fokuserade och motiverade under hela arbetets gång. Vi vill också tacka våra 

respondenter som varit villiga att ställa upp och tillfört arbetet mycket viktig 

information. 

Vi vill fortsätta med att tacka våra familjer och vänner som hjälpt till att läsa och kritiskt 

granska denna uppsats. De har varit ett fantastiskt stöd och ökat kvaliteten på uppsatsen. 
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Sammanfattning 

Sedan finanskrisen 2007 har den finansiella marknaden varit turbulent och präglad av 

oro. Samtidigt har bankernas utlåningsränta och dess koppling till reporäntan stått i 

fokus i en rad debatter i media. Regeringen med Anders Borg i spetsen har kritiserat 

bankerna för att de inte sänker sina utlåningsräntor då reporäntan sänkts. Bankerna 

påstår i sin tur att reporäntan inte längre har någon direkt koppling till övriga 

utlåningsräntor. Deras förklaring är att de inte längre finansierar sig med reporäntan. 

Uppsatsens frågeställning lyder: 

Hur förändras faktorerna som påverkar bankernas räntesättning i en period av 

finansiell kris? 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap till ämnesområdet och att uppsatsen ska 

vara ett stöd vid framtida kriser. Vidare vill vi med uppsatsen utbilda bankernas kunder 

i hur räntesättningen fungerar samt hur den förändras i en period av finansiell kris. 

Vi har besvarat vår frågeställning genom att studera fyra faktorer som påverkar 

räntesättningen. Dessa fyra är konkurrenssituation, riskhantering, regelverk och 

reporäntan. Vi har genomfört en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. Räntebanor 

och dylikt är hämtade från DataStream, information har även hämtats från bankernas 

årsredovisningar. Dessa data har sedan kompletterats med intervjuer från  

Handelsbanken, Nordea, SEB,  Riksbanken och Finansinspektionen. Vi fick inte någon 

möjlighet att genomföra en intervju med Swedbank. Anledningen till att vi valt de 

svenska storbankerna är att Basel III i huvudsak berör dessa. 

Vår empiri tyder på att bankernas bild av situationen skiljer sig gentemot den media och 

regeringen presenterar. Bankerna tycker att diskussionen förenklas i media och att 

debatten fokuserar på fel saker. Våra kvantitativa data visar att reporäntan och övriga 

bolåneräntor inte har samma direkta koppling till varandra som tidigare. Vi finner också 

att konkurrenssituationen på bankmarknaden är bristfällig. Enligt teorin leder en 

bristfällig konkurrens till en högre räntesättning. Konkurrenssituationen har dock 

förbättrats sedan finanskrisen, detta bör därför inte vara en orsak till den ökade 

skillnaden mellan reporäntan och bankers utlåningsräntor. Våra data visar också att 

marknaden har präglats av volatilitet sedan finanskrisen 2007 och att bankerna inte 

längre anses vara den säkra investering de tidigare ansågs vara. Detta i kombination 

med de nya kraven i Basel III har orsakat en högre finansieringskostnad för bankerna. 

Det har i sin tur lett till en ökad utlåningsränta till kunderna. Vi finner också att 

reporäntan fortfarande har en påverkan på övriga marknadsräntor men att denna 

påverkan är fördröjd. 

Vår slutsats är att marknaden har varit volatil sedan finanskrisen. Detta har lett till högre 

finansieringskostnader för bankerna. Basel III har även förändrat finansieringsstrukturen 

för bankerna vilket bidragit till ytterligare kostnadsökningar. Bankerna finansierar sig 

inte till reporäntan längre. Därför är debatten i media underlig då bankernas 

upplåningskostnad blivit dyrare under finanskrisen. Vi finner också att 

utlåningsvolymerna ökat drastiskt sedan 2002. Under samma tid har bruttomarginalen 

på utlåning endast återgått till samma nivåer som 2002.  

 

     



 

 

 

  



 

 

Abstract 

Since the financial crisis of 2007, the global financial market has been characterized by 

instability. At the same time the banks’ lending rates and its link to the reporänta have 

been in the spotlight in various debates in the media. The government with Anders Borg 

leading the charge has criticized the banks for not lowering their lending rates when the 

reporänta has been lowered. The banks defend themselves by saying that the reporänta 

does not have a direct link to their lending rates anymore. They explain that they do not 

finance their lending with the reporäntan and thus there is no direct connection. The 

thesis question reads: 

How does factors that affect banks lending rates change in a period of financial crisis? 

The purpose of this thesis is to contribute to the knowledge of the subject and provide 

support during future crises. We also want to educate the banks’ customers and give 

them a more in-depth understanding about how interest rates are decided and how they 

change during a period of financial stress. 

We have answered our thesis question by studying four factors that affect banks’ 

lending rates. These four factors are risk management, regulations, competition and the 

reporänta. We have conducted a quantitative study with certain qualitative elements. 

The interest rates and other similar information have been gathered from DataStream, 

information has also been gathered from the banks’ annual reports. The quantitative 

data has been complemented by interviews with representatives from Handelsbanken, 

Nordea, SEB, Riksbanken and Finansinspektionen. We did not get the opportunity to 

conduct an interview with anyone representing Swedbank. The reason why we chose 

these banks is that Basel III mainly regulates these banks.  

Our empirical evidence suggests that the banks image of the situation differs from the 

image presented in media and by the politicians. The banks think that the debate is 

simplified and that it focuses on the wrong things. Our quantitative data shows that 

reporäntan does not have the same relationship to the mortgages rates as it ones had. We 

also find that the competition in the banking sector is imperfect. According to our 

theoretical framework, a lack of competition should lead to higher lending rates. The 

competition has improved since the financial crisis and it could therefore not be an 

explaining factor to the increased difference between the reporänta and the banks’ 

lending rates. Our data also shows that the banking sector has been characterized by 

increased volatility since the financial crisis and that banks are not viewed as the safe 

investment as they once were considered to be. This, in combination with the new 

demands created by Basel III has led to increased borrowing costs for the banks. We 

also find that the reporänta still have an effect on other market rates but the effects are 

not as direct as they once were. 

Our conclusion is that the market has been very volatile since the financial crisis. This 

has led to increased financial costs for the banks. Basel III has also changed the banks’ 

financial structure which has led to additional costs. The banks do not finance 

themselves with the reporänta anymore. Because of this we believe that the debate in 

media is a bit strange since the banks’ costs have increased since the financial crisis. We 

have also found that the banks’ lending volumes has increased drastically since 2002. 

During the same period we have concluded that the net interest margin has return to the 

same level as in 2002.   
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1. Inledning 

Med denna del vill vi belysa aktualiteten hos problemet. Vidare vill vi beskriva grunden 

som kommer att ligga som en röd tråd genom hela arbetet.  

1.1 Problembakgrund 

År 2007 drabbades världen av en finanskris vilket resulterade i att banker fick 

betalningsproblem och att bankernas riskhantering blev ifrågasatt. En sak som 

uppmärksammades var att de befintliga kapitaltäckningskraven inte räckte till. Trots 

höga krav på kapital gick flera banker i konkurs medan andra fick statlig hjälp för att 

klara sig. Ett exempel på en bank som inte fick hjälp av skattemedel och därmed gick i 

konkurs är Lehman Brothers i USA (DN, 2008). Finanskrisen har lett till att regelverken 

om kapitaltäckningskraven har reviderats och att kravet på kapital har ökat. Bankerna 

har under samma tid höjt sina utlåningsräntor. Denna höjning har bidragit till en 

markant skillnad mellan reporäntan och bankernas utlåningsränta. Detta har skapat en 

stor debatt i media, en artikel i Dagens Nyheter visar att skillnaden har ökat med 159 

procent från 2008 till 2011. Bankerna anger kapitaltäckningskravet samt ökade 

upplåningskostnader som anledning till den ökade räntekostnaden (DN, 2012a). Anders 

Borg, Sveriges finansminister, godkänner inte denna förklaring utan påstår att det endast 

är en bortförklaring bankerna använder sig av för att tjäna mer pengar (Avanza, 2012). 

Han menar att aktieägarna ska stå för den ökade kostnaden som kapitaltäckningskravet 

medför medan bankerna hävdar att kunder, aktieägarna och anställda ska dela på 

kostnaden (DN, 2012a).  

Michael Skytt, bolånechef hos Nordea, sa i ett uttalande till Dagens industri att ”den 

direkta kopplingen mellan reporäntan och bolåneräntan finns inte längre…” (DI, 

2012). Innan finanskrisen fanns det en tydlig koppling mellan reporäntan och bankers 

in- och utlåningsräntor, uttalandet tyder på att detta förändrats. Hansen & Welz finner 

att skillnaden mellan styrräntor och bankers utlåningsräntor ökat i hela Europa sedan 

finanskrisen 2007 (2011, s. 17). Bankerna ville helt plötsligt ha mer betalt för att låna ut 

pengar. Detta kan enligt Hansen & Welz bero på en ökad marknadsoro (2011, s. 17). 

En ökad marknadsoro innebär att riskerna på den finansiella marknaden ökar. Detta 

innebär i sin tur att finansieringskostnaden för bankerna ökar. Det leder också till att 

riskhanteringen för bankerna blir viktigare. Bankerna måste identifiera de risker de är 

utsatta för, värdera och hantera dessa risker. Detta medför att bankerna måste ta hänsyn 

till varje kunds risksituation vid utlåning och prissätta olika till olika kunder. Vidare 

måste bankerna ha ett skyddsnät i form av likvida reserver utifall att 

likviditetsstörningar inträffar på marknaden. Bankerna måste även ta hänsyn till 

återfinansieringsrisken när deras upplåning förfaller (Gropp et al., 2007, s. 9). Detta gör 

bankerna genom att förlänga löptiden på sin upplåning för att säkerställa likviditet när 

kunder kommer till banken. Detta minimerar deras återfinansieringsrisk. Det är en ökad 

kostnad för bankerna som verkar glömmas bort i mediadebatten.    

Finansiella kriser leder ofta till att nya regelverk konstrueras. Efter finanskrisen har ett 

utkast till Basel III utformats. Det är ett regelverk som har stor betydelse för bankernas 

räntesättning och det är här som kapitaltäckningskravet regleras. Detta regelverk berör 

inte bara kapitaltäckningskravet. Det reglerar även riskhanteringen hos banker och hur 

risker för kriser ska reduceras vilket också påverkar räntesättningen. Argimon & Ruiz-

Valenzuela säger att forskningen är oenig om regelverks påverkan på banksektorn men 



2 

 

att det finns en genomgående trend i forskningen. Denna trend är att regelverk 

vanligtvis leder till att bankerna blir mer riskundvikande, höjer räntan och minskar 

utlåningen (2011, s. 146).  

Anders Borg anser att aktieägarna ska stå för kostnaden ett högre kapitaltäckningskrav 

medför. Ett högre kapitaltäckningskrav ska enligt honom leda till lägre avkastningskrav 

från aktieägare (DN, 2012a). Detta överrensstämmer med Miller & Modiglianis teorem 

som säger att ett företags avkastningskrav är positivt korrelerat med dess 

skuldsättningsgrad (Ogden et al., 2003, s. 32). Ett högre kapitaltäckningskrav innebär 

att mer kapital måste komma från eget kapital vilket enligt Miller & Modigliani ska leda 

till att avkastningskravet på företaget ska sjunka. Anledningen till att avkastningskravet 

bör sjunka med en lägre skuldsättningsgrad är att företaget blir mindre riskfyllt. Detta är 

intressant och bör innebära att ett högre kapitaltäckningskrav inte leder till någon högre 

utlåningsränta. Tidigare forskning har dock resulterat i en annan slutsats. Till exempel 

Karin Forsbergs studie om hur Basel II och III kommer att påverka den svenska 

bankmarknaden. Hon finner, i enlighet med Argimon & Ruiz-Valenzuela, att ett ökat 

kapitaltäckningskrav kommer att leda till ökade kostnader för banken. Dessa ökade 

kostnader kommer i sin tur leda till ökade kostnader för kunderna enligt hennes studie 

(2010, s. 51).     

Enligt en rapport från 2011 som ECON gjort, har Sveriges fyra storbanker tillsammans 

en marknadsandel motsvarande 79 procent (2011, s. 7). Detta kan enligt Axelsson et al. 

definieras som ett oligopol där obetydligt fler än två aktörer har majoriteten av 

marknadsandelarna (1998, s. 219). Bankkunder är trögrörliga och byter sällan bank 

vilket medför att bankerna inte behöver vara oroliga för att tappa marknadsandelar vid 

sin räntesättning. Från 2008 till 2011 har endast sju procent bytt bank enligt en 

undersökning som Ipsos gjort på uppdrag av Dagens nyheter (DN, 2012b). Detta kan 

vara en viktig faktor i räntesättningen för banker då marknaden styrs av ett fåtal aktörer. 

Jean Dermine har mätt koncentrationen på den svenska bankmarknaden. Hon finner att 

de fem största bankerna i Sverige tillsammans har en marknadsandel på 84 procent år 

1999 (2002, s. 88). Ett vida använt mått på konkurrens är Herfindahl & Hirschman 

index där man summerar varje företags marknadsandel i kvadrat (Carter & Nawrocki, 

2010, s. 2856: Calkins, 1983, s. 402: Schmalensee, 1977, s. 186). Corvoisier & Gropp 

har funnit att en hög koncentration på marknaden leder till högre utlåningsräntor på 

grund av lägre konkurrens (2001, s. 24). Därför är det av intresse att undersöka 

koncentrationen på bankmarknaden samt hur koncentrationen förändrats de senaste 

åren.  

Sedan finanskrisen har det hänt mycket, både marknaden och tillvägagångssättet som 

bankerna sätter sina räntor på har förändrats. Den finansiella oron har ökat och därmed 

har även riskpremierna ökat. Med riskpremier menar vi det påslag bankerna gör vid 

utlåning med inneboende risk, till exempel bolåneräntan. Utöver detta har dessutom ett 

ökat kapitaltäckningskrav och påtryckningar från Baselregelverken skapat en stor debatt 

om banker och deras agerande. En annan faktor som uppmärksammats är reporäntans 

koppling till utlåningsräntan, något som verkar försvagats sedan finanskrisen. Bristande 

konkurrens är också ett problem inom banksektorn och spelar en viktig roll vid 

räntesättningen. Det finns forskning om reporäntans koppling till bankers utlåningsränta 

vid finansiell turbulens. Den gemensamma trenden i denna forskning är att reporäntans 

koppling till riskfyllda räntor tenderar att försvagas vid kriser (Hansen & Welz, 2011, s. 

6). 
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I den forskning vi läst har de olika faktorerna fått mycket uppmärksamhet var för sig 

men sällan tillsammans, något vi anser behövs för att få en enhetlig bild. I media 

hamnar mycket fokus på skillnaden mellan reporäntan och bankers utlåningsränta men 

någon förklaring utöver att banker är ”giriga” ges sällan. Detta leder fram till vår 

frågeställning. 

1.2 Frågeställning 

Hur förändras faktorerna som påverkar bankernas räntesättning i en period av 

finansiell kris? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur faktorerna som påverkar utlåningsräntan 

för banker förändrats sedan finanskrisen. Vidare ser vi en bristande förståelse hos 

allmänheten om hur räntesättningen går till. Denna brist är tydlig då debatten kring 

räntesättningen i media ständigt fokuserar på reporäntans koppling till bankernas 

utlåningsräntor utan att ta hänsyn till andra faktorer. Därför har vi förklarat hur 

räntesättningen går till och visat att det finns fler faktorer än reporäntan som påverkar 

räntesättningen. Vi har därefter undersökt hur dessa förändras i en period av finansiell 

kris. De faktorer vi undersökt är Baselregelverken, konkurrenssituationen, 

riskhanteringen och reporäntan. Vi har som mål att vår uppsats ska hjälpa marknadens 

aktörer vid framtida kriser. Förstår marknaden hur faktorerna som påverkar 

räntesättningen förändras på grund av denna kris kommer de kunna ta nödvändiga steg 

för att minimera liknande effekter på framtida kriser. Varje kris är unik men det finns 

återkommande karaktärsdrag vid varje kris. Därför anser vi att vår forskning kommer att 

fungera som ett hjälpmedel vid framtida kriser.   

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss mot den svenska bankmarknaden. Vidare har vi valt de fyra 

storbankerna i Sverige. Anledningen till att vi valt att avgränsa oss till dessa är att de 

fyra tillsammans har en majoritet av marknadsandelarna. En ytterligare anledning är att 

regelverken, i form av Basel, i huvudsak reglerar dessa banker.  

  



4 

 

2. Metod 

I detta kapitel har vi introducerat oss författare och vår tidigare erfarenhet. Vidare vill 

vi beskriva vår syn på kunskap och hur vi gått tillväga för att hämta materialet som vi 

använt i uppsatsen. Vi har motiverat vårt val av datainsamlingsmetod samt beskrivit hur 

vi gått tillväga. 

2.1 Ämnesval 

Vi har båda läst en utbildning med inriktning mot finansiering och det kändes naturligt 

att skriva vårt examensarbete inom detta område. Vår utbildning är ett tjänsteinriktat 

civilekonomprogram och därför upplever vi det som viktigt med ett kundorienterat 

ämne. Vi ville kombinera finansiering med ett kundperspektiv. Detta resulterade i att vi 

valde att undersöka hur bankernas räntesättning till deras kunder förändras i en period 

av finansiell stress.  

Eftersom vi båda aktivt följer nyheterna har vi knappast kunnat undgå debatten om 

bankernas utlåningsränta som media rapporterar om dagligen. Detta i kombination med 

den ökade marknadsoron sedan finanskrisen har fått oss att fundera på hur 

räntesättningen har förändrats sedan finanskrisen. De olika förklaringarna vi fått ta del 

av i media, från politiker och banker upplever vi som förenklade. Det skapades därför 

ett intresse att själva fördjupa oss i hur faktorerna som påverkar bankernas räntesättning 

förändras vid marknadsoro. En annan anledning till att vi blivit intresserade av hur 

bankernas räntesättning går till är att vi snart är klara med vår utbildning. Det betyder att 

vi ska bege oss ut i arbetslivet och på sikt göra en av våra livs största investeringar, 

nämligen köpa eget boende. Denna investering kommer med största sannolikhet betyda 

att vi kommer att stifta en närmre bekantskap med bolåneräntan. 

Kundnytta är en annan anledning till varför vi valt att skriva om det här ämnet. Vi anser 

att det ämne vi valt hjälper bankernas kunder att förstå räntesättningen bättre, något som 

är fördelaktigt för såväl banker som deras kunder. Genom att förklara för bankernas 

kunder hur räntesättningen går till och vilka faktorer som påverkar den ger det också 

kunderna kunskap om varför ränteökningar sker. 

Vi anser även att vår studie fyller ett viktigt gap inom forskningen kring bankers 

utlåningsränta. Vi ämnar svara på hur faktorerna som påverkar räntesättningen har 

förändrats under en period av finansiell kris. För att svara på denna fråga har vi studerat 

den senaste krisen. Vi anser även att vår forskning kommer att kunna appliceras på 

kriser i framtiden. Hur faktorer som påverkar räntesättningen förändras under en period 

av finansiell stress är viktigt att förstå för att i framtiden kunna ta de steg som är 

nödvändiga för att minimera effekterna på räntesättningen. 

2.2 Urval 

2.2.1 Val av banker 

Vår uppsats behandlar bankers räntesättning och dess påverkande faktorer. Vi har valt 

att fördjupa oss i de svenska storbankerna: Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska 

Enskilda Banken (SEB) och Swedbank. Anledningen till att vi valt de svenska 

storbankerna är för att regelverken i huvudsak berör dessa och för att storbankerna 

tillsammans har en majoritet av marknadsandelarna.  
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2.2.2 Val av räntor 

När vi jämfört räntor har vi använt oss av bankernas tremånadersränta för 

bostadsutlåning. De jämförelseräntor vi använt oss av har samma löptid för att förenkla 

jämförelsen. En annan anledning till att vi valt dessa räntor är att majoriteten av 

utlåningen sker till tremånadersräntan. Det är också denna som fluktuerar i media när de 

jämför reporäntan och utlåningsräntor. På längre löptider inkluderas osäkerheter kring 

framtiden. Därför hade ett stort störningsmoment inkluderats om vi valt räntor med 

längre löptider. Den kvantitativa datan fokuserar på bostadsutlåning men liknande 

attribut går att finna i utlåningsräntor till företag. Därför anser vi att vår studie är 

applicerbar även på företagskunder, trots att fler faktorer som inte behandlas i uppsatsen 

kan påverka utlåningsräntor till företag.   

2.2.3 Val av respondenter 

Vi har i vår studie valt respondenter som stämmer överrens med vår frågeställning. Det 

kan enligt Bryman (2011, s. 434) definieras som ett målinriktat urval där man valt 

respondenter som är relevanta för studien. Våra kriterier när vi sökte respondenter var 

att de ska ha arbetat en längre tid inom sektorn och därmed besitta den kunskap som 

krävs för att besvara frågorna. Denna kunskap bör inkludera erfarenhet av tidigare 

kriser. Även att respondenten ska arbeta på en högre position är viktigt, då det borde 

betyda att denne har en gedigen kunskap inom området. Vidare var de tvungna att ha 

befogenhet att besvara de frågor vi ställer. Vi har kontaktat respektive bank, Riksbanken 

och Finansinspektionen för att fråga vilka personer som uppfyller våra kriterier och som 

är villiga att ställa upp på en intervju. Sedan har de hänvisat till våra respondenter. 

Dessa respondenter har inte begränsats på grund av deras geografiska position eftersom 

vi använt oss av telefonintervjuer.   

2.2.4 Bortfall 

Vi ville göra intervjuer med respondenter från respektive storbank. Handelsbanken, 

Nordea och SEB var inget problem utan efter några samtal hade vi planerat in våra 

intervjuer. Vi har dock haft problem med att komma i kontakt med någon lämplig 

respondent från Swedbank. Vi ringde deras växel och blev kopplad till kontorschefen på 

ett kontor någonstans i Sverige. Denne kunde tänka sig att ställa upp på intervju men 

ansåg att frågorna kunde besvaras bättre av någon på huvudkontoret. Därför blev vi 

hänvisade till en person som arbetar på huvudkontoret och som skulle kunna hjälpa oss 

med att finna en respondent.  

Han var väldigt hjälpsam och trevlig. Han lovade, efter att vi grundligt förklarat vad vi 

kommer att fråga om, att finna en respondent åt oss. Efter tio dagar hade vi fortfarande 

inte fått någon uppföljning från honom. Därför kontaktade vi honom igen, han berättade 

då att han kontaktat en individ som vi skulle kunna intervjua och att denne kommer att 

maila till oss. Vi väntade ytterligare några dagar utan svar och kontaktade vår kontakt 

på huvudkontoret igen. Han sa att han skulle kolla upp detta och återkomma. Vi har i 

mitten av maj 2012 fortfarande inte hört någonting av honom.  

Vi bestämde oss då för att återgå till den ursprungliga respondenten, kontorschefen. 

Kontorschefen kunde fortfarande tänka sig att ställa upp på en intervju även om denne 

var tydlig med att uttrycka att någon på huvudkontoret kanske skulle vara en bättre 

respondent. När vi skulle boka intervju ville man att vi skulle fylla i en blankett för att 

garantera Swedbanks anonymitet. Då våra andra respondenter valt att inte vara anonyma 

skulle det inte fungera att endast ha Swedbank som anonym. Vi vill inte heller att våra 

banker ska vara anonyma då vi vill använda oss av siffror från deras respektive 
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årsredovisning vilket vore omöjligt vid anonymitet. Respondenterna fick givetvis vara 

anonyma men vi ville urskilja bankerna från varandra. Därför har vi valt att inte 

genomföra någon intervju med Swedbank. 

Vi anser att detta inte kommer påverka vår uppsats nämnvärt då svaren vi fått från de 

andra respondenterna varit liknande och besvarat våra frågor. Därför anser vi att en 

extra intervju med Swedbank antagligen inte skulle givit oss något banbrytande. Vi har 

ändå valt att visa övrig information om Swedbank. Därför kommer Swedbank ändå att 

analyseras även om vi tycker att det är tråkigt att de inte kunde ställa upp på en intervju. 

2.3 Perspektiv 

Uppsatsen är utformad på ett sådant sätt att vår målgrupp, bankernas kunder, ska förstå 

hur räntesättningen går till och hur den förändrats sedan finanskrisen 2007. 

Anledningen till att vi valt denna målgrupp är att vi ser en bristande kunskap om hur 

räntesättningen går till. För att vår målgrupp ska förstå uppsatsen har vi valt att beskriva 

centrala begrepp i uppsatsen grundligt. Vidare har vi illustrerat faktorerna med exempel 

i största möjliga mån. Anledningen till detta är att individers förståelse av uppsatsen inte 

ska begränsas på grund av deras teoretiska förförståelse. Vi vill samtidigt bidra till 

forskningsområdet där vi ser en bristande forskning om hur dessa faktorer förändrats 

under perioder av finansiell kris. Forskningen undersöker ofta faktorer var för sig men 

vi anser att man måste ta hänsyn till flera faktorer för att få en enhetlig bild. Därför har 

vi valt de faktorer som enligt forskningen förändras under en period av finansiell stress 

och undersökt dessa. För att ge läsaren en så pass objektiv bild som möjligt har vi även 

genomfört intervjuer med Riksbanken och Finansinspektionen.  

2.4 Förförståelse 

Den förförståelse vi har inom området kommer i första hand från Handelshögskolan vid 

Umeå universitet där vi läst finansiering på magisternivå. Där har vi kommit i kontakt 

med Baselregelverken och fått insikt i hur banker agerar för att uppfylla 

kapitaltäckningskraven. Båda författarna läser frekvent nyheter och är insatta i medias 

rapportering av bankernas räntemarginaler.  

Vi har läst en kurs som behandlade riskhantering och båda två tyckte att det var ytterst 

intressant och att en applicering på bankmarknaden är ett bra uppsatsämne. Under den 

kursen hade vi olika fallstudier som fokuserade på riskhantering, det har vi haft stor 

nytta av i denna studie. Banksektorn är en bransch som är riskexponerad och därför 

krävs det en utförlig riskhantering för att hantera oväntade förluster.  

Vi anser att vår förförståelse kommer att hjälpa oss att finna och analysera information 

om räntesättningen och dess påverkande faktorer. Det har påverkat arbetet då vår 

utgångspunkt och val av teorier påverkades av vår förförståelse. Vår förförståelse är 

teoretiskt grundad och vi har ingen praktisk erfarenhet av branschen eller hur 

räntesättningen går till. Därför anser vi att vi kan hämta och analysera data utan att 

påverkas av egna värderingar. Däremot kan våra intryck från media ha påverkat vårt val 

av teorier och undersökningsområde. Det kan även ha påverkat konstruktionen av 

intervjuguiden då frågorna är konstruerade utifrån vad vi ville undersöka. 

2.5 Vetenskapligt synsätt 

Vår studie grundar sig på kvantitativ data i form av siffror. Dessa data är pålitliga då 

den hämtats från datorprogrammet DataStream. Det som är subjektivt är valet av data vi 

hämtat hem samt i vilket syfte dessa data ursprungligen genererats. Vi har tagit hänsyn 
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till detta vid datainsamlingen och endast valt trovärdiga källor. Vi anser att den 

kvantitativa delen av våra data stämmer väl överrens med det positivistiska synsättet. 

Det är i grunden ett naturvetenskapligt synsätt som grundar sig i objektivitet, detta 

synsätt är dock även applicerbart inom samhällsvetenskapen. I positivism är det viktigt 

att skilja mellan subjektiva tankar och observerbar data (Bryman, 2011, s. 30), något vi 

gjort i denna uppsats. Positivism är ofta kopplad till kvantitativa studier som görs med 

en deduktiv ansats. Majoriteten av våra data är kvantitativ med ett komplement av 

kvalitativa data. 

Collis & Hussey beskriver fem antaganden för positivism (2009, s. 58). Dessa är: 

 ”Verkligheten är objektiv och går att särskilja från forskaren. 

 Undersökaren är oberoende från det som undersöks. 

 Undersökningen är opartisk och objektiv. 

 Undersökaren skriver på ett formellt sett… 

 Processen är deduktiv, generalisering leder till slutsatser, forskningen är exakt 

och går att mäta genom validitet och reliabilitet.”  

Dessa fem punkter stämmer överrens med vår kunskapssyn. Vi har försökt vara så 

objektiva som det går. Vi är oberoende från det som undersöks då vi varken arbetar åt 

en bank eller har några banklån själva. Slutligen har vi med validitet och reliabilitet 

säkerställt kvaliteten på våra kvantitativa data. Under våra intervjuer och tolkningar av 

dessa har vi försökt att vara objektiva. Vi har inte lagt in egna värderingar i tolkningen 

av respondenternas svar. Vi hade ingen möjlighet att ta hänsyn till ansiktsutryck eller 

dylikt vid våra intervjuer eftersom att dessa gjordes över telefon. Respondenterna har 

även fått ta del av vår slutgiltiga tolkning av deras svar och givit sitt samtycke. Detta 

samtyckte medför att vi har tolkat deras svar utifrån vad de verkligen menade och inte 

lagt in egna värderingar. Detta ökar kvaliteten av våra kvalitativa data. Därför anser vi 

att våra intervjuer, även om de vanligtvis är hermeneutikiska, är av ett positiviskt slag. 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Ejvegårds problemformuleringsmodell har varit en utgångspunkt när vi bestämde 

problemformulering. Vi utvecklade tidigt en problemformulering men den har 

förändrats genom våra egna funderingar, handledningstillfällen och seminarier till den 

slutliga problemformulering som behandlats i denna uppsats. Vår ursprungliga 

Figur 1 Ejvegårds problemformuleringsmodell (1996, s. 21). 
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problemformulering var för deskriptiv och kunde besvaras genom att läsa litteratur inom 

området. Därefter valde vi en problemformulering som blev för bred och inte kunde 

besvaras inom ramen för ett examensarbete. Till slut utformade vi den frågeställning 

som behandlats i denna uppsats. Genom att följa modellen har vi varit medvetna om att 

problemformuleringen kommer förändras. Därför har vi varit öppna för förändringar 

och tagit till oss de råd vi fått vid handledningstillfällen och seminarium. 

Ett problem vi upplevt är att de ständiga förändringarna av problemformuleringen 

motverkat arbetets fortskridning. I slutändan har det dock bidragit till att uppsatsen 

blivit av högre kvalitet. Risken är att man missar vissa infallsvinklar när man själv 

undersöker något. Därför har synpunkterna vi fått hjälpt oss att vidga vår vy på vad som 

behöver undersökas. Synpunkterna vi fått från handledare och andra studenter har därför 

varit ovärderliga för uppsatsen. 

2.6 Angreppsätt och teorival 

Efter att vi utvecklade vår slutgiltiga problemformulering med hjälp av Ejvegårds 

problemformuleringsmodell diskuterade vi vilka faktorer som är intressanta för vår 

uppsats. Sedan läste vi forskning inom området och andra studentuppsatser. 

Kombinationen av den informationen vi fann i tidigare forskning, andra 

studentuppsatser och vårt intresse gjorde att vi beslutade oss för vilka faktorer som vi 

tycker är relevanta för studien. De faktorer vi valde resulterade i att vi måste finna 

teorier angående regelverk, reporäntan, riskhantering och konkurrenssituation. 

Anledningen till att vi valde dessa faktorer är att de spelar en central roll i 

räntesättningen för banker. Utifrån dessa faktorer har vi valt ut relevanta teorier som 

presenteras i vår teoretiska referensram. Med hjälp av vår teoretiska referensram 

bestämde vi oss för vilken data vi behövde samla in. Vi fann att vissa faktorer går att 

mäta kvantitativt genom räntebanor och dylikt medan andra kräver en kvalitativ studie. 

De faktorer vi behövde kvalitativ information om, från bankerna, är dels deras 

riskhantering som är problematisk att mäta med siffror. Dels hur de implementerar 

regelverken i form av Basel. Vi har även kompletterat den kvantitativa datan och ställt 

frågor angående dessa faktorer till bankerna och Riksbanken. Anledningen till detta är 

att vi vill jämföra bankernas svar med de kvantitativa data vi hämtat hem.  

Det innebär att vi utgått ifrån dessa teorier och använt de som utgångspunkt vid 

datainsamlingen. Det kan enligt Bryman definieras som det deduktiva angreppssättet 

(2011, s. 26). Anledningen till att vi valt att göra på detta sätt är att det angående 

räntesättningen finns forskning och teorier som kan användas till att analysera den data 

vi samlar in. Vi anser att det vore tidsförödande och svårt att skapa teorier som är av 

högre kvalitet än den existerande teorin. 

2.7 Litteratursökning 

Vi har främst sökt litteratur och artiklar via databaserna som Umeå universitetsbibliotek 

tillhandahåller. Artiklar har i första hand hämtats från EconLit (EBSCO) där artiklar 

inom redovisning, kapitalmarknader, statliga regelverk etcetera finns tillgängliga. Det är 

en världsledande amerikansk databas som kan anses vara pålitlig då artiklarna som finns 

där måste uppfylla en rad olika kvalitetskriterier. Business Source Premier (EBSCO) är 

en annan databas vi använt oss av, där finns artiklar inom redovisning, finansiering, 

management, nationalekonomi och internationellt företagande. 

Vi har även sökt material direkt från Bank of internationell settlements (BIS) hemsida 

som är ansvariga för Baselregelverken. Där har vi hämtat historiken bakom 
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Baselregelverken. Vi har även använt oss av programmet DataStream som är världens 

största databas med finansiell statistik, vi har använt oss av detta program för att ta fram 

olika historiska räntor. Årsredovisningar från respektive företag har använts för att ta 

fram finansiell data samt information om deras riskhantering och hur de påverkas av de 

förändringar som skett sedan finanskrisen 2007. Dessa årsredovisningar har vi hämtat 

från bankernas hemsidor.  

Böcker som vi använt i tidigare kurser har använts i studien, vi anser dem vara av hög 

kvalitet då de uppfyllt kvalitetskontrollen som krävs för att få vara kurslitteratur till 

diverse kurser. Sveriges riksbank har använts som källa under delar av arbetet. Vi är 

medvetna om att det inte är en vetenskaplig källa men den har hög trovärdighet då de är 

en statlig myndighet. Referenser har även givits till diverse tidningsartiklar för att 

belysa aktualiteten av problemet och hur det uppmärksammas i media. Dessa källor 

används ej för att stärka några argument eller förklara en företeelse utan endast för att 

belysa problemet.  

Vi har använt flera olika metodböcker varav den vi använt mest är 

Samhällsvetenskapliga metoder. Det är en bok som används i Umeå under kursen 

vetenskaplig metod. Ytterligare metodböcker har lånats via universitetsbiblioteket. 

Använda sökord när vi sökt artiklar och litteratur: 

Interest rate margins, banking regulation, interest rate pass-through, oligopoly, risk 

premiums, risk management, räntenetto, Basel, kapitaltäckningskrav, bankers 

räntesättning, reporänta, Riksbanken, Finansinspektionen, bristande konkurrens. 

2.8 Analys av sekundärdata  

Majoriteten av våra data är sekundärdata som hämtats från bankernas årsredovisningar 

och räntebanor från DataStream. Anledningen till detta är att det finns relevant data som 

är svår att konstruera på egen hand. Dessa data har sedan kompletterats med intervjuer 

för att få en bredd där vi får med både kvantitativa och kvalitativa faktorer. Bryman 

definierar en sekundäranalys som att man använder sig av tidigare genererad data (2011, 

s. 300).  

Enligt Bryman (2011, s. 301) är fördelarna med en sekundäranalys att man kan spara tid 

och pengar. En annan fördel Bryman nämner är att man kan få tillgång till bra och 

omfattande data utan att behöva göra en tidskrävande förstudie. Han fortsätter med att 

beskriva den goda kvaliteten som sekundärdata kan ha, förutsatt att datan kommer från 

trovärdiga källor. Våra sekundärdata är i huvudsak hämtat från Riksbanken, DataStream 

och årsredovisningar. Riksbanken kan anses vara av hög trovärdighet då de är ett 

omfattande institut som publicerar mycket erkänd forskning. DataStream är ett välkänt 

program där finansiell information tillhandahålls. Sekundäranalys bidrar till att man får 

mer tid till att analysera informationen då datainsamlingen vanligtvis är ett 

tidsförödande moment (Bryman, 2011, s. 301).  

Det finns också några negativa aspekter med en sekundäranalys. Att man inte är bekant 

med materialet kan ibland vara ett problem då det kan vara svårt att veta vilka metoder 

som använts för att samla och avkoda datan. Datamängden kan vara komplex och svår 

att förstå samtidigt som man inte har kontroll över kvaliteten av datamängden (Bryman, 

2011, s. 304). Därför är det viktigt att kontrollera vem som skrivit materialet och varför 

det skrivits. Risken med att använda sig av sekundärdata är att man inte vet varför och 

på vems uppdrag datan är genererad. Det kan existera ett underliggande intresse i datan 
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som inte framgår av texten. Därför är det extra viktigt att kontrollera källan vid 

användning av sekundärdata. Då vi i huvudsak använt oss av Riksbanken, DataStream 

och årsredovisningar anser vi att dessa data håller hög kvalitet.  

Vi anser att fördelarna överväger nackdelarna och att användningen av sekundärdata 

kommer att gynna vår uppsats på ett positivt sett.  

2.9 Kvalitativ studie 

Ursprungligen hade vi endast tänkt göra en kvantitativ studie med sekundärdata. Vi 

valde ut relevanta teorier för uppsatsen och påbörjade vår datainsamling. Vi upptäckte 

att vissa av variablerna går att mäta på ett kvantitativt numerärt sätt medan vissa andra 

variabler kräver en kvalitativ studie. Detta resulterade i att vi bestämde oss för att 

komplettera den kvantitativa datan med kvalitativ data genom intervjuer.  

2.9.1 Intervju 

Kvalitativa intervjuer är i huvudsak mindre strukturerade än kvantitativa studier. Det 

innebär att man inte nödvändigtvis behöver följa en mall utan man kan ta sidospår och 

ställa följdfrågor (Bryman, 2011, s. 413). Den största fördelen med denna metod är 

möjligheten att ställa följdfrågor om någonting saknas. Vi har även kunnat formulera 

om frågor om respondenten inte förstått vad vi menar vilket är en fördel vid 

semistrukturerade intervjuer. Det överrensstämmer med Brymans förklaring av 

semistrukturerade intervjuer (2011, s. 415). Det innebär att vi fått med parametrar som 

vid en strukturerad intervju antagligen skulle förbisetts. 

Vi har valt att konstruera intervjuguider med grundläggande frågor. Det har vi gjort för 

att säkerställa att vi får de svar vi behöver för att utföra vår studie. En annan anledning 

är att vi ville ställa samma frågor till storbankernas respondenter för att kunna jämföra 

deras svar. Detta förenklades genom att ha färdiga frågor att ställa. Vi har försökt att 

endast ställa följdfrågor för att förklara en tidigare fråga utifall att respondenten inte 

förstått vad vi menat. Respondenterna har dock förstått majoriteten av våra frågor och vi 

har endast avvikit från intervjuguiden vid några enstaka tillfällen.  

Vi konstruerade intervjuguiderna genom att bestämma oss för vilka faktorer vi behövde 

kvalitativ information om. Sedan skrev vi ner dessa faktorer och började formulera 

frågor. Under tiden har vi tagit hjälp från Introduktion till forskningsmetodik med 

formuleringen av dessa frågor för att se till att de inte är ledande eller missvisande (Bell, 

2006, s. 158).  

De svar vi fått har jämförts, i den mån det är möjligt, med den kvantitativa datan vi 

samlat in. Anledningen till detta är att vi vill se om bankernas agerande är teoretiskt 

grundat och om de agerar enligt hur de säger. Bryman nämner en nackdel vid 

telefonintervjuer som vi kommer att utsättas för. Det är att vi inte kommer att se 

respondentens ansiktsuttryck (2011, s. 433). Därmed kan man inte utläsa lika mycket 

mellan raderna som vi annars kunnat göra vid en intervju ansikte mot ansikte. Även om 

Bryman nämner detta som en nackdel har det varit en fördel för vår studie. Då vi kunnat 

vara mer objektiva och inte lagt in egna värderingar vid frågorna. Detta är ett medvetet 

val då vi är positivister och så objektivt som möjligt ska kunna tolka deras svar. Det har 

vi gjort genom att minimera bidraget av ansiktsutryck och subtila signaler vid 

tolkningen av deras svar. Respondenterna har läst vår tolkning av deras svar och gett sitt 

samtycke. Det ökar, enligt oss, objektiviteten i tolkningen av deras svar.     
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2.9.2 Intervjuguider 

Risk Management-processen som vi beskriver i teorin har legat till grund för våra 

frågor. Vi har försökt att följa alla stegen inom Risk Management-processen utom det 

sista då detta inte är relevant för studien. Datat som har varit svårast att samla in 

kvantitativt berör bankernas riskhantering. Därför valde vi att utgå från Risk 

Management-processen när vi utförde våra intervjuer. I dessa steg ingår även de olika 

faktorerna vi har valt att undersöka. Dessa framgår tydligt av frågorna. Detta har 

förenklat vår koppling mellan empiri och teori.  

2.9.3 Frågor till bankerna 

Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Vad heter du? 

Ålder? 

Arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat inom banksektorn? 

Dessa frågor har som syfte att bekanta sig med respondenten samt att inleda intervjun 

på ett trevligt och avslappnat sätt. Dessa har även ställts för att garantera att 

respondenten har den kompetens vi eftersträvar. Anledningen till att vi gav 

respondenten möjlighet att vara anonym är att respondenten ska kunna känna sig trygg 

och kunna svara ärligt på alla våra frågor.  

Vilka är de främsta finansiella riskerna ni stöter på? 

 Hur påverkar dessa er räntesättning till era kunder? 

Syftet med denna fråga är att de själva ska identifiera de risker de ställs inför och hur 

dessa påverkar räntan. Vi har inte valt att definiera vilken ränta vi syftar på för vi ville 

ha svar angående både bolåneräntor och räntor till företag. Vi vill se om deras bild av 

deras riskexponering överensstämmer med den vi har skapat oss genom att studera 

företaget i fråga. Följdfrågan har för avsikt att undersöka huruvida de anser att bankens 

riskexponering har någon koppling till deras räntesättning. Om de anser att det finns en 

koppling vill vi veta hur den påverkar räntesättningen. 

Vilka andra faktorer påverkar er räntesättning till era kunder? 

Vi vill med denna fråga ta reda på vilka andra faktorer som de anser påverka deras 

räntesättning. Vi vill se om de faktorer som banken identifierar överensstämmer med de 

faktorer som vi själva har identifierat med hjälp av teorin. 

Har dessa faktorer förändrats till följd av finanskrisen 2007? 

 Hur? 

Här vill vi se om de faktorer som de beskrev i tidigare fråga har förändrats sedan 

Finanskrisen. Följdfrågan är till för att få mer information och undvika att de bara svarar 

”Ja” på huvudfrågan. 
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Skiljer sig effekterna av finanskrisen 2007 jämfört med tidigare kriser? 

 Hur? 

Här vill vi undersöka hur finanskrisens påverkan på räntesättningen förhåller sig till 

tidigare krisers påverkan. Vidare har vi med en följdfråga frågat hur det skiljer sig. 

Hur påverkar förändringar i reporäntan er räntesättning? 

 Har detta förändrats sedan finanskrisen? 

Här vill vi undersöka reporäntans påverkan på räntesättningen. Kopplingen mellan 

reporäntan och bankers utlåningsränta existerar inte längre enligt flera uttalanden 

bankerna gjort i media. Därför är det intressant att få ett svar, huruvida detta stämmer, 

direkt från en person som arbetar med detta. Vidare vill vi jämföra våra kvantitativa 

data med den kvalitativa. Skillnaden mellan reporäntan och bankers utlåningsränta har 

vi undersökt kvantitativt också. Därför är det av intresse att se huruvida bankernas 

uttalande stämmer överrens med våra data. Följdfrågan är ställd för att säkerställa att vi 

får med förändringen sedan finanskrisen utifall det inte framkommer av 

ursprungsfrågan. 

Vilka åtgärder vidtar ni för att förebygga de risker som ni exponeras mot? 

Vi vill se hur bankernas riskhantering ser ut samt om de aktivt arbetar för att minimera 

de risker de är exponerade mot. Detta eftersom det enligt teorin finns en stark koppling 

mellan riskexponering och räntesättning.  

Kommer Basel III påverka er riskhantering?  

 Har ni anpassat er efter dessa regler redan? 

Kommer regelverket att hjälpa er att reducera de finansiella riskerna ni 

exponeras mot? 

Här vill vi ha bankernas syn på hur Basel III kommer att påverka deras riskhantering då 

det implementeras. Vi vill även ha deras tankar huruvida Basel III är utformat på ett bra 

sätt angående riskhanteringen. Följdfrågan finns med utifall vi inte skulle få ett 

tillräckligt utförligt svar på den första frågan. Frågan kan tyckas ha ett 

framtidsperspektiv, det vill säga hur bankerna anpassar sig i framtiden. Basel III 

kommer dock att införas under 2013 enligt Riksbankens bestämmelser. Det innebär att 

bankerna redan idag måste anpassa sig efter reglerna för att försäkra sig om att de 

uppfyller kraven vid implementering. 

Vilken effekt kommer det höjda kapitaltäckningskravet som Basel III medför ha på er 

räntesättning till era kunder? 

Syftet med denna fråga är att ta reda på vilka effekter de anser att det höjda 

kapitaltäckningskravet kommer att ha.  
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Hur ser finansieringen av bostadslån ut för er idag för rörlig ränta? 

 Hur ser er långsiktiga upplåning ut?   

Här vill vi undersöka hur finansieringen av bostadslån ser ut. Vi vill undersöka huruvida 

de stämmer överrens med litteraturen samt om kostnaden för byteskontrakten blivit 

dyrare.  

Har finansieringen av bostadsutlåning förändrats sedan finanskrisen? 

Vi vill undersöka om någon förändring skett sedan finanskrisen.  

Kommer Basel III förändra finansieringsstrukturen? 

 Har ni förändrat detta redan eller sker det i framtiden?
 

Kommer kravet på stabil finansiering i Net Stable Funding Ratio påverka 

finansieringssättet?  

Basel III innefattar regler som förändrar finansieringen för banker. Vi vill undersöka 

huruvida bankerna är medvetna om detta samt om de redan uppfyller kraven ställda i 

Basel III. Vidare vill vi undersöka om kravet om hur finansieringen ska gå till enligt Net 

Stable Funding Ratio kommer att förändra tillvägagångssättet.  

Hur upplever ni er konkurrenssituationen? 

Här vill vi se hur de själva upplever konkurrenssituationen på marknaden. Teorin säger 

att det finns en bristande konkurrens på bankmarknaden. Vi vill undersöka om detta 

överrensstämmer med bankernas syn.   

Har konkurrensen förändrats de senaste åren? 

 Hur? 

Främst vill vi se huruvida de anser att konkurrenssituationen har förändrats och i så fall 

hur. Det vore intressant att få veta om finanskrisen har haft någon påverkan på 

konkurrenssituationen. 

Påverkar konkurrensen er räntesättning? 

Här vill vi undersöka konkurrenssituationens påverkan på räntesättningen. Teorin säger 

att med färre aktörer på marknaden, kommer bankerna begränsa utlåningen och höja 

räntan. Vi vill ta reda på om bankens syn på detta överrensstämmer med teorin. 

Hur ser era rutiner ut för att minimera förluster vid en kris? 

Här vill vi undersöka hur deras rutiner för skadebehandling ser ut. Vi vill veta hur de 

agerar då en kris inträffar samt hur de tänkt att de ska minimera förluster. Denna fråga 

kan tänkas vara lite otydlig angående vad vi menar med kris. Dock var vi förberedda 

inför intervjutillfället att förtydliga detta.  

Kan vi återkomma med följdfrågor ifall att vi behöver mer information? 

Här vill vi försäkra oss om att vi kan återkomma med följdfrågor om vi upptäcker att 

det är någon parameter vi missat i intervjun. 
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2.9.4 Frågor till Riksbanken och Finansinspektionen 

Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Vad heter du? 

Ålder? 

Arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat på Riksbanken/Finansinspektionen? 

Dessa frågor har som syfte att bekanta sig med respondenten samt att inleda intervjun 

på ett trevligt och avslappnat sätt. Dessa har även ställts för att garantera att 

respondenten har den kompetens vi eftersträvar. Anledningen till att vi gav 

respondenten möjlighet att vara anonym är att respondenten ska kunna känna sig trygg 

och kunna svara ärligt på alla våra frågor.  

Vilken roll har ni i att säkerställa det svenska banksystemet? 

Syftet med denna fråga är att undersöka Riksbankens och Finansinspektionens roll i att 

säkerställa det svenska banksystemet. Vidare vill vi undersöka huruvida respondentens 

syn på Riksbanken och Finansinspektionen stämmer överrens med vår syn. 

Vilka faktorer anser ni främst påverka bankernas räntesättning? 

 Har dessa faktorer förändrats till följd av finanskrisen 2007? 

Vi vill med denna fråga ta reda på vilka faktorer som respondenten anser påverka 

bankernas räntesättning. Vi vill se om de faktorer som Riksbanken och 

Finansinspektionen identifierat överensstämmer med de faktorer som vi själva har 

identifierat med hjälp av teorin. Vidare vill vi undersöka huruvida detta har förändrats 

sedan finanskrisens utbrott. 

Skiljer sig effekterna av finanskrisen 2007 jämfört med tidigare kriser? 

Här vill vi undersöka om effekterna av finanskrisen överensstämmer med tidigare kriser 

eller om finanskrisens effekter är unika.  

Hur påverkar förändringar i reporäntan räntesättningen för bankerna? 

 Har detta förändrats sedan finanskrisen? 

Med denna fråga vill vi undersöka hur förändringar i reporäntan påverkar bankernas 

utlåningsränta enligt Riksbanken och Finansinspektionen. Vidare vill vi undersöka om 

detta stämmer överrens med bankernas och vår syn på reporäntans inverkan på andra 

marknadsräntor.  

Kommer Basel III påverka bankernas riskhantering?  

 Har bankerna anpassat sig efter dessa regler redan? 

Kommer regelverket att hjälpa bankerna att reducera de finansiella 

riskerna bankerna exponeras mot? 

Varför har Sverige strängare krav än vad Basel III ställer?  
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Här vill vi undersöka hur Basel III kommer att påverka bankerna samt om bankerna 

redan anpassat sig efter detta. Vidare vill vi undersöka varför Basel III har stärkts 

ytterligare för Sverige jämfört med andra länder.  

Vilken effekt anser ni att det höjda kapitaltäckningskravet som Basel III medför ha på 

bankernas räntesättning till deras kunder? 

Med denna fråga vill vi undersöka hur Basel III kommer att påverka bankernas 

räntesättning. 

Kommer Basel III förändra finansieringsstrukturen för bankerna? 

Kommer kravet på stabil finansiering i Net Stable Funding Ratio påverka 

finansieringssättet?  

Basel III innefattar regler som förändrar finansieringen för banker. Vi vill undersöka hur 

Riksbanken och Finansinspektionen anser att detta kommer att påverka bankernas 

räntesättning. Vidare vill vi undersöka om kravet på långsiktig finansiering enligt Net 

Stable Funding Ratio kommer att förändra tillvägagångssättet.  

Hur upplever ni konkurrenssituationen på bankmarknaden? 

Här vill vi undersöka hur Riksbanken och Finansinspektionen ser på bankernas 

konkurrenssituation. Teorin säger att det är bristande konkurrens på bankmarknaden, vi 

vill undersöka om detta stämmer överrens med Riksbankens och Finansinspektionens 

syn. 

Har konkurrensen förändrats de senaste åren? 

 Hur? 

Främst vill vi se huruvida de anser att konkurrenssituationen har förändrats och i så fall 

hur. Det vore intressant att få veta om finanskrisen har haft någon påverkan på 

konkurrenssituationen. 

Upplever ni det som att bankerna förändrat sina marginaler på privat utlåning? 

I media rapporteras det om att anledningen till att den ökade skillnaden mellan 

reporäntan och bankernas utlåningsräntor är på grund av att bankerna ökat sina 

marginaler. Vi vill undersöka hur Riksbanken och Finansinspektionen ser på detta. 

Kan vi återkomma med följdfrågor ifall att vi behöver mer information? 

Här vill vi försäkra oss om att vi kan återkomma med följdfrågor om vi upptäcker att 

det är någon parameter vi missat i intervjun. 

2.10 Sanningskriterier 

Tillförlitligheten hos en kvantitativ undersökning mäts genom reliabilitet. Eivegård ger 

exemplet med att mäta längder. Att man använder sig av ett måttband gjort av gummi 

som är svårt att få helt rakt och därför ger den inte samma resultat varje gång. Detta ger 

mätningen låg reliabilitet jämfört om man använt en måttstock av trä som ger samma 

svar varje gång hade erhållit hög reliabilitet (1996, s. 67). Reliabilitet används 

huvudsakligen till kvantitativa studier och vi anser att vår uppsats har hög reliabilitet då 

vi hämtat data från trovärdiga källor som DataStream och Riksbanken.  
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Vid en sekundäranalys kan man få problem med reliabiliteten. Det stora problemet är att 

definitioner kan förändras från år till år och hur man beräknar någonting kan även det ha 

förändrats. Därför är det viktigt att kontrollera definitioner under hela tidsserien för att 

få en hög reliabilitet. Har samma definitioner och beräkningar använts försvinner detta 

problem och då bör studien få en hög reliabilitet. Vi har granskat tidsserier och 

förändringar under en tio års period. Därför är det av stor vikt för oss att kontrollera 

beräkningar och definitioner under dessa år och kontrollera att de är likadana. Vi har 

kontrollerat detta och funnit att räntebanorna har beräknats på samma sätt under denna 

tid. Det ger den kvantitativa delen av vår studie en hög reliabilitet. 

LeCompte & Goetz beskriver alternativa kvalitetsmått vid en kvalitativ studie. Extern 

reliabilitet är ett kvalitetsmått de nämner (1982, s. 32). Det innebär i vilken utsträckning 

forskningen kan upprepas. Detta kan vara problem vid en kvalitativ studie. Vi har 

försökt ställa likadana frågor till varje respondent och de bör vid upprepade tillfällen ge 

oss samma svar. De fortsätter med att definiera intern reliabilitet som innebär att 

medlemmarna i ett forskarlag kommer överrens om hur man ska tolka saker och ting. 

Det har författarna i denna uppsats gjort och reliabiliteten bör därför vara hög. Samma 

person har gjort intervjuerna vilket innebär att denna person tolkar intervjuerna på 

samma sätt.  

Validitet syftar på att mätningen verkligen mäter det de är tänkt att den ska mäta och det 

är främst i kvantitativa studier detta kvalitetsmått används. Ett exempel på detta är om 

en forskare ska ta reda på hur många svenskar och asiater som sitter i publiken på en 

hockeymatch. Han använder utseende som urskiljningsmetod och bestämmer sig för att 

det finns 50 asiater och 200 svenskar medan det egentligen finns två stycken asiater och 

248 svenskar. Denna undersökning skulle ha låg validitet då utseende inte är en bra 

urskiljningsmetod (Ejvegård, 1996, s. 69). Forskaren borde ha frågat varje person vilket 

land denna kommer ifrån, för att ge undersökningen hög validitet. Validitet förutsätter 

reliabilitet, därmed kan ej studien vara valid utan att studien har hög reliabilitet. Då våra 

kvantitativa data främst hämtas från erkända institut anser vi att validiteten blir hög för 

den datadelen. Det är svårare att mäta validitet vid en kvalitativ studie.  

Vissa författare har istället förslagit andra kvalitetsmått vid kvalitativa studier. Till 

exempel tillförlitlighet som kan brytas ner till fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 

354). Trovärdigheten innebär att studien utförs enligt de regler som finns och att studien 

bekräftas genom att respondenterna får ta del av studien och bekräfta att resultaten är 

korrekta. Vi har låtit våra respondenter ta del av studien och ge synpunkter om de 

accepterar vår tolkning av deras svar, det ökar trovärdigheten i studien. Överförbarheten 

bör vara hög i vår studie då räntesättningen sker på liknande sätt på de olika 

bankkontoren runt om i Sverige. Bryman (2011, s. 355) skriver att pålitligheten är den 

kvalitativa studiens motsvarighet till reliabilitet. Här beskriver han hur det är viktigt att 

tydligt beskriva hela forskningsprocessen. För att säkerställa en hög pålitlighet kan man 

låta kollegor, i vårt fall andra studenter, granska forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 

355). De seminarier vi haft under arbetets gång har givit oss synpunkter på uppsatsen. 

Det har varit viktigt och ökar trovärdigheten i studien. Vi har även gjort en pilotstudie 

av vår intervju där vi intervjuat en student för att se till att frågorna är begripliga. Vi fick 

synpunkter på frågorna och ändrande de delar som upplevdes otydliga. Det ökar 

kvaliteten av vår intervjuguide. Bryman (2011, s. 355) skriver att det är omöjligt att vara 

helt objektiv vid kvalitativa studier. Därför ska man försöka undvika personliga 

värderingar vid studien för att öka möjligheten till att styrka och konfirmera resultatet. 
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Vi anser att studien uppfyller detta krav då vi låtit respondenterna granskat sina svar och 

givit sitt samtycke.  

2.11 Källkritik 

Vid granskningen av våra källor har vi haft Thuréns fyra kriterier i åtanke. Dessa är att 

källan ska vara trovärdig, den ska vara tidsenlig, oberoende och fri från intresse (2000, 

s. 11). De vetenskapliga artiklar vi använt i denna uppsats håller hög kvalitet då de är 

publicerade i erkända ekonomiska tidsskrifter som till exempel Journal of Banking 

Regulation, därför uppfyller artiklarna kravet på trovärdighet.  

BIS och Riksbanken är två källor vi använt i studien. Det går att rikta kritik mot dessa 

källor då det finns ett intresse i deras publikationer. Dessa institut har ett intresse att 

säkra banksektorn och de kan därmed överdriva beskrivna risker. Thuréns kriterium 

angående fri från intresse har varit ett problem för oss då delar av datan hämtas från 

dessa institut. Därför har vi försökt att komplettera datan med vetenskapliga artiklar och 

intervjuer. Den information som vi har hämtat angående regelverk uppfyller även det 

krav som Thurén presenterar angående tidsenlighet (2000, s. 26). Detta eftersom de 

rapporter vi hämtat angående regelverk har publicerats i samband med att regelverken 

trädde i kraft.  

En annan kritik som kan riktas mot våra källor är att många av dem är utländska och vår 

studie berör Sverige. Detta behöver inte nödvändigtvis vara ett problem då många av de 

teorier vi använt oss av inte är landsspecifika. Informationens användbarhet och 

trovärdighet i de utländska källorna bekräftas av de svenska källor vi använt oss av. Då 

världen idag är globaliserad går det inte att endast undersöka ett land. Idag påverkas 

allting av omvärlden och banksektorn är inget undantag. En förändring eller kris i till 

exempel USA eller Storbritannien kan ha förödande effekter för den svenska ekonomin. 

Därför är det viktigt att ta hänsyn till detta vid studier och se på helheten. Vi visar detta 

när vi jämför TED-spreaden med EURIBOR-OIS spreaden och LIBOR-OIS spreaden. 

Trots att datan är från olika länder visar de upp liknande attribut. Kravet om att källor 

ska vara oberoende betyder att källor inte ska vara referat av andra källor (Thurén, 2000, 

s. 11). Detta krav har vi uppfyllt genom att i största möjliga mån använda oss av 

primärkällor. 
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3. Företag och marknadsbeskrivning 

Här har vi introducerat företagen vi valt att studera och givit en kort beskrivning till 

deras verksamhet. Vi har förklarat vår syn på en kris samt beskrivit hur finansiella 

kriser uppkommer. Sedan har vi förklarat vad som orsakade finanskrisen. Vi har 

avslutat med att ge en förklaring till hur bankernas finansiering av bostadslån ser ut. 

3.1 Handelsbanken 

Handelsbanken är ett internationellt företag som är verksamma i 22 olika länder. Deras 

hemmamarknad är Sverige, Danmark, Finland, Norge och Storbritannien 

(Handelsbanken, 2012a). De har 11 000 anställda. Handelsbanken har tjänster inom hela 

bankområdet: traditionella företagsaffärer, investment banking and trading, privata 

affärer och livförsäkringar. Handelsbanken är starkt decentraliserad och affärsbeslut 

som berör kunden tas nära kunden (Handelsbanken, 2012a). Det innebär att räntan man 

får som kund bestäms lokalt på varje kontor.  

3.2 Nordea 

Nordea är en av Europas tio största banker mätt i börsvärde. De har 36 500 anställda 

och 1 400 kontor runt om i Europa. Precis som Handelsbanken erbjuder Nordea 

heltäckande tjänster inom banksektorn. De arbetar över hela Europa men har sin 

hemmamarknad i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Baltikum (Nordea, 2012a).  

3.3 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

SEB agerar huvudsakligen på den nordiska marknaden. De har cirka 17 000 anställda. 

De skiljer sig gentemot de andra bankerna då de har ett större företagsfokus (SEB, 

2012a). De erbjuder, precis som de andra storbankerna, heltäckande banktjänster.  

3.4 Swedbank 

Swedbank erbjuder heltäckande banktjänster. Deras hemmamarknad är Sverige, 

Estland, Lettland och Litauen. Till skillnad från SEB har de största fokus på 

privatkunder. De har cirka 16 000 anställda och totalt 517 kontor. Precis som 

Handelsbanken har Swedbank en decentraliserad organisation som tar beslut så nära 

kunden som möjligt (Swedbank, 2012a). 

3.5 Krisers påverkan på banksektorn 

Kris kan definieras på flera olika sätt. I vår uppsats syftar vi på finansiell kris när vi 

skriver kris. Investopedia definierar finansiell kris som ”En situation där värdet på 

finansiella institut eller tillgångar sjunker drastiskt…” (2012a). Detta citat 

överrensstämmer med vår syn på en finansiell kris. Det är även en bra förklaring till vad 

den finansiella krisen 2007 är. 

Sverige och världen har drabbats av flera kriser under årens lopp. Allt från tulpankrisen 

under 1600-talet, då en kris uppstod på grund av spekulering på tulpanpriser, till 

finanskrisen 2007. Dessa kriser har mycket gemensamt även om varje kris är unik. De 

startar i regel inom den finansiella sektorn för att sedan sprida sig till den reala 

ekonomin.   

En finansiell kris kan leda till att samhällsekonomin krymper, att företag går i konkurs 

och att människor förlorar sina jobb. Riksbanken fortsätter att skriva att återhämtningen 

från en finansiell kris oftast är långvarig och kostsam (2011a). Vid finansiella kriser 

försämras åtkomsten av likvida medel (Riksbanken, 2011a). Vid en försämring av 
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likviditeten på marknaden ökar priset för kapital. Detta är ett återkommande fenomen 

vid kriser. Om priset för kapital ökar bör rimligtvis även utlåningsräntan till kunder öka. 

I en period av finansiell kris tenderar riskpremier att bli dyrare för banker på grund av 

att riskerna på marknaden ökar (Thornton, 2009). Thornton fortsätter att beskriva hur 

banker har en tendens att övergå från riskfyllda tillgångar till riskfria tillgångar vid 

finansiell stress. Det innebär att bankerna väljer säkrare investeringar och minskar 

utlåningen. Därför minskar kapitalåtkomsten på marknaden och det innebär i sin tur att 

kostnaden för kapital blir högre. 

Detta exemplifieras av problematiken som banker hade med att anskaffa kapital efter 

finanskrisen. Bankerna ville inte låna pengar till varandra på grund av att banker helt 

plötsligt fick betalningsproblem. De fick även problem att låna kapital på 

obligationsmarknaden då förtroendet för bankerna sjönk drastiskt. Därför hjälpte 

Riksbanken till att säkerställa kapital för bankerna som de annars skulle ha haft problem 

att få in (Riksbanken, 2011a). De ingick bland annat i byteshandelskontrakt med 

Federal Reserve, amerikanska centralbanken, för att säkerställa tillgången av dollar för 

de svenska bankerna. De erbjöd också krediter i svenska kronor för att säkerställa 

likviditetsförsörjningen för bankerna (Riksbanken, 2011a).  

Krisen som drabbade världen 2007 och som fortfarande skapar oro kan i själva verket 

ses som två separata kriser. Den första benämns vanligtvis finanskrisen och 

karaktäriserades av att banker hade likviditetsproblem, vissa banker gick till och med i 

konkurs. Efter finanskrisen hade världen en period av återhämtning. Den andra krisen 

benämns ofta som skuldkrisen och det var då som hela länder fått betalningsproblem. 

Det var framförallt Grekland, Irland, Portugal och Spanien som haft och fortfarande har 

problem.  

3.5.1 Finanskrisen  

Flera banker i USA hade år 2007 lån som kallas ”subprimelån”. Det är lån som inte 

kräver samma säkerheter som ett lån vanligtvis kräver och som innehåller hög kreditrisk 

(Investopedia, 2012b). Det innebär att tillgångarna hos dessa banker sjönk drastiskt när 

”subprimebubblan” sprack 2007. Det överrensstämmer med definitionen av en 

finansiell kris där värdet på finansiella institut eller tillgångar sjunker drastiskt. 

Investerarna insåg risken med dessa lån och stora nedskrivningar för många institut var 

därför ett faktum. Man kan tycka att denna kris borde ha stannat i USA och inte orsakat 

den globala finanskrisen i den utsträckning den gjorde. Problemet är att dessa 

”subprimelån” paketerades i någonting som kallas Collateralized Debt Obligation 

(CDO). De såldes sedan vidare till andra banker och investerare, dels inhemskt i USA 

men även till Europa (Uhde et al., 2012, s. 194).   

Sådana lån bör i en normal situation, där investeraren är medveten om vad han köper, 

inte vara något större problem. Kostnaden för både ”subprimelånen” och CDO:s bör 

reflektera den inneboende risken dessa innefattar. Problemet var att kontrollen av vad 

bankerna egentligen köpt varit dålig. Bankerna litade på betyget som kreditinstitut gett 

dessa obligationer (Uhde et al., 2012, s. 196). Mycket tyder på att dessa betyg var alltför 

höga och att de inte tog hänsyn till den risk som lånen faktiskt innefattade. När riskerna 

med ”subprimelånen” uppmärksammades frös tillgången till kapital på marknaden då 

ingen ville handla med dessa lån. Det innebar att bankerna inte ville låna pengar till 

varandra då ingen visste vilka banker som var exponerade mot lånen (Ivashina & 

Scharfstein, 2010, s. 320). När marknaden tappar tilltron till bankerna blir bankerna 

tvungna att betala högre riskpremier för att kunna anskaffa kapital. Därför blir 
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bankernas finansieringskostnad dyrare i en period av finansiell stress. Detta innebar 

också att marknaden tappade tilltron till bankerna och att kostnaden för att låna pengar 

på obligationsmarknaden ökade. 

3.6 Regelverk 

Bankers agerande är idag hårt reglerat. En aktör som reglerar bankmarknaden är 

Baselkommittén. Baselkommittén grundades av G10-länderna år 1974. I 

Baselkommittén ingår 25 länder, däribland Sverige. Varje medlemsland är representerat 

i kommittén genom en medlem från det landets riksbank eller liknande position (Basel, 

2009, s. 1). Det är Baselkommittén som publicerar Baselregelverken. Baselregelverket 

har sedan sin utgivning 1988 blivit reviderat två gånger vilket har resulterat i Basel I, II 

och III. 

3.6.1 Basel I 

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel I) 

publicerades i juli 1988 och var en överenskommelse mellan medlemsländerna som 

reglerade bankers kapitaltäckning (Basel, 1988, s. 3). Dessa kapitaltäckningskrav är 

minimirekommendationer och länder kan besluta sig för att ställa högre krav på sina 

banker (Basel, 1988, s. 4). Basel I:s huvudsyften var att skapa stabilitet inom 

finanssektorn. Regelverket ska kunna användas på ett konsekvent sätt i alla länder som 

tillämpar regelverket oavsett vilka lagar de har (Basel, 1988, s. 3). Basel I fick kritik på 

grund av den ekonomiska turbulens som drabbade marknaden i början av 90-talet. Det 

kritiserades för att kraven inte var strikta nog. Ett annat problem med Basel I var att det 

tillkommit nya finansiella instrument som det inte gick att ta hänsyn till då regelverket 

skapades (Finansinspektionen, 2001, s. 2). Detta ledde till att Baselkommittén började 

arbeta på en uppdatering till Basel I.   

3.6.2 Basel II 

Basel II publicerades i juni 2004 (Basel, 2004, s. 1). Anledningen till att 

Baselregelverket uppdaterades var att kapitaltäckningskravet i Basel I ansågs vara 

otillräckligt (Finansinspektionen, 2001, s. 2). För att bemöta den kritik Baselkommittén 

fått för Basel I konstruerades Basel II mer utförligt och man behandlade fler faktorer än 

kapitaltäckningskravet. Basel II består av tre pelare: minimirekommendationer för 

kapitaltäckning, övervakningsprocesser och marknadsdisciplin (Basel, 2004, s. 6). Den 

första pelaren berör hur kapitaltäckningsgraden beräknas. I den här pelaren ingår även 

regler om hur banker ska hantera marknads-, kredit- och operativ risk (Basel, 2004, s 6). 

Detta var en viktig skillnad från Basel I som inte behandlade operativa risker 

(Finansinspektionen, 2001, s. 4). Den andra pelaren spelar en viktig roll då den 

behandlar bankers riskhantering och kontrollerar att bankers agerande stämmer överens 

med deras riskprofiler (Basel, 2004, s. 158). Detta kan göras genom att se om deras 

interna riskhanteringsprocesser är tillräckliga i förhållande till deras riskexponering 

(Basel, 2004, s. 158). Syftet med den tredje pelaren är att ge andra aktörer på 

marknaden tillgång till information om bankers riskhanteringsprocesser, riskexponering 

samt kapitaltäckningsgrad. Detta uppnås genom utformningen av ett krav på 

offentliggörande (Basel, 2004, s. 175).  

Förutom fokus på operativa risker, marknadsdisciplin och offentliggörande av 

information medförde Basel II ytterligare en annan förändring. Enligt Basel II fick 

bankerna nu använda sig av IRK-metoden istället för schablonmetoden för att beräkna 

sin kapitaltäckning (Finansinspektionen, 2001, s. 4). IRK-metoden innebär att banker 

får använda sina egna riskbedömningssystem för att beräkna kapitaltäckningsgraden 
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medan schablonmetoden är en standardiserad variant. Denna valmöjlighet ökar behovet 

av de två andra pelarna för att garantera att företagens beräkningar av 

kapitaltäckningsgraden håller hög kvalitet (Finansinspektionen, 2001, s. 4). 

3.6.3 Basel III 

Baselkommittén publicerade i december 2010 ett första utkast till Basel III som 

inkluderar ytterligare ökade kapitaltäckningskrav för banker. Anledningen till att 

regelverken har blivit striktare är för att se till att banker klarar av framtida kriser utan 

stöd från staten. Enligt detta förslag ska banker senast 2019 ha kärnprimärkapital på sju 

procent av sina riskfyllda tillgångar (Riksbanken, 2011b, s. 2). Kärnprimärkapital är 

aktiekapital och innehållna vinstmedel (Riksbanken, 2010a, s. 44). Riskfyllda tillgångar 

är tillgångar med inneboende risk (Swedbank, 2012b). Detta är minimiregler och enligt 

Riksbanken ska istället kravet, i Sverige, vara tio procent första januari 2013 och tolv 

procent första januari 2015 (Riksbanken, 2011b). 

Basel III medförde inte bara uppdaterade kapitaltäckningskrav, i Basel III presenteras 

även två nya likviditetstal. Det första heter Liquidity Coverage Ratio. Syftet med 

Liquidity Coverage Ratio är att se till att banker klarar av kortsiktiga 

likviditetsstörningar (Basel, 2010, s. 1). Detta ska uppnås genom att banker ska ha en 

likviditetsbuffert som ska kunna täcka deras kortfristiga skulder under en 30-dagars 

period (Basel, 2010, s. 3). Liquidity Coverage Ratio beräknas på följande sätt och måste 

vara högre än hundra procent:  

                      å         ö          

              ö                         
 

Ekvation 1 Liquidity Coverage Ratio (Basel, 2010, s. 3). 

Det andra nyckeltalet kallas Net Stable Funding Ratio och har tillkommit för att minska 

kreditrisken genom att se till att bankers långsiktiga finansiering kommer från säkra 

källor (Basel, 2010, s. 1). Enligt Net Stable Funding Ratio ska långfristiga tillgångar 

finansieras med långfristiga skulder (Basel, 2010, s. 25). Net Stable Funding Ratio 

beräknas på följande sätt och måste även den vara över hundra procent:  

     ä                                    

 ö  ä                                   
 

Ekvation 2 Net Stable Funding Ratio (Basel, 2010, s. 25). 

3.7 Behovet av regelverk 

Riksbanken anser att kraven på bankerna måste skärpas för att minimera risken för 

finansiella kriser och därigenom minska kostnaderna för skattebetalare. De anger fyra 

huvudanledningar till detta:  

 ”Storbankerna är mycket stora i förhållande till den svenska ekonomin. 

 Marknaderna utgår från att staten räddar stora banker och skattebetalarna står 

för en implicit garanti. 

 Storbankerna har en stor gränsöverskridande verksamhet som kan vara svår att 

hantera i en kris. 

 Storbankerna har ett stort beroende av marknadsfinansiering i både svensk och 

utländsk valuta vilket gör dem känsliga för marknadsoro” (Riksbanken, 2011b). 
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En kris i banksektorn kommer att ha förödande effekt på resten av den svenska 

ekonomin, kanske ännu mer än i andra länder eftersom bankerna är stora i förhållande 

till den svenska ekonomin. Det finns en risk att hela det finansiella systemet skulle 

fallera ifall någon av storbankerna går i konkurs. Regelverk, som reglerar 

riskhanteringen för banker, är därför nödvändiga globalt men speciellt viktigt för 

Sverige på grund av den förhållandevis stora banksektorn och den inneboende risk 

denna bransch har. 

”Bankverksamhet innebär alltid risker och de behövs ordentliga kapitalnivåer för att 

försäkra skattebetalarna från att behöva täcka upp för oväntade förluster” 

(Riksbanken, 2011b). 

Detta citat sammanfattar varför regelverk kring kapitaltäckningskrav behövs både 

globalt och i Sverige. Insikten om risk inom banksektorn har ökat, hos allmänheten, 

banker och reglerare, speciellt efter finanskrisen då flera banker gick i konkurs eller 

behövde enorma räddningspaket. Det är anledningen till att Baselregelverken en gång 

skapades och att det ytterligare stärkts. Falkman säger att banker regleras för att de har 

en central roll i kapitalförsörjningen till samhället (2004, s. 39). De behöver också 

regleras eftersom privatpersoner sparar sitt kapital i banken och de behöver säkerheter 

för dessa pengar (Falkman, 2004, s. 39). 

3.8 Bankernas upplåning 

Bankerna finansierar sina bolån i huvudsak med säkerställda och icke säkerställda 

obligationer. En säkerställd obligation är en obligation som ger investeraren en särskild 

förmånsrätt i händelse av låntagarens konkurs (Nordea, 2012b, s. 5).  När banker tar 

obligationslån har de vanligtvis en löptid på tre år. För att låna ut pengar till den rörliga 

tremånadersräntan behöver banker således byta dessa genom byteskontrakt så att de 

matchar löptiden på inlåningen med utlåningen (Riksbanken, 2012, s. 54). En del av 

obligationslånen tas dessutom på den europeiska marknaden och de måste bytas till 

svenska kronor genom byteskontrakt. Kostnaden för sådana byteskontrakt var låg innan 

finanskrisen men efter denna slog en våg av kredit- och likviditetsrisk in över 

marknaden och dessa byteskontrakt blev helt plötsligt mycket dyrare (Riksbanken, 

2012, s. 54). Byteskontrakten kan även benämnas som swappar, till exempel ränteswap. 

Tidigare lånade bankerna till en ränta motsvarande reporäntan när de lånade ut till korta 

löptider. Med de nya kraven i Basel III behöver bankerna låna upp till längre löptider, 

även när de ska låna ut till korta löptider. Därför lånar bankerna med obligationer som 

sedan swappas genom byteskontrakt till rätt löptid.  
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4. Teori 

I detta kapitel har vi beskrivit det teoretiska ramverk som legat till grund för studien. Vi 

har startat med att grundligt förankra våra valda faktorer i tidigare forskning. Vidare 

har vi förklarat våra valda teorier samt varför vi valt dessa. Dessa kommer att ligga till 

grund för datainsamlingen. 

4.1 Val av faktorer 

För att bestämma vilka faktorer vi skulle undersöka i denna uppsats har vi läst tidigare 

studier inom området som behandlar bankers räntesättning och dess påverkande 

faktorer. Vi kommer nedan ge en översikt över dessa studier och vilka faktorer de funnit 

samt hur vi resonerat oss fram till våra valda faktorer med hjälp av denna tidigare 

forskning. 

I en studie av Richard Button finner han att utlåning kan delas in i fyra olika delar. 

Dessa är finansieringskostnad, kreditrisk, driftkostnad och marginal (2010, s. 173). 

Finansinspektionen (2008, s 10) rapporterar om att liknande faktorer påverkar 

räntesättningen. De faktorer de kommer fram till är; upplåningskostnaden, 

konkurrensen, aktieägarnas avkastningskrav, kreditrisken och bankernas 

finansieringsstrategi. De faktorer som Button och Finansinspektionen rapporterar om 

innefattar samma faktorer som vi valt att studera. Nedan kommer vi ge en mer utförlig 

beskrivning över vilka faktorer detta är.  

En genomgående trend inom forskningen är att reglering genom regelverk påverkar 

bankernas pris på utlåning och där i genom deras marginal på utlåning (Tucillo, 1973 s. 

577; Jordan, 1972, s. 174; Admati et al., 2011, s. 18). Admati et al. (2011 s. 18) finner 

att antagandet om att en lägre skuldsättningsgrad ska leda till ett lägre avkastningskrav 

som Miller & Modiglianis teorem, Capital Structure Irrelevance Theorems, bygger på 

även gäller för bankmarknaden. Miller & Modiglianis teorem har tidigare fått mycket 

kritik för att dess antaganden inte stämmer överrens med verkligheten och att dessa inte 

gäller för bankmarknaden då de får sin finansiering från inlåning (Admati et al., 2011, s. 

18). De fortsätter med att detta inte stämmer utan att bankernas interna riskhantering 

bygger på samma antaganden som Miller & Modiglianis teorem och att ifrågasätta 

dessa teorem innebär därför att man ifrågasätter hela banksystemet. Admati et al. (2011, 

s. 19) finner därför att ett högre kapitaltäckningskrav, och därigenom en lägre 

skuldsättningsgrad, bör leda till lägre avkastningskrav från aktieägarna. Högre 

kapitaltäckningskrav bör därför inte vara någon större kostnad varken för samhället eller 

för bankerna. Därför är det intressant att undersöka hur Basel III påverkat och kommer 

att påverka räntesättningen för banker. Den första faktorn som vi undersökt är därmed 

finansiella regelverk och vilken betydelse de har på räntesättningen. I samband med 

ekonomiska kriser har ofta nya regelverk, som reglerar bankers agerande, introducerats. 

Finanskrisen 2007 var inget undantag och ett nytt regelverk skapades, Basel III. Basel 

III ska implementeras inom en snar framtid och vi har för avsikt att med vår uppsats ta 

reda på vilka effekter detta har på bankers räntesättning idag samt vilka potentiella 

effekter det kan få i framtiden.  

Vidare tyder empiriska resultat på att koncentrationen och konkurrensen på marknaden 

påverkar bankernas slutgiltiga utlåningsränta till kunder (Edwards, 1977, s. 158; 

Phillips, 1964, s. 33; Short, 1979, s. 214; Pilloff & Rhoades, 2002, s. 81; Rhoades, 

1995, s. 657; Button, 2010, s. 181). Pilloff & Rhoades (2002, s. 81) finner att 

marknadens koncentration som de mäter genom Hirschman Herfindahl Index (HHI) är 

positivt korrelerat med bankernas utlåningsränta och där i genom deras marginaler. 
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Button (2010, s. 181) finner att konkurrensen sjunkit på den engelska bankmarknaden 

under finanskrisen. Detta finner han genom att analysera kostnaden för ny utlåning i 

förhållande till kostnaden för existerande utlåning. Han finner att kostnaden för ny 

utlåning var lägre än kostnaden för existerande utlåning innan finanskrisen. Samtidigt 

finner han att kostnaden för ny utlåning blivit högre än kostnaden för existerande 

utlåning sedan finanskrisen. Något som Button förklarar som ett tecken på en sämre 

konkurrens på marknaden. Därför är det intressant och undersöka hur den svenska 

marknadens koncentration förändrats under finanskrisen samtidigt som det är av 

intresse att undersöka hur bankernas marginaler förändrats under samma tid. Vår teori 

säger att konkurrensen försämrats under finanskrisen och att en lägre konkurrens bör 

leda till högre utlåningsräntor och marginaler. 

En ytterligare viktig faktor som påverkar bankerna slutgiltiga ränta är kreditrisk (Gropp 

et al., 2007, s. 9; Button, 2010, s. 173). Button (2010, s. 173) fortsätter med att 

kreditrisken är olika för olika kunder och att bankerna måste ha interna 

beräkningssystem för hur stor kreditrisk utlåningen har. Detta innebär att bankerna 

måste ha ett riskhanteringssystem som beräknar, utvärderar och värderar varje enskild 

utlåning. Finansinspektionen skriver i deras rapport, Effekterna av de statliga 

stabilitetsåtgärderna, om att kreditrisken är en av de viktigaste faktorerna som 

bestämmer utlåningsräntan (2008, s. 10). Detta överrensstämmer med Buttons resultat 

och visar att kreditrisk är någonting som bankerna måste ta hänsyn till vid utlåning till 

kunder. När "subprimebubblan" sprack 2007 fick många personer problem med att 

betala igen sina lån (Lang & Jagtiani, 2010, s. 2). Lang & Jagtiani fortsätter med att 

detta innebar större kreditrisker för bankerna då många kunder fick problem med att 

betala igen sina skulder. Detta var huvudsakligen i USA där dessa "subprimelån" gavs 

ut. Det är intressant att undersöka om en liknande situation med ökade kreditrisker 

existerat på den svenska bankmarknaden samt hur bankerna agerar för att bemöta denna 

kreditrisk.  

En annan faktor som påverkar bankernas utlåningsränta är styrräntan i det aktuella 

landet (Button, 2010, s. 173; Hansen & Welz, 2011, s. 5; Mariscial & Howells, 2011, s. 

93). Marisical & Howells (2011, s. 93) skriver att förändringar i reporäntan i en normal 

ekonomisk situation ska ha en proportionell påverkan på bankernas utlåningsräntor. De 

fortsätter med att reporäntans koppling försvagas under perioder av finansiell stress 

(2011, s. 93). Något som verkar ha skett under finanskrisen 2007. Rocha (2011, s. 21) 

finner att styrräntan i Portugal påverkar bankernas utlåningsräntor även efter 

finanskrisens utbrott men att det finns en fördröjning i denna effekt som inte existerade 

innan finanskrisen. Utlåning till kunder kan finansieras på flera olika sätt, till olika 

kostnader. Enligt Button finns det här två olika kategorier. Det är inlåning från kunder 

och företag å ena sidan. Å andra sidan är det inlåning från andra utlånare och institut 

(2010, s. 173). Den andra kategorin innefattar reporäntan som bankerna traditionellt 

finansierat sig till. Vid prissättningen av utlåning behöver bankerna ta hänsyn till den 

marginella utlåningskostnaden, det vill säga hur mycket extra utlåningsvolym kostar 

(Button, 2010, s. 174). Button fortsätter med att detta traditionellt varit reporäntan men 

dagens utökade regelverk kräver att bankerna har mer långsiktig och stabil finansiering. 

Detta har lett till att utlåningsvolym på marginalen istället kan sägas utgöras av 

finansiering med längre löptider. Därför är det intressant att undersöka om reporäntan 

fortfarande har någon effekt på utlåningsräntan. Vidare bygger diskussionen i media till 

stor del på att skillnaden mellan reporäntan och bankernas utlåningsräntor ökat. Därför 

är det intressant att undersöka varför denna skillnad ökat i denna utsträckning. 
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Med hjälp av den forskning vi läst och redovisat ovan har vi kommit fram till att 

undersöka faktorerna; reporäntan, riskhantering, konkurrens och regelverk. Dessa 

överrensstämmer med de faktorer som Finansinspektionen och Button rapporterat om. 

Nedan har vi sammanfattat våra faktorer i en modell. Vi har även visat hur faktorerna 

från Finansinspektionen och Button överrensstämmer med de faktorer vi valt att 

undersöka. Figuren är konstruerad så att faktorerna från Button och Finansinspektionen 

kategoriseras efter våra fyra valda faktorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Risk Management 

Hamiltons definition av Risk Management lyder ”Risk Management är ett systematiskt 

sätt att i näringslivet skydda en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot 

skaderisker så att verksamhetens mål kan uppnås med ett minimum av störningar” 

(Hamilton, 1996, s. 65).  

Syftet med Risk Management är att maximera vinster och begränsa förluster (Hamilton, 

1996, s. 65). Banker är exponerade mot många olika risker och det är därför viktigt för 

dem att veta vilka dessa risker är. Det är även vikigt att veta hur riskerna ska förebyggas 

och skadebehandlas. Risk Management-processen kommer att ligga till grund för våra 

intervjuer och intervjuguiderna kommer att följa dessa steg. En period av finansiell 

stress tenderar till att öka riskerna på marknaden och då blir riskhanteringen viktigare. 

Kreditrisk är en viktig faktor som påverkar bankernas räntesättning (Button, 2010, s. 

173; Hansen & Welz, 2011, s. 5; Rocha, 2011, s. 21). Utöver kreditrisk finns det också 

andra finansiella risker som påverkar räntesättningen. För att behandla dessa risker 

behöver bankerna interna riskhanteringssystem som undersöker, värderar och behandlar 

dessa risker (Button, 2010, s. 173; Hussain & Al-Ajmi, 2012, s. 216). Hussain & Al-

Ajmi (2012, s. 216) fortsätter med att bankerna fått kritik för att deras 

riskhanteringssytem inte räckt till efter finanskrisens utbrott och att många 

Figur 2 Faktorer  
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undersökningar har visat att banker runt om i världen tänker förstärka sina 

riskhanteringssystem. Lang & Jagtiani (2010, s. 2) beskriver att kreditrisken på 

bankmarknaden tenderar att öka i samband med kriser. Därför är det intressant att 

undersöka om riskerna på bankmarknaden ökat samt om bankerna förändrat deras 

riskhantering sedan finanskrisens utbrott.  

4.2.1 Risk Management-processen 

Processen består av fyra steg: 

1. Riskanalys – Identifiera och värdera risker 

2. Riskbehandling – Förebygga skador 

3. Skadebehandling – Begränsa skador 

4. Skadefinansiering – Självbehållförsäkring (Hamilton, 1996, s. 69). 

Riskanalysen ligger till grund för hela Risk Management-processen, där tydliggör 

företaget sina risker och riskerna kostnadsberäknas. Riskbehandlingen bygger vidare på 

riskanalysen, i detta steg förebygger bankerna skador genom att minimera riskerna de 

utsätts för (Hamilton, 1996, s. 69). Detta är ett otroligt viktigt steg där bankerna har väl 

utvecklade planer om hur riskerna ska minimeras. Bankerna använder sig av bland 

annat Value at Risk (VaR) vilket mäter hur mycket de under en tidsperiod kan förlora 

inom ett visst konfidensintervall. Vid en skada är också skadebehandlingen viktig, det 

innebär hur företaget ser till att minimera förlusterna när krisen slagit till. 

Skadefinansiering sker vanligtvis via försäkringsbolag (Hamilton, 1996, s. 69). Det är i 

huvudsak de tre första stegen i processen som är relevanta för vår studie.  

4.2.2 Risker inom bankbranschen 

Bankbranschen är i huvudsak exponerad mot ränte-, likviditets- och kreditrisk (Hässel 

et al., 2001, s. 156). Risker återspeglas i utlåningsräntan och en förändring i någon av 

dessa risker kommer sannolikt också att förändra räntan. Bankernas upplåningskostnad 

förändras också när dessa risker förändras, kostnaden för bankernas kapital blir högre 

när marknadsriskerna ökar. Detta är även viktigt vid utlåningen till kunder där banker 

tar betalt i form av riskpremier när de lånar ut till sina kunder (Hässel et al., 2001, s. 

160).  

Kreditrisk är risken att dina kunder inte kan betala (Gropp et al., 2007, s. 9). För banker 

är denna risk relativt stor då de lånar ut stora belopp till både privatpersoner och företag. 

Bankerna behöver ta hänsyn till kreditrisken när de prissätter sin ränta eftersom en del 

kunder kommer att få betalningsproblem och inte kunna betala tillbaka. När den 

ekonomiska situationen ser sämre ut, som den gjort efter finanskrisen, är risken större 

att kunder inte kommer att kunna betala igen sina skulder. Därför blir denna premie 

högre under en period av finansiell stress (Gropp et al., 2007, s. 9). Hussain & Al-Ajmi 

(2012, s. 217) finner att banker i Bahrain blivit utsatta för större kreditrisk sedan 

finanskrisen. Eftersom att kreditrisk är en viktig faktor som påverkar räntesättningen 

bör en högre kreditrisk innebära en högre utlåningsränta till kunder. Lang & Jagtiani 

(2010, s. 2) finner en liknande situation i USA efter att "subprimebubblan" sprack. Flera 

kunder kunde inte betala igen sina skulder och bankerna blev utsatta för större 

kreditrisker. Det är intressant att undersöka om en liknande situation med ökade 

kreditrisker existerat på den svenska bankmarknaden samt hur bankerna agerar för att 

bemöta denna kreditrisk.  

Likviditetsrisk är risken att ett företag inte kan betala sina kortfristiga skulder (Gropp et 

al., 2007, s. 11). Detta är väldigt relevant i dagens marknadsläge då flera banker gått i 



27 

 

Reporäntehöjning 

Förväntningar 

om reporäntan 

Marknadsräntor 

stiger 

Inflationsförväntningar 

Lägre förväntad 

lönsamhet hos företag 

Svårare få krediter – 

lägre investeringar 

Minskad 

konsumtion 

Minskade 

investeringar 

Minskad export – 

ökad import 

Lägre 

importprise

r 

Starkare växelkurs 

Minskad efterfrågan 

Lägre inflation 

Kreditkanalen Räntekanalen Växelkurskanalen 

konkurs för att de ej kunnat betala sina kortfristiga skulder. Det är därmed extra viktigt 

för bankerna att minimera sin likviditetsrisk genom att se till att ha tillräckligt med 

likvida medel när nya kriser uppstår. Det är denna risk som i huvudsak behandlas 

genom kapitaltäckningskravet, där miniminivåer för likvida medel är i fokus. 

Ränterisk är risken att värdet på bankens tillgångar förändras då räntan förändras 

(Gropp et al., 2007, s. 9). Det kan även vara en matchningsrisk mellan bankers 

upplåning och utlåning till kunder. Till exempel om banken lånar pengar kortsiktigt 

genom inlåning från privatpersoner eller från Riksbanken och sedan lånar ut långsiktigt. 

Det uppstår en återfinansieringsrisk då de korta lånen förfaller och nya lån måste tas för 

att finansiera utlåningen (Gropp et al., 2007, s. 9). Bankerna försöker minimera denna 

risk genom att matcha löptiden på sin in- och utlåning, detta gör de bland annat genom 

ränteswappar. Dessa byteskontrakt kostar pengar och de är en viktig faktor vid 

räntesättningen. I en period av hög volatilitet tenderar dessa byteskontrakt att bli dyrare 

(Gropp et al., 2007, s. 10). Om volatiliteten på penningmarknaden ökar kommer 

bankerna även att bli utsatta för större ränterisk (Hansen & Welz, 2011, s. 16). 

4.3 Transmissionsmekanismen 

Transmissionsmekanismen visar hur reporäntan påverkar ekonomin och därigenom 

inflationen. En förändring i reporäntan har en direkt påverkan på dagslåneräntan, det vill 

säga räntan som banker kan använda för att låna till varandra över dagen. Effekten på 

räntor med längre löptider beror till viss del på hur förväntad förändringen i reporäntan 

är. Om exempelvis en sänkning av reporäntan är förväntad kan räntorna sjunka innan 

den faktiska sänkningen i reporäntan sker. Reporäntans påverkan på ekonomin kan 

delas in i tre kanaler; kredit-, ränte-, och växelkurskanalen (Riksbanken, 2011c). 

Kreditkanalen förklarar hur efterfrågan via banker påverkas av reporäntan. Vid en höjd 

reporänta väljer banker att köpa obligationer och minska sin utlåning. Detta leder till att 

Figur 3 transmissionsmekanismen (Riksbanken, 2011c). 
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företag och hushåll får sämre tillgång till lån (Riksbanken, 2011c). Sämre tillgång till 

kapital på marknaden leder enligt teorin till högre utlåningsräntor. 

Räntekanalen påverkar konsumtion då hushållens konsumtion vanligtvis minskar vid 

högre räntor (Riksbanken, 2011c). Det finns flera anledningar till detta, vid höga räntor 

väljer folk att spara pengar och skjuta konsumtionen till framtiden. Existerande lån blir 

även dyrare vilket medverkar till en negativ inverkan på konsumtionen. Investeringar av 

företag minskar vanligtvis också då det blir dyrare att finansiera investeringar. 

Minskning i både konsumtion och investeringar minskar den aggregerade efterfrågan i 

ekonomin (Riksbanken, 2011c). 

Växelkurskanalen beskriver reporäntans inverkan på värdet av valutan. En höjning av 

reporäntan leder vanligtvis till att kronan stärks eftersom placering i svenska kronor blir 

mer attraktivt än placering i utländska valutor (Riksbanken, 2011c). 

Förändringar i reporäntan har en direkt påverkan på dagslåneräntan. Dessa förändringar 

får även en indirekt påverkan på räntor med längre löptid och högre kreditrisk, till 

exempel tremånadersräntan som privatpersoner kan låna pengar till hos banker. 

Storleken av denna påverkan har förändrats sedan finanskrisen (Riksbanken, 2012, s. 

52). Det är transmissionsmekanismens räntekanal som är av intresse för denna uppsats. 

Det vill säga hur en förändring i reporäntan påverkar övriga räntor och i vårt fall 

bankers utlåningsräntor till kunder. Hansen & Welz skriver att förändringar i reporäntan 

under ett normalt ekonomiskt läge ska leda till proportionella förändringar i utlåningen 

till kunder (2011, s. 6). De fortsätter att skriva att detta nödvändigtvis inte behöver 

stämma under finansiella kriser.  

Hansen & Welz finner att kopplingen mellan reporäntan och bankers utlåningsräntor 

blev starkare under perioden 2004 till 2007 (2011, s. 20). Det kan enligt Hansen & Welz 

förklaras av högre konkurrens samt lägre riskpremier under den perioden (2011, s. 20). 

Centralbankers förmåga att påverka marknadsräntor runt om i världen verkar dock ha 

försämrats sedan 2007 (Hansen & Welz, 2011, s. 20; Marisical & Howells, 2011, s. 93). 

Detta förklaras till stor del av högre kostnader för bankernas upplåning och högre 

riskpremier som banker tar ut när de lånar ut pengar till kunder (Hansen & Welz, 2011, 

s. 20). Innan finanskrisen låg riskpremier på finansiella tillgångar på en låg nivå jämfört 

med vad de gör idag. Detta medför att skillnaden mellan räntor som har inneboende 

risker och riskfria räntor ökat (Riksbanken, 2012, s. 52). Hansen & Welz (2011, s. 7) 

finner att reporäntan traditionellt har en direkt påverkan på övriga marknadsräntor i 

Sverige. Vidare finner de att reporäntans koppling till övriga marknadsräntor har 

försämrats under tidigare kriser, till exempel under it-bubblan. Deras fynd tyder på att 

reporäntans koppling till övriga marknadsräntor försämras under finansiella kriser.  

Button (2010, s. 173) förklarar att bankerna traditionellt finansierat sig till reporäntan. 

Vid prissättningen av utlåning behöver bankerna ta hänsyn till den marginella 

utlåningskostnaden, det vill säga hur mycket extra utlåningsvolym kostar (Button, 2010, 

s. 173). Button fortsätter med att detta traditionellt varit reporäntan men i och med 

strängre regelverk och huvudsakligen det nya kravet som Net Stable Funding Ratio 

ställer på stabil finansiering är det numera upplåning på längre löptider. Därför är det 

intressant att undersöka huruvida reporäntan fortfarande påverkar bankernas 

utlåningsräntor eller om styrräntan förlorat sin effekt.  
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4.4 Bristfällig konkurrens 

Enligt en undersökning från ECON gjord på uppdrag från Svenska bankföreningen 

(2011, s. 7) har de fyra storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, 

tillsammans en marknadsandel på 79 procent. Detta kan enligt Axelsson et al. definieras 

som ett oligopol där marknaden styrs av obetydligt fler än två säljare (1998, s. 219). Vid 

perfekt konkurrens bestäms priset på marknaden av utbud och efterfrågan (Axelsson et 

al., 1998, s. 119). Med bristande konkurrens kan företag på marknaden bestämma sin 

varuproduktion och därmed marknadens varuproduktion (Axelsson et al., 1998, s. 251). 

Det innebär att säljarna på marknaden, i detta fall bankerna, till viss del kan styra 

marknadspriset. En marknad med högre marknadskoncentration leder till högre 

prissättning på grund av sämre konkurrens, detta kan sägas följa ett structure-conduct-

performance samband (Gropp et al., 2007, s. 10: Corvoisier & Gropp, 2001, s. 24).  

Ett populärt sätt att mäta koncentrationen på marknaden är med hjälp av Hirschman–

Herfindahl Index (HHI), även kallat Herfindahl Index (Carter & Nawrocki, 2010, s. 

2856: Calkins, 1983, s. 402: Schmalensee, 1977, s. 186). Herfindahl Index mäter 

koncentrationen av företag på marknaden i förhållande till deras marknadsandel. Det 

visar hur sund konkurrensen är på marknaden. Herfindahl Indexet räknas ut genom att ta 

marknadsandelarna, på företagen som finns på marknaden i kvadrat och sen summera 

dem (Calkins, 1983, s. 404). I formeln nedan betecknas antal företag som ”n” och ”s” är 

företagets marknadsandel.    

                                    
 

 

   

 

Ekvation 3 Hirschman - Herfindahl Index (Calkins, 1983, s. 404) 

Ett exempel på hur man räknar ut Herfindahl Index är om man antar en marknad med 

fyra aktörer. Marknadsandelarna för dessa företag är 10 procent, 20 procent, 30 procent 

och 40 procent. Detta skulle ge ett HHI på (10
2
) + (20

2
) + (30

2
) + (40

2
) = 3 000. Ett 

monopol på marknaden skulle ge ett HHI motsvarande 100
2
 = 10 000. Detta visar att ett 

högre HHI indikerar mindre konkurrens på marknaden. HHI används av USA:s 

justitiedepartement för att mäta koncentrationen på marknaden. Där har de delat in HHI 

i tre olika skalor. 

  ”Unconcentrated Markets: HHI under 1500”. Innebär att det är sund 

konkurrens. 

 “Moderately Concentrated Markets: HHI mellan 1500 och 2500”. Innebär att 

konkurrens existerar men att den är begränsad.  

 “Highly Concentrated Markets: HHI över 2500”. Innebär att konkurrensen är 

allt mellan bristfällig till att monopol existerar.  

(US DOJ & FETC, 2010, s. 19). 

Rhoades finner i sin forskning att bankmarknader med ett högt HHI, där de största 

bankerna håller en nämnvärd total marknadsandel, präglas av bristande konkurrens 

(1995, s. 673). Hans studie är baserad på 1 684 olika bankmarknader runt om i världen 

(Rhoades, 1995, s. 672). Vidare tyder hans studie på att denna bristande konkurrens 

utnyttjas av bankerna genom bland annat högre utlåningsräntor (Rhoades, 1995, s. 673). 

Piloff & Rhoades (2002, s. 81) finner att marknadens koncentration är positivt 
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korrelerat med bankernas utlåningsräntor och dess marginaler. Detta finner de genom att 

undersöka bankmarknader i USA mellan 1975 till 1998 (Piloff & Rhoades, 2002, s. 82). 

I deras undersökning har de relaterat bankernas "Return on Net Assets" (ROA) till HHI 

och de har genom multipel regression funnit att ett högre HHI leder till ett högre ROA 

(Piloff & Rhoades, 2002, s. 84).  Vidare ger författarna kritik till HHI och säger att det 

är ett förenklat mått som inte är perfekt. De anser dock, trots bristerna, att HHI ger ett 

korrekt mått och att HHI är ett bra mått att använda sig av. Button (2010, s. 181) finner 

att konkurrensen på den engelska bankmarknaden försämrats sedan finanskrisen. Button 

(2010, s. 172) finner dessutom att residualen på utlåning ökat sedan finanskrisen och att 

detta kan vara ett tecken på att banker tar ut högre marginaler för att bygga upp de 

kapitalnivåer som Basel III kräver. Därför är det intressant att undersöka hur 

koncentrationen på den svenska bankmarknaden förändrats och om marginalerna på 

bankernas utlåning förändrats under samma tid.  

Leuvensteijn et al. har undersökt hur konkurrens på bankmarknaden påverkar 

utlåningsräntor. I sin undersökning konstaterar Leuvensteijn et al. att det finns en 

korrelation mellan konkurrens och räntesättning (2008, s. 5). Han har upptäckt att en 

marknad präglad av högre konkurrens leder till lägre utlåningsräntor och att lägre 

konkurrens leder till högre räntor (2008, s. 5). Detta överrensstämmer med Hässel et als 

påstående om att en lägre konkurrens leder till en högre utlåningsränta (2001, s. 157). 

Konkurrenssituationen på marknaden och hur den förändras har därmed en direkt 

påverkan på bankernas räntesättning (Leuvensteijn et al., 2008, s. 9). Vår teori säger att 

konkurrensen försämrats på bankmarknaden samt att en sämre konkurrens ska leda till 

högre utlåningsräntor.  

Innan Herfindahl Indexet introducerades, var det vanligaste sättet att mäta 

koncentrationen på marknaden Four-firm concentration ratio (CR4) (Calkins, 1983, s. 

402). Calkins skriver att CR4 summerar de fyra marknadsledande företagens 

marknadsandelar för att på så sätt avgöra om dessa fyra har en betydande del av 

marknaden (1983, s. 402). Dock kom HHI att ersätta CR4 på grund av en viktig fördel 

som HHI har gentemot CR4. Denna fördel är att den tar hänsyn till företagens 

marknadsandelar (Calkins, 1983, s. 404). Skillnaden mellan dessa mått kan 

exemplifieras genom att anta fyra företag som tillsammans har 100 procent av 

marknaden. Genom att använda sig av CR4 skulle detta bara visa att dessa fyra företag 

har 100 procent av marknaden. Herfindahl indexet på denna marknad beror dock på 

fördelningen av marknadsandelarna mellan dessa företag. Om alla fyra företag skulle ha 

lika marknadsandelar skulle det ge ett HHI på (25
2
) + (25

2
) + (25

2
) + (25

2
) = 2 500. 

Detta motsvarar en begränsad konkurrens enligt HHI. Hade däremot ett av företagen 

haft en marknadsandel på 85 procent medan resterande haft fem procent var, hade man 

fått ett HHI motsvarande (85
2
) + (5

2
) + (5

2
) + (5

2
) = 7 300. Vilket motsvarar en marknad 

med väldigt låg konkurrens. Detta exempel visar att HHI tar hänsyn till hur stor 

marknadsandel de ledande företaget har av marknaden och att HHI kan förändras 

drastiskt beroende på dennas marknadsandel. Då HHI inkluderar alla företag som agerar 

på den marknad man vill mäta konkurrensen på uppstår en del problem när man 

använder sig av detta mått. Det kan i många fall vara svårt att hitta information om alla 

företags marknadsandelar. Dock är detta bara ett problem om de företag som saknas i 

analysen innefattar en betydande del av marknaden (Calkins, 1983, s. 405).  
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4.5 Capital Structure Irrelevance Theorems 

Miller & Modigliani är två av de mest välkända forskarna inom finansiering. Den mest 

kända teorin som de bidragit med, som även gav dem nobelpriset inom ekonomi, är 

Capital Structure Irrelevance Theorems (Ogden et al., 2003, s. 30). Denna teori består 

av två stycken teorem, som gäller förutsatt att fem antaganden är uppfyllda. Dessa 

antaganden är: 

 ”Marknaden är friktionslös – det finns inga transaktionskostnader eller 

skatter... 

 Rationella investerare – viktig information finns tillgänglig till alla aktörer på 

marknaden och den används på ett rationellt sätt... 

 Alla aktörer på marknaden är likvärdiga – ingen aktör är stor nog att påverka 

marknadspriset. 

 Firmans investeringsprogram är fast och känt – firmans strategier och 

tillgångar är fixerade och kända. 

 Firmans finansiering är fixerad – när firman har valt sin finansiering är den 

fast.” 

(Ogden et al., 2003, s. 30). 

Den marknad som bankerna opererar i överensstämmer inte nödvändigtvis med alla 

dessa antaganden. Dessa antaganden existerar för att man ska kunna förstå grunderna 

som teoremen baseras på (Ogden et al., 2003, s. 31). När man förstår grunderna kan 

man modifiera Miller & Modiglianis teorem så att de kan appliceras på den aktuella 

marknaden. 

Det första teoremet kan uttryckas på följande sätt: 

      

Ekvation 4 Capital Structure Irrelevance Theorem 1 (Ogden et al., 2003, s. 30). 

I formeln ovan är VU värdet av en firma som enbart finansierar sig med eget kapital och 

VL är värdet av en firma som finansierar sig med både eget kapital och lån. Detta visar 

att ett företags värde inte påverkas av företagets komposition av eget kapital och skulder 

(Miller & Modigliani, 1958, s. 268). 

Det andra teoremet kan uttryckas på följande sätt: 

        
 

  
         

RLE = Förväntad avkastning på eget kapital (Return on Levered Equity). 

RA = Förväntad avkastning på tillgångar (Return on Assets). 

D = Skulder (Debt). 

EL = Eget kapital (Levered Equity). 

RD = Förväntad avkastning på skulder (Return on Debt). 

Ekvation 5 Capital Structure Irrelevance Theorem 2 (Ogden et al., 2003, s. 34). 
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Miller & Modiglianis andra teorem visar att den förväntade avkastningen på eget kapital 

är positivt korrelerad med firmans skuldsättningsgrad (Ogden et al., 2003, s. 32). Detta 

eftersom att investerare kräver en högre avkastning när risken för att företaget ska gå i 

konkurs ökar. Elliott (2009, s. 3) konstaterar att kostnaden för eget kapital alltid 

kommer att vara högre än kostnaden för lån. Men denna högre kostnad bör kompenseras 

av att risken att förlora kontroll över banken minskar (Elliot, 2009, s. 3). Förutsatt att 

Miller & Modiglianis antaganden uppfylls bör utlåningsräntan inte förändras med ökade 

kapitaltäckningskrav. Ett högre kapitaltäckningskrav leder till att bankerna stärker sitt 

eget kapital. Detta bör i sin tur leda till att avkastningskravet på eget kapital sjunker då 

bankerna blir en säkrare investering (Elliot, 2009, s. 3: Miles et al., 2011, s. 11). Schanz 

et al. finner att Miller & Modiglianis teorem inte helt överrensstämmer med 

bankmarknaden då bland annat skatter existerar (2011, s. 80). De finner dock, att även 

om Miller & Modiglianis antaganden inte helt överrensstämmer med bankmarknaden, 

att ett högre kapitaltäckningskrav endast bör innebära en mindre kostnadsökning för 

bankerna. Därför bör bankernas utlåningsränta endast påverkas i en mindre grad av en 

högre kapitaltäckningsgrad (Schanz et al., 2011, s. 80). 

Miller & Modiglianis andra teorem kan exemplifieras på följande sätt. Antag att den 

förväntade avkastningen på tillgångar är 10 procent. Skulder är 50 medan eget kapital 

också är 50. Förväntad avkastning på skulder är 2 procent. Detta exempel skulle ge en 

förväntad avkastning på eget kapital på: 0,1 + (50/50)(0,1 - 0,02) = 18 procent. Skulle 

företaget välja att byta ut 25 av dess skulder till eget kapital skulle den förväntande 

avkastningen på eget kapital istället bli: 0,1 + (25/75)(0,1 - 0,02) = 12,67 procent. Detta 

visar att avkastningskravet på företaget sjunker med en lägre skuldsättningsgrad enligt 

Miller & Modigliani. 

Admati et al. (2011, s. 17) finner i enlighet med Miller och Modiglinas teorem att en 

lägre skuldsättningsgrad ska leda till ett lägre avkastningskrav från bankernas 

aktieägare. Detta bör innebära att regelverk såsom Basel, säkrar bankmarknaden, och att 

kostnaden för detta inte bör vara stor då aktieägarnas avkastningskrav ska sjunka med 

en lägre skuldsättningsgrad. Admati et al. (2011, s. 18) beskriver dock att Miller och 

Modiglianis teorem fått en hel del kritik och många hävdar att den inte är applicerbar på 

bankmarknaden. Anledningen till detta är att bankerna får stor del av sin finansiering 

från inlåning och att de grundläggande antagen som teoremet bygger på är för 

restriktiva. Enligt Admati et al. stämmer detta inte, de finner att de grundläggande 

attributen i Miller och Modiglinas teorem även är applicerbara för banker (2011, s. 18). 

Admati et al. beskriver även att de riskmodeller banker använder sig av bygger på 

samma antaganden som Miller och Modigliani använder sig av (2010, s. 18). 

Ifrågasätter man Miller och Modiglianis trovärdighet så ifrågasätter man därmed även 

bankernas riskberäkning och hantering (Admati et al., 2010, s. 18). Det skulle innebära 

att bankernas riskhantering inte är tillräcklig. I och med att Baselregelverken till stor del 

bygger på bankernas egen riskhantering och beräkning skulle Baselregelverken redan 

här fallera. Med detta som stöd anser vi att Miller och Modiglianis teorem även 

stämmer för banker. 

Detta stärks ytterligare av de empiriska resultat som Hanson et al. finner (2011). De 

finner precis som Admati et al. att ett högre kapitaltäckningskrav som leder till högre 

eget kapital endast bör ha en minimal effekt på slutgiltiga utlåningsräntan till kunder. 

Detta eftersom att den lägre risk som bankerna får vid högre kapitaltäckning ska leda till 

att avkastningskravet från aktieägarna sjunker. De ger dock en del kritik till Miller och 

Modiglinas teorem, de säger att den är förenklad och att dessa antagen sällan stämmer 
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överrens med verkligheten (Hanson et al., 2011, s. 22). Trots detta, finner de att den 

huvudsakliga tankegången med Miller och Modiglina stämmer. Det vill säga att en lägre 

skuldsättningsgrad ska leda till ett lägre avkastningskrav från aktieägare.  

Den genomgående trenden inom forskningen vi läst om kapitaltäckningskraven säger 

dock att ett höjt kapitaltäckningskrav medför minskad utlåning och högre 

utlåningsräntor på kort sikt (VanHoose, 2007, s. 3694: Haubrich & Wachtel, 1993, s. 6: 

Jackson, 1999, s. 2: Elliott, 2009, s. 1). Detta motsäger Miller och Modiglianis teorem 

och väcker frågan om det är en fördröjning i effekterna av ett högre 

kapitaltäckningskrav som leder till detta. VanHoose skriver att ett ökat 

kapitaltäckningskrav på lång sikt bör medföra en säkrare banksektor samt att utlåningen 

kan öka igen (2007; s. 3694). På lång sikt överensstämmer VanHoose forskning med 

Millers & Modiglianis teorem. En säkrare bankmarknad borde leda till att bankernas 

avkastningskrav sjunker, därför bör räntan på lång sikt återgå till sin ursprungliga nivå. 

Det är intressant att undersöka huruvida de högre kapitalkraven som ställs på bankerna 

har lett till lägre avkastningskrav, dels från bankernas synvinkel men även från externa 

organ, som Riksbanken och Finansinspektionen. 

4.6 LIBOR-OIS spread & EURIBOR-OIS spread  

Vid finansiell kris tenderar riskerna på marknaden att öka. Detta resulterar i att 

skillnaden mellan riskfria räntor, till exempel reporäntan, och riskfyllda räntor, till 

exempel bolåneräntor, ökar. Historiskt har banker setts som en säker investering, under 

finanskrisen fick banker dock betalningsproblem. Detta resulterade i att bankerna inte 

längre sågs som en riskfri investering. Bankerna minskade sin exponering mot 

riskfyllda tillgångar genom att minska sin utlåning till varandra (Taylor & Williams, 

2009, s. 64). Ett mått som används för att mäta bankers villighet att låna pengar mellan 

varandra är LIBOR-OIS spread. Detta mått är skillnaden mellan tremånaders LIBOR 

och ”tremånaders overnight index swap” (Thornton, 2009).  

London Interbank Offered Rate (LIBOR) är den ränta som banker kan låna pengar 

mellan varandra i Storbritannien (Taylor & Williams, 2009, s. 58). LIBOR påverkar inte 

bara banker i Storbritannien, utan även banker globalt. Detta eftersom LIBOR fungerar 

som ett riktmärke för utlåningsräntor världen över (Hammoudeh et al., 2011, s. 278). 

Overnight Index Swap (OIS) kan beskrivas som en ränteswap mellan två parter, där de 

två parterna byter en rörlig ränta mot en fast ränta. Den fasta räntan är den förväntade 

genomsnittliga dagslåneräntan medan den rörliga är den faktiska genomsnittliga 

dagslåneräntan (Taylor & Williams, 2009, s. 63). De fortsätter med att OIS ska baseras 

på förväntningar av LIBOR och att skillnaden i en stabil ekonomisk miljö inte bör vara 

särskilt hög. Innan finanskrisen var denna skillnad ungefär 0,2 procent (Taylor & 

Williams, 2009, s. 65). En OIS kan illustreras genom följande exempel: 

Antag att det finns två banker, bank A och bank B. Båda bankerna har tagit lån 

motsvarande två miljoner kronor var som de får betala ränta på. Bank A betalar en rörlig 

ränta som baseras på dagslåneräntan medan bank B betalar en fast ränta på 5 procent 

som baseras på den förväntade dagslåneräntan. Då bank A:s ränta baseras på den 

genomsnittliga faktiska dagslåneräntan, är den på förhand okänd. Antag nu att bank A 

förväntar sig att dagslåneräntan kommer att stiga medan bank B tror att dagslåneränta 

kommer att sjunka. Detta gör att bank B skulle föredra en rörlig ränta som motsvarar 

den faktiska dagslåneräntan medan bank A vill försäkra sig mot ränteökningen genom 

en fast ränta. Detta betyder att de kan ingå en OIS med varandra. Kontraktet innebär att 

de båda bankerna i slutet av lånets löptid kommer att stämma av vem som betalat vad. 
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Antag nu att den genomsittliga dagslåneräntan i slutet av lånens löptid visade sig vara 

3,7 procent. Det betyder att bank B kommer att erhålla betalningar från bank A 

motsvarande 1,3 procent. 

Genom att studera skillnaden mellan LIBOR och OIS kan man avgöra hur villiga 

banker är att låna pengar mellan varandra. Då skillnaden mellan LIBOR och OIS blir 

större ökar bankernas påslag för att låna ut pengar till varandra (Thornton, 2009). Detta 

betyder att kostnaden för banker att få tillgång till kapital ökar. De flesta länder har en 

egen motsvarighet till LIBOR och OIS. Den svenska motsvarigheten till LIBOR heter 

STIBOR och motsvarigheten till OIS heter STINA-swappar. Problemet med detta är att 

ingen officiell statistik existerar över STINA-swapparna. Detta eftersom STINA-

swapparna inte säljs på börsen utan enbart banker emellan. Därför finns ingen 

publicerad statistik. Eurons motsvarighet till LIBOR är EURIBOR. De har precis som 

Storbritannien swappar som heter OIS.  

 

Taylor & Williams (2009, s. 79) finner empiriska bevis på att LIBOR-OIS spreaden 

påverkas av två huvudsakliga faktorer; motpartrisk och förväntan på framtida räntor. 

Motpartrisk innefattar till exempel kreditrisk, det vill säga att kunderna inte kan betala. 

Därför är LIBOR-OIS till stor del ett tecken på hur riskfylld den aktuella 

bankmarknaden är (Taylor & Williams, 2009, s. 79). Eftersom att en högre LIBOR-OIS 

spread tyder på en mer riskfylld marknad är det intressant att undersöka detta och 

relatera detta till bankernas uppfattning av hur riskfylld bankmarknaden är samt hur 

detta förändrats sedan finanskrisen. Ökar denna spridning så ökar bankernas 

finansieringskostnad och därför bör en högre spridning leda till att bankernas 

utlåningsräntor också ökar.  

4.7 TED-spread 

Banker kan låna pengar av varandra till en ränta som heter LIBOR. För att se vilken 

riskpremie interbanklån innefattar kan man undersöka hur LIBOR förhåller sig till 

statsskuldväxlar med samma löptid. Detta kallas för TED-spread (Hammoudeh et al., 

2011, s. 278). Detta går även att applicera på den svenska marknaden och undersöka hur 

STIBOR förhåller sig till statsskuldväxlar på samma löptid (Hansen & Welz, 2011, s. 

7). Statsskuldväxlar kan ses som en investering utan inneboende risk då risken för att 

staten inte kan betala tillbaka sina lån är minimal. Genom att subtrahera räntan på 

statsskuldväxlarna från STIBOR kan man därför se vilket påslag bankerna gör för att 

låna ut till varandra (Hammoudeh et al., 2011, s. 278). Man kan säga att TED-spreaden 

visar bankers villighet att låna pengar mellan varandra. TED-spreaden kan därför 

fungera som en indikator om huruvida marknaden befinner sig i en kris. TED-spread 

och LIBOR-OIS spread mäter i stort sett samma sak, tillgängligheten av likviditet på 

marknaden. Anledningen till att vi valt att studera båda är att vi vill undersöka om detta 

är ett internationellt fenomen eller någonting som enbart skett i Sverige.  

TED-spread mäter kreditrisken på interbanklån (Simons, 2004, s. 45). Enligt Simons har 

TED-spreaden haft en sjunkande trend från 1970 fram till 2004 (2004, s. 45). 

Anledningen till detta är enligt Simons att banker sågs som mindre och mindre 

riskfyllda under denna period på grund av regelverk som tillkommit för att säkerställa 

bankbranschen. Han fortsätter med att TED-spreaden i en period av finansiell stress 

brukar bli större (2004, s. 45). Simons data visar att TED-spreaden var otroligt hög i 

mitten av 70-talet då Franklin National Bank i USA gick i konkurs. TED-spreaden är en 

indikator på bankernas villighet att låna pengar mellan varandra och denna spridning 
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blev så hög som tio procent. Därför är det av intresse att se om en liknande situation 

uppstått med dagens kris där flera storbanker runt om i världen gått i konkurs.   

4.8 Net Stable Funding Ratio 

                                
                                          

                                        
 

Ekvation 6 Net Stable Funding Ratio. 

NSFR anger att kvoten mellan tillgänglig stabil finansiering och nödvändig stabil 

finansiering ska vara ett (Basel, 2010, s. 26). Bankens tillgångar och skulder tilldelas 

viktmått beroende på hur ”stabila” de anses vara (Basel, 2010, s. 26). Dessa viktmått 

finns i bilaga 1. Viktmåtten används för att beräkna kvoten genom att justera bankens 

tillgångar och skulder beroende på hur ”stabila de är”. 

Banker som har ett stort behov av nödvändig stabil finansiering kommer att påverkas 

mest av införandet av NSFR (Giordana & Schumacher, 2011, s. 9). Detta eftersom att 

dessa banker har mycket utlåning som har långa amorteringstider, till exempel bolån. 

NSFR kräver att denna längre utlåning finansieras med inlåning på längre löptider 

(Giordana & Schumacher, 2011, s. 9). Om bankerna måste förlänga löptiden på sin 

finansiering kommer detta att medföra en ränteökning på lånen bankerna finansierar sig 

med (Riksbanken, 2010b, s. 59).  

Detta betyder att implementeringen av Net Stable Funding Ratio på kort sikt bör 

resultera i att bankernas kostnader ökar och därmed kommer de antagligen också höja 

utlåningsräntan till sina kunder (BIS, 2010, s. 25). På lång sikt förväntas 

utlåningsräntorna att minska igen. Anledningen till detta är att effekterna av Net Stable 

Funding Ratio på lång sikt förväntas att bidra till en stabilare och säkrare banksektor. 

Detta kommer i sin tur att resultera i att de som lånar ut pengar till banker kommer att 

minska sina påslag då de anser att banken är stabil och säker (Riksbanken, 2010b, s. 

60). 
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Reporäntan 

Bankräntor snitt 

5. Empiri 

I detta kapitel vill vi beskriva resultatet av vår datainsamling. Vi har börjat med att 

presentera en jämförelse mellan snittet av storbankernas tremånadersränta och 

reporäntan. Sedan har vi presenterat information om varje företag var för sig. Denna 

information är tremånadersräntor för de banker vi undersökt och resultatet av de 

intervjuer vi gjort. I slutet har vi presenterat TED-spread, LIBOR-OIS spread och 

EURIBOR-OIS spread.  

5.1 Reporäntan och bolåneräntor 

Här visar vi skillnaden mellan reporäntan och ett snitt mellan de fyra storbankernas 

bolåneräntor. Beräkningen är gjord på tremånadersräntan för respektive bank. 

Problemet var att Handelsbanken inte hade någon tremånadersränta förrän 2004-05-15 

medan SEB inte hade någon tremånadersränta förrän 2005-06-15. Beräkningen är 

därmed gjord på Swedbank och Nordea under perioden 2002-03-15 till 2004-05-15. 

Vidare är beräkningen mellan 2004-04-15 till 2005-06-15 gjord på Nordea, Swedbank 

och Handelsbanken. Från och med 2005-06-15 till 2012-03-15 är beräkningen gjord på 

alla fyra storbanker.  

Vi valde att visa ett snitt av bankernas bolåneräntor eftersom bolåneräntorna är väldigt 

lika under perioden. Därför hade en graf med alla räntor blivit rörig. Diagrammet visar 

tydligt att skillnaden ökat efter finanskrisen 2007. Det visar också, även om skillnaden 

ökat, att en koppling existerar mellan dessa räntor. De följer varandra väldigt tydligt 

innan finanskrisen. I tabellen visar vi med siffror att kopplingen blev starkare mellan 

2002-03-15 och 2007-03-15. Sedan har den försvagats mellan 2007-03-15 och 2012-03-

15. Vi har valt dessa datum för att illustrera hur förändringen skett fem år innan 

finanskrisen samt fem år efter finanskrisen. Anledningen till detta är att vi ville ha ett 

referenstal såväl innan finanskrisen 2007 samt hur det förändras sedan dess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Bankräntor Reporäntan Differens 

2012-03-15 4,153 1,5 2,653 

2007-03-15 4,245 3,25 0,995 

2002-03-15 5,575 3,75 1,825 
Tabell 1 bankers utlåningsräntor och reporäntan. 

Figur 4 bankernas utlåningsräntor och reporäntan. 
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Reporäntan 

Handelsbanken 

5.2 Reporäntan och Handelsbanken 

Siffrorna som ligger till grund för grafen över Handelsbankens bolåneränta härstammar 

från perioden 2004-05-15 till 2012-03-15. Handelsbankens bolåneränta är en direkt 

parallell förskjutning av reporäntan fram till att krisen slog till. Efter de mest kritiska 

momenten av krisen har bolåneräntan avvikit från reporäntan. Handelsbankens ränta 

visar samma mönster som snittet mellan de fyra storbankernas ränta. Kopplingen har 

blivit starkare mellan 2004-05-15 fram till 2007-03-15 för att sedan försvagas igen fram 

till 2012-03-15. Inga data finns att tillgå innan 2004-15-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Bankräntor Reporäntan Differens 

2012-03-15 4,13 1,5 2,63 

2007-03-15 4,05 3,25 0,8 

2004-05-15 3,35 2 1,35 
Tabell 2 Handelsbankens utlåningsränta och reporäntan. 

5.3 Handelsbanken räntenetto, total utlåningsvolym och marginal 

År Räntenetto (Mkr) Total utlåningsvolym (Mkr) Marginal 

2011 6 244 844 000 0,740 % 

2010 5 501 759 000 0,725 % 

2009 6 067 685 000 0,886 % 

2008 3 900 615 000 0,634 % 

2007 3 926 524 000 0,750 % 

2006 4 180 480 000 0,871 % 

2005 5 237 445 000 1,177 % 

2004 5 183 413 000 1,255 % 

2003 4 986 386 224 1,291 % 

2002 4 820 366 216 1,316 % 
Tabell 3 Handelsbankens räntenetto och utlåningsvolym. 

(Handelsbanken, 2012b: 2011: 2010: 2009: 2008: 2007: 2006: 2005: 2004: 2003). 

Tabellen visar att räntenettot har ökat från 2002 till 2011 med 29,5 procent. Under 

samma period har utlåningsvolymen ökat med 130,4 procent. Detta tyder på att 

Figur 5 Handelsbankens utlåningsränta och reporäntan. 
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Handelsbankens utlåningsmarginal sjunkit under denna period. Uppgifter om räntenettot 

och utlåningsvolymen är hämtade från Handelsbanken hypotek vilket även innefattar 

andra länder än Sverige. Anledningen till att vi valt dessa siffror är att inga siffror finns 

att tillgå för endast Sverige. Handelsbanken har dock majoriteten av sin utlåning i 

Sverige och detta bör därför endast vara en mindre störning. Marginalen är beräknad 

som en kvot mellan räntenettot och den totala utlåningsvolymen. Handelsbanken har 

ändrat redovisningsprincip år 2005 genom att implementera IAS 39 (Handelsbanken, 

2006). Detta kan också vara en bidragande faktor till varför marginalen minskat under 

dessa år. Marginalen minskade dock innan såväl som efter införandet av IAS 39. 

5.4 Intervju med Handelsbanken 

Respondenten heter Lars Backlund, är ekonomichef och controller för regionbanken i 

norra Sverige. Han har arbetat inom Handelsbanken i 18 år. Innan dess arbetade han tio 

år inom finansvärlden, för skogsföretaget Modo.  

5.4.1 Risker och riskhantering 

Han berättar att den främsta risken Handelsbanken utsätts för är kreditrisk men att de 

även utsätts för marknadsrisk och likviditetsrisk. Ränterisker får inte de enskilda 

kontoren utsätta sig för. Om ett kontor ska låna ut pengar till en privatperson eller 

företag på fem år måste de även låna upp pengar på samma löptid. Han fortsätter med 

att berätta att Handelsbanken är väldigt decentraliserad och att kreditrisken behandlas på 

varje kontor. Han tror att det är något unikt för Handelsbanken, att andra banker sköter 

detta mer centraliserat. De har dock en central kreditavdelning i Stockholm som ser till 

att kreditriskpolicyn följs av varje kontor.  

Lars berättar att de marknadsmässiga riskerna i form av ränte- och likviditetsrisk blivit 

mer komplicerade sedan finanskrisen. De utbildar sin personal för att de ska förstå 

riskerna, hur de uppstår och hur man förebygger dem. De erbjuder även många 

utbildningar för att personalen ska förstå de internräntor kontoren använder sig av. Samt 

vilka faktorer som spelar roll för dessa samt hur denna internränta påverkar sluträntan 

till kunden.  

Han fortsätter med att berätta hur Finansinspektionen och andra aktörer vill att bankerna 

ska finansiera sig på längre löptider. Att de ska ha upplåning på två till tre år. 

Handelsbanken är dock extra försiktiga och det är inget de hymlar om. De vill ha låga 

kreditrisker och ränterisker till den grad det är möjligt. Därför lånar de vanligtvis på 

ännu längre löptider när de ska finansiera sina bolån, på tre till fyra år. Det innebär att 

deras finansieringskostnad blir högre. Vidare fortsätter han med att andra banker 

finansierar sig på kortare löptider, till exempel SEB sägs finansiera sina bolån på två till 

tre år. Förr i tiden spelade detta ingen roll då kostnaden för att låna pengar på längre 

löptider inte skiljde sig nämnvärt mot att låna på korta löptider. Då kunde banker låna 

pengar på fem års löptid till i princip samma kostnad som att låna pengar på tre 

månaders löptid. Det är detta som är huvudanledningen till ökande bolåneräntor enligt 

Lars.  

Han berättar att de flesta kunder föredrar kortare bindningstider idag. De lånar främst ut 

till deras tremånadersränta. Alternativet vore då att låna upp pengar till samma löptid. 

Det vore en bra matchning att ha samma löptid på sin in- och utlåning. Problemet 

uppstår då kunden kommer tillbaka efter tre månader och vill förlänga sitt lån. Då kan 

räntan ha gått upp flera procentenheter på grund av att någonting hänt på 

världsmarknaden. Bankerna kan till och med ha problem med att hitta finansiering till 
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sina bostadslån. Formellt sett skulle även bankerna en sådan gång kunna låna ut på tre 

månaders löptid och sedan när kunden återkommer, inte förlänga deras lån. Det skulle 

innebära att kunden måste gå till en annan bank och om alla banker gör så här skulle 

marknaden bli extremt ostabil. Därför lånar de till längre löptider, då blir åtkomsten av 

kapital aldrig något problem. Upplåningen sker främst på den svenska 

obligationsmarknaden enligt Lars. Detta kan ske med både säkerställda och icke 

säkerställda obligationer. 

Handelsbanken har goda likvida reserver. De har en likviditetsreserv på 700 miljarder 

vilket innebär att de kan finansiera sina bolån under en lång tid utan extern finansiering. 

Det är en säkerhet Handelsbanken vill ha och det visar även den grad av försiktighet 

som Handelsbanken vill uppnå. 

Handelsbanken har löpande genomgång av deras portfölj för att se till att risknivån inte 

är för hög. Lars berättar att de har en kreditriskrapportering kvartalsvis för varje kontor. 

Där måste de se vilka kreditrisker de är exponerade mot och om detta har förändrats 

sedan förra kvartalsrapporten. Det är ett viktigt jobb för kontoren. Huvudkontoret i 

Stockholm gör månadsvis en rapport över den ränterisk Handelsbanken är exponerad 

mot. Ränterisk är något kontoren inte får vara exponerade mot. Om de lånar ut till fem 

års löptid måste de även finansiera detta lån på fem års löptid. Stockholmskontoret 

sammanställer också en daglig likviditetsrapport. 

Finanskrisen 2007 skiljer sig från tidigare kriser. Lars berättar att ett helt nytt problem 

där hela länder fått betalningsproblem existerar nu. Tidigare kriser i Sverige resulterade 

i valutarisker då Sverige var utsatt för devalveringar och extremt höga räntor under 

vissa tidsperioder. Till exempel 500 procent ränta under krisen på 90-talet. 

Handelsbanken vill inte ta ut segern i förskott i den kris vi befinner oss i. Det är absolut 

inte över än enligt Lars. 

5.4.2 Konkurrenssituation 

Lars tycker att det är väldigt bra konkurrens på bankmarknaden. Han fortsätter med att 

berätta att SEB ökat sina volymer på bolånemarknaden väsentligt. Detta tyder på att det 

är sund konkurrens då det visar att banker kan öka sin andel på bolånemarknaden enligt 

Lars. En kund som kan visa att han har andra intressanta affärer än bolån hos banken 

har större möjlighet att få bättre ränta. Det kan vara till exempel pensionssparande. Det 

har inte skett någon större förändring på bolånemarknaden de senaste åren enligt Lars. 

Den förändringen som skett är att SEB varit aggressiva och ökat sin utlåning. De 

upplever inte någon ökad konkurrens från nischbanker.  

Han fortsätter med att ställa sig kritisk till att SBAB ska gå in som prispressare som 

föreslås i media. Man ska inte glömma att SBAB var väldigt aggressiva tidigare och 

belånade många villor och bostadsrätter till högre procentsatser än vad de kommersiella 

bankerna tillät säger Lars. Handelsbanken är som i allt annat försiktigare och vill inte 

belåna villor med mer än 75 till 85 procent. Hos SBAB kunde man i vissa fall belåna till 

100 procent. Storbankerna blev tvungna att följa efter men de var absolut inte drivande 

bakom detta enligt Lars.  

5.4.3 Reporäntan 

Lars är kritisk till Anders Borgs och Peter Normans uttalanden om att bankerna bör 

sänka sina utlåningsräntor direkt när reporäntan sänks. I pressen står det förenklat att om 

reporäntan sänks, då bör även bolåneräntan sänkas. Det skulle innebära att bankerna 

finansierar sig med reporäntan vid utlåning till kunder. Reporäntan är en väldigt kort 
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ränta, i princip bara från dag till dag. Bankerna finansierar sig inte med denna ränta och 

det vill varken Anders Borg eller Peter Norman att bankerna ska göra. De vill att 

bankerna ska låna på längre löptider för att säkra åtkomsten av kapital. Detta är i 

enlighet med de regler som Baselregelverken ställer upp som kräver mer långsiktig 

finansiering. Anders Borg vill samtidigt att bankerna ska sänka räntan så fort reporäntan 

sänks vilket Lars ifrågasätter. Tidigare speglade reporäntan andra marknadsräntor väl 

men det är inte så idag säger Lars. 

5.4.4 Regelverk 

Lars berättar att ett ökat kapitaltäckningskrav kommer att leda till ökade utlåningsräntor. 

Ett högre kapitaltäckningskrav innebär att större del av finansieringen måste komma 

från interna resurser. Denna interna finansiering är eget kapital. Precis som teorin och 

praktiken säger är eget kapital dyrare än lån. Han ger exemplet med ett 

kapitaltäckningskrav på åtta procent och ett lån på 1000 kronor. I exemplet är hela lånet 

riskviktat. Det innebär att 80 kronor av dessa 1000 kronor måste komma från eget 

kapital. Låt oss säga att kostnaden för att låna 920 kronor på marknaden är tre procent. 

Medan avkastningskravet från aktieägare är tolv procent. Då blir Handelsbankens 

upplåningskostnad för detta lån 0,03 * 920 + 0,12 * 80 = 37,2 kronor. Skulle 

kapitaltäckningskravet istället vara tolv procent blir kostnaden: 0,03 * 880 + 0,12 * 120 

= 40,8 kronor. Det innebär en ökad kostnad för Handelsbankens upplåning och därmed 

en ökad utlåningsränta. Problemet med kapitaltäckningskravet är att alla vill ha stabila 

banker men ingen vill betala för detta. Handelsbanken har inte några uttalade 

avkastningskrav utan de har som mål att ha bättre avkastning än snittet av övriga 

banker. Peter Norman och Anders Borg säger att aktieägarna ska ta hela denna kostnad. 

Men varför ska de göra det frågar Lars, det är de som tar den största risken. Aktieägarna 

får igen sina pengar sist av alla och denna risk vill de ha betalt för.  

Införandet av Basel III kommer inte att medföra några större förändringar i 

Handelsbankens riskhanteringspolicy. Detta eftersom att de redan idag är försiktiga och 

utökar eget kapital för att uppnå dessa strängare krav. Lars fortsätter att berätta att de 

skulle kunna vänta till kapitaltäckningskravet införs innan de utökar sitt eget kapital. 

Detta skulle dock leda till att de kanske behöver göra en nyemission. De anskaffar hellre 

kapital successivt genom att tjäna pengar och spara det som eget kapital inom företaget.  

Handelsbanken använder sig av olika metoder för att beräkna kapitaltäckningsgraden. I 

huvudsak använder de sig av den avancerade metoden. Till viss del använder de sig av 

de parametrar regelverken ställer upp. De använder sig även av egen statistik baserat på 

förluster och vinster. Han fortsätter med att berätta att de är förberedda inför de 

strängare kraven som Basel III kommer att medföra då de i grunden är riskundvikande. 

Lars tycker att det är viktigt att titta på räntekostnader internationellt. Marginalen på 

bostadsutlåning är generellt högre i England än vad den är i Sverige. I ett internationellt 

perspektiv är den svenska marginalen relativt låg avslutar Lars.    
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5.5 Reporäntan och Nordea 

I figuren nedan visas Nordeas bolåneränta, från 2002-03-15 fram till 2012-03-15, i 

förhållande till reporäntan. Precis som de andra storbankerna följer utlåningsräntan och 

reporäntan varandra väl fram till de senaste åren. Skillnaden verkar ha blivit mindre 

under åren innan finanskisen för att sedan explodera i slutet av 2010. Precis som för de 

andra bankerna har skillnaden mellan reporäntan och bolåneräntorna minskat mellan 

2002-03-15 till 2005-03-15 för att sedan öka fram till 2012-03-15. 

 

Figur 6 Nordeas utlåningsränta och reporäntan. 

Datum Bankräntor Reporäntan Differens 

2012-03-15 4,1 1,5 2,6 

2007-03-15 4,13 3,25 0,88 

2002-03-15 5,5 3,75 1,75 
Tabell 4 Nordeas utlåningsränta och reporäntan. 

5.6 Nordea räntenetto, total utlåningsvolym och marginal 

År Räntenetto (Mkr) Total utlåningsvolym (Mkr) Marginal 

2011 3 210 421 485 0,762 % 

2010 2 688 410 160 0,655 % 

2009 3 043 374 243 0,813 % 

2008 2 325 340 491 0,683 % 

2007 1 911 316 689 0,603 % 

2006 1 969 283 637 0,694 % 

2005 1 946 262 586 0,741 % 

2004 2 133 234 537 0,909 % 

2003 2 138 212 108 1,008 % 

2002 2 011 193 133 1,041 % 

Tabell 5 Nordeas räntenetto och utlåningsvolym. 

(Nordea, 2012b, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003). 

Nordeas räntenetto har ökat med 59,6 procent från 2002 till 2011. Deras totala 

utlåningsvolym har under samma period ökat med 118 procent. Detta tyder på att 

Nordea under denna period minskat sin marginal på utlåningen samtidigt som 
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bolånestocken ökat. Nordea har ändrat redovisningsprincip år 2005 genom att 

implementera IAS 39 (Nordea, 2006). Detta kan också vara en bidragande faktor till 

varför marginalen minskat under dessa år. Marginalen har ökat marginellt från 2005, då 

den nya redovisningsprincipen implementerades, till 2011.  

5.7 Intervju med Nordea 

Respondenten heter Per-Olov Larsson och han arbetar som kreditchef på Nordea i norra 

Västerbotten. Han har arbetat över 30 år inom banksektorn och har en gedigen 

erfarenhet som innefattar krisen 1992.  

5.7.1 Risker och riskhantering 

Per-Olov berättar att den största risken Nordea utsätts för är kreditrisken. Historiskt har 

finansiell risk varit samma sak som kreditrisk. Nu med de nya regelverken i form av 

Basel III, ställs andra krav om hur likviditetsrisk ska hanteras. Denna risk hanteras 

främst genom att förlänga löptiden på Nordeas upplåning i enlighet med de krav 

Baselregelverken ställer.  

Han fortsätter med att kreditrisken har en direkt påverkan på räntesättningen, desto lägre 

kreditrisk de identifierat i ett ärende, desto lägre ränta kan de erbjuda. Per-Olov ger 

exemplet med kommuner som lånar betydligt billigare än vad kommersiella företag gör. 

Anledningen till detta är att kreditrisken är betydligt lägre för en kommun. 

Kreditriskerna på marknaden har ökat sedan finanskrisens utbrott enligt Lars. Det finns 

flera andra viktiga faktorer som bestämmer räntan. På företagssidan är det avgörande 

vilken styrka företaget har. Till exempel ett företag med bra försäljningssiffror lånar till 

bättre ränta än ett företag som det går sämre för. På privatsidan är det en förutsättning 

att man samlar alla sina affärer hos Nordea för att få ett bra erbjudande. Det är precis 

som inom andra branscher, till exempel ICA där man får mängdrabatt om man handlar 

mycket. Nordea ser det som en självklarhet att en bra kund får bättre erbjudanden.   

Krisen 1992 var annorlunda jämfört med finanskrisen 2007 enligt Per-Olov. Då var det 

en fastighetskris där fastigheter var helt fel prissatta och värderade. Vi fick en negativ 

effekt på hela ekonomin med sjunkande fastighetspriser. Det ledde till att alla blev rädda 

för att konsumera, speciellt på privatsidan. Sjunkande fastighetspriser har en stor 

psykologisk effekt, även om man inte har för avsikt att sälja blir man rädd att 

konsumera när man ser värdet på sin egendom sjunka. Finanskrisen 2007 innebar en 

annorlunda situation som startade med ”subprimelånen” i USA och sedan fortsatte med 

Lehman Brothers konkurs. Det har mynnat ut i att länder inte vågar låna pengar mellan 

varandra och detta var något man inte ens vågade tänka på under krisen 1992. Ett 

återkommande problem vid kriser är spekulation. Tulpankrisen under 1600-talet 

berodde på spekulation på tulpaner. Den kris vi upplever idag berodde också på 

spekulation. Även om kriser är annorlunda har de många gemensamma nämnare. Nästa 

kris kommer antagligen att se annorlunda ut jämfört med dagens kris, den kommer 

säkert att bero på spekulation men vad det kommer att spekuleras i är det omöjligt att 

svara på enligt Per-Olov. 

5.7.2 Konkurrenssituation 

Per-Olov berättar att Nordea tycker att det är en hård konkurrenssituation. Han fortsätter 

med att exemplifiera med företagssidan, där kunder ofta går till flera olika banker för att 

begära offerter när de ska låna. Detta har blivit betydligt vanligare sedan finanskrisen. 

Per-Olov tror att detta är ett resultat av den uppmärksamhet bankernas räntesättning fått 

av media och politiker. Sedan tycker Per-Olov att man kan ifrågasätta om nog många 
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förhandlar om räntan, det är precis vad Anders Borg säger att folk inte gör. Anders Borg 

tycker att privatpersoner ska gå till alla banker och pruta för att få bästa möjliga ränta. 

Det finns dock en viss tröghet hos kunderna. Han tycker att man kan titta på sig själv 

och hur ofta man till exempel byter försäkringsbolag. Det är mycket man ska jämföra 

hela tiden och alla kunder orkar helt enkelt inte med detta. En del andra gör det 

regelbundet och väljer bank utifrån bästa erbjudande. Allting handlar inte heller bara om 

pengar enligt Per-Olov, banken bygger upp relationer med kunden och detta är ofta 

viktigt för kunden. Man kan ha en historia tillsammans, till exempel att banken hjälpt 

kunden ur en tidigare kris eller liknande. Det brukar betyda att kunden säger att denne 

aldrig kommer att byta bank. Detta är någonting Per-Olov upplevt, att kunder ofta är 

lojala på grund av att de har en god relation till banken.  

Förtroendet för banken är viktigt. Förstår kunden verksamheten är denne mer lojal. Per-

Olov tycker att även om Nordea själva upplever hård konkurrens bör man vara lite 

försiktig med att säga detta då bankmarknaden styrs av fyra storbanker. Därför vore det 

lite magstarkt att påstå att det är hård konkurrens på bankmarknaden. Nordea upplever 

en ökad konkurrens från nya aktörer. Internet har gett banker en helt annan möjlighet 

och många aktörer nyttjar detta genom att basera allt över internet. Dessa nischbanker 

tar marknadsandelar från de fyra storbankerna men i jämförelse är de fortfarande väldigt 

små. Per-Olov berättar att dessa banker inte har samma möjlighet som storbankerna att 

erbjuda helhetskoncept. Det är många kunder som tilltalas av att ha alla bankaffärer på 

samma ställe. Många kunder upplever det som jobbigt att ha sparande, pension och lån 

etcetera på olika banker. Dels blir det mycket jobbigare att hantera, dels blir det 

antagligen inte billigare i slutändan då kunden erbjuds rabatter för att samla alla affärer 

på samma ställe. Precis som allt annat handlar det inte bara om pengar utan det vore 

väldigt jobbigt att ha flera olika dosor för olika bankärenden. Per-Olov berättar att han 

själv har samma försäkringsbolag till alla sina försäkringar på grund av bekvämligheten.    

5.7.3 Reporäntan 

Per-Olov berättar att de svenska bankerna har valt att ha sina bolån i separata bolag som 

är helägda av banken. På Nordea heter detta bolag Nordea hypotek. Upplåningen sker 

via detta dotterbolag och det sker främst via bostadsobligationer. Nordea lånar i sin tur 

ut till kunderna för bostadsrätter, hus och fritidshus etcetera. Dessa bostadsobligationer 

är säkerställda obligationer som lyder under egna lagkrav, säkerheten för obligationerna 

utges av panten banken tagit in för bolånen. Anledningen till att bankerna har denna 

bolagsstruktur är för att erhålla bra betyg från ratinginstituten. Ett bra betyg från 

ratingbolagen genererar i sin tur en lägre finansieringskostnad för Nordea. Löptiden för 

dessa obligationer är tre till tio år oavsett om 75 till 80 procent av utlåningen sker till 

tremånadersräntan. Anledningen till att de väljer längre upplåning är för att säkra 

likviditeten för bolånen. Per-Olov fortsätter med att det är viktigt för Nordea att leva 

upp till deras åtagande och detta är huvudanledningen till att de har längre löptider på 

sin upplåning. Denna längre upplåning måste bytas genom byteskontrakt för att matcha 

utlåningen. En del av dessa obligationer säljs även i euro och de måste därför bytas 

genom byteskontrakt till svenska kronor. Sedan finanskrisen har denna långfristiga 

upplåning blivit dyrare. Dels genom att obligationerna blivit dyrare men även för att 

byteskontrakten blivit betydligt dyrare. Per-Olov fortsätter med att reporäntan har en 

effekt på marginalen men det är inte där den huvudsakliga upplåningen sker. Därför har 

det inte samma direkta påverkan som det hade innan finanskrisen. Reporäntan bör dock 

ha en effekt på marginalen men det som är ännu viktigare är att vi får en lugnare 

finansiell miljö, det skulle leda till lägre upplåningskostnader och därmed lägre slutränta 

till kunden berättar Per-Olov.  
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Han fortsätter med att slutmarginalen självklart går upp och ner för bankerna. Enligt 

uppgifter han hade framför sig säger han att Nordea har lägre marginaler idag än vad de 

hade 09-12-31. Det är inte den uppgång som media rapporterar om enligt Per-Olov. Han 

tycker att diskussionen kring reporäntan och utlåningsräntan i media är besynnerlig då 

bankens upplåning inte sker via reporäntan. Enligt de nya regelverken får inte ens 

banken finansiera sina bolån med reporäntan. Han fortsätter med att antingen har 

banken svårt att kommunicera detta eller så vill inte journalister eller politiker ta till sig 

detta. Tidigare lånade bankerna till reporäntan och då fanns det en direkt koppling 

mellan utlåningsräntan och reporäntan men så är det inte idag.   

5.7.4 Regelverk 

Basel III ställer krav på högre eget kapital och högre likviditet. Det innebär att Nordea 

måste rätta sig efter detta. Per-Olov berättar att kravet på högre eget kapital är en 

kostnad för bankerna. Det är viktigt för Nordea att ha starka och bra kunder. Dessa 

kunder har en bättre riskprofil och enligt Basel III kräver det mindre eget kapital. Eget 

kapital är dyrt för banken, betydligt dyrare än att låna pengar på marknaden och därför 

kommer ett högre krav på eget kapital att leda till högre utlåningsräntor. Detta är 

anledningen till att kommunerna lånar billigare, eftersom att de i princip inte har någon 

risk för dessa lån och därmed kräver de lite eget kapital. Avsikten med detta regelverk 

är att vi i längden ska få en stabilare bankmarknad där kriser inte får sådant genomslag 

som finanskrisen 2007 fått. I längden borde detta leda till att bankernas 

upplåningskostnader sjunker då bankmarknaden blir säkrare. Det leder till att premierna 

för att låna pengar för bankerna sjunker. Det i sin tur kommer att leda till att 

utlåningsräntan sjunker enligt Per-Olov. Nordea lånar billigare än de flesta andra banker 

idag på grund av deras anseende enligt Per-Olov. Han exemplifierar detta med länders 

situation idag. Ska Spanien låna på tio års löptid med obligationer får de betala runt 6 

procent i ränta. Ska Sverige låna på samma löptid kostar det kring 1,7 procent. Det är en 

helt ny situation som inte existerat tidigare. Basel III försöker reglera detta så att nästa 

kris inte får samma abrupta effekt. Kriser kommer att uppkomma, det är inbyggt i 

systemet och är ingenting som går att undvika helt avslutar Per-Olov.  
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5.8 Reporäntan och SEB 

I figuren nedan illustreras SEB:s tremånadersränta i förhållande till reporäntan. De data 

som ligger för grund för SEB:s tremånadersränta sträcker sig från 2005-06-15 till 2012-

03-15. I figuren ser man att bolåneräntan följer rörelserna i reporäntan tydligt. De 

största topparna i figuren överensstämmer med de mest kritiska händelserna under 

finanskrisen. Dock ser man också att denna koppling försvagas under senare delen av 

krisen. Gapet mellan reporäntan och bolåneräntan har blivit betydligt större i slutet av 

krisen. Det finns inga data att tillgå förrän 2005-06-15. Från 2005-06-15 till 2007-03-15 

har ingen större förändring skett i skillnaden mellan reporäntan och SEB:s 

utlåningsränta. Från 2007-03-15 till 2012-03-15 har dock en stor förändring skett.  

 

Figur 7 SEB:s utlåningsränta och reporäntan. 

Datum Bankräntor Reporäntan Differens 

2012-03-15 4,18 1,5 2,68 

2007-03-15 3,9 3,25 0,65 

2005-06-15 2,85 2 0,85 
Tabell 6 SEB:s utlåningsränta och reporäntan. 

5.9 SEB räntenetto, total utlåningsvolym och marginal 

År Räntenetto (Mkr) Total utlåningsvolym (Mkr) Marginal 

2011 ------- 468 000 ------ 

2010 ------- 397 000 ------ 

2009 ------- 342 000 ------ 

2008 ------- 309 000 ------ 

2007 ------- ---------- ------ 

2006 1 571 210 280 0,747 % 

2005 1 882 190 728 0,987 % 

2004 1 750 168 722 1,037 % 

2003 1 546 147 632 1,047 % 

2002 1 324 125 818 1,052 % 
Tabell 7 SEB:s räntenetto och total utlåningsvolym 

(SEB, 2012b, 2011, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003). 
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För SEB finns inga data att tillgå angående deras räntenetto efter 2006. Vi har kontaktat 

SEB för att fråga om vi kan få tillgång till dessa data, svaret vi fick var: 

”utlåningsvolymen i runda slängar publicerar vi i vår 'fact book' som finns på hemsidan 

www.sebgroup.com / investor relations. räntenettot publicerar vi ej”. Detta svar kom 

från en person som är högt uppsatt inom Investor Relations på SEB. Därför blir det 

svårare att dra någon slutsats om SEB:s räntemarginaler, det enda vi säkert kan säga är 

att deras utlåningsvolym ökat.  

5.10 Intervju med SEB 

Respondenten heter Mikael Carlsson och arbetar som kontorschef på SEB i Umeå. Han 

har arbetat i drygt 20 år inom bankbranschen och har en gedigen erfarenhet. Han var 

med under krisen på 90-talet och anser att denna var värre än den kris vi upplever idag.  

5.10.1 Risker och riskhantering 

Det är främst kreditrisken, det vill säga att kunderna inte betalar sina skulder, som SEB 

är exponerade mot. De är även exponerade mot likviditetsrisk och finansieringsrisk 

enligt Mikael men det är ingenting han personligen arbetar med. Han fortsätter med att 

berätta att kreditrisken är större när de lånar ut till företag än när de lånar ut till 

privatpersoner. Dessa risker påverkar räntesättningen genom att banken gör en 

riskklassificering när kunder, privatpersoner och företag, ska låna pengar. Desto bättre 

riskklass kunden har, desto bättre ränta erbjuder banken till kunden. Vid utlåning till 

företag tar de dels hänsyn till officiell data som tidigare årsredovisningar men de gör 

även en kvalitativ bedömning av företaget innan de lånar ut pengar. Där tar de hänsyn 

till företagets ledning, marknadssituation och andra faktorer. Kreditrisken på marknaden 

har ökat i stor utsträckning sedan finanskrisens utbrott beskriver Mikael. Detta eftersom 

att flera kunder fick problem med att betala igen lån när finanskrisen slog till. Därför har 

den blivit mer uppmärksammad och spelar en ännu viktigare roll vid prissättningen av 

bostadsutlåning än vad det gjorde innan finanskrisen. 

Upplåningskostnaderna för SEB har blivit högre sedan finanskrisen enligt Mikael. Detta 

beror dels på att kostnaden för deras upplåning har ökat. Det beror också på de krav som 

ställs på bankerna angående stabil finansiering. SEB har idag längre upplåning på sin 

finansiering genom obligationer än vad de hade innan finanskrisen 2007. Innan 

finanskrisen kunde SEB låna de likviditetsöverskott som fanns på marknaden 

motsvarande reporäntans kostnad. Så är det inte idag, dels har likviditeten försämrats på 

marknaden. Dels har externa krav på längre upplåning konstruerats. Dessa krav tillkom 

enligt Mikael för att marknaden insåg vilka risker kortsiktig finansiering har samt för att 

garantera att bankerna har pengar när kunden behöver dessa.  

Mikael berättar att denna kris skiljer sig gentemot tidigare kriser. Den största skillnad 

han upplever är att stater och myndigheter är föreberedda på ett helt annat sätt än vid 

tidigare kriser. Han fortsätter med att berätta hur Riksbanken under finanskrisen 2007 

förändrade sin policy och lånade ut betydligt mer pengar än tidigare. De placerade även 

pengar i bankernas obligationer. Anledningen till att de gjorde detta var för att förbättra 

likviditeten på marknaden som fick sig en törn av finanskrisen. Krisen under 90-talet 

innehöll mycket mer enligt Mikael. Då förändrades bland annat Sveriges skattesystem. 

Han tycker att den krisen var värre än den kris vi upplever idag.  

SEB försöker att minimera sin riskexponering genom att förlänga upplåningen. Dels för 

att regler tillkommit på marknaden men även för att de anser att detta behövs. Mikael 

fortsätter med att SEB har mycket högre likviditetsreserv än tidigare. Anledningen till 

http://www.sebgroup.com/
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detta är att de ska kunna finansiera bostadslån med egen likviditet utifall det 

uppkommer problem med åtkomsten av kapital på marknaden. Risksituationen 

gentemot kunder har inte förändrats nämnvärt sedan finanskrisen. Det SEB förändrat är 

att de poängterar återfinansieringsrisken. Det är främst företagskunder detta gäller. 

Mikael exemplifierar detta genom ett företag som lånar på tolv månader, då poängterar 

SEB att det inte är helt solklart att lånet förlängs efter dessa tolv månader. Ska man vara 

helt säker måste man ha längre löptid på sitt lån. Det är enligt Mikael en ny dimension 

som tillkommit efter finanskrisen.     

5.10.2 Konkurrenssituation 

Mikael berättar att konkurrensen inte är sträng på en nationell basis men att det 

förekommer lokala skillnader. Vissa orter kan uppleva en väldigt hård 

konkurrenssituation medan andra inte alls upplever detta. Han fortsätter med att 

kommentera den statliga banken SBAB. Deras avkastningskrav är hälften så stort som 

de nordiska bankernas, ändå lyckas de inte bedriva verksamheten med tillräcklig 

lönsamhet. Mikael tycker att detta visar att de nordiska bankerna är effektiva och har en 

bra affärsplan. Konkurrensen påverkar absolut räntesättningen enligt Mikael. Han 

tycker inte nischbanker påverkat marknaden alltför mycket. Idag tittar bankerna mer på 

helheten än vad de gjorde tidigare. Det tycker Mikael talar emot nischbankerna då de 

inte kan erbjuda denna helhet som storbankerna gör. Ska man få ett bra erbjudande hos 

en bank idag, kräver banken att kunden ska samla sina privataffärer hos denna bank. 

Väljer man att ha sina placeringar och pensionssparande någon annanstans får man inte 

samma villkor som om man placerar allt på samma bank. Mikael fortsätter med att de 

kanske inte är bäst på varje specifik del men det sammantagna erbjudandet är ändå 

mycket bättre än de som till exempel nischbankerna erbjuder.     

5.10.3 Reporäntan 

Reporäntans koppling till övriga marknadsräntor är svagare än tidigare enligt Mikael. 

Det existerar en indirekt koppling men inte samma direkta koppling som innan 

finanskrisen. Han fortsätter med att det är en fördröjning i reporäntans effekter på övriga 

räntor. Det bör påverka ränteläget i det långa loppet, när SEB emitterar nya obligationer, 

men inte den direkta finansieringskostnaden idag. Mikael berättar att investerarnas 

förväntan har större effekt än vad reporäntan har.  

5.10.4 Regelverk 

Mikael berättar att Basel III redan påverkat SEB:s agerande. Den exakta utformningen 

av Basel III är inte känd än men ett utkast är publicerat. Därför har SEB redan tagit 

hänsyn till detta i sin verksamhet. De har förlängt löptiden på upplåningen och ökar 

successivt eget kapital för att uppnå de krav Basel III kommer att ställa på bankerna. 

Han berättar att alla europeiska banker har tuffa besparningskrav. De måste sänka sina 

kostnader samtidigt som de måste öka eget kapital för att uppnå de strängare kraven.  

Mikael kan inte berätta i detalj hur de ökade kapitaltäckningskraven kommer att påverka 

kundräntor. Han känner inte till Basel III i detalj. Det han känner till är att det 

huvudsakligen finns två olika typer av bankverksamheter. Den ena är investment 

banking och den andra är mer traditionella kontorsbanker. Kontorsbanker är mer 

inriktade på privatkunder och företag. Utlåning till privatpersoner har en relativt låg 

riskvikt när det kommer till sådana regelverk. Därför kan bankernas affärsmix påverka 

hur regelverket kommer att påverka räntor. En bank som lånar ut mycket pengar till 

privatpersoner har relativt låg riskvikt. Sedan beror det också på vilken 

beräkningsmetod banken använder sig av. SEB använder sig av schablonmetoden. 
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Mikael berättar hur Handelsbanken använder sig av ett eget system för riskvikter medan 

de andra tre storbankerna använder sig av schablonmetoden.      

5.11 Reporäntan och Swedbank 

I figuren nedan illustreras Swedbanks bolåneränta, från 2002-03-15 fram till 2012-03-

15, i förhållande till reporäntan. Bolåneräntan har en sjunkande trend fram till 2005. 

Efter 2005 ökar räntan för att sedan hålla sig konstant fram till mitten av 2008. Man kan 

se en tydlig koppling mellan rörelserna i reporäntan och bolåneräntan, dock har denna 

koppling försvagats de senaste åren enligt vår graf. Skillnaden mellan reporäntan och 

Swedbanks utlåningsränta har följt en liknande trend som de andra bankerna. Skillnaden 

man kan utläsa är att differensen är betydligt högre 2007-03-15 än vad den var för 

resterande banker. 

 

Figur 8 Swedbanks utlåningsränta och reporäntan. 

Datum Bankräntor Reporäntan Differens 

2012-03-15 4,2 1,5 2,7 

2007-03-15 4,9 3,25 1,65 

2002-03-15 5,65 3,75 1,9 
Tabell 8 Swedbank utlåningsränta och reporäntan. 

5.12 Swedbank räntenetto, total utlåningsvolym och marginal 

År Räntenetto (Mkr) Total utlåningsvolym (Mkr) Marginal 

2011 4 147 711 000 0,583 % 

2010 4 069 695 000 0,585 % 

2009 4 408 664 000 0,664 % 

2008 3 481 615 000 0,566 % 

2007 4 133 565 000 0,731 % 

2006 4 151 512 000 0,812 % 

2005 4 993 469 000 1,065 % 

2004 5 092 429 000 1,187 % 

2003 4 887 399 000 1,225 % 

2002 4 547 367 600 1,237 % 
Tabell 9 Swedbank räntenetto och total utlåningsvolym. 
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Bankräntor snitt 

Stibor 3mån 

(Swedbank, 2012c, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003). 

Swedbank har till skillnad från de andra bankerna försämrat sitt räntenetto från 2002 till 

2011, räntenettot har försämrats med 8,8 procent. Under samma tidsperiod har den 

totala utlåningsvolymen ökat med 93,4 procent. Detta är lite annorlunda gentemot de 

andra bankerna och tyder på att Swedbanks räntemarginaler försämrats avsevärt sedan 

2002. Swedbank har ändrat redovisningsprincip år 2005 genom att implementera IAS 

39 (Swedbank, 2006). Detta kan också vara en bidragande faktor till varför marginalen 

minskat under dessa år. Marginalen minskade dock innan införandet av IAS 39 såväl 

som efter införandet av denna. 

5.13 Reporäntan, bolåneräntor och STIBOR 

I diagrammet nedan är bankräntor beräknat som ett snitt av de fyra storbankerna räntor 

enligt avsnitt 5.1. Detta diagram visar en tydlig ökning i skillnaden mellan STIBOR 

tremånader och Reporäntan under ”Subprimebubblan” år 2008. STIBOR är den ränta 

bankerna kan låna mellan varandra till. Vidare visar det en tydlig ökning under de 

senaste två åren. STIBOR verkar följa reporäntan de senaste åren samtidigt som 

skillnaden mellan bankräntorna och STIBOR ökat. Det betyder att någonting annat än 

STIBOR måste förklara den stora skillnaden mellan reporäntan och bankräntorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Bankräntor Reporäntan STIBOR 

2012-03-15 4,153 1,5 2,3 

2007-03-15 4,245 3,25 3,433 

2002-03-15 5,575 3,75 4,24 
Tabell 10 reporäntan, bankräntor och STIBOR 

 

 

 

Figur 9 reporänta, bankräntor och STIBOR. 
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TED-spread 

5.14 TED-spread 

TED-spreaden ligger på en normal nivå ända fram tills oroligheterna kring 

”subprimelånen” 2007. Sedan blir det en rejäl topp när finanskrisen slår till. Det 

stämmer väl överrens med bankernas problem att låna pengar av varandra under denna 

period. Bankerna visste inte vilka som hade dessa ”subprimelån” och ville därför inte 

låna pengar mellan varandra. Det intressanta är att TED-spreaden har ökat ordentligt 

den senaste tiden. Det beror troligtvis på den kris många länder är försatta i idag. Då vill 

bankerna inte låna ut pengar till varandra igen då de inte vet vilka banker som har stora 

exponeringar mot dessa länder. En stor exponering mot ett land, till exempel Grekland, 

som har betalningsproblem och till och med nedskrivningar av sina skulder är en stor 

risk som bankerna vill undvika.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Händelseförloppet i finanskrisen går tydligt att urskilja ur TED-spreaden. 2007-09-14 

fick Northern Rock, en bank i England, likviditetsproblem och därför hjälp av Englands 

centralbank (Sengupta & Tam, 2008). Detta överrensstämmer med den första toppen i 

TED-spreaden. 2008-03-17 kollapsade Bear Stearns och blev uppköpt till ett rabatterat 

pris av JP Morgan Chase (Sengupta & Tam, 2008). Detta illustreras i TED-spreaden av 

den andra toppen som sker samma datum som Bear Stearns blir uppköpta. 2008-09-15 

gick Lehman Brothers i konkurs och finanskrisen var ett faktum (Sengupta & Tam, 

2008). Detta överrensstämmer med den högsta toppen i diagrammet. TED-spreaden 

återgick sedan till en mer normal nivå men marknaden fortsatte att präglas av volatilitet. 

2010-09-10 fick Grekland en andra utbetalning av stödlån, marknaden mötte denna 

betalning med skepticismen (Sveriges Radio, 2011) och TED-spreaden ökade igen. I 

slutet av 2011 skedde många saker som tillsammans bidrog till att TED-spreaden ökade. 

Två av dessa var att Grekland annonserade att de ska hålla val i april 2012 (DI, 2011) 

och att Standard & Poor nedgraderade bland annat Frankrikes kreditbetyg under början 

av 2012 (BBC, 2012).  

 

 

 

Figur 10 TED-spread 
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EURIBOR-OIS spread 

5.15 LIBOR-OIS spread & EURIOBOR-OIS spread 

I Sverige finns det ingen OIS som är knuten till Reporäntan. Det närmaste som finns i 

Sverige är Stockholm TomNext Interbank Average (STINA) (Riksbanken, 2010c, s. 

47). STINA baseras på Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) som är Sveriges 

motsvarighet till LIBOR. Problemet för oss med STINA är att det inte finns någon 

officiell statistik att tillgå. Därför går det inte att beräkna spridningen mellan dessa två. 

Vi har därför valt att titta på LIBOR-OIS spread och skillnaden mellan EURIBOR och 

den europeiska OIS-swappen. Anledningen är dels att ingen officiell statistik finns att 

tillgå om STINA-swappar men även för att visa att detta är ett internationellt fenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 visar att bankerna inom Eurozonen och i Storbritannien, precis som i Sverige, 

ville ha bättre betalat för att låna ut till varandra under finanskrisen. Jämför man dessa 

spridningar med TED-spreaden ser man en tydlig likhet. Den har en tydlig topp när 

”Subprimebubblan” sprack och detta fortsatte under en tid för att sedan återgå till en 

mer normal nivå. Denna spridning har sedan ökat igen den senaste tiden efter att flera 

länder i Europa fått betalningsproblem. LIBOR-OIS diagrammet är baserat på data 

under perioden 2007-09-15 till 2012-03-15. Anledningen är att DataStream inte hade 

tillgång till längre historik för de brittiska OIS-swapparna. I EURIBOR-OIS 

diagrammet ser man en tydlig skillnad under den senaste tidens kriser då länder fått 

betalningsproblem. Detta går även att urskilja ur LIBOR-OIS spreaden men det är inte 

lika tydligt. 

 

Figur 11 LIBOR-OIS spread 

Figur 12 EURIBOR-OIS spread 
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Marknadsandel 2011 

Handelsbanken, 25 % 

Nordea, 15,1 % 

SEB, 16 % 

Swedbank, 26 % 

Övriga, 17,9 % 

5.16 Marknadsandel & Hirschman-Herfindahl index (HHI)  

Bank Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Övriga 

Marknadsandel 

2011 

25 % 15,1 % 16 % 26 % 17,9 % 

Marknadsandel 

2008 

25 % 14,6 % 14,9 % 29 % 16,5 % 

Marknadsandel 

2005 

26,3 % 17 % 14,7 % 30 % 12 % 

Tabell 11 bankernas marknadsandelar. 

(Handelsbanken, 2012b, s. 2, 2009, s. 2, 2006, s. 10: Nordea, 2012b, s. 4, 2010, s. 4, 

2006, s. 2: SEB, 2012b, s. 35, 2006, s. 3: Swedbank, 2012d, s. 176, 2009b, s. 128). 

I tabell 11 och i figur 13 visar vi de fyra storbankernas marknadsandelar för privat 

bostadsutlåning. Detta visar att storbankerna tillsammans har en marknadsandel på 82.1 

procent år 2011. År 2008 var motsvarande siffra 83,5 och år 2005 var den 88 procent. 

Detta visar att de fyra storbankerna tillsammans har tappat 5,9 procent av sina 

sammansatta marknadsandelar i samband med krisen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbanken 
Övriga 

Swedbank 

SEB 

Nordea 

Figur 13 marknadsandelar 2011 
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Vi har även använt dessa marknadsandelar för att beräkna Hirschman & Herfindahl 

index på marknaden enligt formeln nedan. Hirschman & Herfindahl index beskriver 

koncentrationen på marknaden. Koncentrationen på marknaden har enligt HHI minskat 

från 2005 till 2011. Detta har vi beräknat genom att använda oss av de marknadsandelar 

som vi angivit i tabell 11. Resultatet av våra beräkningar finns i tabell 12.  

                                    
 

 

   

 

Ekvation 7 Hirschman - Herfindahl Index 

2005: (26,3
2
) + (17

2
) + (14,7

2
) + (30

2
) = 2 097 

2008: (25
2
) + (14,6

2
) + (14,9

2
) + (29

2
) = 1 901 

2011: (25
2
) + (15,1

2
) + (16

2
) + (26

2
) = 1 785 

År 2005 2008 2011 

HHI 2 097 1 901 1 785 
Tabell 12 Hirschman - Herfindahl Index 

HHI visar att koncentrationen på marknaden är mellanstark under de år vi mätt. 

Koncentrationen har dock minskat mellan 2005 till 2011. Från 2005 till 2008 minskade 

koncentrationen med 9,34 procent. Från 2008 till 2011 minskade den med 6,1 procent. 

Detta överrensstämmer med det faktum att bankerna tappat marknadsandelar sedan 

2005. Den stora förändringen kan till stor del förklaras av att den största 

marknadsaktören, Swedbank, minskat sin marknadsandel med fyra procent sedan 2005. 

Anledningen till att vi valde dessa datum är för att få en tidsperiod innan krisen samt en 

treårsperiod under krisen.  

5.17 Intervju med Riksbanken 

Respondenten heter Hannes Janzén och jobbar vid avdelningen för finansiell stabilitet 

på Riksbanken. Figurerna kommer från intervjun med Hannes och källorna han angav 

till dessa är: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och Riksbanken. 

5.17.1 Risker och riskhantering 

Riksbanken har en rad olika ansvarsområden men en av deras huvuduppgifter är att 

säkerställa och stabilisera Sveriges betalningsväsende. Detta eftersom 

betalningsväsendet är essentiell för all ekonomisk verksamhet samt att det spelar en 

central roll inom bankväsendet. Eftersom att betalningsväsendet har en så pass stor 

betydelse för det finansiella systemet arbetar Riksbanken med att analysera och 

utvärdera risker och hot mot systemet. Detta för att säkerställa stabiliteten samt 

förebygga och minimera risker som kan leda till en kris. Riksbankens analys fokuserar 

särskilt på Sveriges storbanker: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Hannes 

berättar att den finansiella turbulensen som vi sett sedan finanskrisens utbrott har 

resulterat i att marknadens aktörer anses vara mer riskfyllda. Det har i sin tur lett till 

ökade finansiella risker på marknaden. Enligt Hannes återspeglas detta i bankernas 

upplåningskostnader och sedan vidare till de räntor bankernas kunder kan låna till.  
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5.17.2 Konkurrenssituation 

Hannes berättar att konkurrenssituationen har förändrats och detta har till viss del skett 

på grund av införandet av diverse regelverk. Basel II började implementeras 2007 vilket 

innebar att bankerna inte behövde använda lika mycket eget kapital per utlånad krona 

som innan införandet av Basel II. Detta ledde till att bankerna började förändra 

finansieringsstrukturen för sina bostadslån. Avkastning i bankerna mäts i relation till 

eget kapital. När bankerna behövde mindre eget kapital per utlånad krona kunde de i 

praktiken sänka sina marginaler och samtidigt bibehålla samma avkastning mätt i 

avkastning på eget kapital berättar Hannes. Detta syns tydligt av diagrammet nedan, 

bankernas marginaler har en nedgående spiral från början av 2000-talet fram till mitten 

av 2009. Sedan vänder marginalen uppåt och vi ser idag nivåer som liknar de vi hade i 

början av 2000-talet. SBAB introducerades på marknaden 2004-2005 vilket ledde till en 

ökad konkurrens på marknaden. SBAB gick in som prispressare. Detta har dock 

förändrats sedan finanskrisen och SBAB agerar inte som prispressare på samma sätt 

som de gjorde innan finanskrisen berättar Hannes. Det är dock lite svårt att säga vilken 

roll SBAB verkligen hade, detta eftersom det finns flera andra faktorer som påverkar 

konkurrensen. Men det syns tydligt att bruttomarginalerna har gått ner under den 

perioden som SBAB agerade prispressare. Detta illustreras av diagrammet nedan där 

bruttomarginalerna är beräknade mellan åren 2002-2012. Där ser man att marginalerna 

har sjunkit för att sedan gå upp igen efter att finanskrisen inträffat. Detta beror delvis på 

aktieägarnas avkastningskrav, eftersom att det mäts i relation till eget kapital leder ett 

högre kapitaltäckningskrav till att avkastningen också måste öka. I ett historiskt 

perspektiv är dock den bruttomarginal vi upplever idag inte orimligt hög anser Hannes.  

Bruttomarginal på svenska nyutgivna bolån med tre månaders löptid 

Procent 

 

 

 

 

 

 

 

5.17.3 Reporäntan 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar bankernas räntesättning av bolån, men den 

främsta är deras finansieringskostnad säger Hannes. Som det ser ut i dagsläget 

finansierar bankerna en stor del av sina bolån genom säkerställda obligationer på den 

finansiella marknaden. Om det blir dyrare för bankerna att finansiera bolånen kommer 

detta att avspeglas i de räntor som bankernas kunder får låna till. 

Finansieringskostnaden för bankerna har blivit märkvärt dyrare sedan finanskrisen. Idag 

Figur 14 Bruttomarginal på nyutgivna bolån med tre månaders löptid 
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får bankerna betala mer för de obligationer de emitterar i jämförelse än vad de gjorde 

innan finanskrisens utbrott. Detta på grund av förlängda löptider som beror på krav på 

långsiktig finansiering samt höjda riskpremier på grund av högre kredit- och 

likviditetsrisker.  

Reporäntans koppling till övriga marknadsräntor har minskat sedan finanskrisen. Detta 

kan man se från diagrammet nedan där skillnaden mellan reporäntan och bolåneräntan 

visas. Detta beror delvis på höjda finansieringskostnader som visas av det gula och grå 

fältet, dels på grund av bankernas höjda marginaler som visas av det blå fältet. Man kan 

se att det fortfarande finns en koppling mellan bankernas utlåningsräntor och 

reporäntan, men eftersom bankerna inte finansierar sig till den blir den inte lika tydlig. 

Detta innebär också att förändringar i reporäntan inte får samma direkta påverkan på 

bankernas utlåningsräntor som den hade förut. 

Uppdelning av ränta på svenska nyutgivna bolån med tre månaders löptid 
Procent 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.17.4 Regelverk 

Hannes förklarar att införandet av Basel III kommer att ha vissa effekter på bankernas 

finansieringskostnader. Basel III tvingar bankerna att finansiera sin verksamhet på 

längre löptider vilket kommer att medföra högre kostnader för bankerna att bedriva sin 

bolåneverksamhet. Han fortsätter med att bankerna till stor del redan anpassat sig efter 

dessa regler och att Basel III därför inte bör innebära några ytterligare kostnadsökningar 

för storbankerna. Hannes beskriver att dessa ökade kostnader kommer att drabba någon 

men han vill inte spekulera i huruvida det kommer att läggas på kunderna igenom ökade 

räntor eller om de kommer att belasta investerarna genom en lägre avkastning. Han 

anser dock att ett högre kapitaltäckningskrav leder till ett säkrare bankmarknad, en 

säkrare bankmarknad bör i sin tur leda till lägre avkastningskrav. Kostnaden för ett 

högre kapitaltäckningskrav bör därför inte endast åläggas kunder utan delas mellan 

aktieägare, kunder och banken själva. Basel III infördes för att säkerställa banksektorn 

samt minska de risker bankerna utsätts för samt kontrollera deras finansieringsstruktur. 

Basel III bör även medföra en minskad efterfrågan från bankerna att låna pengar av 

Riksbanken då likviditetsrisken bör minska på marknaden. När bankerna har lånat på 

längre löptider bör de ej få problem med att säkerställa kapital till sina bostadslån 

avslutar Hannes.  

Figur 15 Uppdelning av ränta på nyutgivna bolån med tre månaders löptid 



56 

 

5.18 Intervju med Finansinspektionen 

Respondenten heter Hanna Karlsson och arbetar som analytiker/analyst vid 

Finansinspektionens huvudkontor. 

5.18.1 Risker och riskhantering 

Finansinspektionen arbetar för att Sverige ska få ett välfungerande finansiellt system 

berättar Hanna. Hon fortsätter med att de gör detta genom att bedriva tillsyn över 

finansiella företag och se till att dessa har tillräckligt med kapital för att täcka upp för de 

risker som de exponerar sig mot. Vidare ska FI också stärka konsumenternas ställning 

på finansmarknaden och det gör de genom att undervisa och ge information till 

konsumenter. Detta bidrar till att minska konsumenternas informationsunderläge 

gentemot banker och andra finansiella institut.  

Hanna berättar att den senaste finanskrisen har bidragit till en ökad riskmedvetenhet, 

vilket i och för sig alla kriser har gjort, på de finansiella marknaderna. Det har resulterat 

i ett högre pris på risk på marknaden. Ett högre pris på risk har lett till att skillnaden 

mellan så kallade riskfria räntor, exempelvis reporäntan, och räntor som innehåller 

kredit- och likviditetsrisker, exempelvis lån till företag och hushåll men även lån mellan 

banker, har ökat.  Den senaste finanskrisen var global och har därav påverkat hela 

världsekonomin medan 90-tals krisen främst påverkade de nordiska länderna. Det har 

också bidragit till att många kunder fått betalningsproblem och därför har kreditrisken 

på marknaden ökat. Detta är något bankerna måste ta hänsyn till vid bostadsutlåning. En 

högre kreditrisk innebär att bankerna måste ta mer betalt för sina bostadslån.  

Den senaste krisen har också bidragit till stora reformer gällande den finansiella 

tillsynen. Tre europeiska tillsynsmyndigheter har bildats – EBA, EIOPA och ESMA. Ett 

stort reformarbete pågår och ny reglering är på gång både inom kapital- och 

likviditetsområdet (Basel III). Innehållet i Basel III är till stor del redan känt och därför 

har bankerna redan börjat anpassa sig efter detta regelverk. 

5.18.2 Konkurrenssituation 

Hanna berättar  att FI inte analyserar bankernas konkurrenssituation och därför har hon 

tyvärr ingen större kunskap inom detta område. Finansinspektionen konstruerar dock 

rapporter som ska hjälpa konsumenterna. En ökad medvetenhet hos konsumenterna tror 

Hanna kan leda till en starkare och sundare konkurrens. Hanna berättar att 

Finansinspektionen dock kontrollerar bankernas marginaler och att bankernas 

nuvarande bruttomarginaler på nyutgivna bolån är den högsta nivån sedan 2002. Hon 

anser att detta kan bero dels på det förändrade regelverket som förändrat bankernas 

finansieringsstruktur men det kan också vara ett tecken på bristande konkurrens inom 

banksektorn. Hon hänvisade till diagrammet nedan som är tillgängligt via 

Finansinspektionens rapport; Bankernas räntor och utlåning KV2 2012. 
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5.18.3 Reporäntan 

Hanna berättar att reporäntans koppling till bankernas utlåningsräntor försvagats sedan 

finanskrisens utbrott. Hon hänvisar till Riksbankens penningpolitikrapport för februari 

2012. Hon fortsätter med reporäntan fortfarande har en viss påverkan på bankernas 

utlåningsräntor men att den är fördröjd. Detta beror till stor på att bankerna inte längre 

finansierar sig med reporäntan utan numera finansierar bankerna sina bostadslån med 

huvudsakligen säkerställda obligationer. Enligt Finansinspektionen är dessa obligationer 

den huvudsakliga kostnaden för bostadsutlåning. Detta är en produkt av det krav Basel 

III ställer om stabil finansiering på bankerna.  

Hanna berättar att Finansinspektionen anser att de faktorer som främst påverkar 

bankernas räntesättning är; 

 Bankernas finansieringskostnad, eftersom att finansieringskostnaden är den 

största av bankernas kostnader för att bedriva bolåneverksamhet. Detta är främst 

säkerställda obligationer som bankerna finansierar sina bostadslån med. Dessa 

påverkas av det allmänna ränteläget samt makroekonomin i stort. 

 Bankernas övriga kostnader vilket inkluderar kostnader för hålla en 

likviditetsbuffert och för att täcka upp för kreditförluster. 

 Konkurrensen på kreditmarknaden. 

 Efterfrågan på krediter, som hör ihop med stämningsläget i ekonomin. 

5.18.4 Regelverk 

Basel III kommer att kräva mer kapital för de risker bankerna tar berättar Hanna. 

Regelverket kommer också att kräva längre finansiering och större buffertar av likvida 

tillgångar för att täcka upp för likviditetsrisker. Därigenom kommer regelverket att 

påverka bankernas riskhantering och öka motståndskraften mot deras finansiella risker. 

Hanna berättar att Finansinspektionen fått i uppgift att undersöka vilken effekt det höjda 

kapitaltäckningskravet kommer att få på bostadslån. Hon fortsätter med att ett ökat 

kapitaltäckningskrav och likviditetsbuffert innebär en högre finansieringskostnad för 

bankerna. Detta kan i sin tur motivera en något högre marginal för bankernas utlåning. 

Det måste dock ske en avvägning mellan bankernas ägare i form av avkastningskrav 

och kundernas kostnader. Det är inte rimligt att aktieägarna ska behålla samma 

avkastningskrav efter att dessa regler införts. Regleringen innebär att bankerna blir 

mindre riskfyllda och avkastningskravet som ställs på bankerna bör stå i relation till den 

Figur 16 Bruttomarginal på nyutgivna tremånaders bolån 
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risk de exponeras mot. Enligt Hanna har bankerna redan anpassat sig efter dessa 

regleringar och det bör därför inte innebära någon fortsatt kostnadsökning för bankerna. 
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6. Analys 

I detta kapitel har vi jämfört våra insamlade data med våra utvalda teorier. Vi har valt 

att presentera analysen efter de faktorer vi studerat. Bankerna kommer att presenteras 

tillsammans under varje rubrik och skillnader kommer att poängteras. Vi har avslutat 

med en sammanfattande analys. 

6.1 Risker och riskhantering 

Bankerna beskriver att den främsta risken de är exponerade mot är kreditrisk. Denna 

risk har enligt våra intervjuer med storbankerna ökat i stor utsträckning sedan 

finanskrisen. Detta överrensstämmer med Gropp et al. som menar att en period av 

finansiell stress borde resultera i att kreditrisken på marknaden ökar (2007, s. 9). 

Hannes från Riksbanken och Hanna från Finansinspektionen beskriver också att ränte- 

och likviditetsrisken på marknaden ökat i stor utsträckning sedan finanskrisens utbrott. 

Detta resulterar i att bankerna måste betala mer för de obligationer de emitterar. Dessa 

obligationer är den huvudsakliga finansieringskällan till bostadslån och en högre 

kostnad för dessa obligationer kommer att avspegla sig på övriga bolåneräntor. 

Bankerna upplever också att både likviditets- och ränterisken blivit mer 

uppmärksammad sedan finanskrisen, dels genom nya regelverk och dels genom deras 

egna interna system. Likviditetsrisken minimerar de genom att förlänga löptiden på sin 

utlåning i enligt med de krav som ställs i Basel III genom Net Stable Funding Ratio. De 

byter sedan denna längre upplåning, som vanligtvis sker via obligationer, genom 

byteskontrakt så att de matchar utlåningen. Bankerna beskriver hur dessa byteskontrakt 

blivit dyrare sedan finanskrisen och detta bekräftas av teorin vi presenterat. Bankerna 

beskriver att detta är huvudanledningen till varför utlåningsräntan blivit högre.  

Både Hannes och Hanna ger ett liknande svar där de beskriver att 

finansieringskostnaden för bostadslån ökat på grund av de nya regelverk som 

uppkommit. Bankerna måste numera låna på längre löptider för att minimera de risker 

de exponeras mot. Tidigare finansierade bankerna sin korta upplåning till reporäntan 

men idag gör de inte det. Denna längre upplåning är dyrare än upplåning på korta 

löptider, eftersom att en större osäkerhet existerar över längre tid. Hannes från 

Riksbanken beskriver att någon måste betala för denna dyrare upplåning. Han anser 

dock att hela kostnaden inte bör läggas på kunderna då lägre skuldsättningsgrad och 

därigenom lägre risker som Basel III medför bör leda till att avkastningskravet från 

aktieägarna sjunker. Aktieägare tar betalat för risk och därför bör deras avkastningskrav 

stå i relation till den risk företaget faktiskt exponeras mot. Hanna från 

Finansinspektionen håller med om att denna längre upplåning kommer att vara dyrare 

för bankerna. Detta kan motivera en högre marginal än tidigare men en avvägning 

mellan bankens kunder och aktieägare måste göras tycker Hanna. Hon anser att det inte 

är rimligt att aktieägarna kräver samma avkastning efter att banksektorn blir säkrare. 

Ränterisken hanteras på olika sätt hos bankerna, i huvudsak sker detta via matchning av 

löptiden på in- och utlåning. Skillnaden i hanteringen av ränterisken är främst på vilken 

nivå inom banken som ränterisken hanteras.  

Vidare ställer sig bankerna, kanske främst Handelsbanken, kritiska till den debatt som 

föregått i media med krav på att bankerna ska sänka sina utlåningsräntor då reporäntan 

sänks. Bankerna får inte finansiera sig med reporäntan längre enligt de krav Basel III 

ställer på stabil finansiering. Därför har bankerna förlängt sin finansiering genom 

obligationer och det är dessa obligationer som är grundkostnaden för bankernas 

finansiering av bostadslån. Sedan tillkommer kostnader för byteskontrakt. Både Hannes 
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och Hanna håller delvis med om detta argument men går inte lika långt som bankerna 

och säger att det inte existerar någon koppling mellan reporäntan och bankernas 

utlåningsräntor. Istället beskriver de att kopplingen försvagats och att en sänkning eller 

ökning av reporäntan inte behöver få en direkt proportionell påverkan på bankernas 

räntor men att det på längre sikt absolut påverkar bankernas utlåningsräntor.  

Bankerna har väl utvecklade riskanalyser där de enskilda kontoren och centrala enheter 

gör prognoser och sammanställer de risker de är utsatta för. De använder sig också av 

olika värderingssystem för att värdera riskerna. Ett värderingssystem de använder sig av 

är Value at Risk där de beräknar hur mycket de kan förlora under en viss tidsperiod till 

ett visst konfidensintervall. Per-Olov från Nordea säger att de tar hänsyn till vilken risk 

de identifierat när de lånar ut till kunder. Kommuner lånar exempelvis betydligt 

billigare än vad kommersiella företag gör. Anledningen är att utlåningen till kommunen 

har i princip ingen kreditrisk. Nordea bedömer kunderna utifrån finansiell historik men 

även genom en kvalitativ analys. För företag analyserar de ledning och marknad 

etcetera. En starkare kund med lägre riskklassicifiering lånar billigare än vad en kund 

med högre risk gör. Detta stämmer väl överrens med det första steget i Risk 

Management-processen där risker identifieras och värderas (Hamilton, 1996, s. 69). 

Kredit-, ränte-, och andra marknadsmässiga risker har enligt våra intervjuer med 

bankerna, Riksbanken och Finansinspektionen ökat markant sedan finanskrisen. Det är 

någonting som bankerna tar hänsyn till då de bestämmer utlåningsräntan. 

Våra diagram över TED-spread, LIBOR-OIS spread och EURIBOR-OIS spread visar 

tydligt att det finns en osäkerhet på marknaden. Denna osäkerhet är en bidragande 

faktor till de ökade ränteriskerna och övriga marknadsriskerna som våra respondenter 

upplever. Hansen & Welz skriver att en ökad volatilitet på penningmarknaden kommer 

att leda till en större exponering mot ränterisker för banker (2011, s. 16). Våra diagram 

visar att volatiliteten sedan finanskrisens utbrott varit hög och detta leder till en större 

exponering mot ränterisker för bankerna. Detta stämmer också överrens med den 

information vi fått från våra respondenter. 

Handelsbanken beskrev i intervjun att de enskilda kontoren inte får utsätta sig för 

ränterisk utan att upplåningen måste ske på samma löptid som utlåningen gör. Detta 

minimerar matchningsrisken som Gropp et al. beskriver (2007, s. 9). Alla banker 

beskriver också att de tar hänsyn till risker vid sina dagliga operationer. 

Likviditetsrisken behandlas i Baselregelverken och det resulterar i att bankerna måste 

arbeta för att förebygga skador på företaget. Detta görs genom förbättrade kapitalnivåer 

och förlängda löptider på finansieringen av bolån. En annan anledning till att bankerna 

förlängt sin upplåning visas av våra diagram över TED-spread, LIBOR-OIS spread och 

EURIBOR-OIS spread. Det visar att likviditetsåtkomsten på marknaden försämrats och 

därigenom har kostnaden för att låna pengar mellan banker ökat. En sämre 

likviditetsåtkomst skulle kunna innebära att bankerna inte har kapital när kunden 

återkommer för att förlänga sina lån (Gropp et al., 2007, s. 9). Detta är en starkt 

bidragande faktor till varför Basel III tvingar bankerna att finansiera sig på längre 

löptider. Detta stämmer väl överrens med det andra steget i Risk Management-

processen som är riskbehandling (Hamilton, 1996, s. 69). Respondenterna tycker att 

Basel III är bra och att det behövs för att långsiktigt stärka banksektorn. En starkare 

banksektor kommer att leda till att risken för kriser minskar och att framtida kriser inte 

får samma genomslagskraft.  
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Riksbanken beskriver hur Basel II, när det infördes 2007, innebar att bankerna inte 

behövde lägga undan lika mycket eget kapital per utlånad krona som tidigare. Bankerna 

anpassade sig efter detta och det innebar i praktiken att bankerna kunde sänka sina 

marginaler med bibehållen vinstmarginal. Detta eftersom bankernas vinster i regel mäts 

i relation till eget kapital. Detta ledde till att bankerna blev utsatta för större risker, i och 

med finanskrisens utbrott blev det väldigt tydligt att det inte räckte till med de krav 

Basel II ställde. Med Basel III ställs betydligt högre krav på hur mycket eget kapital 

bankerna måste ha i relation till utlånad volym. För att då behålla samma avkastning 

som innan Basel III måste bankerna öka sina bruttomarginaler på utlåningen. Detta 

framgår av diagrammet nedan som Riksbanken var vänliga nog att tillhandahålla vid 

intervjun. Marginalen har förvisso ökat sedan finanskrisen enligt detta diagram men det 

syns tydligt att den faktiskt inte är orimligt hög i ett historiskt perspektiv. 

Finansinspektionen tillhandahöll en liknande figur som också visar att bankernas 

bruttomarginal återgått till samma nivåer som vi såg under tidigt 2000-tal. Hanna från 

Finansinspektionen ifrågasatte också om dessa högre nivåer kan rättfärdigas. Hon ansåg 

att den dyrare upplåningen kan rättfärdiga en viss del av denna ökning men hon var 

tveksam till att det bör ske i den utsträckning det gjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14, Bruttomarginal på nyutgivna bolån med tre månaders löptid 

Denna figur motsäger de siffror vi beräknat med hjälp av de respektive bankernas 

årsredovisningar. Det leder till frågan om bankerna förändrat sitt rapporteringsätt för att 

manipulera siffrorna till deras fördel. Det man måste komma ihåg är att de 

årsredovisningar vi använt oss av endast sträcker sig till 2011, då 2012 års redovisning 

ej publicerats än. Enligt diagrammet ovan syns en tydlig ökning i marginalen mellan 

2011 och 2012. Vi tolkar det därför inte som att bankerna manipulerat siffrorna i 

årsredovisningen utan att det är ett resultat av att vi inte haft åtkomst till några siffror för 

2012. Vidare har vi med de siffror vi använt oss av från årsredovisningarna använt oss 

av alla existerande bolån. Diagrammet ovan visar endast nyutgivna bolån. Detta är en 

viktig förklarande faktor till varför våra siffror skiljer sig från de siffror vi fått ta del av 

från Riksbanken och Finansinspektionen.  

Både SEB och Handelsbanken berättar att de ökat sina likvida reserver för att kunna 

hantera en likviditetsstörning på marknaden. Handelsbanken har en likviditetsreserv på 

700 miljarder vilket resulterar i att de kan finansiera sin verksamhet med eget kapital 

under en längre tid utifall att en likviditetsstörning uppstår. Det här överrensstämmer 
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med det tredje steget i Risk Management-processen där man ska begränsa skadorna 

(Hamilton, 1996, s. 69). Liquidity Coverage Ratio innebär att bankerna ska ha en buffert 

för att kunna täcka sina kortfristiga skulder under en 30-dagars period (Basel, 2010, s. 

3), detta bidrar också till att begränsa skadorna. Bankerna ska klara av en 

likviditetsstörning på marknaden utan problem enligt detta krav. Våra intervjuer visar 

att bankerna har stora likviditetsbuffertar och detta bör därmed inte vara något problem 

för bankerna. 

6.2 Reporäntan 

Reporäntans koppling till övriga marknadsräntor tycks ha försvagats efter finanskrisen 

2007. 2002-03-15 var differensen mellan reporäntan och bankernas utlåningsräntor 

1,825. 2007-03-15 var skillnaden 0,995. Skillnaden har ökat drastiskt sedan finanskrisen 

2007, 2012-03-15 är differensen 2,635. Ökningen mellan 2002-03-15 till 2012-03-15 

motsvarar en ökning på 44 procent. Detta kan innebära att en förändring i reporäntan 

inte får de effekter transmissionsmekanismen visar. Enligt transmissionsmekanismen 

ska en förändring i reporäntan få utslag på övriga marknadsräntor och där genom räntan 

som en kund lånar till (Riksbanken, 2011c). Bankerna har under finanskrisen helt 

plötsligt inte setts som den säkra investering de en gång ansågs vara. Därför vill 

individer som investerar i bankerna ha bättre betalt för att låna ut pengar till bankerna. 

Bankernas förklaring till varför kopplingen försvagats är att de inte längre finansierar 

sig med reporäntan. De får inte göra detta enligt regelverken och våra respondenter 

berättade att de inte vill göra detta heller. Våra diagram visar att kopplingen tydligt blev 

starkare under perioden 2002 till 2007. Detta överensstämmer med fynden Hansen & 

Welz gör (2011, s. 20). Skillnaden blir sedan större och större. Under de senaste åren, 

när länder börjat få betalningsproblem, visar sig skillnaden bli ännu större. Hansen & 

Welz skriver också att förändringar i reporäntan i en normal ekonomisk situation ska ha 

en proportionell påverkan på övriga räntor men att detta inte behöver stämma i en 

finansiell kris (2011, s. 6). Frågan är då om transmissionsmekanismen fungerar på det 

sätt den beskrivs i teorin. Våra fynd tyder på att reporäntan påverkar övriga räntor även 

om det verkar vara en viss fördröjning. Reporäntan speglar inte övriga räntor på samma 

sätt som tidigare. Enligt våra respondenter från storbankerna har reporäntan en påverkan 

på övriga räntor men det tar längre tid än vad det tidigare gjort. 

Hannes från Riksbanken gav samma svar, att reporäntan påverkar men att förändringar i 

reporäntan inte har samma direkta effekt som den hade innan finanskrisen. Hannes 

förklarade detta med modellen nedan. Den visar att bankerna dels ökat sina marginaler 

men att även "upplåningskostnad över interbankränta" och "övrig upplåningskostnad 

upp till internbankränta" ökat sedan finanskrisens utbrott. Ökningen i 

"upplåningskostnad över interbankränta" och "övrig upplåningskostnad upp till 

internbankränta" förklarade Hannes med att riskerna på bankmarknaden ökat. Hannes 

beskrev också att bankerna ökat sina marginaler men att det till stor del är en produkt av 

Basel III. Detta då bankerna behöver ha högre kapitaltäckningsgrad, det vill säga högre 

eget kapital per utlånad krona. För att då behålla samma avkastning som tidigare måste 

marginalen ökas då den mäts i relation till eget kapital.  

Hannes ställer sig dock frågande till om detta verkligen är rimligt. Avkastningen bör stå 

i relation till hur pass riskfyllt företaget är, högre kapitaltäckningsgrad leder till lägre 

skuldsättningsgrad och därför bör avkastningskravet även sjunka. Detta stämmer 

överrens med Miller & Modiglianis teorem, att ett företags avkastningskrav är positivt 

korrelerat med dess skuldsättningsgrad (Miller & Modigliani, 1958). Hannes anser 
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därmed att avkastningskravet från aktieägarna bör sjunka och därför bör även 

marginalen sjunka. Detta är något han tror kommer att hända på längre sikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15, Uppdelning av ränta på nyutgivna bolån med tre månaders löptid.  

Bankernas huvudsakliga förklaring till varför bankräntorna inte längre följer reporäntan 

är att de inte längre finansierar sin utlåning till reporäntan. Deras huvudsakliga 

finansiering av bostadslån är numera bostadsobligationer i enlighet med det krav Net 

Stable Funding Ratio ställer. NSFR innebär att bankerna måste förlänga löptiden på 

upplåningen och att de inte längre får låna pengar på korta löptider. Teorin säger att 

bankerna kommer att behöva förändra sin finansieringsstruktur på grund av NSFR. Våra 

intervjuer har visat att detta redan börjat ske och att bankerna redan börjat låna på längre 

löptider. Respondenterna har bekräftat att detta är en kostnadsökning för bankerna då 

det är dyrare att låna pengar på längre löptider än på korta löptider idag. Även när 

bankerna ska låna ut pengar till korta löptider, sker upplåningen på långa löptider för att 

bankerna ska vara säkra att ha likvida medel när kunden behöver dessa. Detta stämmer 

till stor del överrens med vad Hannes och Hanna berättade för oss. Skillnaden är att 

bankerna inte nämner den ökade bruttomarginalen när vi intervjuade dem. 

Media och politikerna har gett bankerna en hel del kritik för att de inte sänker sina 

räntor när reporäntan går ner. Per-Olov Larsson från Nordea säger i vår intervju att detta 

kan bero på att bankerna antingen är dåliga på att förklara hur deras finansiering går till 

för media och politiker, eller ännu värre att de inte vill förstå.  

De kvantitativa data vi samlat in stämmer väl överrens med bankernas påståenden 

angående reporäntan. Både diagrammen och intervjuerna visar att skillnaden blivit 

större. Diagrammen förklarar inte varför. Detta tycker vi att vi fick svar på genom 

intervjuerna. Det är huvudsakligen förändringen i bankernas upplåning som är 

förklaringen till den ökade förändringen.  Våra diagram över LIBOR-OIS spread, 

EURIBOR-OIS spread och TED-spread visar en liknande trend, de har alla en tydlig 

topp vid slutet av 2008. Sedan återgår de till en mer normal nivå för att sedan bli högre 

ännu en gång i slutet av 2011. Detta är tydliga mått på den risk marknaden anser att 

bankerna innefattar, det är uppenbart att denna risk anses vara betydligt högre sedan 

finanskrisen slagit till. Denna risk är starkt kopplad till bankernas upplåningskostnad 

och när den uppfattade risken blir högre på marknaden kommer även kostnaden för 

bankernas upplåning att bli högre. Trots att dessa tre diagram är från tre olika områden, 
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Storbritannien, Eurozonen och Sverige, visar de upp en liknande trend. Detta är 

intressant och tyder på att det inte enbart är ett svenskt fenomen utan att det är ett 

internationellt fenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan ifrågasätta huruvida transmissionsmekanismen har den effekt som 

Riksbankens modell visar (Riksbanken, 2011c). Om reporäntan inte får utslag på övriga 

marknadsräntor blir det svårt att stimulera ekonomin med hjälp av reporäntan. Våra 

intervjuer säger dock att reporäntan har en effekt även om den är på marginalen och att 

den är fördröjd. Denna effekt syns även i våra kvantitativa data. En förändring i 

reporäntan påverkar fortfarande övriga marknadsräntor men det verkar vara en 

tidsfördröjning. Avståndet mellan reporäntehöjning/sänkning och marknadsräntor har 

därför förstorats. Denna förstorning och fördröjning har vi illustrerat nedan:  

 

 

 

 

 

Tidigare har reporäntan haft en direkt påverkan på övriga marknadsräntor, skillnaden är 

att bankerna tidigare lånade på kort löptid för att finansiera sina bolån. Med införandet 

av Net Stable Funding Ratio har bankerna blivit tvungna att förlänga sin upplåning. Det 

är enligt bankerna den huvudsakliga anledningen till varför reporäntan inte har en direkt 

effekt på övriga räntor längre. De finansierar helt enkelt inte sina bolån med reporäntan 

längre. Bankerna tycker också att Anders Borgs uttalanden, om att bankerna bör sänka 

sin utlåningsränta när reporäntan sänks, är märkliga. Anders Borg vill att bankerna ska 

Figur 17 transmissionsmekanismens räntekanal 

Figur 18 reporäntans påverkan på marknadsräntor. 
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uppfylla de krav NSFR ställer. Problematiken är att det är flera andra faktorer som 

bestämmer den ränta som bankerna lånar till enligt bankerna själva. Anders Borg 

kritiserar samtidigt bankerna för att de inte förändrar sin utlåningsränta proportionellt 

till reporäntan. Anders Borgs uttalanden är högst tvetydliga enligt bankerna själva. Vi 

anser också att de är besynnerliga då han är insatt i det nya regelverket och bör förstå att 

bankerna inte längre finansierar sig med reporäntan. Han har dock en poäng som vi 

anser försvinner i hans uttalanden och det är ett avkastningskravet från aktieägare bör 

sänkas i nivå med lägre skuldsättningsgrad. Vi författare anser i enlighet med Anders 

Borg, Riksbanken och Finansinspektionen att ett avkastningskrav på över tio procent 

inte är rimligt om bankerna är så pass säkra som de bör vara med det nya regelverket. 

Därför bör avkastningskravet och därigenom bruttomarginalen sänkas. 

6.3 Konkurrenssituation 

Hur konkurrenssituationen har förändrats på marknaden går att analysera utifrån hur 

koncentrationen har förändrats under denna period. Gropp et al. säger att detta följer ett 

structure-conduct-performance samband (2007, s. 10). Detta samband säger att en hög 

koncentration på marknaden leder till högre utlåningsräntor och vice versa. 

Koncentrationen går att mäta med hjälp av Hirschman & Herfindahl index. Vi 

beräknade ett HHI på 2 097 för år 2005. Om man jämför detta HHI med de riktlinjer 

som USA:s justitiedepartement utvecklat kan man konstatera att den svenska 

marknaden har en medelstark koncentration (USDOJ & FETC, 2010, s. 19). Detta är ett 

ganska högt HHI då gränsen till en marknad med hög koncentration är 2 500. Bankernas 

HHI för år 2005 visar att det finns konkurrens på marknaden men att den inte är särskilt 

sträng. Våra beräkningar av HHI för år 2008 visade att det var 1901, vilket motsvarar en 

minskning på 196 eller 9,34 procent. Detta HHI ligger fortfarande inom intervallet för 

medelmåttig koncentration, men det ligger nu närmare gränsen för låg koncentration 

(1500) än för hög (2500). Trenden av ett minskat Herfindahl index forsätter under 

senare delen av 2000-talet. Vi beräknade ett HHI motsvarande 1 785 för år 2011. Detta 

motsvarar en minskning med 6,1 procent eller 116 HHI. Den totala minskningen blir 

därför 14,88 procent. 

Hirschman & Herfindahl indexet visar att koncentrationen på marknaden har minskat 

markant sedan 2005. Det har rört sig från att vara nära hög koncentration till att nu vara 

närmare låg koncentration. Det finns dock en del problem med vår beräkning av HHI. 

Vid beräkningen av HHI ska alla aktörer på marknaden inkluderas. Detta gick inte att 

genomföra då vi inte har tillgång till information om marknadsandelarna för 

marknadens alla aktörer. Detta påverkar vårt HHI men på ett fördelaktigt sätt för 

bankerna eftersom att fler aktörer endast hade gett ett högre HHI. Detta hade endast 

visat att koncentrationen är ännu högre än vad vi funnit. Dock bör denna påverkan vara 

liten då HHI ger störst utslag för stora aktörer, mindre aktörer bör ha en marginell effekt 

på indexet. Detta eftersom Hirschman & Herfindahl indexet är konstruerat på ett sådant 

sätt att det ger högre utslag för enskilda aktörer med stora marknadsandelar. Våra fynd 

hade därför antagligen inte påverkats nämnvärt om vi hade haft möjlighet att inkludera 

alla aktörer. Detta eftersom att marknadens resterande aktörer har relativt små 

marknadsandelar gentemot de fyra storbankerna.  

Däremot är det värt att notera att de fyra storbankerna tillsammans har tappat 5,9 

procent av sina sammanlagda marknadsandelar sedan 2005. Våra respondenter från 

storbankerna var eniga om att det var en hård konkurrens på marknaden men de 

upplevde inte att nischbanker var en bidragande faktor till detta. Respondenterna sa att 

nischbankerna inte kan konkurrera på lika villkor då de inte erbjuder kompletta paket 
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till kunderna. Enligt respondenterna från bankerna är storbankernas största 

konkurrensfördel att de erbjuder ett heltäckande paket på samma bank. Nischbankerna 

erbjuder inte detta och respondenterna anser att kunder inte är villiga att sprida ut sina 

bankaffärer då detta innebär en större ansträngning för kunderna. Hannes från 

Riksbanken förklarar denna ökade konkurrens med att SBAB introducerades 2004-2005 

och pressade priserna på bostadslån. Han fortsätter med att SBAB inte är samma 

prispressare som de var när de introducerades men att detta absolut påverkat 

konkurrensen. Lars Backlund från Handelsbanken är dock kritisk till hur SBAB agerade 

vid introduktionen. Han beskriver att det var SBAB som började med amorteringsfria 

lån och att de andra storbankerna var tvungna att följa efter men att de inte var drivande 

bakom detta.  

Våra beräkningar visar en annan bild av konkurrenssituationen än den bild 

representanterna från bankerna givit oss i intervjuerna. Handelsbanken och SEB har 

varit tydliga med att de upplever en sträng konkurrenssituation och att denna inte 

förändrats nämnvärt sedan finanskrisen. Mikael Carlsson från SEB har utmärkt sig 

genom att poängtera att konkurrensen inte är sträng på en nationell basis. Han berättade 

dock att det kan förekomma stora lokala skillnader i konkurrenssituationen. Våra fynd 

säger att det inte är en särskilt sträng konkurrenssituation. Denna har dock förbättrats 

sedan 2005. Därför stämmer inte bankernas uttalanden om att konkurrenssituation inte 

förändrats nämnvärt sedan finanskrisen. Våra data visar att deras utlåningsvolymer har 

ökat markant men i förhållande till den totala utlåningsvolymen har de tappat 

marknadsandelar. Den bank som utmärker sig är SEB, de har ökat sina marknadsandelar 

från 14,7 procent år 2005 till 16 procent år 2011. Detta överrensstämmer med intervjun 

vi gjorde med Lars Backlund, han berättade att SEB gått ut hårt på bolånemarknaden 

och tagit marknadsandelar. Den bank som tappat störst marknadsandel är Swedbank. År 

2005 hade de 30 procent och 2011 hade de 26 procent.  

Axelsson et al. säger att företag vid en oligopolsituation kan styra varuproduktionen på 

marknaden och där igenom påverka marknadspriset (1998, s. 251). Våra fynd visar att 

konkurrenssituationen inte är särskilt sträng på bankmarknaden samt att den i huvudsak 

styrs av fyra aktörer. Vår analys av detta är att bankerna kan påverka 

utlåningsvolymerna på marknaden och där igenom priset på kapital. Piloff & Rhoades 

(2002, s. 81) finner att marknadens koncentration är positivt korrelerat med bankernas 

utlåningsräntor och deras marginaler. Våra data visar att konkurrenssituationen 

förbättrats på bankmarknaden den senaste tiden. Samtidigt visar de data vi hämtat från 

årsredovisningarna från respektive bank att marginalen på utlåningen minskat under 

samma tid. Detta stämmer överrens med Piloff & Rhoades forskning. Jämför man 

istället konkurrenssituationen med de bruttomarginalsiffror vi fick från Riksbanken ser 

vi en helt annan situation. Det visar att bruttomarginalen ökat under samma tid som 

konkurrensen förbättrats. Detta är intressant och motsäger Piloff & Rhoades (2002, s. 

81). Detta har dock en extern förklarade faktor som kan förklara delar av denna ökade 

bruttomarginal och det är att Basel III kräver att bankerna måste ha högre kapitalnivåer. 

För att behålla samma avkastning i relation till eget kapital måste de därför öka sina 

marginaler.  

Våra data visar dock att storbankerna tappat marknadsandelar sedan 2005, detta innebär 

att andra aktörer tar marknadsandelar. Hannes från Riksbanken förklarar detta med att 

SBAB introducerades under 2004-2005 och att de tog en hel del kunder från de andra 

storbankerna. Per-Olov från Nordea berättar i intervjun hur Nordea upplever att kunder 

numera går till fler banker och tar offerter för att sedan välja det bästa erbjudandet. Det 
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innebär att bankerna inte kan ha en obegränsat hög ränta, det skulle innebära att 

kunderna väljer att gå till någon annan bank. Detta tyder på att konsumenternas 

medvetenhet ökat. Det tyder också på att bankernas möjlighet att påverka bankräntorna 

försämrats då flera kunder skulle välja att lämna om bättre ränta erbjuds någon 

annanstans. Hanna berättar att Finansinspektionen inte arbetar med att analysera 

konkurrensen inom bankmarknaden. Hon berättar däremot att Finansinspektionen 

utbildar konsumenter vilket ska resultera i att minska konsumenternas 

informationsunderläge gentemot banker och andra finansiella institut. Detta är något 

som hon anser förbättra konkurrensen då konsumenterna får en förståelse för hur 

räntesättningen går till samt att de på grund av detta vågar ställa krav på bankerna. Detta 

är en bidragande faktor till Per-Olovs observation om att kunder går till flera banker för 

att sedan välja det bästa erbjudandet.  

Leuvensteijn et al. finner att konkurrenssituationen är korrelerad med prissättningen på 

utlåningsräntor (2008, s. 9). Våra data visar att räntenettot ökat sedan 2002. Dessa data 

visar dock att utlåningsvolymen under samma period ökat i en större utsträckning för 

storbankerna. Swedbank utmärker sig genom att ha sänkt sitt räntenetto men under 

samma tid utökat sin utlåningsvolym ordentligt. Problematiken med dessa siffror är att 

vi inte haft tillgång till dessa för alla år för alla bankerna. Därför kan jämförelsen mellan 

bankerna vara problematisk under vissa år. De data vi haft stämmer dock överrens med 

de fynd Leuvensteijn gör (2008, s. 9). Räntemarginalerna på alla existerande lån verkar 

ha minskat sedan 2002, under samma period som konkurrensen förstärkts inom 

banksektorn. 2005 förändrade alla storbankerna sin redovisningsstandard för att följa 

IAS 39. Det innebar en förändring i hur bankerna redovisar finansiella tillgångar och 

skulder. Detta kan vara en anledning till varför marginalerna sjunkit. Dock sjönk 

marginalerna såväl innan som efter införandet av IAS 39. Via årsredovisningarna från 

bankerna hade vi endast tillgång till data fram till 2011 men tack vare Riksbanken och 

Finansinspektionen fick vi tillgång till data för 2012. Denna visar att bruttomarginalen 

på nyutgivna bostadslån ökat ordentligt sedan finanskrisens utbrott. Den största 

ökningen har dock skett mellan 2011 och 2012, under perioden vi ej hade tillgång till 

annan data från storbankerna. Den data vi fick tillgång till genom Riksbanken och 

Finansinspektionen behandlar endast nyutgivna bolån medan den data vi hämtat från 

årsredovisningar behandlar alla existerande bolån. Detta är en förklarande faktor till 

varför dessa siffror skiljer sig åt i den utsträckning de gör.  

Skulle vi använda oss av Four-Firm Concentration Ratio (CR4) som summerar de fyra 

marknadsledarnas marknadsandelar skulle det visa att storbankerna tillsammans har en 

marknadsandel på 82,1 procent år 2011. Detta visar precis som HHI att den svenska 

bankmarknaden har en bristande konkurrens. Dock är denna beräkningsmetod extremt 

förenklad och något missvisande då den inte tar hänsyn till storleken av enskilda 

bankers marknadsandelar. Ett företag skulle kunna ha 50 procent av marknaden medan 

resterande har 32,1 procent tillsammans. Detta skulle ge samma resultat om vi använt 

CR4. Därför anser vi att man inte bör lägga för stor vikt vid just denna siffra.  

6.4 Regelverk 

Miller & Modiglianis teorem säger att värdet på företaget inte påverkas av dess 

sammansättning av eget kapital och skulder (Ogden et al., 2003, s. 30). Vidare säger 

teoremet att avkastningskravet är positivt korrelerat med skuldsättningsgraden. Ett 

högre kapitaltäckningskrav leder till en lägre skuldsättningsgrad för bankerna. Detta 

teorem säger att det i sin tur bör leda till att avkastningskravet sänks då bankerna blir 

mer säkra. Detta överrensstämmer med de uttalanden Anders Borg gjort om att 
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aktieägarna ska stå för en del av kostnaden för de ökade kapitaltäckningskraven. Våra 

intervjuer med storbankerna har dock visat att detta inte är fallet, Lars från 

Handelsbanken ifrågasatte varför aktieägarna ska stå för kostnaden för 

kapitaltäckningskravet då aktieägarna står för den yttersta risken. Det självklara svaret 

bör vara att bankerna blir mindre riskfyllda och därmed kan inte extremt höga 

avkastningskrav rättfärdigas. Både Hanna och Hannes motsäger bankerna och anser i 

enlighet med författarnas åsikter att aktieägarna bör sänka sitt avkastningskrav med en 

lägre skuldsättningsgrad. Lars från Handelsbanken har rätt i att aktieägarna utsätts för 

den yttersta risken då de får tillbaka sin investering sist vid en eventuell konkurs. Det 

faktum att denna risk blir mindre vid en lägre skuldsättningsgrad återstår dock och 

därför bör deras avkastningskrav sänkas vid en lägre skuldsättningsgrad. 

Avkastningskravet bör stå i relation till den risk företaget är utsatt för. Bankernas 

representanter har dock sagt att kapitaltäckningskravet på sikt bör leda till en säkrare 

banksektor och vår tolkning av detta är att det bör leda till ett lägre avkastningskrav på 

längre sikt. Det överrensstämmer med VanHooses påstående om att 

kapitaltäckningskravet på lång sikt bör leda till en säkrare bankmarknad (2007, s. 3694).  

Våra data stämmer väl överrens med forskningen som säger att ett höjt 

kapitaltäckningskrav på kort sikt kommer att leda till minskad utlåning och högre 

utlåningsräntor (VanHoose, 2007, s. 3694: Haubrich & Wachtel, 1993, s. 6: Jackson, 

1999, s. 2: Elliott, 2009, s. 1). Vår åsikt är att det tar tid innan det högre 

kapitaltäckningskravet får önskad effekt och gör bankerna säkrare. Därför kommer 

bankerna på lång sikt överrensstämma med Miller & Modiglianis teorem och 

avkastningskravet bör sjunka. 

Införandet av Basel III kommer inte bara medföra ett ökat kapitaltäckningskrav, det 

medför även krav på stabil finansiering i form av Net Stable Funding Ratio. Giordana & 

Schumacher konstaterade att införandet av NSFR kommer att ha en större effekt för de 

banker som har ett stort behov av långsiktig finansiering (2011, s. 9). Detta stämmer väl 

överrens med de fyra storbankerna då de har en stor andel bolån. Dessa bolån behöver 

nu finansieras uteslutande på lång sikt. Detta betyder att bankerna antingen kan reducera 

sin utlåning eller att de kan förändra sin finansieringsstruktur för att tillmötesgå de nya 

kraven. Denna förändring har medfört ökade kostnader för bankerna enligt våra 

intervjuer. Ökade kostnader för bankerna brukar betyda ökade kostnader för bankernas 

kunder. Övergången till långsiktig finansiering har redan startat enligt våra 

respondenter, detta borde innebära att ränteökningen på grund av den förändrade 

finansieringsstrukturen redan skett. Därför bör denna förändring inte resultera i någon 

ytterligare ökning av utlåningsräntorna.   

6.5 Sammanfattande analys 

Efter att vi genomfört våra intervjuer konstaterade vi att det inte existerade några större 

skillnader mellan de olika bankernas svar. De skillnader vi upptäckt berodde snarare på 

respondenternas kunskaper inom området än några skillnader mellan bankerna. De 

kvantitativa data som vi samlat in visar samma sak, att det inte existerar några större 

skillnader mellan bankerna. Detta tyder på att våra resultat inte skulle förändrats 

nämnvärt av att få göra en intervju med Swedbank. Då Basel III i huvudsak berör de 

svenska storbankerna kommer våra resultat inte vara applicerbara på mindre banker. 

Den största skillnad vi upptäckte mellan bankernas, Riksbankens och 

Finansinspektionens svar är att bankerna anser att aktieägarna inte ska stå för kostnaden 

för det ökade kapitaltäckningskravet. Riksbanken och Finansinspektionen anser istället 

att avkastningskravet från aktieägare bör sänkas och därmed bör åtminstone en del av 
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kostnaden läggas på aktieägarna. Som det ser ut idag blir bankerna mer säkra med det 

högre kapitaltäckningskravet men aktieägarna kräver fortfarande samma avkastning.   

Vi har illustrerat hur våra faktorer påverkar bankernas utlåningsränta nedan. De olika 

delarna indikerar en påverkan på räntesättningen men denna påverkan är inte 

proportionellt rätt. Vi har valt att konstruera modellen på detta sätt för att förenkla 

illustrationen över hur räntesättningen går till. Reporäntan hade större effekt på 

bankernas utlåningsräntor innan finanskrisen vilket vi illustrerat genom en större ruta. 

 

 

 

 

 

Vidare visar nästa modell hur en finansiell kris påverkar faktorerna och där genom 

bankernas utlåningsräntor. Precis som i första modellen är de olika faktorernas effekter 

inte proportionella. De breda pilarna visar hur faktorernas påverkan förändrats sedan 

finanskrisen 2007. Våra fynd tyder på att en finansiell kris leder till att nya regelverk 

implementeras. Dessa regelverk tenderar att öka bankernas kostnader genom ökade 

kapitaltäckningskrav. Efter finanskrisen har ett utkast på Basel III konstruerats. Basel III 

medförde även ett nyckeltal, Net Stable Funding Ratio, som inneburit förändrad 

finansieringsstruktur för bankerna. Detta har varit en stor kostnadsökning för bankerna 

vilket bidragit till en ökad skillnad mellan reporäntan och bankernas utlåningsräntor. 

Finansiell kris tenderar också att leda till att volatiliteten på marknaden ökar. En ökad 

volatilitet innebär en ökad risk på marknaden vilket i sin tur också leder till en ökad 

finansieringskostnad för bankerna. Detta har illustrerats i uppsatsen genom TED-spread, 

LIBOR-OIS spread och EURIBOR-OIS spread. Dessa diagram har tydligt visat att 

kostnaden för att låna pengar mellan banker ökat. Finansiell kris leder till att 

Riksbanken sänker reporäntan för att stimulera ekonomin. Traditionellt har det inneburit 

en proportionell sänkning i bankernas utlåningsränta. Våra data har dock visat att 

bankerna inte längre finansierar sig till reporäntan och därför har denna inte minskat 

proportionellt. Konkurrensen har enligt våra data förbättrats sedan 2005. Vi finner dock 

att förändringen sker på ett liknande sett mellan 2005 till 2008 som 2008 till 2011. Vår 

teori säger att en högre konkurrens leder till en lägre ränta. Detta bör därför inte vara en 

förklarande faktor till varför skillnaden mellan reporäntan och bankers utlåningsräntor 

ökat.  

 

 

 

 

Figur 20 bankernas utlåningsräntor under finansiell kris 

Figur 19 bankernas utlåningsräntor 
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Vår intervju med Hannes och Hanna visar att bankerna ökat sina bruttomarginaler på 

bostadsutlåning. Anledningen till detta är att avkastningen för bankerna mäts i relation 

till eget kapital. När kapitaltäckningskravet ökar måste bankerna ha en större del eget 

kapital i relation till deras utlåning. Behåller då aktieägarna samma avkastningskrav i 

relation till eget kapital måste bankerna öka sin bruttomarginal för att behålla samma 

avkastning i relation till eget kapital. Detta är besynnerligt då ett högre 

kapitaltäckningskrav leder till en säkrare bankmarknad. En säkrare bankmarknad leder i 

sin tur till mindre risk för aktieägare och därför bör även deras avkastningskrav 

minskas. Som det ser ut i dagens läge verkar bankens kunder få stå för större delen av 

de ökade kostnader som bankerna har i och med det ökade kapitaltäckningskravet. 

Samtidigt ska man komma ihåg att bruttomarginalen faktiskt inte är hög i ett historiskt 

perspektiv utan det har endast återkommit till nivåer vi såg under tidigt 2000-tal. Att vi 

ska få se samma bruttomarginal som innan Basel III:s krav blev publicerade är 

osannolikt. Dock anser vi författare att aktieägarnas avkastningskrav bör sjunka och 

därmed bör även bruttomarginalen på bolån sjunka. Kostnaden för det ökade 

kapitaltäckningskravet bör inte endast ligga på bankernas kunder utan det bör delas 

mellan aktieägare, kunder och bankerna själva.  
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7. Slutsats och förslag till vidare forskning 

I detta kapitel har vi dragit slutsatser utifrån analysen. Vidare vill vi besvara vår 

frågeställning. Vi har till sist avslutat med förslag till vidare forskning. 

7.1 Slutsats 

Skillnaden mellan reporäntan och bankernas utlåningsräntor har fått mycket 

uppmärksamhet i media. Detta var en bidragande faktor till varför vi valde att skriva om 

detta. Våra fynd visar att skillnaden blivit större de senaste tio åren, precis som media 

rapporterar om. Vidare visar våra fynd att anledningen till detta är att bankerna inte 

längre finansierar sig med reporäntan. Detta är en produkt av Net Stable Funding Ratio 

som träder i kraft i samband med Basel III. Basel III är i sin tur en produkt av 

finanskrisen 2007. Våra respondenter och diagram visar att de marknadsmässiga 

riskerna ökat. Detta är också ett direkt resultat av finanskrisen. Våra fynd visar också att 

bankerna ökat sin bruttomarginal på nyutgivna bostadslån. Vår frågeställning lyder: 

Hur förändras faktorerna som påverkar bankernas räntesättning i en period av 

finansiell kris? 

Grunden till varför skillnaden mellan reporäntan och utlåningsräntorna ökat är därför 

finanskrisen enligt sammanfattningen ovan. Finanskrisen resulterade i att regelverket i 

form av Basel II reviderades och ett utkast till Basel III presenterades, vilket i sin tur 

förändrade bankernas finansieringsstruktur. En finansiell kris har en tendens att leda till 

ökade risker på marknaden eller åtminstone att risker blir mer uppmärksammade. Ökade 

risker leder till att kostnaden för att låna pengar ökar. Det vi författare ifrågasätter är att 

aktieägarnas avkastningskrav inte sjunkit och inte ser ut att sjunka den närmaste tiden. 

Vi författare anser att detta bör sjunka i och med att bankerna blir säkrare på grund av 

det ökade kapitaltäckningskravet. Man kan därför ifrågasätta att hela kostnaden ska 

åläggas kunderna. Denna ökade kostnad bör snarare delas mellan aktieägare, kunder och 

bankerna själva. Det är dock tidigt att avgöra huruvida alla kostnader av den förändrade 

finansieringsstrukturen har lagts på kunderna. I och med att Basel III implementeras 

fullt ut kommer marknaden bli säkrare och stabilare och då kommer förhoppningsvis 

kostnaden av de höjda upplåningskostnaderna fördelas. 

Konkurrensen har en liknande trendförändring mellan 2005 till 2008 som 2008 till 

2011. Detta visar att en liknande förändring skett före finanskrisen såväl som under 

finanskrisen. Våra data tyder på att finanskrisen inte haft någon speciell påverkan på 

konkurrensen. Konkurrensen förstärktes även innan finanskrisen och därför kan vi inte 

dra slutsatsen att detta är någonting som beror på finanskrisen. Våra respondenter 

berättade dock hur kunderna blivit mer medvetna och jämför erbjudanden från bankerna 

på ett mer kritiskt sätt än innan finanskrisen. Detta kan vara ett resultat av den 

uppmärksamhet räntesättningen fått i media. Vilket i sin tur kan vara en effekt av 

finanskrisen 2007.  

En period av finansiell stress har en tendens att leda till en osäker finansiell marknad 

och därför införandet av nya regelverk. Detta är ett återkommande fenomen och 

finanskrisen var inget undantag. Finanskrisen ledde till en ökad marknadsoro och därför 

har bankernas upplåningskostnader ökat. Samtidigt har ett nytt regelverk i form av 

Basel III och likviditetstalet NSFR inneburit ännu dyrare finansieringskostnader för 

bankerna. Konkurrensen verkar dock inte ha någon koppling till krisen då den 

förändrades på ett liknande sätt innan finanskrisen. Förklaringen till de ökade räntorna 

är därför huvudsakligen den förändrade finansieringsstrukturen som är ett resultat av 
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finanskrisen men även den ökade risken som marknaden upplever inom finanssektorn. 

Nästa kris kommer antagligen leda till att regelverken blir reviderade. Problematiken 

med regelverken är att den finansiella marknaden ständigt utvecklas och reglerna tar 

hänsyn till saker som redan hänt. Därför kan det vara svårt att förutse vad som behöver 

regleras. 

Vi anser att Anders Borgs uttalanden om att bankerna bör sänka sina utlåningsräntor när 

reporäntan sänks är underliga. Han är förhoppningsvis insatt i hur det nya regelverket 

fungerar och att bankerna måste finansiera sig på längre löptider idag. När vi startade 

med att skriva uppsatsen höll vi med Anders Borgs uttalanden om att bankernas 

utlåningsräntor bör sänkas när reporäntan sänks. Vi har ändrat åsikt allteftersom arbetet 

fortskridit. Våra data har visat att reporäntans koppling till övriga marknadsräntor har 

försämrats. Främst på grund av den förändrade finansieringsstrukturen som Net Stable 

Funding Ratio medför. Anders Borg har dock en poäng när han säger att bankerna bör 

sänka sina utlåningsräntor. Vi anser inte att det är på grund av att reporäntan sänks då 

bankerna inte längre finansierar sig till denna ränta. Det är snarare att avkastningskravet 

från aktieägare bör sänkas på grund av att bankmarknaden blir säkrare.  

Då kriser tenderar att ha liknande attribut anser vi att vår uppsats kommer att hjälpa 

marknadens aktörer nästa gång en kris uppkommer. Per-Olov från Nordea berättade i 

vår intervju att kriser beror på spekulation. Vad det spekuleras i nästa gång är omöjligt 

att svara på. Men om banksektorn är säkrare vid nästa kris borde inte samma problem 

uppstå i samma utsträckning. Våra diagram över de olika spridningarna visar att 

förtroendet för bankerna har sjunkit rejält under finanskrisen. En säkrare bankmarknad 

borde leda till att förtroendet för bankerna återkommer. Det bör i sin tur leda till att 

likviditetsåtkomsten vid nästa kris inte stryps på samma sätt som det gjort under 

finanskrisen. Vi anser också att kunder med förståelse för hur räntesättningen går till 

samt förändras under en kris kommer att öka förtroendet för bankerna.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det vore av intresse att göra en ny studie om ett antal år som undersöker 

huruvida Basel III fick de effekter det var tänkt att få. Det vill säga att göra 

bankmarknaden mer säker vilket borde leda till ett lägre avkastningskrav. Det vore även 

intressant med en studie om hur amorteringskrav skulle påverka bankernas 

utlåningsräntor efter införandet av Basel III.  

Vidare vore det intressant att undersöka aktieägarnas syn på kapitaltäckningskravet samt 

det avkastningskrav de ställer på bankerna. Varför detta inte sjunker i och med att 

bankerna blir säkrare när kapitaltäckningskravet ökar. Vi skulle föreslå en mer 

omfattande kvantitativ studie där man undersöker olika aktieägares syn på detta.  
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