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Question:  How has the latest financial crisis and international frameworks 

affected mortgage rates of Swedish and Danish banks? 

 

Purpose:  The purpose of this paper was to examine the impact of the recent 

financial crisis and international frameworks on mortgage rates of 

Swedish and Danish banks. The study also examines similarities 

and differences between different types of banks and between the 

short and long-term mortgage rates.  

 

Method: The authors have chosen to use a qualitative method with a 

deductive approach for the thesis. The interviews were conducted 

with employees from a number of carefully selected banks in order 

to get a comprehensive view of the study area. Respondents were 

able to discuss about the study area, to the certain extent freely, in 

order to achieve well-defined results.  

 

Result:  The result of this study shows that the Swedish and Danish banks 

have a positive attitude towards the implementation of Basel III 

and that they believe the new regulation will contribute to a more 

stable financial market. The banks funding costs have increased 

after the recent financial crisis. The financing of the bank’s 

operations have also become longer which makes it more 

expensive to operate. 

 



Sammanfattning 

 

Titel:  Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på 

bolåneräntor. 

Nivå:   Magisteruppsats (30 hp), Internationellt företagande  

Författare:   Orhan Agaev & Niklas Lindberg 

Handledare:  Cheick Wagué 

Datum:   Stockholm, Juni 2012 

 

Frågeställning: Hur har den senaste finanskrisen och de internationella ramverken 

påverkat de svenska respektive danska bankernas bolåneräntor?    

 

Syfte:  Syftet med studien var att undersöka vilken inverkan den senaste 

finanskrisen och de internationella ramverken har haft på de 

svenska respektive danska bankernas bolåneräntor. Studien 

eftersträvade även att undersöka vilka likheter och skillnader som 

finns mellan olika typer av banker samt mellan de korta respektive 

de långa bolåneräntorna.  

 

Metod:  Författarna valde att använda sig av en kvalitativ metod med en 

deduktiv ansats som tillvägagångssätt. Det genomfördes 

kvalitativa intervjuer med personer vid ett antal noga utvalda 

banker för att ge en så bra och detaljerad bild som möjligt av 

problemområdet. Respondenterna fick stort utrymme att föra sina 

egna diskussioner för att vidare mynna ut i väldefinierade resultat. 

 

Resultat:  Resultatet av denna studie visar att svenska och danska banker är 

positivt inställda till införandet av de nya bestämmelserna och tror 

att det kommer bidra till en stabilare marknad. Finanskrisen har 

lett till att bankernas finansieringskostnader har ökat liksom 

användandet av ränteswappar. Bankerna finansierar även sin 

verksamhet på längre sikt vilket gör att den blir dyrare att bedriva.  

 



Förord 

 

Författarna vill rikta ett stort tack till de respondenter som har ställt upp på intervjuer och 

gjort det möjligt att genomföra denna studie. Dessutom vill författarna tacka handledaren för 

uppsatsen, Cheick Wagué, som har givit värdefull vägledning under arbetets gång och 

möjliggjort avslutandet av denna studie på ett korrekt vis. Slutligen vill författarna även tacka 

de opponenter som har bidragit med värdefull kritik under arbetets fortlöpande. 
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Index – Begreppsdefinitioner 

Bailout   En situation där en finansiell institution som riskerar konkurs, 

likvidation eller avveckling får en nyinjektion av likvida medel. 

Basel I   Internationellt ramverk om kapitalhantering och standarder. 

Basel II  Internationellt ramverk för kapitaltäckning som syftar till att 

stabilisera det finansiella banksystemet.  

Basel III  Internationellt ramverk för mätning, standardisering och 

övervakning av likviditetsrisker. 

Bostadsbubbla  Övervärderad fastighetsmarknad med för högt prissatta fastigheter.  

BNP  Sammanlagda värdet av ett lands produktion av varor och tjänster 

under en viss tidsperiod.  

Dagslåneränta  Marknadsränta från en dag till en annan. 

Depositränta  Priset på lån mellan banker på korta löptider.  

Emittent   En institution som ger ut ett värdepapper. 

Finanskris  Ekonomisk kris som drabbat större delen av världen från mitten av 

2008, framförallt relaterad till marknaden för bostadslån. 

Högkonjunktur  Period med hög sysselsättning och investeringsvilja samt stigande 

priser.  

Inflation  Ökning av den allmänna prisnivån med stigande priser på varor 

och tjänster.  

Interbankmarknad  Begrepp som sammanfattar bankernas utlåning mellan varandra 

som möjliggör ett likviditetsflöde mellan banker till en låg ränta.  

Kapitaltäckningsgrad  Andel eget kapital banken håller jämfört med dess riskvägda 

tillgångar.  

Nischbank   En bank som specialiserat sig endast på vissa banktjänster. 

Reporänta  En ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på 

sju dagar.  

Ränteswap  Ett avtal där två aktörer avtalar att under en bestämd tidsperiod 

utbyta ränteflöden med varandra. 

Spread   Skillnaden mellan två värden. 

Storbank En bank som innehar en stor marknadsandel och erbjuder alla 

typer av finansiella tjänster.  

Subprimelån   Lån som riktar sig till mindre kreditvärdiga låntagare.  

Tillsynsmyndighet   En myndighet som övervakar en verksamhet.  
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

Det inledande kapitlet ger läsaren en bakgrund till ämnet i stort och det problem som studien 

har valt att undersöka. Läsaren ges även information om vad syftet med studien är samt vilka 

avgränsningar som har gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Bolånemarknader har kommit i fokus världen över efter den senaste finanskrisen och det är 

tydligt att bolånen förutom att påverka bostadsmarknaden även har stora effekter på den 

finansiella stabiliteten. Det går att konstatera att bolånemarknader är tätt sammanflätade med 

andra marknader och det är uppenbart att det kan vara riskfyllt att äga och belåna sin bostad 

(Statens bostadskreditnämnd, 2011).  

 

En blomstrande bostadsmarknad som följs åt av en tillbakagång har förknippats med 

finansiell instabilitet och betydande kostnader för ekonomier i många länder genom åren 

vilket återspeglar vikten av bostadssektorn. Effekterna av dessa svängningar, som har lett till 

omfattande finansiell instabilitet, skiljer sig åt mellan olika länder vilket hör ihop med hur 

deras bostadsfinansiering är uppbyggd. Det har även visat sig att det finns en tydlig koppling 

mellan en hög belåningsgrad och kraftigt stigande huspriser (IMF, 2011). 

 

I diagram 1 i bilagan återspeglas de skillnader som finns i belåningsgrad mellan ett antal 

länder där Danmark är högst belånat och Sverige ligger långt ifrån toppen men däremot har en 

hög skuldtillväxt vilket är oroväckande. Det är tydligt att utvecklingen på bostadspriserna och 

hushållens skuldsättning är två betydande faktorer till varför vissa länder har drabbats hårdare 

än andra (Statens bostadskreditnämnd, 2011). En bild av hur finansieringsstrukturen såg ut i 

olika länder år 2009 framgår i tabell 1 i bilagan.   

 

Människor har olika bostadsbehov beroende på vilken livsfas de är inne i vilket gör att ett 

ägande av en bostad värderas olika högt av olika personer. För många inger ägandet en känsla 

av trygghet och frihet att själv kunna bestämma över bostaden. Det kan även vara det enda 
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alternativet för vissa i och med att tillgången till hyresrätter på svenska tillväxtorter är 

otillräcklig. Det finns emellertid flera risker kopplade till att äga sin bostad som vi har fått se 

exempel på under finanskrisen. Det är tydligt att hushållens kostnader påverkas radikalt om 

det sker stora prisförändringar på bostadsmarknaden och som vi har sett i flera länder får detta 

efterverkningar för hela ekonomier om många hushåll drabbas av ökade kostnader (Statens 

bostadskreditnämnd, 2011). 

 

Köpet av en bostad är det dyraste förvärvet i livet för många hushåll och bostadslånen är 

således en viktig del av hushållsekonomin. Belånande hushåll bär en ränterisk, som i sin tur 

kan påverka både hushållens betalningsförmåga och bostadspriserna i stort. En väl fungerande 

bolånemarknad är en förutsättning för att bostadsmarknaden ska kunna drivas utan problem. 

Om bolånemarknaden fungerar dåligt kan det få stora negativa sociala och ekonomiska 

konsekvenser (ibid). 

 

De svenska hushållen har fått en ökad känslighet för räntor och tillgångspriser jämfört med 

tidigare i och med att både tillgångar och skulder har ökat i relation till hushållens inkomster. 

När hushållen numera i allt större utsträckning tar rörliga lån påverkas deras köpkraft direkt 

av en ökning av räntan. Detta kan få efterverkningar för den framtida konsumtionen och 

därmed för konjunkturutvecklingen i stort. Fallande huspriser är också en bidragande orsak 

till att hushållens förmögenhet minskar. Om bostadspriserna skulle falla och räntorna stiga 

skulle detta följaktligen få större genomslag än tidigare på hushållens köpkraft och därmed 

också på konsumtionen och sparandet (Nyberg, L., Sveriges Riksbank, 2004). 

 

I Danmark till skillnad från i Sverige är situationen mer oroande då hushållens belåningsgrad 

är mycket hög. Dessutom har andelen rörliga lån ökat under de senaste åren samtidigt som 

amorteringsfria lån är vanligt förekommande. Alla dessa faktorer har gjort att danskarna är 

väldigt räntekänsliga. Under krisen föll också de danska bostadspriserna kraftigt och utbudet 

av bostäder är stort vilket gör situationen mer bekymmersam (Statens bostadskreditnämnd, 

2011).   

 

1.2 Problemdiskussion 

År 2008 bröt en finansiell kris ut i världen som främst bottnade sig i att bank- och 

kreditväsendet under en längre tid misskött sin utlåning till hushåll. Detta genom att de var 

alltför generösa med att låna ut pengar till personer som inte var lämpade till att få lån utifrån 
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deras levnadsstandard. En starkt bidragande orsak till den ökade utlåningen var att 

centralbanker världen över, främst den amerikanska, höll sina styrräntor på en låg nivå. Detta 

gjorde de för att på så sätt få fart på ekonomin igen efter den föregående ekonomiska krisen 

som rörde IT- och telekombranschen i början på 2000-talet. Anledningen till styrräntornas 

nivå låg i att inflationen inte sågs som ett lika stort problem längre. Förklaringen till detta var 

den ökade globaliseringen i världen som ledde till att konkurrenssituationen ökade och att 

priserna på olika varor på så sätt hölls nere (Gualandri, E., m.fl., 2008). 

 

Utöver de låga styrräntorna som gjorde det mer förmånligt att ta lån fördes det även en politik 

i USA som gick ut på att underlätta för dem personer som inte var berättigade att få vanliga 

lån att ändå kunna få låna pengar. I samband med detta tillkom en rad nya instrument som på 

olika sätt paketerade högrisklån tillsammans med säkrare fordringar som till exempel 

statsobligationer vilket gjorde det lättare att sälja dessa vidare till investerare. Denna lösning 

fungerade så länge som den amerikanska ekonomin gick bra, bolånetagarna hade jobb och 

priserna på deras hus som stod som säkerhet för lånen steg. När det ekonomiska läget 

försämrades ledde dock det nya systemet till stora problem som spreds världen över då 

paketlösningarna såldes vidare flera gånger om. Systemet bidrog till en ökad osäkerhet kring 

hur olika banker handlade och vad de hade för tillgångar. Detta tillsammans med att den stora 

banken Lehman Brothers gick i konkurs skakade om ekonomin rejält och minskade olika 

bankers vilja att låna ut pengar sinsemellan. Missbruket av lånegivningen och de stigande 

fastighetspriserna var inte ett specifikt fenomen i USA utan förekom också i Europa även om 

den amerikanska marknaden drabbades värst av problemen (Gualandri, E., m.fl., 2008). 

 

De svenska bankernas verksamhet styrs i hög grad av hur Sveriges Riksbank bedömer att det 

ekonomiska läget är i landet för tillfället och vilken reporänta som utifrån detta bör gälla. 

Reporäntan är ett av de verktyg som Riksbanken kan använda sig av för att styra utvecklingen 

i den svenska ekonomin i en tillfredställande riktning. Bankerna väger sedan in den aktuella 

nivån på reporäntan när de fastställer sina egna räntenivåer till kunderna (Sveriges Riksbank, 

2007). 

 

Att bankernas räntenivåer är högre än reporäntan är allmänt känt men när storleken på gapet 

mellan de båda räntorna ökar leder det ofta till en debatt bland experter och allmänheten. För 

kunderna kan ofta bankernas räntor vara helt avgörande för om en affär är möjlig att 

genomföra eller inte. Detta då de självklart måste ha råd att betala den nuvarande räntan och 
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helst även ha en buffert för eventuella ränteökningar som kan drabba dem med en rörlig ränta. 

Kunder som lånat pengar till en fast ränta är medvetna om vilka kostnader de kommer att 

drabbas av under lånets löptid medan de med rörlig ränta lever i ovisshet då den ekonomiska 

utvecklingen styr bankernas räntenivåer (ibid). 

 

När Riksbanken väljer att lägga reporäntan på en låg nivå för att på så sätt stimulera 

ekonomin och försöka få till en ökad konsumtion samt ett minskat sparande i landet leder 

höga räntenivåer hos bankerna till att effekterna av denna aktion minskar. En låg reporänta 

uppvisas i svåra ekonomiska tider då befolkningen har det knapert vilket ytterligare spär på 

missnöjet hos bankernas kunder om de samtidigt har höga räntenivåer att ta hänsyn till. Detta 

bromsar den ekonomiska utvecklingen i landet då medborgarna har mindre pengar kvar att 

lägga på konsumtion efter att de har betalat sina räntekostnader vilket inte hjälper till att öka 

sysselsättningen och landets BNP. Höga bolåneräntor kan vara ett hot mot den ekonomiska 

utvecklingen på sikt då unga människor saknar de ekonomiska muskler som krävs för att ha 

råd att flytta till platser där jobben finns (Statens bostadskreditnämnd, 2011). Nivån på 

bolåneräntorna är därför ett mycket intressant fenomen att studera då det både är omdebatterat 

och påverkar många människor i vårt samhälle. I och med detta är det även intressant att se 

hur denna nivå har förändrats, om den nu har det, efter den senaste finanskrisen och hur de 

ramverk som följt med krisen har inverkat på bankernas bolåneräntor.  

 

Efter finanskrisen satte finansinstitutioner och tillsynsmyndigheter världen över igång ett 

omfattande arbete för att skärpa kraven på hur bankerna ska bedriva sin verksamhet. Detta 

mynnade ut i det internationella ramverket Basel III som har påverkat banksektorn och ställer 

krav på att bankerna drivs på ett hälsosamt sätt och inte skuldsätter sig i samma utsträckning 

som tidigare har varit fallet. Ramverket har utvidgats mer och mer med tiden och kraven har 

stramats åt, inte minst efter finanskrisen och dess stora skadeverkningar. Eftersom ramverket i 

stor utsträckning påverkar bankerna i deras verksamhet är det intressant att studera hur pass 

stor inverkan som det har haft på just den delen som utgörs av bolån (Sveriges Riksbank, 

2011). För bolånetagarna har införandet av bolånetaket haft en inverkan på deras möjligheter 

att skaffa en bostad idag då de som mest får låna upp till 85 procent av bostadens 

marknadsvärde (Finansinspektionen, 2010). 

 

Den danska marknaden skiljer sig åt jämfört med den svenska och ses av många som en 

idealmarknad för hur bolånemarknaden ska fungera. Speciellt för den danska marknaden är att 
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det finns en direkt koppling mellan bolånen och hur de finansieras på obligationsmarknaden 

vilket möjliggör för hushållen att förtidsinlösa sina bolån. Bolånetagarna har chansen att köpa 

tillbaka sin bostadsskuld, det vill säga obligationen, till ett belopp som motsvarar det 

nominella värdet eller marknadsvärdet, om det skulle vara lägre. Matchningen av bolånen 

administreras av hypoteksinstituten som agerar som mellanhänder på den danska marknaden 

och ser till att löptid, räntor och avbetalningsprofil passar ihop. De bär ingen marknadsrisk i 

och med att hushållens lånevillkor bestäms först när obligationen är såld och räntan fastställd. 

Det danska systemet skiljer sig åt jämfört med det svenska på så sätt att villkoren för 

förtidsinlösen och återköp av underliggande lån är både tydliga och mycket gynnsamma. 

Vilket pris som gäller vid återköp bestäms objektivt på kapitalmarknaden till skillnad från i 

Sverige där det existerar ett visst tolkningsutrymme för prissättning (Statens 

bostadskreditnämnd, 2010). 

 

För att få en ökad förståelse till varför situationen ser ut som den gör i dagsläget och kan 

komma att se ut i framtiden fann författarna det intressant att studera hur några av de 

bakomliggande faktorerna har påverkat bankernas bolåneräntor. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur har den senaste finanskrisen och de internationella ramverken påverkat de svenska 

respektive danska bankernas bolåneräntor?  

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka vilken inverkan den senaste finanskrisen och de internationella 

ramverken har haft på de svenska respektive danska bankernas bolåneräntor. Studien 

eftersträvar även att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan olika typer av 

banker samt mellan de korta respektive de långa bolåneräntorna.  

 

1.5 Avgränsning 

Studien undersöker inte hur det ser ut och har sett ut för hela banksektorn utan fokuserar på ett 

urval av banker i Sverige respektive Danmark. Studien behandlar inte hur situationen har sett 

ut innan den senaste finanskrisen bröt ut år 2008.   
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

Kapitel 1: 
Inledning 

• Det inledande kapitlet ger läsaren en bakgrund 
till ämnet i stort och det problem som uppsatsen 
har valt att undersöka. Läsaren ges även 
information om vad syftet med studien är samt 
vilka avgränsningar som har gjorts. 

Kapitel 2:  

Teori 

• I detta kapitel redogörs det var för sig för de 
teorier som författarna har funnit lämpliga att 
använda sig av i den fortsatta studien.  

Kapitel 3: 
Metod 

• I metodkapitlet beskrivs vilken metod som har 
använts och hur undersökningen har genomförts 
rent praktiskt samt vad som ligger bakom de 
gjorda valen.  

Kapitel 4: 
Empiri 

• Detta kapitel består av en presentation av 
insamlad data från de olika intervjuobjekten som  
sedan ligger till grund för analysarbetet. 

Kapitel 5: 
Analys 

• I detta kapitel analyseras de svar som redovisats i 
empirikapitlet för att finna likheter och skillnader 
utifrån uppsatsens problemformulering.  

Kapitel 6: 
Slutsatser 

• Det avslutande kapitlet består av författarnas 
slutsatser baserade på de analyser som 
genomförts för att kunna ge svar på den 
problemformulering som studien behandlar.  
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KAPITEL 2 

TEORETISK REFERENSRAM  

 

I detta kapitel redovisas de viktigaste delarna i de teorier som studien har valt att inkludera. 

Dessutom ges en sammanfattning över vad den tidigare forskningen inom området har 

kommit fram till samt på vilket sätt detta kan vara intressant att bära med sig under 

genomförandet av denna studie.  

 

2.1 Räntebildningen  

För att förstå hur Riksbanken kan påverka ränteutvecklingen på de olika löptiderna måste 

räntebildningen i marknaden analyseras, det vill säga prissättningen på dagslån, deposit och 

penningmarknadsinstrument samt lån med löptider från en dag upp till flera år.  

Riksbankens möjlighet att påverka den privata efterfrågan kan ske genom att de styr 

reporäntan i önskad riktning utifrån vilken penningpolitik de vill driva. Genom att förändra 

reporäntan påverkar Riksbanken marknadsräntorna vilket i sin tur har en effekt på 

kreditinstitutens räntesättning gentemot olika kunder. Detta resulterar i förlängningen till en 

påverkan på hushållens och företagens ekonomiska förhållanden vilket beskrivs i figur 1 

nedan (Viotti, S., m.fl., 1994).    

 

Figur 1. Hur Riksbanken kan styra den privata efterfrågan 

 

 

Källa: Hässel, L., m.fl., 2001  
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När Riksbanken ändrar reporäntan påverkas dagslåneräntan som är den ränta som bankerna 

lånar och lånar ut pengar till varandra för över dagen. Det är till denna marknadsränta som 

bankerna finansierar sitt underskott i den dagliga kassan eller placerar sitt överskott till. 

Beroende på hur väntad förändringen av reporäntan är får det olika effekter på de övriga 

marknadsräntorna med längre löptider. Riksbanken strävar efter att penningpolitiken ska vara 

förutsägbar och försöker påverka förväntningarna genom att regelbundet publicera sina 

prognoser för reporäntan och kommunicera med omvärlden.
1
  

 

Räntenivån, det vill säga priset på pengar, bestäms genom olika omvärldsfaktorer. Dessa 

faktorer kan följaktligen bero på exempelvis hur många banker det finns på marknaden, 

bankernas upplåningskostnader, prissättningsbeteendet, konjunkturutsikter och framtida 

Riksbanksbeslut. Processen som förklarar hur en förändring av reporäntan påverkar den reala 

ekonomin kallas för transmissionsmekanismen. Det är i själva verket flera olika mekanismer 

som samverkar och sedan påverkar inflationen. Några av dessa faktorer påverkar inflationen 

direkt samtidigt som andra tar längre tid. I figur 2 nedan ges en förenklad bild över denna 

process.
2
  

 

Figur 2. Transmissionsmekanismen 

 

Källa: Riksbanken 

 

                                                           
1
 http://www.riksbank.se 

2
 ibid 
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Både den faktiska och den förväntade reporäntan har en effekt på utlåningsräntan. Det innebär 

i sin tur att om en höjning av reporäntan är helt förväntad kan marknadsräntorna stiga redan 

innan reporäntan höjs. När det sedan sker en höjning av reporäntan behöver detta i sig inte 

påverka marknadsräntorna ytterligare eftersom det bara bekräftar vad marknaden förväntade 

sig.
3
  

 

2.2 Prissättning 

Bankernas prissättning påverkas i första hand av Riksbankens reporänta och i andra hand av 

räntemarginaler. Dessa påverkas i sin tur av risk för befarade och befintliga kreditförluster, 

lånets säkerhet, kapitaltäckningskrav, konkurrenssituation och mer mjuka faktorer såsom 

kundens betydelse och personbedömning. Figur 3 nedan ger en bra beskrivning över 

bankernas prissättning. 

 

Figur 3. Prissättning av in- och utlåningsräntor 

 

 

Källa: Hässel, L., m.fl., 2001  

 

När en kund ansöker om ett lån gör banken en enskild bedömning för varje tillfälle. Det finns 

olika lånekategorier som bankerna går efter, för vilka räntan varierar beroende på ovan 

redovisade faktorer. Bankerna utgår från internräntan för att bestämma kundens räntekostnad 

                                                           
3
 http://www.riksbank.se 
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på lånet och gör sedan en riskbedömning för att se vilken riskklass som kunden hamnar i 

(Hässel, L., m.fl., 2001).    

 

Förändringar i Riksbankens reporänta kommer direkt att påverka Stibor och internräntan 

vilket sedan får effekter på kundräntorna i banksystemet. Det kan ta allt från enstaka dagar till 

någon månad innan förändringen i bankens egen finansieringskostnad leder till att bankernas 

kundräntor förändras. Figur 4 nedan ger en överskådlig bild över hur bankernas räntor 

påverkas.  

 

Figur 4. Penningpolitikens inverkan på räntor 

 

Källa: Hässel, L., m.fl., 2001  

 

Riksbanken får större möjlighet att påverka hushållens och företagens räntenivå och därmed 

aktivitetsnivån i ekonomin om räntedifferensen mellan internräntan, det vill säga STIBOR, 

och kundernas in- och utlåningsränta är konstant över tid, vilket den inte alltid är. 

Kreditinstitutens räntor följer nödvändigtvis inte exakt Riksbankens reporänta. Om 

Riksbanken sänker reporäntan en procentenhet är det inte säkert att kreditinstitutens 

kundräntor kommer att sjunka lika mycket. Att Riksbanken sänker reporäntan innebär att 
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kreditinstitutens finansieringskostnad blir lägre men hushållens lånekostnad beror följaktligen 

på kreditinstitutens prissättningsbeteende (Hässel, L., m.fl., 2001).    

Vid prissättningen av räntan tittar bankerna inte enbart på produktionskostnaden utan de tar 

även hänsyn till sina konkurrenter. Konkurrenssituationen som råder på marknaden påverkar 

såväl bankernas in- som utlåningsräntor. När konkurrensen på inlåningsmarknaden tilltar 

leder detta till att inlåningsräntan blir högre i förhållande till internräntan. På liknande sätt 

gäller att om konkurrensen stiger på utlåningsmarknaden så tenderar bankernas utlåningsränta 

att falla i förhållande till internräntan (ibid). 

 

2.3 Faktorer som bestämmer bankernas bolåneräntor  

Bankerna finansierar sin bolåneverksamhet genom att emittera korta räntebärande 

värdepapper, det vill säga bostadscertifikat, emittera bostadsobligationer med olika löptider 

och genom korta depositlån hos andra banker. Bankens finansieringskostnad för respektive 

löptid styr utlåningsräntorna för bolån. Den korta finansieringen, närmare bestämt räntan på 

bostadscertifikaten och depositupplåningen, styr de rörliga utlåningsräntorna. Den korta 

finansieringen påverkas i sin tur framförallt av Riksbankens åtgärder och har därmed en nära 

relation till räntan för statsskuldsväxlar med samma löptid. Det som påverkar de fasta 

bolåneräntorna är bostadsobligationer på samma löptid, exempelvis styrs 5-åriga bolåneräntor 

av finansieringskostnaden på bostadsobligationer på 5 år (ibid).  

Kundens val av fast eller rörlig ränta bestämmer bankernas val av löptid för finansiering. Om 

bankens kunder i högre grad väljer fast ränta kommer finansieringen främst ske på 

obligationsmarknaden. I figur 5 på nästkommande sida ges en beskrivning över bankernas 

utlåningsräntor.  
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Figur 5. Faktorer som bestämmer bolåneräntor för olika löptider 

 

 

Källa: Hässel, L., m.fl., 2001  

 

Räntenivån på statspapper utgör ett golv för bankernas egen finansieringskostnad. Bankernas 

rating är också en faktor som påverkar bolåneräntorna. En bank med låg soliditet, det vill säga 

att det egna kapitalet är lågt i förhållande till det totala kapitalet, kommer i allmänhet att få en 

lägre rating vilket innebär att bankens upplåningskostnader blir dyrare. I och med att det även 

tillkommer en likviditetspremie så blir räntenivån för ett bostadspapper vanligtvis högre än 

för ett statspapper med motsvarande löptid. Detta visas i spreaden (a) i figur 6 ovan och 

betecknas som en extern spread. Den interna spreaden som är märkt med (b) visar skillnaden 

mellan den ränta som kunden erhåller och bankernas finansieringskostnad. Denna marginal 

utgörs av avkastningskravet på det egna kapitalet, risken för befarade och konstaterade 

kreditförluster och även ett kapitaltäckningskrav på minst åtta procent. Konkurrenssituationen 

mellan de olika instituten kan även påverka storleken på den interna spreaden (Hässel, L., 

m.fl., 2001).   

 

Förändrade marknads- och bolåneräntor har inte direkt en stor inverkan på hushåll och företag 

om de har lån till fast ränta men konsumtionen och investeringarna kan indirekt påverkas 

genom att företagens och hushållens framtidsutsikter förändras. Räntenivån ger effekt på den 
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faktiska lånekostnaden först när lånets ränta ska bindas om eller när ett nytt lån ska tas upp.  

Det är följaktligen viktigt att ta hänsyn till räntebindningstiden då en marknadsräntesänkning 

inte ger någon stimulerande effekt förrän lånet binds om eller nya lån tas upp till skillnad mot 

rörliga lån som förändras i takt med att marknadsräntorna ändras (ibid). 

 

2.4 Säkerställda obligationer  

För att tillgodose allmänhetens behov av bolån emitterar svenska banker säkerställda 

obligationer. Sedan 2006 har svenska banker och kreditmarknadsföretag genom att emittera 

säkerställda obligationer kunnat finansiera det som lånas ut till svenska hushåll i samband 

med bostadsköp till en konkurrenskraftig ränta. Säkerställda obligationer liknar de 

traditionella bostadsobligationerna som har emitterats av de svenska bostadsinstituten sedan 

andra halvan av 1980-talet. Skillnaden är att innehavaren av en säkerställd obligation har 

förtur till speciellt utvalda säkerheter som kallas för säkerhetsmassan och till olika delar består 

av bostadskrediter samt krediter till stater och kommuner (Riksbanken, 2010).   

 

Finansinspektionen har givit tillstånd till sju svenska banker eller deras bostadsinstitut att 

emittera säkerställda obligationer. Det emitterande institutet ger kontinuerligt ut obligationer 

med de villkor som gäller för respektive obligationslån på den svenska marknaden för 

säkerställda obligationer. De säkerställda obligationerna motsvarade för några år sedan 87 

procent av de fyra storbankernas (Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank) totala summa 

av utestående emitterade värdepapper i kronor. I och med det var de den i särklass största 

finansieringskällan för bolån (Riksbanken, 2010).   

 

Det finns ett antal utmärkande drag som särskiljer säkerställda obligationer från traditionella 

obligationer:  

 Tack vare ett modernt och väldefinierat regelverk får säkerhetsmassan en hög kvalitet. 

Som det går att se i tabell 2 på nästkommande sida regleras exempelvis maximal 

belåningsgrad på säkerheterna i säkerhetsmassan, vilka säkerheter som får ingå i 

säkerhetsmassan och hur den får vara sammansatt.  

 

 

 

 

 



 
14 

Tabell 2. Krediter som kan ingå i säkerhetsmassan i en säkerställd obligation 

TYP AV SÄKERHET 

HÖGSTA 

TILLÅTNA 

BELÅNINGSGRAD 

% 

MAXIMAL ANDEL 

AV 

SÄKERHETSMASSAN 

% 

Hypotekskrediter för bostadsändamål  75 100 

Hypotekskrediter för jordbruksändamål  70 100 

Hypotekskrediter för kommersiella ändamål 60 10 

Offentliga krediter till kommuner eller stat  100 100 

Fyllnadssäkerheter, t.ex. likvida fordringar 

på stat och kommun 
100 20 

 

Källa: Riksbanken, 2010  

 

 Det emitterande institutet ska föra register över de säkerställda obligationerna samt 

säkerhetsmassan och det ska uppdateras dagligen. Det är avgörande att 

säkerhetsmassan håller hög kvalitet för att syftet med säkerställda obligationer ska 

uppfyllas. Enligt ramverket ska en oberoende granskare som utses av 

Finansinspektionen övervaka verksamheten och se till att säkerhetsmassan motsvarar 

kraven. För att öka transparensen och göra det lättare att jämföra institutens olika sätt 

att beräkna den genomsnittliga belåningsgraden i säkerhetsmassan på bedrivs det för 

närvarande olika processer. 

 Om det emitterande institutet skulle ställa in betalningarna har innehavaren av den 

säkerställda obligationen förtur till en specifik säkerhetsmassa. Detta skiljer sig åt 

jämfört med traditionella bostads- och företagsobligationer där innehavaren endast har 

en fordran på det emitterande institutet.  

 Säkerhetsmassan som är ansluten till den säkerställda obligationen är dynamisk vilket 

innebär att säkerheter tas bort från säkerhetsmassan om de inte håller måttet och 

ersätts därefter med nya.  

 En annan attraktiv egenskap hos säkerställda obligationer är att kreditrisken finns kvar 

i det emitterande institutets balansräkning vilket ger ytterligare incitament till att noga 

bedöma kreditrisken i säkerhetsmassan. Jämfört med traditionella obligationer utgivna 

av banker och företag är kreditvärdigheten således högre i säkerställda obligationer. 



 
15 

Kreditrisken ska inte bedömas utifrån det emitterande institutets kreditvärdighet utan i 

första hand utifrån kreditkvaliteten i säkerhetsmassan i och med att innehavaren har 

förtur till den. Likaså kan prisskillnader mellan säkerställda obligationer utgivna av 

olika institut huvudsakligen förklaras med skillnader i likviditetsrisken mellan 

obligationer från olika emittenter (Riksbanken, 2010).   

 

Säkerställda obligationer emitteras av bolåneinstituten främst för att finansiera det som lånas 

ut till svenska hushåll i samband med bostadsköp. En betydande del finansiering sker i 

utländsk valuta då utländska investerare äger en stor del av dessa obligationer. Jämfört med 

vanliga obligationer får innehavaren av säkerställda obligationer bära en lägre risk och det 

innebär att låntagaren, det vill säga bolåneinstitutet, får låna pengar till en lägre ränta. Att 

bostadsinstitutens upplåning genom obligationer sker till en lägre ränta resulterar i slutändan i 

att slutkunden får en lägre ränta, exempelvis en bolånekund (Riksbanken, 2010).   

Det har även blivit allt viktigare för bostadsinstituten att inte finansiera sig med för korta 

löptider på grund av den finansiella risken. Om upplåningens löptid förlängs innebär det 

också att den finansiella risken minimeras vilket kan vara bra i och med att utlåningen till 

hushållen är ett långsiktigt åtagande (Riksbanken, 2010).   

 

2.5 Ränteswappar 

Ränteswappar är en överenskommelse där två aktörer avtalar att under en bestämd tidsperiod 

utbyta ränteflöden med varandra. En aktör kan under ett swapavtal exempelvis välja att betala 

en fast ränta under fem år mot att erhålla en tremånaders rörlig ränta till en nivå som ständigt 

justeras mot marknadsräntan. Både den fasta och den rörliga betalningen beräknas utifrån ett 

överenskommet nominellt belopp men däremot byts aldrig det nominella kapital som 

räntebetalningen baseras på. Ränteswappar i sig är av den anledningen inget instrument för att 

finna finansiering (Hässel L, m.fl., 2001).   
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Figur 6. Ränteswappar 

 

Källa: Hässel, L., m.fl., 2001  

 

Konstruktionen av ränteswappar medför att den som erhåller fast ränta utsätts för en ränterisk. 

En marknadsaktör kan exempelvis erhålla en fast ränta till en nivå av 5,50 procent och själv 

betala tremånaders Stibor. Om samtliga marknadsräntor faller uppstår en vinst eftersom 

aktören har låst in en relativt hög fast ränta. Det motsatta gäller då marknaden istället stiger då 

en förlust uppstår eftersom aktören har låst in en relativt låg ränta. I exemplet erhåller aktören 

en fast ränta som är på 5,50 procent en gång per år i fem år och betalar en rörlig ränta som är 

okänd fyra gånger per år. Det innebär att den fasta delen erhåller fem ränteflöden under 

swappens löptid samtidigt som den rörliga delen betalar kvartalsvis ränta i fem år, totalt tjugo 

ränteflöden. Den rörliga räntan betalas normalt i slutet av tremånadersperioden men bestäms i 

förväg av varje kommande tremånadersperiod. Den som ingår swapavtalet känner alltså till 

den fasta räntan för hela swappens löptid, men endast den rörliga räntan för den första 

tremånadersperioden (Hässel L, m.fl., 2001).   

 

På den svenska swapmarknaden prissätts den rörliga delen i swappen mot tremånaders Stibor 

och den fasta räntan motsvarar i sin tur genomsnittet av marknadens framtida förväntningar av 

bankernas upplåningskostnad till tremånaders Stibor. Bankerna har högre upplåningskostnad 

än den fasta swapräntan. Om en bank kan låna pengar till Stibor är det rimligt att långivare 

adderar en riskpremie för att låna ut pengar under längre perioder. Av den anledningen lånar 

bankerna till en ränta av den fasta swapräntan plus en riskpremie för längre löptider. 

Förklaringen till riskpremien för lån till längre löptider är att kreditgivare vill ha 

kompensation för kreditrisken, närmare bestämt risken för att banken inte kan betala tillbaka 

lånet i framtiden (ibid).   
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Figur 7. Bankernas upplåningskostnad för längre löptider 

 

Källa: Hässel, L., m.fl., 2001  

 

Bankerna använder oftast ränteswappar för att justera ränterisken i sina balansräkningar. 

Skälet är att bankerna till största delen har en relativt kort löptid på inlåningen från 

privatkunder och företag. Bankerna har således en kort upplåning för vilken de betalar en 

rörlig ränta samtidigt som de möter en efterfrågan på lån för längre löptider där de istället 

erhåller en fast ränta. Eftersom avkastningskurvan i de flesta fall är positivt lutad är detta en 

lönsam affär då bankerna betalar en relativt låg rörlig kort ränta samtidigt som de erhåller en 

relativt hög ränta för sin lånegivning. Det innebär också att bankerna har en skev fördelning 

av ränterisken på sina tillgångar och skulder. Om de långa räntorna faller snabbare än de korta 

minskar förtjänstmöjligheterna och låneverksamheten skulle till och med kunna gå med 

förlust om avkastningskurvan blir negativt lutad och om den lämnas ohedgad (ibid). 

 

2.6 Bankverksamhetens risker  

De risker som är förknippade med bankernas verksamhet har en stor inverkan på såväl 

bankernas inlånings- som utlåningsräntor. Bankverksamhetens risker kan delas in i tre 

kategorier: kreditrisk, ränterisk samt likviditetsrisk.    

 

2.6.1 Kreditrisk 

Bankernas kreditrisk är en risk som grundar sig i att bankerna aldrig med säkerhet kan veta 

om en beviljad kredit kommer att återbetalas helt från låntagaren. Denna osäkerhet beror 

delvis på att den företags- och samhällsekonomiska utvecklingen inte kan förutspås helt men 

också på att den ojämna informationsfördelningen mellan banken och låntagaren medför en 

viss tendens av ”moral hazard” i lånebilden. Det samband som finns mellan risktagande och 

avkastning gör att bankerna sällan beviljar riskfyllda krediter grundade på en allför begränsad 

kreditprövning (Funered, U., 1994).   
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Bankernas verksamhet består i huvudsak av att bevilja krediter till privatpersoner och företag. 

Det förväntas även att bankerna på basis av vunna erfarenheter och stora resurser klarar av att 

göra säkrare kreditbedömningar än dem flesta andra finansiärerna.  

Kreditbedömningsprocessen syftar främst till att bedöma den potentiella kundens 

återbetalningsförmåga men också till att undersöka om kredittagaren har tillgångar i form av 

fastigheter, aktier och andra värdepapper som kan erbjudas banken som extra säkerhet. 

Kredittagarens återbetalningsförmåga förstärks normalt sett om denna förfogar över värdefull 

avyttringsbar egendom. Det är också viktigt att själva säkerheten inte får ta en alltför 

betydande roll under kreditbedömningsprocessen i och med att det allmänna ekonomiska läget 

i samhället och andra oförutsägbara faktorer kan ha en stor inverkan på den (Funered, U., 

1994).   

 

Huruvida banken kommer att bevilja ett lån eller inte beror inte enbart på kredittagarens 

återbetalningsförmåga och de säkerheter som uppvisas utan även på bankens interna kapital 

och likviditetssituation. För att kunna bevilja ett lån måste banken ha en tillräckligt stor 

kapitalbas för att täcka det extra kapitalkrav som krediten medför. Förutom detta krävs det 

även att likviditetssituationen är sådan att banken klarar av att binda det aktuella 

kapitalbeloppet under lånets löptid. Hänsyn måste också tas till bankens existerande 

placeringsportfölj så att den är väl diversifierad för att undvika att banken tar alltför stora 

risker i en specifik sektor (ibid).   

 

2.6.2 Ränterisk 

Det är olika former av ränterisker som bankerna utsätts för i sin verksamhet. 

Bankverksamhetens största ränterisk ligger i att bankernas placeringar för det mesta har en 

längre löptid och lägre ränterörlighet än inlåningen som är central för hela bankrörelsen. Den 

här avvikelsen gör att när det allmänna ränteläget höjs med kort varsel kan bankerna tvingas 

höja inlåningsräntan samtidigt som räntesatsen på stora summor utlånat eller placerat kapital 

ligger fast under en tid. På motsvarande sätt kan bankerna göra vissa vinster vid en sänkning 

av det allmänna ränteläget. Dessa är dock vanligtvis mindre i och med att bankkunderna har 

en viss valfrihet när det gäller att betala tillbaka en del av lånet för att sedan ta upp nya lån till 

en lägre ränta (ibid).   

 

 

 



 
19 

2.6.3 Likviditetsrisk 

Bankernas inlåning är generellt av mer korfristig natur än utlåningen i och med att placerare 

ofta eftersträvar korta bindningstider samtidigt som bankkrediter vanligtvis används för att 

finansiera relativt långsiktig ekonomisk verksamhet. Bankerna fungerar som en 

löptidstransformator i ekonomin genom att omvandla kapital från inlåning till krediter med 

längre löptid och de fyller således en viktig funktion ur samhällsekonomisk synvinkel. 

Verksamheten bygger på att bankerna kan använda den inlåningskärna som bildas till 

långfristig utlåning utan att likviditeten nödvändigtvis äventyras och i praktiken är den totala 

kortfristiga inlåningsvolymen relativt konstant och förutsägbar (ibid).  

 

En banks kassareserv och andra likvida placeringar räcker normalt inte till för att möta 

onormalt stora kundanstormningar. Om bankunderna börjar tvivla på bankens förmåga att 

även i framtiden kunna möta insättarnas uttagskrav kan det uppstå problem för banken då 

kunderna börjar ta ut sina pengar i panik. En sådan ”bank run” kan leda till att banken hamnar 

i en svår likviditetskris och därigenom tvingas sälja av sina långsiktiga placeringar och säga 

upp långfristiga krediter samt även bli insolvent på grund av stora förluster. Detta kan även 

leda till en dominoeffekt där kunder i andra banker också börjar tvivla på den egna bankens 

solvens. (Funered, U., 1994)  

 

Det krävs förebyggande och förtroendeskapande åtgärder för att kunna förhindra en krisartad 

situation. En möjlig åtgärd är att implementera minimikrav för de likvida reserver som en 

bank vid varje tillfälle måste ha tillgängliga för att kunna möta insättarnas uttagskrav. Den 

alternativa åtgärden är att begränsa det som problemet i grunden beror på, det vill säga den 

löptidstransformerande verksamheten. För det fall att en likviditetskris ändå skulle uppstå kan 

Riksbanken träda in som ”lender of the resort” för att förse bankväsendet med nödvändiga 

betalningsmedel (ibid).   

 

2.7 Internationellt ramverk för risk och kapitalhantering 

Erfarenheterna från finanskrisen har lett till att institutioner och tillsynsmyndigheter världen 

över har satt igång ett omfattande arbete med att skärpa bestämmelserna för internationellt 

verksamma banker. Det har presenterats reformer med målet att främja en mer 

motståndskraftig banksektor. Syftet med reformerna är att förbättra banksektorns förmåga att 

stå emot motgångarna till följd av en finansiell och ekonomisk kris, vilket också minskar 

spridningsrisken från den finansiella sektorn till den reala ekonomin. Den senaste finansiella 
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krisen visade hur den snabba förändringen i marknadsförhållanden kan utsätta hela 

banksystemet för svåra påfrestningar och stress. Det krävdes åtgärder från centralbanker för 

att kunna stabilisera marknaden (Basel Committee on Banking Supervision, 2010:179). 

Tanken med de internationella bestämmelserna är att bankerna ska drivas på ett mer hållbart 

sätt genom att de har en pliktskyldighet att uppfylla vissa krav som framgår i ramverket. I takt 

med att deras verksamheter har blivit alltmer utvecklade och specialiserade har det även varit 

nödvändigt att förändra ramverket för att det bättre ska spegla den verklighet som bankerna 

lever i. Detta har gjorts successivt i och med utvidgningen av bestämmelserna vars olika delar 

ska vara helt tagna i bruk senast år 2019.   

 

2.7.1 Internationellt ramverk om kapitalhantering och standarder (Basel I)  

Baselöverenskommelsen, eller Basel I som den också kallas, kom till för att styra bankernas 

verksamhet och tvinga dem till att uppfylla vissa kapitalkrav för att kunna bedriva en hållbar 

affärsverksamhet. Överenskommelsen antogs år 1988 av Baselkommittén och gällde fram tills 

dess att den ersattes av ett uppgraderat ramverk vid början av år 2007. Basel I styrde dels hur 

bankerna skulle utvärdera sina kunder enligt en riskbaserad kapitaltäckningsgrad och dels 

vilka kapitalkrav för marknadsrisker som skulle gälla för bankerna, den senare delen lades till 

i överenskommelsen år 1996 (Lind, G., 2005).  

   

Tanken bakom en riskbaserad kapitaltäckning var att bankernas låntagare gavs olika 

lånevillkor utifrån hur pass pålitliga de ansågs vara, det vill säga vilken återbetalningsförmåga 

de hade och hur troligt det var för bankerna att de skulle få tillbaka sina utlånade pengar. 

Kunderna gavs utifrån denna bedömning sedan en speciell riskvikt som användes för att 

beräkna kapitalkravet på dem. Bankerna hade inte särskilt många olika riskvikter att välja 

mellan i Basel I. Detta fick till följd att alla lån till företag och enskilda gavs samma riskvikt 

bortsett från de lån som gavs till hushåll vars ställda säkerhet utgjordes av ett eget hus eller en 

egen lägenhet då en lägre riskvikt gällde (ibid).  

   

2.7.2 Kritik och vägen från Basel I till Basel II 

Den första Baselöverenskommelsen kritiserades från flera håll i och med att alla 

internationellt verksamma banker var tvungna att följa en relativt bred och godtycklig 

reglering av kredit- och senare även marknadsrisker (Avery & Berger, 1990, Jones, 2000). 

I Basel I gjordes det ingen skillnad mellan olika banker med avseende på deras storlek och 

interna riskhantering. Huvudfokus låg i att klassificera tillgångarna efter fyra riskkategorier, 
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var och en med olika kapitalkrav. En tillgång i en liten bank med en vanlig riskhantering fick 

samma riskvikt som en tillgång i en stor bank som hade utvecklat och implementerat ett 

mycket mer sofistikerat tillvägagångssätt för att bedöma och kontrollera riskexponeringar 

(Lindblom, Olsson & Willesson, 2008). 

 

När Basel I eller Baselöverenskommelsen inte ansågs vara tillräcklig för att styra bankernas 

verksamhet modifierades denna vilket ledde fram till ett nytt regelverk som började gälla i 

Sverige och övriga EU-länder från och med den 1 januari 2007 under namnet Basel II. 

Bakgrunden till förändringen låg i att utvecklingen gick fort vad gäller riskmätning och 

riskhantering där nya finansiella instrument utökade bankernas förmåga att hantera samt 

minska risker. Detta i kombination med ett växande avstånd mellan storbankers och mindre 

bankers verksamheter gjorde att ramverket ansågs föråldrat och nödvändigt att förnya.   

Systemet med riskvikter som låg till grund för vilket kapitalkrav som skulle gälla för ett lån 

till en viss kund behövde förändras för att bättre spegla verkligheten där etablerade företag 

enligt Basel I var förenade med samma risk för bankerna som nystartade verksamheter. Med 

en förändring till stånd skulle bankerna kunna erbjuda företag med ett gott renommé en lägre 

låneränta än nystartade företag som gick en mer oviss framtid till mötes (Lind, G., 2005).   

 

Utöver att individualisera riskbedömningen av kunderna önskades det även att bankerna 

skulle ha en möjlighet att tillämpa olika regler baserat på hur avancerade deras verksamheter 

var. Små banker med enklare funktionssätt skulle använda enklare regler än de mer 

avancerade storbankerna vars verksamhet är mer omfattande och således bör verka under ett 

mer avancerat regelverk för att på så sätt bättre spegla deras egna riskberäkningar. Ytterligare 

en aspekt som behövde tas i beaktande vid fastställandet av ett nytt ramverk var de operativa 

riskerna för bankerna. I Basel I fanns det kapitalkrav för kredit- och marknadsrisker men 

dessa behövde utvidgas för att även omfatta operativa risker som är viktiga för bankerna. 

Slutligen behövde en förändring tillkomma i det nya ramverket gällande tillsynen av bankerna 

som behövde förbättras och underlättas. De skulle hädanefter komma att verka under både 

kvantitativa och kvalitativa krav och dessutom vara tvingade att lämna ifrån sig viss 

bankinformation för att deras riskhantering på så sätt skulle kunna granskas bättre än vad som 

tidigare varit fallet (Lind, G., 2005).   
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2.7.3 Internationellt ramverk om kapitalhantering och standarder (Basel II)   

Det nya ramverket, Basel II, som kom att ersätta Baselöverenskommelsen, eller Basel I, är 

uppbyggt kring tre stycken pelare och är ett mer flexibelt regelverk som är bättre anpassat för 

olika bankers förhållanden . Grundreglerna är desamma för alla men kan om det finns skäl till 

det omformas för att bättre spegla förhållandena i enstaka länder genom ett tillval av ett antal 

alternativ. Dessa kan godkännas om ett visst land lyckas visa upp förhållanden som är bättre 

än de i andra länder och i och med detta bör få verka under andra regler. De som omfattas av 

Basel II och således är skyldiga att följa reglerna är samtliga internationellt verksamma 

banker i alla G10-länder liksom alla banker, kreditmarknadsföretag och andra 

värdepappersbolag inom hela EU. Andra länder som inte omfattas av tvånget har ändå en 

möjlighet att tillämpa Basel II utifrån deras egna förutsättningar (Lind, G., 2005).    

 

Den första pelaren i Basel II behandlar vilka kapitalkrav som ska gälla för de kreditrisker, 

marknadsrisker samt operativa risker som bankerna har. De kan välja olika alternativ 

beroende på hur avancerade deras verksamheter är. Gällande kreditrisker finns möjligheten 

för bankerna att välja schablonmetoden som också är den enklaste och i mångt och mycket 

liknar Basel I. Skillnaden är att fler riskvikter än tidigare finns att välja mellan vilka alla 

fastställs av myndigheterna. Om bankerna känner att dessa inte räcker till har de möjligheten 

att utöka alternativen genom ett användande av kreditriskbedömningar från erkända 

kreditvärderingsinstitut som är godkända av tillsynsmyndigheterna. Utöver schablonmetoden 

kan bankerna välja att använda sig av IRK-metoden som står för intern riskklassificering. 

Med denna tas bankernas interna riskklassificering i beaktande vid fastställandet av 

riskvikterna och i förlängningen kapitalkraven. IRK-metoden finns även i en mer avancerad 

form där bankernas interna bedömning ges ännu mer vikt vid fastställandet av kapitalkraven. 

Även gällande marknadsrisker ges bankerna möjligheten att välja mellan en enkel och en mer 

avancerad metod men behandlingen av marknadsrisker liknar till stora delar den som gällde i 

Basel I (Lind, G., 2005).   

 

Bankernas beaktande av de operativa riskerna, som tillkommit i Basel II, kan göras enligt tre 

olika alternativ där de antingen kan använda sig av basmetoden, schablonmetoden eller 

internmätningsmetoderna. Om en bank använder sig av basmetoden för att få fram dess 

operativa risk och därmed dess kapitalkrav beräknar den fram denna som en fast andel av 

bankens räntenetto och andra intäkter, där det genomsnittliga värdet under de tre senaste åren 

gäller. Enligt schablonmetoden delas bankens verksamhetsgrenar in i olika kategorier som 
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sedan tilldelas fasta riskvikter baserat på hur mycket intäkter varje enskild kategori drar in, 

summan av de enskilda kategorierna utgör sedan det totala kapitalkravet.  

Vid tillämpning av internmätningsmetoderna ligger fokus på de enskilda bankernas interna 

system för mätning och hantering av operativa risker som sedan ligger till grund för vilket 

kapitalkrav som skall gälla. Samtliga tre alternativ kan användas enligt en mer avancerad nivå 

för att bättre återspegla kopplingen mellan kapitalkravet och den faktiska risk som bankerna 

tar. Dock måste de banker som väljer att använda sig av en mer avancerad nivå ha visat upp 

att deras förvaltning sker på ett korrekt sätt, främst gällande risk- och kapitalhantering (Lind, 

G., 2005).   

 

Den andra pelaren utgörs av tillsynsmyndigheternas roll som utvärderande instans och klargör 

vilka krav som finns på bankerna gällande risk- och kapitalhantering samt vilka funktioner 

och befogenheter som tillsynsmyndigheterna har att nyttja. Bankernas styrelser är ålagda att 

skapa och implementera övergripande risk- och kapitalstrategier samt fatta beslut kring vilka 

system som bör användas för att hantera och kontrollera de risker som bankerna tar. Vidare 

måste styrelserna kontinuerligt kontrollera att de system och strategier som de har fattat beslut 

om att de ska gälla också följs av bankerna. De ledande personerna inom bankerna såsom VD 

och personer inom ledningsgrupperna har till uppgift att driva igenom systemen och se till att 

de används i den dagliga verksamheten inom bankkoncernerna samt ge löpande rapporter 

kring detta till styrelsen. Utöver detta ska bankerna granskas av en intern revisionsfunktion 

som även den ska avlägga rapporter direkt till styrelsen om hur väl de ställda kraven uppfylls 

men också lämna information om hur systemen och kontrollerna fungerar (Lind, G., 2005).  

 

Tillsynsmyndigheterna blev i och med steget från Basel I till Basel II mer betydelsefulla och 

gavs i och med detta större befogenheter än tidigare. De fick med det nya ramverket i bruk i 

uppgift att se över de system som bankerna valt att använda sig av gällande risker, kapital och 

internrevision för att därefter fatta beslut om de anses godkända eller ej. Även hur dessa 

system fungerar i praktiken inom bankerna har tillsynsmyndigheterna i uppgift att bevaka 

liksom att bedöma alla väsentliga risker som bankerna utsätts för. Dessutom ska de göra 

bedömningar rörande förhållandet mellan bankernas risker och dess tillgängliga kapital vilket 

kan leda till åtgärder såsom krav på ytterligare kapital om de inte är nöjda med den bild de får 

av bankernas verksamheter (Lind, G., 2005).  

   

Den tredje pelaren i Basel II handlar om informationsspridning där det ställs krav på bankerna 
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att de ska offentliggöra information som främst rör deras risk- och kapitalhantering, 

information som lämnas i både kvantitativ och kvalitativ form. Det räcker inte för bankerna 

att redovisa sina faktiska resultat utan de måste även lämna information om sina strategier, 

förvaltningsmetoder och styrningsstrukturer. Den enda information som bankerna slipper att 

lämna ifrån sig är den som rör deras interna affärsstrategier (Lind, G., 2005).  

   

2.7.4 Kritik och utvecklingen av Basel II till Basel III 

Den senaste finansiella krisen har visat att de tidigare bestämmelserna för banker inte fångar 

upp deras risker på ett tillfredsställande sätt. Det har riktats kritik mot Basel II med anledning 

av att det har lagts för mycket fokus på kapitaltäckningsnivån och att den inte i tillräckligt stor 

omfattning motverkar finanskriser. Tanken med Basel II är att bankerna ska ha tillräckligt 

med kapital för att de på så sätt inte ska kunna gå i konkurs om de utsätts för en stor förlust 

utan kunna täcka denna. Det förutsätts att banken ska kunna fortsätta sin verksamhet i vanlig 

ordning. Detta är inte troligt då förtroendet för banken och dess verksamhet kommer att 

skadas och av den anledningen finns det en risk att banken går i konkurs på längre sikt även 

om den har tillräckligt med kapitaltäckning för att kunna täcka en kortsiktig förlust (Moosa, 

2010).  

Det finns en risk för en cyklisk kreditåtstramning i samband med recession under Basel II. 

Om bankerna inte kan matcha risken i sina tillgångar med kapitaltäckningskravet kommer det 

att medföra att de slutar låna ut mer pengar innan de återställt sin kapitaltäckningsgrad vilket 

då leder till en likviditetsbrist på marknaden. Det kan även medföra en överdriven utlåning 

under högkonjunkturer från bankernas sida och ett procykliskt beteende vilket kan förstärka 

hög- och lågkonjunkturer (Catarineu-Rabell, Jackson och Tsomocos, 2003). 

 

Det ramverk som bankerna numera verkar under, Basel II, ansågs inte vara tillräckligt starkt 

för att fånga upp de risker som de har varför en uppgradering var på sin plats och sedermera 

skulle fastställas i och med det nya ramverket Basel III. Med den senaste finansiella krisen i 

starkt minne ville Baselkommittén ta fram nya bestämmelser för att göra bankerna mer 

motståndskraftiga mot förluster i framtiden i hopp om att de finansiella kriserna ska bli mer 

sällsynta. För att lyckas med detta bedömdes bankerna behöva öka sitt kapital och känna en 

större press på att upprätthålla en hög likviditet i verksamheten.
4
  

                                                           
4
 http://www.riksbank.se 
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En stor skillnad mellan Basel II och Basel III rör mängden på och typen av kapital som 

bankerna måste ha att tillgå. Mängden kärnprimärkapital som ingår i minimikapitalet höjs 

jämfört med tidigare samtidigt som det tillkommer mer strikta regleringar kring vad som 

godkänns som kapital. Basel III kommer även att medföra att reglerna som rör hur riskvägda 

tillgångar ska beräknas kommer att stramas åt (Riksbanken, 2010). 

 

2.7.5 Internationellt ramverk för mätning, standardisering och övervakning av 

likviditetsrisker (Basel III) 

De nya bestämmelserna ställer krav på bankernas verksamheter på följande punkter: 

(Riksbanken, 2010; Basel Committee on Banking Supervision, 2010)  

 

1) Kärnprimärkapitalkrav 

Bankerna är skyldiga att ständigt kunna uppvisa ett kärnprimärkapital på minst 4,5 procent 

från och med år 2015. Det finns ett antal olika former av kapital som kan inkluderas i denna 

grupp förutsatt att de uppfyller ett visst antal kriterier som återfinns i ramverket. Summan av 

det godkända kapitalet utgör tillsammans bankernas andel av kärnprimärkapital. Det kapital 

som kan ingå i denna grupp är exempelvis allmänna aktier som är utfärdade av bankerna, 

bankernas aktieöverskott eller behållna vinster. Även andra övergripande samlade inkomster 

eller reserver kan inkluderas i kärnprimärkapitalet liksom allmänna aktier som är utfärdade av 

dotterbolag till bankerna och ligger i händerna på en tredje part är tillåtna för bankerna att 

tillgodoräkna sig för att uppfylla kravet. Det finns ytterligare en grupp av kapital som räknas 

tillsammans med kärnprimärkapitalet men utgör en egen del av detta. Hit hör till exempel 

instrument som bankerna har utfärdat eller aktieöverskott som är ett resultat av de instrument 

som banken utfärdat. Även de instrument som är utfärdade av dotterbolag till bankerna och 

finns i händerna på en tredje part återfinns i denna grupp av kapital. Detta förutsatt att de 

uppfyller de kriterier som är satta i ramverket gällande kapital inom denna grupp.  

 

2) Primärkapitalkrav 

Tillsammans utgör summan av de två grupperna inom kärnprimärkapitalet bankernas 

primärkapital som även det har krav på sig som ska vara uppfyllda senast år 2015. Bankerna 

ska kunna visa upp ett primärkapital som ligger på en nivå på minst 6 procent av de riskvägda 

tillgångarna oavsett tidpunkt för mätningen.   
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3) Sekundärkapital 

En grupp som tillkommer vid beräkningen av bankernas totala kapital men som inte ingår i 

primärkapitalet är den form av kapital som fungerar som stöd för insättare om en bank får 

ekonomiska problem. Detta kapital har dock en liten roll i bibehållandet av en fungerande 

bankkoncern. I denna grupp ingår instrument som är utfärdade av bankerna eller 

aktieöverskott som är ett resultat av utfärdade instrument som uppfyller kriterierna för att ingå 

i denna grupp men inte i gruppen med primärkapital. Även instrument som är utfärdade av 

dotterbolag till bankerna och är under kontroll av en tredje part men inte hör till 

primärkapitalet tillfaller denna del av bankens totala kapital. Slutligen gäller detta även 

bankernas reserver för eventuella framtida låneförluster.  

 

4) Totalt kapitalkrav 

Bankernas totala kapital utgörs av dess primärkapital samt sekundärkapital och är enligt Basel 

III skyldigt att uppvisa en nivå på minst 8 procent av de riskvägda tillgångarna från och med 

år 2013.   

 

5) Kapitalkonserveringsbuffert 

Med det nya ramverket vill Baselkommittén att bankerna ska bygga upp en 

kapitalkonserveringsbuffert när det ekonomiska läget är stabilt för att de bättre ska kunna stå 

emot när de stressade perioderna infaller. Tanken är att bankernas buffert ska ligga på en nivå 

som ligger över minimigränsen och när den tenderar att minska ska de snabbt kunna 

återuppbygga densamma. Detta kan de göra genom att till exempel minska på sina 

vinstutdelningar eller bonusutdelningar till anställda alternativt försöka samla in nytt kapital 

från den privata sektorn.  

  

Enligt Basel III ska kapitalkonserveringsbufferten successivt öka i värde hos bankerna från 

och med år 2016 för att slutligen uppnå kravet på minst 2,5 procent år 2019. Detta innebär att 

bankerna i framtiden är tvingade att ha 7 procent i kärnprimärkapital i förhållande till dess 

riskvägda tillgångar. Skulle en bank misslyckas med att upprätthålla denna nivå kommer det 

att leda till åtgärder vilket bland annat minskar dess rätt att göra utdelningar. Bortsett från den 

gemensamma kapitalkonserveringsbufferten som samtliga länders banker är bundna att 

förhålla sig till kan det tillkomma en kontracyklisk buffert för bankerna som helt och hållet 

bestäms av varje nation för sig. Denna får ligga på mellan 0 och 2,5 procentenheter.  
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6) Infasning för nya avdrag från kapitalbasen 

Även när det kommer till kapitalet för tillgångar så kommer det att ske en förändring i och 

med Basel III. Det kapital för tillgångar som inte är värderat på ett tillfredställande sätt eller 

kan komma att ifrågasättas vid en stressituation ska hädanefter justeras mot 

kärnprimärkapitalet och inte dras av mot primärkapitalet eller sekundärkapitalet som är fallet i 

Basel II. Fortsättningsvis skall även justeringarna gälla fler tillgångsslag än tidigare. 

 

7) Bruttosoliditet 

Ytterligare en förändring jämfört med tidigare ramverk är att ett bruttosoliditetskrav 

tillkommer i Basel III. Detta medför att bankerna är skyldiga att uppvisa en nivå på deras 

primärkapital som ligger över 3 procent av summan på de tillgångar och förpliktelser som 

bankerna har tagit på sig utanför balansräkningen. I och med att det nya kravet helt bortser 

från skillnaden i riskvikt mellan olika tillgångar leder det till att bankerna endast får finansiera 

sina balansräkningar med skulder upp till en viss gräns innan de bryter mot reglerna. 

 

8) Liquidity coverage ratio, LCR 

Detta krav innebär att bankerna ska ha en tillräckligt stor likviditetsbuffert för att den ska väga 

upp nettoutflödet av pengar som lämnar banken under en akut kortsiktig, 30 dagars, 

stressituation. Sammansättningen av denna buffert får utgöras av olika typer av obligationer 

såsom statsobligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer. Dock får endast högst 

40 procent av bufferten utgöras av företags- samt bostadsobligationer. Kravet kommer till 

efter det scenario som den globala finanskrisen ledde till med en början år 2008 som fick stora 

problem till följd för ekonomin. År 2015 kommer ett minimikrav att fastställas som bankerna 

därefter måste förhålla sig till, fram tills dess pågår en observationsperiod.  

  

9) Net stable funding ratio, NSFR 

Med NSFR menas att bankernas stabila finansiering ska överstiga dess behov av stabil 

finansiering. I detta krav framgår det hur stor andel av olika skuldtyper som räknas som stabil 

finansiering samt hur stor andel av bankernas olika tillgångar som ramverket anser är i behov 

av stabil finansiering. Bland skuldtyperna som anses utgöra stabil finansiering till 100 procent 

återfinns bland andra emitterade värdepapper vars löptid överstiger ett år samt inlåning med 

en löptid som även den är längre än ett år. Om bankerna tar lån från finansiella företag där 

lånets löptid är kortare än ett år får de inte tillgodoräkna sig någon del av detta lån som stabil 

finansiering. Gällande de olika tillgångsslagen anses inte kontanter behöva någon stabil 
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finansiering alls samtidigt som vissa obligationer endast kräver 20 procent i stabil 

finansiering. Om bankerna ger lån till företag där löptiden är längre än ett år är de skyldiga att 

täcka dessa med 100 procent stabil finansiering.  

Syftet med detta krav är att uppmuntra bankerna till att göra bättre bedömningar än tidigare 

gällande likviditetsrisker. Precis som med LCR-kravet gäller en observationsperiod fram tills 

dess att ett minimikrav är taget i bruk år 2018.  

 

2.7.6 Kritik  

Finanskrisen har påvisat att likviditetsrisker kan få katastrofala effekter på samhällsekonomin 

men en bank måste ta likviditetsrisker om den ska förbli en bank. Basel III bygger på ett tufft 

stresscenario där det efterfrågas extra buffert på likvida tillgångar vilket kommer att öka 

kostnaden för bankerna. Meningen med att ha stora privata lager som sällan tas i bruk 

ifrågasätts då det går att ta fram likviditeten från en centralbank när det behövs. Basel III är 

otydligt om centralbankens roll i en kris och bör vara tydligare när det gäller bankernas 

likviditetshantering (Hörngren, L., 2010). 

 

Det finns ett antal risker som är specifika för svensk ekonomi som exempelvis hushållens 

ökade upplåning och inte minst de svenska bankernas beroende av finansiering från de 

internationella kapitalmarknaderna.  Mot den bakgrunden finns det goda skäl att tidigarelägga 

introduktionen av de nya likviditetsstandarderna än vad som är planerat i Basel III. Det kan 

även läggas till krav på att bankerna bättre ska matcha sin utlåning i valuta med motsvarande 

upplåning.  Det finns också ett antal viktiga områden som Basel III inte behandlar som 

exempelvis hanteringen av banker som får problem och hur utmaningarna med 

gränsöverskridande banker ska lösas (Ingves, S., 2011).  

 

2.8 Tidigare forskning 

Vad bestämmer bankernas utlåningsräntor? (Karlsson, M., m.fl., 2009) 

I artikeln ”Vad bestämmer bankernas utlåningsräntor” från år 2009 undersöker skribenterna 

Karlsson, Shahnazarian och Walentin vilka faktorer som utöver penningpolitiken påverkar de 

utlåningsräntor som bankerna sätter där bolåneräntorna är ett exempel. De kommer fram till 

att dessa utgörs av förändringar i den riskfria räntan, riskpremien, inlåningsmarginalen, 

administrativa kostnader, förväntade kreditförluster, kostnader för det riskkapital som är 

avsett att täcka oförutsedda förluster samt bankernas vinstmarginaler.   

Finansieringen av bankernas verksamhet kan enligt artikeln delas upp i två delar, dels inlåning 
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från allmänheten och dels marknadsfinansiering. Marknadsfinansieringen kan å sin sida bestå 

av upplåning på värdepappersmarknaden, nettoupplåning från interbankmarknaden och 

förlagslån som är långfristiga lån utan särskild säkerhet.  

Studien visar också att bankernas nyutlåningsräntor minskade med 2,23 procentenheter 

mellan juni 2007 och mars 2009 vilket är intresseväckande då denna period innefattade 

finanskrisen som denna studie har som utgångspunkt. Samtidigt minskade bankernas påslag 

för vinst med 1,48 procentenheter vilket beror på att dess övriga kostnader ökade i och med 

den finansiella krisen och förändringar i förväntningarna om den framtida ekonomiska 

utvecklingen. Kontentan av detta är att de ökade kostnaderna inte har drabbat låntagarna fullt 

ut. 

 

What will Basel III Achieve? (Blundell-Wignall, A., m.fl., 2010)  

Blundell-Wignall och Atkinson har i sin rapport ”What will Basel III Achieve?” från år 2010 

undersökt vad de kommande internationella bestämmelserna, Basel III, innebär för bankerna. 

Utgångspunkten är en teoretisk redogörelse av Baselramverket och behovet av ett homogent 

ramverk för den finansiella sektorn, vilket syftar till att undvika framtida finansiella kriser. 

Författarna påpekar att den senaste finansiella krisen skapade en hög skuldsättningsgrad och 

samtidigt en knapp likviditetshantering och de kommande Baselbestämmelserna fångar upp 

just dessa problem genom att införa mer konstruktiva och därmed detaljerade regler. Studien 

indikerar att de nya bestämmelserna skapar förutsättningar till ett mer dynamiskt finansiellt 

system men det finns vissa ofullkomligheter med Basel III. Författarna förklarar att trots de 

positiva förändringarna i de nya Baselbestämmelserna är detta inte ett optimalt sätt att reglera 

ett internationellt finansiellt system på. Resultatet av studien är att trots att definitionen av 

kapital har förenklats samtidigt som det har lämnats större utrymme till hanteringen av det 

egna kapitalet så kvarstår fortfarande samma uppbyggnad av ramverket som innan den 

senaste finanskrisen. Studien påpekar även att komplexiteten har ökat väsentligt parallellt med 

modifieringen av ramverket vilket kommer att skapa svårigheter i hanteringen av de nya 

bestämmelserna.  

 

The Impact of Basel III and Solvency 2 on Swedish Banks and Insurers (Jaffee, D., m.fl., 

2010) 

Jaffee och Walden har i denna rapport undersökt de stora förväntade effekterna av Basel III 

och Solvens 2 på svenska banker, försäkringsbolag, finansiella marknader och BNP.  
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Författarna påpekar att Basel III vidtar åtgärder som kommer att minska systemriskerna. 

Ramverket innehåller en strängare definition av kapitalbas, högre kapitalkrav, nya 

likviditetsåtgärder och icke-riskbaserade åtgärder i form av maximal skuldsättningsgrad som 

kommer att tillhandahålla betydande fördelar. Författarna förklarar att de kontracykliska 

buffertarna också är ett potentiellt kraftfullt verktyg men det är oklart om det blir så på grund 

av osäkerheten kring det praktiska genomförandet. Kostnaderna för dessa åtgärder kommer att 

vara marginella för den svenska ekonomin och det långsamma genomförandet kommer att 

möjliggöra en smidigare implementering av de specifika detaljerna i dessa förslag. 

Avslutningsvis påpekar författarna att de åtgärder som vidtagits i Basel III kommer att minska 

men inte eliminera systemrisker. 

 

Basel III – En studie om Baselregelverkets påverkan på den svenska banksektorn (Reda, 

N. m.fl., 2011) 

Författarna Reda och Laryd har i sitt forskningsarbete undersökt och beskrivit Basel III:s 

påverkan på den svenska banksektorn. Studien har granskat kostnadsfördelningen mellan 

banken och dess kunder i och med införandet av Basel III och författarna analyserar även om 

införandet av de nya bestämmelserna kommer att leda till en stabilare finansiell marknad.    

Resultatet av studien visar på en positiv inställning till införandet av de nya bestämmelserna 

från bankernas sida och påpekar att det nya ramverket kommer att bidra till en stabilare 

finansiell marknad. Det finns dock kritik riktat mot de nya krav som ställs på bankers 

likviditet samt det bruttosoliditetskrav som kommer att införas. Studien visar avslutningsvis 

att bankernas kostnader kommer att öka som en effekt av de nya bestämmelserna vilket i sin 

tur kommer att drabba bankernas kunder negativt i form av högre räntekostnader. 

 

The Impact of the U.S. Financial Crisis on Global Retail Lending (Puri, M., m.fl., 2009) 

Denna studie undersöker effekterna av den senaste finanskrisen på den globala utlåningen till 

privatkunder. I synnerhet undersöker författarna bankutlåningen i Tyskland under perioden 

2006 till 2008 där de har analyserat data om låneansökningar och utbetalda lån från de tyska 

sparbankerna under den valda tidsperioden. Författarna har kunnat skilja mellan de 

sparbanker som berörts av den amerikanska finanskrisen, genom sitt innehav med stor 

exponering mot subprimetillgångar, och opåverkade sparbanker. Studien granskar således om 

det har funnits en global utbudseffekt på privatkunder under finanskrisen även i länder som 

endast berörts indirekt av krisen. Författarna analyserar även finanskrisens påverkan på 
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bankernas utlåning i andra länder med stabila ekonomiska förhållanden och om det går att se 

några skillnader i utlåningen beroende på hur hårt bankerna är drabbade i dessa länder.  

 

Resultatet av studien visar att den totala efterfrågan på lån har gått ned under finanskrisen 

men det är dock inte väsentligt stora skillnader mellan de drabbade och de icke-drabbade 

bankerna. Författarna påvisar även att det finns en betydande utbudseffekt på bankkrediter till 

privatpersoner där de drabbade bankerna avvisar betydligt fler låneansökningar än de icke-

drabbade banker. Denna effekt är särskilt stark vad gäller bolån jämfört med 

konsumentkrediter samt för kunder med en sämre kreditvärdighet. Författarna påpekar även 

att kundens relation till banken bidrar till att mildra denna effekt. Avslutningsvis har 

författarna kunnat visa att det finns en global koppling för utbudet av krediter och föreslår ett 

antal vägar för framtida forskning och utveckling.   

 

2.8.1. Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att faktorer som påverkar de utlåningsräntor som bankerna sätter 

utgörs av förändringar i den riskfria räntan, riskpremien, inlåningsmarginalen, administrativa 

kostnader, förväntade kreditförluster, kostnader för det riskkapital som är avsett att täcka 

oförutsedda förluster samt bankernas vinstmarginaler. Finansieringen av bankernas 

verksamhet kan delas upp i två delar, dels inlåning från allmänheten och dels 

marknadsfinansiering. Det har visat sig att bankernas nyutlåningsräntor minskade mellan 

perioden 2007-2009 vilket är intresseväckande då denna period innefattade finanskrisen som 

denna studie har som utgångspunkt. Tidigare studier visar även att den totala efterfrågan på 

lån har gått ned under finanskrisen och att de drabbade bankerna har avvisat betydligt fler 

låneansökningar, särskilt bolån, under den här perioden. Det påpekas också att Basel III vidtar 

åtgärder som kommer att minska systemrisker och införa mer konstruktiva och därmed 

detaljerade bestämmelser. Bankerna har en positiv inställning till införandet av de nya 

bestämmelserna och menar att det nya ramverket kommer att bidra till en stabilare finansiell 

marknad. Slutligen visar den valda tidigare forskningen att bankernas kostnader kommer att 

öka som en effekt av de nya bestämmelserna vilket i sin tur kommer att drabba bankernas 

kunder negativt i form av högre räntekostnader. 
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KAPITEL 3 

METOD 

 

Detta kapitel utgörs av en genomgång av den metod som har valts för genomförandet av 

studien samt vilka motiveringar som ligger bakom dessa. Vidare redogörs det för hur urvalet 

av respondenter har skett samt på vilket sätt som nödvändig data har samlats in på och 

sedermera bearbetats.   

 

3.1 Val av metod  

Tidigare studier som författarna har läst inom liknande problemområden har valt att använda 

sig av en kvalitativ metod. Detta motiverar de med att de vill få en djupare förståelse kring 

deras valda problemområden och varför bankerna har agerat som de har gjort i vissa frågor 

och inte bara få svar på hur de har agerat. Detta är risken vid användandet av en kvantitativ 

metod varför tidigare studier har valt bort detta tillvägagångssätt. Även den ökade möjligheten 

att fylla ut frågeställningar samt ställa följdfrågor har motiverat tidigare studiers val av den 

kvalitativa metoden framför den kvantitativa.  

 

Med tillvägagångssättet i tidigare studier som bakgrund valde författarna att i likhet med 

dessa använda sig av en kvalitativ ansats vid genomförandet av denna undersökning. Den 

kvalitativa ansatsen gör det möjligt för respondenterna att lämna mer fylliga beskrivningar av 

det problem som studien är tänkt att undersöka vilket exempelvis enkätundersökningar, som 

tillhör den kvantitativa ansatsen, kan ha problem med att samla in. Vid genomförandet av en 

studie som baserar sig på en kvalitativ ansats kan längre intervjuer med ett urval av den 

målgrupp som forskarna valt att undersöka vara ett bra sätt att samla in önskad data på.  

Författarna fann att den kvalitativa ansatsen lämpade sig väl för denna studie med tanke på att 

problemet som studerades inte hade några enkla eller tydliga svar vilket gjorde den kvalitativa 

ansatsen mer lämplig att använda sig av än den kvantitativa. Detta för att respondenterna 

skulle kunna formulera sina egna svar och inte vara strikt styrda av de svarsalternativ som 

författarna hade valt. Även det faktum att författarna inte visste vilka svar som de kunde 
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tänkas få på sina frågor gjorde att den kvalitativa ansatsen lämpade sig bäst vid 

genomförandet av denna studie.  

Den kvalitativa ansatsen ökar chanserna att få svar på varför utvecklingen har sett ut som den 

har gjort och inte bara ge information om hur situationen har utvecklat sig. Risken för att gå 

miste om värdefull information hade troligtvis ökat om författarna valt att använda sig av en 

kvantitativ ansats vilket ytterligare motiverar valet av metod (Bryman & Bell, 2005), 

(Johannessen & Tufte, 2003). 

 

Tidigare studier har främst valt att använda sig av den deduktiva ansatsen framför den 

induktiva då författarna har utgått från tidigare studier och offentliga debatter om deras ämnen 

för att sedan utifrån dessa finna relevanta teorier att använda sig av. Därefter har de samlat in 

data för att svara på den problemformulering de har valt.  

 

I likhet med tidigare studier valde författarna i denna studie att använda sig av en deduktiv 

ansats vilket innebär att de forskare som genomför en undersökning gör en avledning från det 

generella till det konkreta, eller från teori till empiri. Med en deduktiv ansats testas hur väl 

mängden med insamlad empirisk data stämmer överens med de noga utvalda teorier som 

forskarna valt att inkludera i sin studie. Motsatsen, den induktiva ansatsen, inleds med en 

insamling av data som sedan används för att utveckla teorier eller generella begrepp vilket är 

en metod som författarna inte fann var aktuell i denna studie. Förklaringen till detta låg i att 

författarna var medvetna om vilken teoretisk referensram som borde användas för att 

genomföra studien (Bryman & Bell, 2005), (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

Den alternativa metod som författarna hade kunnat använda sig av vid genomförandet av 

denna studie är den kvantitativa metoden. Problemet med att använda sig av denna metod i 

denna undersökning låg dels i att problemområdet som undersöktes inte hade några enkla svar 

och dels i att mycket viktig information hade riskerat att gå förlorad. Om författarna hade 

tillämpat den kvantitativa metoden och samlat in data via exempelvis enkätundersökningar 

hade de behövt ha väldigt många svarsalternativ på varje fråga för att täcka alla möjliga svar 

som de hade kunnat tänkas få. Detta hade varit svårt att genomföra då författarna fann det 

svårt att på förhand förutse vilka svar som kunde tänkas förekomma i undersökningen. 

Dessutom hade de behövt genomföra väsentligt många fler enkätundersökningar än intervjuer 

för att den information som lämnades skulle komma i närheten av samma mängd och kvalitet 

som den författarna lyckades samla in med intervjuer som tillvägagångssätt. Även 
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analysarbetet hade förmodligen försvårats om en kvantitativ metod hade använts eftersom 

problemområdet är så komplext. Därför hade det varit svårt att finna några tydliga mönster i 

svaren om en kvantitativ metod hade tillämpats istället för en kvalitativ.   

 

3.2 Urval 

Studiens population utgjordes av svenska och danska banker som författarna sedan gjorde ett 

urval från. Det finns många olika sätt på vilka forskare kan genomföra de urval som ofta är 

nödvändiga att göra för att kunna genomföra en undersökning inom en bestämd tidsram. De 

kan bland annat välja ut sina respondenter genom att göra ett så kallat bekvämlighetsurval 

vilket innebär att personerna som ingår i undersökningen är utvalda av smidighetsskäl. Det 

kan till exempel komma ifråga när det företag eller den organisation som är tänkt att 

intervjuas ställer upp vissa restriktioner kring intervjun som kan handla om att de vill välja ut 

intervjupersonerna istället för att lämna detta fritt för forskarna att göra. En annan möjlighet är 

att använda sig av ett strategiskt urval där författarna själva medvetet väljer ut de 

intervjupersoner som anses lämpliga för att belysa forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2005), 

(Johannessen & Tufte, 2003). 

 

I denna studie valde författarna att använda sig av en kombination av strategiskt urval och 

bekvämlighetsurval där de banker och andra viktiga aktörer som författarna ville intervjua 

valdes ut strategiskt.  Sedan hänvisade de själva författarna till de personer inom 

organisationerna som var bäst insatta i ämnet och således mest lämpliga att intervjua. Detta 

hade dock ingen negativ inverkan på studiens resultat utan snarare tvärtom då respondenterna 

var experter inom området och mycket väl insatta i de frågor som författarna ville få 

besvarade. Bekvämlighetsurval tillämpades även när det kom till lokaliseringen på 

intervjuobjekten då samtliga intervjuer på plats skedde inom Stockholmsområdet där 

författarna var bosatta. De frågor som rörde den danska marknaden fick författarna besvarade 

via mail från Nordea Bank i Danmark vilket även det var den smidigaste lösningen (Bryman 

& Bell, 2005).  

 

De intervjuobjekt som författarna var i kontakt med i Sverige var Handelsbanken 

Stadshypotek, Marginalen Bank, Nordea Bank, Sveriges Riksbank, SBAB Bank, Swedbank 

samt Svenska Bankföreningen. När utvecklingen på den danska bolånemarknaden skulle 

undersökas tog författarna kontakt med Nordea Bank Danmark som där är en betydelsefull 

aktör på marknaden (Statens bostadskreditnämnd, 2011). Valet av banker grundade sig i att 
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författarna ville kunna påvisa eventuella skillnader i svaren mellan storbanker och 

nischbanker. Till storbankerna hör Handelsbanken, Nordea samt Swedbank och till 

nischbankerna räknas Marginalen Bank och SBAB Bank som inte alls har en lika stor 

marknadsandel som de största aktörerna. Utöver dessa genomfördes även en intervju med 

Sveriges Riksbank för att få deras syn på hur det har sett ut inom ämnet och vilken koppling 

som de själva har till bankerna. Dessutom intervjuade författarna Svenska Bankföreningen för 

att få en oberoende helhetsbild över problemområdet. För att få svar som rör den danska 

marknaden tog författarna kontakt med Nordea Bank Danmark som där är en betydelsefull 

aktör och således kunde återspegla situationen på den danska marknaden på ett bra sätt. 

Författarna valde att rikta huvudfokus i studien på hur situationen har sett ut på den svenska 

marknaden vilket gör att tyngdpunkten i datainsamlingen har legat där. Samtidigt är det 

intresseväckande att studera hur utvecklingen har sett ut i ett annat land för att på så vis kunna 

finna likheter eller skillnader med Sverige. Detta motiverade valet av Danmark som av många 

ses som en idealmarknad för hur bolånemarknaden ska fungera. (Statens bostadskreditnämnd, 

2010) Författarna tog kontakt med andra aktörer på den danska marknaden men endast 

Nordea Bank Danmark hade möjlighet att besvara frågorna inom den givna tidsramen för 

undersökningens genomförande.  

 

3.3 Insamling av data  

Tillvägagångssättet i metodarbetet var utredande och analytiskt. Författarna försökte ta fram 

allt relevant underlag och intressanta fakta samt genomförde intervjuer med personer som 

hade passande positioner inom branschen. I och med detta fick de en bra överblick över det 

ämne som studerades. Insamlandet av data skedde främst genom att söka både svenska och 

engelska skrifter, litteratur och rapporter vid Södertörns Högskolebibliotek, Stockholms 

Universitetsbibliotek och Lidingö stadsbibliotek. Dessutom samlades data in via företagens 

hemsidor samt med hjälp av sökmotorn Google.com samt databaserna JSTOR, Business 

Source Premier och Google Scholar. Referenslistorna i den litteratur som författarna tog del 

av var även till stor hjälp för att komma vidare i teorisökningen och få en överblick över de 

studier som var gjorda inom ämnet. Författarna ansåg därmed att de undvek att missa viktig 

litteratur som de kanske inte skulle ha hittat via bibliotekens sökmotorer.  

För att få mer kunskap inom ämnet inledde författarna undersökningsarbetet med att granska 

de grundläggande förhållandena och de väsentliga historiska händelserna. Författarna använde 

sig av såväl primära som sekundära källor för att samla in data och skapade sig således en 
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stabil plattform att stå på för att därigenom kunna analysera och dra slutsatser utifrån den 

insamlade informationen.   

 

3.3.1 Primärdata  

De data som samlas in av forskaren direkt från källan kallas primärdata och kan samlas in 

med hjälp av metoder såsom intervju och enkätundersökning (Johannessen & Tufte, 2003). 

Insamlingen av data till denna studie skedde till stor del med hjälp av intervjuer. I och med att 

ämnet var så pass aktuellt blev det mer relevant för författarna att genomföra studien genom 

intervjuer med representanter från olika banker och andra aktörer. På så sätt gavs en bättre 

inblick i problematiken kring räntesättningen samt vilka faktorer som påverkar bankernas 

agerande. Det var också av stor vikt att låta representanter från bankerna själva ge sin 

förklaring till problemet i och med att författarna utredde varför bankerna agerade så som de 

gjorde. På så sätt fick författarna fler aspekter på samma fenomen och med hjälp av dessa 

kunde de sedan studera om de olika perspektiven verifierade varandra eller påvisade olikheter.  

 

Genom intervjuer med bankerna fick författarna tillgång till primärdata som gav en god 

inblick i problematiken och som sedan utökades med sekundärdata som berörde 

problemområdet. Den här kombinationen av data gav en god informationsgrund till att 

uppfylla undersökningens syfte och besvara dess problemformulering.   

 

3.3.2 Sekundärdata  

En av de grundläggande faktorerna i genomförandet av en undersökning är att ha tillräcklig 

kunskap om det område som ska studeras. För att få en bred bild av området och gå djupare in 

i ämnet började författarna med att samla in sekundärdata. Denna bestod av den information 

som författarna hämtade ur böcker, artiklar, rapporter och allmänt utgiven information om 

situationen kring bankernas räntesättning, nya regleringar och kraven som ställs på bankerna. 

Med hjälp av detta fick författarna en ökad kunskap inom ämnet och ringade in 

problemområdet. Författarna tog dessutom del av information på Riksbankens hemsida för att 

beskriva centralbankens inflytande på samhällsekonomin genom dess styrräntor.  

 

3.4 Genomförande av undersökning  

Tidigare studier som har valt att använda sig av en kvalitativ ansats har samlat in data med 

hjälp av kvalitativa intervjuer med intressanta personer. Förklaringen till detta val ligger i att 
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de har velat få en djupare förståelse kring problemområdet och ha möjligheten att få svar på 

frågor som dyker upp under datainsamlingens gång.  

Även i denna studie valde författarna att använda sig av kvalitativa intervjuer med anställda 

personer vid ett antal noga utvalda banker och organisationer. Bankerna valdes ut efter hur 

deras verksamheter var uppbyggda och vilken position de hade på marknaden för att 

författarna på så sätt skulle kunna uppnå syftet med studien. Vissa aktörer ställde upp på en 

intervju på respektive arbetsplats medan andra föredrog att besvara frågorna via mail av 

praktiska skäl. 

Trots att tyngdpunkten i datainsamlingen låg i svaren som hämtades från de kvalitativa 

intervjuerna kompletterades empiridelen med information från intervjuobjektens 

arbetsplatsers hemsidor samt årsredovisningar. Utöver detta tillkom i vissa fall data i form av 

rapporter som de olika bankerna släppt där de redogör för hur den historiska utvecklingen har 

sett ut och vilka prognoser de har lagt inför framtiden. Skälet till detta var att författarna i 

vissa fall blev hänvisade till material som låg på hemsidan under intervjuernas gång och i 

vissa fall själva ville komplettera empiridelen med relevant information.   

 

3.5 Intervju  

Kvalitativa intervjuer skiljer sig åt jämfört med den kvantitativa forskningen på ett antal plan. 

Den kvantitativa forskningen är mer strukturerad till sin form medan den kvalitativa har fokus 

på att samla in intervjuobjektens egna uppfattningar och synsätt.  

En annan skillnad mellan de två undersökningsmetoderna gäller vem fokus är riktat mot när 

datainsamlingen sker. I den kvalitativa intervjun riktas intresset mot intervjuobjektets 

ståndpunkter som får ligga till grund för i vilken riktning som intervjun fortlöper i. Den 

kvantitativa forskningen utgår å sin sida utifrån forskarnas intressen vilka sedan ligger till 

grund för på vilket sätt undersökningen genomförs. Ytterligare skillnader mellan kvalitativa 

och kvantitativa intervjuer är att de kvalitativa är mer flexibla i sitt utförande där frågor ställs 

utifrån de svar som ges medan frågorna i en kvantitativ intervju ställs i en strikt ordningsföljd 

(Bryman & Bell, 2005).   

 

Även vilka svar som önskas skiljer sig åt där den kvalitativa intervjun vill ha detaljerade och 

fylliga svar samtidigt som detta är något som forskarna i den kvantitativa intervjun inte önskar 

då det blir svårt att analysera detta material. Forskarna i en kvantitativ intervju vill ha korta 

svar som enkelt kan kodas och bearbetas i analysarbetet. Denna studie genomfördes med hjälp 
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av kvalitativa intervjuer för att ge en så bra och detaljerad bild som möjligt av 

problemområdet (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vid genomförandet av intervjuerna lämpade sig formen av en semistrukturerad intervju bäst 

då författarna hade förberett ett antal grundläggande frågor inför vardera intervjun. Dessa var 

de sedan beredda att ändra varefter intervjun fortlöpte och den information som gavs var 

otydlig eller gav upphov till intressanta följdfrågor som inte var genomtänkta från början. På 

så sätt styrdes inte respondenternas svar utifrån ett antal svarsalternativ som eventuellt inte 

passade in på deras verkliga svar utan de gavs istället möjlighet att tala fritt och lämna så 

sanningsenlig information som möjligt. Detta givetvis med beaktande av de gällande 

sekretessregler som varje bank tillämpar.   

 

När intervjuerna genomfördes turades författarna om att ställa frågor och valde att, i den mån 

det var möjligt, använda sig av inspelningsutrustning, efter godkännande från 

respondenten/respondenterna. Detta för att de skulle få med så mycket som möjligt av svaren 

samt undvika att någonting misstolkades. Alla personliga intervjuer genomfördes på de 

respektive intervjuobjektens arbetsplatser vilket dels ökade chanserna för författarna att få till 

en intervju då det var det minst tidskrävande för personerna och dels ökade deras känsla av 

trygghet i intervjusituationen. Efter intervjun kunde författarna sedan i lugn och ro 

sammanställa de svar som givits på frågorna och vid önskemål vidarebefordra dessa till 

intervjuobjekten för eventuell korrigering av missförstånd eller felaktiga svar. Därefter kunde 

författarna sålla bort det som eventuellt var irrelevant för undersökningen och det fortsatta 

analysarbetet som vidtog efter det att alla intervjuer var genomförda (Bryman & Bell, 2005), 

(Johannessen & Tufte, 2003).  

 

3.6 Validitet 

Validitet anger hur bra eller relevant data representerar fenomenet. Det finns olika former av 

validitet där tre av dem är begreppsvaliditet, intern validitet samt yttre validitet.  

Begreppsvaliditet är ett mätningsfenomen och handlar om relationen mellan det generella 

fenomen som ska undersökas och konkreta data, hur pass väl data representerar det generella 

fenomenet. Intern validitet handlar om huruvida ett samband mellan två variabler är ett 

möjligt orsakssamband eller inte. Hög intern validitet uppvisas när ett experiment har 

genomförts på ett sådant sätt att det gör det möjligt att säga att ett påvisat samband mellan två 

variabler är ett möjligt orsakssamband. Yttre validitet handlar om generaliseringen från urval 
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till population, det vill säga om urvalet är representativt för populationen eller inte. Vid ett 

stort bortfall i urvalet hotas den yttre validiteten i undersökningen (Johannessen & Tufte, 

2003). 

 

I denna undersökning får begreppsvaliditeten ses som hög då insamlad data väl speglar det 

generella fenomen som undersöks. De frågor som ställdes utgick från det generella fenomen 

som undersökningen behandlade vilket ledde till att data väl speglade detta problemområde. 

Även den interna validiteten i undersökningen uppfattar författarna som hög då samma, eller 

liknande, frågor ställdes till intervjuobjekten vilket gör att svaren som ges kan ligga till grund 

för samband som kan uppfattas som möjliga orsakssamband. Slutligen uppvisar studien även 

en hög yttre validitet när det gäller den svenska marknaden då de intervjuobjekt som bistått 

med data speglade olika typer av banker som tillsammans täckte en stor del av den svenska 

marknaden. Den yttre validiteten beträffande den danska marknaden är svagare då data endast 

kommer från en bank och således inte kan sägas gälla för hela den danska marknaden i stort. 

Urvalet får därmed ses som väl representativt för hela populationen, det vill säga banksektorn, 

i åtminstone Sverige och ger samtidigt en inblick i situationen på den danska marknaden.  

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig de data som samlas in är. Om samma undersökning 

upprepas på samma grupp vid två olika tidpunkter och resultaten blir desamma så är det ett 

uttryck för hög reliabilitet. Även om flera forskare undersöker samma fenomen och kommer 

fram till samma resultat så visar detta på en hög reliabilitet (Johannessen & Tufte, 2003). 

I denna studie samlades data främst in från primärkällor vilket stärker tillförlitligheten i 

studien och även bör leda till att samma resultat uppvisas om studien genomförs vid en annan 

tidpunkt eller av en annan grupp av forskare. Trots att det var primärdata som samlades in så 

finns det alltid en risk för att den information som lämnades från respondenterna är vinklad 

för att ge en förskönad bild av verkligheten vilket i så fall minskar studiens reliabilitet. 

Sammantaget får ändå studien anses innehålla en hög grad av reliabilitet.  

 

3.8 Källkritik 

Den kritik som eventuellt kan riktas mot metoden är att en av författarna vid tiden för studien 

arbetade på en av bankerna som intervjuades, om än på en annan avdelning än den 

undersökta, vilket eventuellt kan ha påverkat objektiviteten. En annan aspekt som kan ha 

påverkat den information som respondenterna lämnade är den gällande sekretesspolicyn på 
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respektive bank som självfallet kan ha gjort att en del intressant information, fullt förståeligt, 

aldrig lämnades ut. Ytterligare faktorer som bör tas i beaktande gällande metoden och som 

eventuellt kan ha påverkat studien är att data samlades in via både intervjuer på plats och via 

mail vilket gjorde att svaren inte blev lika uttömmande från alla respondenter. Detta kan om 

möjligt ha påverkat analysen och slutsatserna negativt då inte en lika stor mängd material 

fanns att arbeta med från varje respondent.    
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KAPITEL 4 

EMPIRI 

 

I detta kapitel redovisas den data som samlats in under arbetets gång tillsammans med en 

kort beskrivning av vardera respondenten för sig. Detta material ligger sedan till grund för 

analysarbetet i nästkommande kapitel.   

 

De frågor som ställts vilka ligger till grund för texten i detta kapitel finns redovisade i bilagan. 

Åsikterna är intervjuobjektens egna och behöver inte nödvändigtvis stämma överens med 

respektive banks/organisations ståndpunkter. 

 

4.1 Marginalen Bank  

Datum: 30/3 – 2012 

Intervjuobjekt: Tim Bal, produktansvarig inom Marginalen Bank med ett tidigare förflutet 

inom Citibank.  

Tillvägagångssätt: Personlig intervju 

 

Om banken 

Marginalen har funnits sedan 1979 då deras verksamhet bestod av redovisning och inkasso. 

År 2008 köpte de upp Bank2 vilket blev startskottet för deras bankverksamhet i Sverige som 

sedan expanderade ytterligare hösten 2010 i och med förvärvet av delar av Citibanks svenska 

privatbank. Sedan hösten 2010 lyder företaget under namnet Marginalen Bank. Idag har de 

kontor i Sverige, Nederländerna, Lettland och Litauen med totalt omkring 370 medarbetare. 

Banken erbjuder tjänster för både privatpersoner och företag såsom in- och utlåning, 

fakturaköp, leasing och olika typer av avbetalningstjänster (Marginalen Banks årsredovisning, 

2010).  
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Intervju 

Om bolånen 

Bal berättade att Marginalen Bank har mindre möjligheter än de stora bankerna att finansiera 

sina bolån på då de i dagsläget får in sina pengar via inlåning även om de ser över 

möjligheterna att kunna få in pengar på fler sätt i framtiden. Utöver att finansiera bolånen via 

inlåning från kunder har Marginalen Bank även valt att sätta upp en egen lösning som de 

kallar för SPV, Special Purpose Vehicle, som riktar sig till investerare. Denna SPV fungerar i 

princip som en obligation där Marginalen Bank pantsätter en del av sin portfölj som de sedan 

administrerar åt investerarna. På detta sätt får de ut sina tillgångar från investerarna och blir 

mer likvida samtidigt som de tjänar pengar på själva administrationen av SPV:t. Investerarna 

får en procentsats som liknar en ränta av SPV-portföljen som är pantsatt hos dem och de får 

också portföljlikvidationen. Marginalen Bank tjänar pengar genom att de får ränteintäkter och 

andra avgifter.  

Gruppen av investerare utgörs av andra banker som ser denna som en relativt riskfri 

obligation som ändå ger en bra avkastning. Det faktum att finansieringsformen får ses som 

relativt ovanlig i Sverige gör att Marginalen Bank sitter inne på en kunskapsmässig fördel 

gentemot sina konkurrenter som kan bli värdefull i framtiden.  

  

Finanskrisens påverkan på bolånen 

Bal ansåg att den svenska banksektorn har kommit lindrigt undan jämfört med andra länder 

inom Europa och kanske främst USA. Detta har att göra med att de svenska bankerna har varit 

långtifrån lika givmilda mot kunderna som i vissa andra länder där de har kunnat låna pengar 

till hela bostadsvärdet vilket bildade en bubbla som till slut sprack. Med facit i hand har de 

lindriga skadorna som drabbat Sverige visat på ett system som trots allt fungerat bra sett med 

utomstående ögon. Detta har medfört att både USA och övriga Europa har sneglat på Sverige 

som ett föregångsland för hur de finansiella bitarna ska skötas på rätt sätt. Dessutom tyckte 

Bal att den svenska regeringen har agerat rätt och i tid när oroligheterna i det finansiella 

systemet har inträffat vilket har hjälpt till att lindra skadorna som krisen medfört.  

 

Finanskrisens inverkan på bolåneräntorna har visat sig genom ökade marginaler i stort även 

om just Marginalen Banks marginaler inte har visat upp samma tendenser vilket beror på 

nischen mot en specifik kundgrupp. Anledningen till att marginalerna för bolån har ökat 

trodde Bal är flera och i många fall kan kopplas till de hårdare regleringar som finanskrisen 

har medfört på banksektorn. Banker vill idag lägga undan mer pengar och minimera riskerna 
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för framtida förluster vilket de också måste göra i och med de hårdare kapitalkraven som 

anges i Baselramverket. Samtidigt vill de såklart även bedriva en lönsam verksamhet vilket 

gör detta till ett gott tillfälle att samla in pengar för nästkommande år. Bal ville dock påpeka 

att trots att marginalerna har ökat procentuellt sett så behöver de inte ha gjort det i rena SEK. 

Detta förklarade han med att reporäntan idag är mycket lägre än för några år sedan vilket gör 

att gapet mellan bolåneräntan och Stibor har ökat.  

 

Bal berättade att allmänheten på senare tid har blivit mer utbildade i vad som händer på 

räntemarknaden vilket har gynnat de mindre bankerna. De har tidigare haft det svårare att 

locka till sig kunder som hellre har samlat alla sina ärenden i en av storbankerna trots sämre 

villkor. Idag har kundernas inställning förändrats till att tycka att det är helt okej att ha flera 

olika banker och istället shoppa omkring i jakt på de banker som kan erbjuda bäst villkor.  

Med tanke på att kunderna har blivit mer benägna att byta bank har det blivit allt viktigare att 

försöka erbjuda dem fler produkter för att på så sätt hålla dem lojala till en och samma bank 

enligt Bal. Detta brukar även vara billigare i det långa loppet istället för att försöka få in en ny 

kund.  

 

Bedömningen av kreditrisken har förändrats väldigt mycket hos Marginalen Bank sedan innan 

finanskrisen genom att den har blivit mycket hårdare. Likviditetsrisken bedöms utifrån de 

ramverk som finns, när de ändras måste bankerna även se över sin likviditetsnivå och risk för 

att eventuellt justera den efter de nya förutsättningarna. Dock garderar sig bankerna generellt 

tämligen bra mot vad ramverken säger enligt Bal. Just hos Marginalen Bank har de valt att 

använda sig av sin SPV mot likviditetsrisken och låter på så sätt tillgångarna ligga någon 

annanstans. Ränterisken har en direkt relation med kreditrisken och baseras på ändringar i 

marknaden och då speciellt Stibor. Kunderna vet om att när det sker ränteändringar i 

marknaden kommer det att få effekt på Marginalen Banks egna räntor.   

   

Baselramverket 

Bal uppmuntrade de nya regleringar som kommit till för att minska skuldsättningen hos 

banker eftersom den situation som förelegat inte har varit gynnsam. Bankerna tar oftast så 

mycket risk som de är tillåtna att ta vilket gör att det går väldigt bra under bra tider men 

medför stora problem när tiderna försämras. Då tvingas de ingå i bailout program i speciellt 

USA vilket inte är ett hälsosamt sätt att driva en verksamhet på.  
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Med tanke på att en av Marginalen Banks målgrupper är den grupp av individer som har 

betalningsanmärkningar och andra problem erbjuder de främst längre tidsräntor som sträcker 

sig över till exempel tre år. Eftersom de längre räntorna uppvisar effekter av det som hänt på 

marknaden tidigare med en viss fördröjning gör det att Marginalen Banks kunder påverkas 

först när de väljer att binda om lånen. Detta faktum har också gjort att ett- och tvåårsräntorna 

tidvis har legat lägre än både Stibor och tremånadersräntorna vilket förklaras av den 

tidsfördröjning som finns mellan händelser på marknaden och de längre räntorna.  

 

Bal berättade att Basel II:s införande främst visade sig i form av att kapitalkraven blev 

striktare inom bankerna men oftast låg de svenska bankerna redan på en nivå som var klart 

över de krav som ramverket ställde. Detta gjorde att de inte påverkades så mycket direkt av 

Basel II till skillnad från de amerikanska bankerna som låg närmre gränsen och riskzonen från 

början. Hur stor påverkan som Basel III:s införande kommer att ha på banksektorn varierar 

troligtvis beroende på vilken typ av bank det är enligt Bal. Marginalen Bank kommer 

troligtvis inte att påverkas så mycket medan storbankerna kommer att göra det. Detta har i 

stort sett redan skett genom de ökade marginalerna och oviljan att sänka bolåneräntorna när 

reporäntan sänks. Samtidigt är de nya täckningskraven något som bankerna gärna skyller på 

när det riktas kritik mot deras höga räntenivåer från allmänheten.  

Bal trodde att de kommande 2-3 åren kommer att bli intressanta och eventuellt tvinga 

Marginalen Bank att se över sin strategi för finansiering om de inte får tillräckligt med 

inlåning och då hamnar närmare kapitaltäckningsgränsen.  

  

Bal trodde inte att implementeringen av Basel III kommer att få någon direkt effekt på 

bolåneräntorna i framtiden utan att en förändrad räntenivå snarare kan kopplas samman till 

bankernas interna strategi. Samtidigt är allting som händer relaterat till vad som händer i 

marknaden och i ramverken men i nuläget är Marginalen Bank väl anpassade till de 

förändringar som är på väg att genomföras.  

  

Framtiden 

Bal såg positivt på nischbankernas framtidsutsikter då de har fått mer andrum och mer positiv 

reklam den senaste tiden till följd av att storbankerna har roffat åt sig mycket av marginalerna 

vilket automatiskt gör att de mindre bankerna får lite mer uppmärksamhet. Nischbankernas 

konkurrenskraft inom spar har förhoppningsvis ökat vilket även kan gälla vissa delar av 

utlåningen.  
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4.2 Handelsbanken Stadshypotek 

Datum: 30/3 – 2012 

Intervjuobjekt: Sophia Sjöberg, arbetar på Handelsbanken Stadshypoteks avdelning för 

produkter och marknadsstöd. 

Tillvägagångssätt: Intervju via mail  

 

Om banken 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank och har drivit sin verksamhet sedan år 1871. Bankens 

aktie är den äldsta noterade på Stockholmsbörsen. De erbjuder tjänster inom privatekonomi, 

företag, capital markets, investment banking, trading samt försäkringar. År 2011 hade 

Handelsbanken 720 kontor i 22 länder med omkring 11 000 anställda. Finansieringen till 

bolån sker främst med hjälp av säkerställda obligationer som i sin tur består av hypotekslån 

som lämnats mot pant i bland annat bostadsrätter och småhus med en belåningsgrad inom 75 

procent av marknadsvärdet. År 2010 uppgick Handelsbankens utlåning till bolån till drygt 500 

miljarder kronor (Handelsbankens årsredovisning, 2011). 

 

Intervju 

Om bolånen 

Sjöberg beskrev att bankerna finansierar utlåningen till bostäder genom att ge ut långfristiga 

lån till en fast ränta på obligationsmarknader både i Sverige och utomlands. De obligationer 

som vänder sig till den utländska marknaden ges främst ut i Euroområdet och i USA.  

Merparten av bankerna erbjuder bolån till räntebindningstider som ligger på mellan 3 

månader och 10 år. Hur mycket en låntagare påverkas av ränteuppgångar beror på vilken 

bindningstid som denne har valt, de med kortare räntebindningstider påverkas mer än de med 

längre vid ränteuppgångar. Detta medför att de personer som har en hög räntekänslighet där 

bolånekostnaderna utgör en stor del av ekonomin tar en risk genom att ha korta 

räntebindningstider. Andra risker kopplade till bolånen kan vara en hög belåningsgrad eller att 

ingen eller en väldigt liten del av lånet amorteras av. Sjöberg menade att risk är något väldigt 

individuellt och således inte går att generalisera. När kreditbedömning vid kreditbeslut görs 

ingår många olika delar som kan kallas för risk.    

Finanskrisen har inte påverkat Handelsbankens sätt att göra kreditbedömningar utan de utgår 

alltid från den enskilda kunden och dennes ekonomi. De nya riktlinjer som finns är snarare 

sammankopplade med oron för en prisbubbla och en alltför hög skuldsättning hos hushållen 
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än finanskrisen. Dessa nya riktlinjer utgörs av bolånetaket och amorteringskravet som innebär 

att alla bostadsskulder över 75 % av marknadsvärdet ska amorteras ned på rimlig tid.  

 

Finanskrisens påverkan på bolånen 

Sjöberg uttryckte att alla banker har påverkats av finanskrisen då finansieringskostnaderna 

tidvis har drivits upp till följd av oron på finansmarknaderna. Utöver detta tillkommer nya 

regelverk för bankerna i syfte att stärka deras ekonomi genom att ställa krav på dem att hålla 

en större kassa och bättre likviditet än tidigare vilket kostar pengar. Sjöberg uppgav att 

bolånen har påverkats på så sätt att räntorna har stigit till följd av att finansieringen har blivit 

dyrare vilket har att göra med turbulensen på finansmarknaderna och de nya regelverken.   

 

Baselramverket 

Sedan Basel II infördes år 2007 har bolåneräntorna både gått upp och ned. Just Basel II:s 

påverkan är mindre i sammanhanget utan det som främst har påverkat bolåneräntorna har varit 

finanskrisen och den efterlöpande krishanteringen med riktigt låga räntor till följd enligt 

Sjöberg. När bankerna har Basel III att rätta sig efter kommer det att innebära höjda kostnader 

för bolånen menade Sjöberg. Dessa prishöjningar kan nog till viss del redan vara inprisade nu. 

Dock finns det en ovisshet kring hur det nya ramverket kommer att se ut och hur det kommer 

att påverka kostnaderna för bolånen ansåg Sjöberg.  

 

Framtiden 

Handelsbanken ställer inte prognoser rörande utvecklingen av bolåneräntorna i framtiden på 

grund av den oro som varit på finansmarknaderna och svårigheten att förutse vad som händer.  

 

4.3 SBAB Bank 

Datum: 12/4 – 2012 

Intervjobjekt: Anders Heder, Business Controller, Affärsområde Konsument 

Tillvägagångssätt: Intervju via mail 

 

Om banken 

SBAB Bank startade upp sin verksamhet den 1 juli 1985 för att anskaffa kapital för att 

finansiera statliga bostadslån som tidigare finansierades direkt över statsbudgeten.  
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SBAB Bank fick den 30 november 2010 tillåtelse av Finansinspektionen att bedriva 

bankverksamhet. Banken har i och med detta fått möjligheten att bredda sin verksamhet och 

erbjuda produkter inom fler områden än bara bolån.  

Vid slutet av år 2010 låg SBAB:s utlåningsportfölj på 253 miljarder kronor där 

hushållsutlåningen uppgick till drygt 153 miljarder och utlåningen till bostadsrättsföreningar 

till drygt 55 miljarder. Majoriteten av nyutlåningen bestod av lån för finansiering av 

bostadsköp (SBAB Banks årsredovisning, 2011). 

 

Intervju 

Om bolånen 

Heder beskrev att SBAB finansierar sin utlåning till bolån på flera olika sätt och att det sker 

genom: 

 

* Svenska säkerställda obligationer, 33 % 

* EMTCN-program, 25 %, Euro medium term covered note programme 

* EMTN-program. 26 %, Euro medium term note programme 

* Inlåning 

* Diverse upplåning 

 

Finanskrisens påverkan på bolånen 

Efter finanskrisen har mer fokus riktats mot likviditetsrisken genom att SBAB idag i allt 

större omfattning finansierar 3-månaderslånen via lång upplåning samt swappar om 

ränteflödena till 3 månaders Stibor. Dessutom lägger SBAB alltmer fokus på den säkerställda 

upplåningen och det är både svårare och mycket dyrare att finansiera sig icke säkerställt enligt 

Heder. Vidare har inte SBAB ändrat sin riskbedömning av privatpersoner efter finanskrisen. 

Dock har en mer individuell riskbedömning börjat tillämpas under de senaste 10 åren vilket 

kan sammankopplas med de förslag på Baselregler som kommit.  

 

För SBAB har finanskrisen främst visat sig genom att deras upplåning har förlängts i löptid 

men några direkta skillnader på bolånen har inte märkts av sedan krisen uppgav Heder. 

Gällande marginalerna så gick dessa ned under en period då marknaden räknade med kraftigt 

sänkta kapitalkrav. Dock steg de sedan något då marknaden nu räknar med att kapitalkraven 

inte kommer att bli så låga som de ett tag förutspåddes att bli. 

 



 
48 

Baselramverket 

Heder tyckte att Baselramverkets införande i huvudsak var en bra åtgärd. Vid tidpunkten för 

Basel II:s införande år 2007 gick marginalerna ned men de har stigit igen sedan dess. Heder 

såg inte att Basel III kommer att påverka SBAB:s bolåneräntor nämnvärt utan banken har 

redan anpassat sin verksamhet inför de kommande kraven. SBAB genomför hela tiden 

bedömningar av hur olika regleringar kommer att slå och anpassar därefter prisbilden utifrån 

detta. Någon skillnad mellan hur de korta respektive de långa bolåneräntorna har påverkats av 

Baselramverket går inte att finna enligt Heder.  

 

Framtiden 

Gällande det framtida ränteläget för bolån är det enligt Heder svårt att sia om hur det kommer 

att utveckla sig och mycket beror på hur kostnaden för att göra om långa pengar till korta 

kommer att se ut. Heder ansåg att dessa borde gå ned på sikt.  

 

4.4. Swedbank 

Datum: 17/4 – 2012 

Intervjuobjekt: Mats Hansson, affärsutvecklare inom privatsidan och bevakare av 

bolånemarknaden.  

Tillvägagångssätt: Personlig intervju 

 

Om banken 

Swedbank erbjuder tjänster till både privatkunder och företag med en total kundstock på 10 

miljoner kunder.  År 2011 hade banken 17 000 anställda och totalt 553 kontor med en 

huvudverksamhet belägen i främst Sverige och de baltiska länderna.  

Mer än hälften av Swedbanks utlåning utgörs av bolån i Sverige med mycket låg risk. 

Finansieringen av dessa sker främst genom kapitalmarknadsupplåning i form av säkerställda 

obligationer. Banken är idag marknadsledande på inlåning på sina hemmamarknader. 

Swedbanks totala upplåningsbehov täcks nästan fullt ut av inlåningsvolymerna tillsammans 

med säkerställda obligationer och eget kapital. Detta upplägg gör att banken i stor 

utsträckning kan välja mellan att finansiera sig med säkerställda eller icke säkerställda 

obligationer. Swedbank var störst inom retail banking och hade en ledande marknadsposition 

gällande bolån med 26 procent av marknaden år 2011.  
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Redan nu allokerar Swedbank extra kapital till bolåneaffären vilket gör att höjda kapitalkrav 

för hypoteksutlåning inte förväntas påverka bankens interna allokering av kapital mellan olika 

affärsenheter (Swedbanks årsredovisning, 2011). 

 

Intervju 

Om bolånen 

Hansson berättade att Swedbank finansierar sin utlåning via olika delar av deras upplåning där 

säkerställda obligationer har fått en allt viktigare roll. Banken har ett program som hela tiden 

bevakar deras krediter så att de ligger rätt till riskmässigt, detta för att de ska kunna garantera 

att de är säkerställda gentemot investerarna. På så sätt kommer de också ned i prisnivån till 

investerarna. Säkerhetsmassan består av Swedbanks bolån som är säkerställda med maximalt 

75 procent vilket bevakas löpande hela tiden. Utöver de säkerställda obligationerna får även 

Swedbank in kapital genom vanlig obligationsupplåning och inlåning. Allt detta för att skapa 

en långsiktigt stabil upplåningssituation.  

 

Idag finansieras ungefär hälften av Swedbanks utlåning med hjälp av säkerställda obligationer 

och den andra hälften från depositmarknaden enligt Hansson. Innan finanskrisen hade 

Swedbank osäkrad upplåning i mycket större utsträckning än vad som nu är fallet vilket har 

påverkats av bland annat Baselramverkets allt hårdare krav. Under finanskrisen gick 

Riksbanken in och säkrade upplåningen men den delen har Swedbank idag löst bort helt, nu 

har de ingenting mot Riksbanken längre.  

 

Upplägget för upplåningen är samma för de allra flesta bankerna berättade Hansson där 

säkerställda obligationer är en oerhört viktig del. Sedan pågår det ett väldigt krig om vanlig 

inlåning eftersom alla kämpar för att få in kapital i verksamheten. Runt år 2006-2007 var det 

många banker som konkurrerade om inomläget genom att erbjuda kunder att låna upp till 85-

90 procent. Idag har det blivit en sundare marknadsföring där mer vikt läggs på helhetsbilden 

än endast på inomläget även om det alltid blir en diskussion med kunden om priset. Risknivån 

kopplad till privatpersoner har dels med utvecklingen på bostadsmarknaden att göra där det 

förut var en prisökning på 10 procent per år men denna har nu dämpat sig. En annan risk är 

arbetslösheten för blir du arbetslös idag klarar du inte bolånen eftersom vi i Sverige har en 

väldigt hög skuldsättning berättade Hansson. Swedbank erbjuder olika typer av försäkringar 

för bland annat sjukdom och A-kassa och de försöker hela tiden bygga upp relationen med 

kunden för att få en överblick över vilka risker de har när de lånar pengar.  
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Finanskrisens påverkan på bolånen 

Under finanskrisen 2008 var läget oerhört ansträngt och Riksbanken gick in och säkerställde 

en del av de svenska bankernas upplåning med statlig garanti vilket var oerhört dyrt för 

bankerna. Krisen började i USA där folk lånade pengar som de slapp betala räntor på. Dessa 

pengar lade de på fastigheten och sen blev de arbetslösa och den risksituationen ville inte 

Sverige också hamna i vilket påverkade bedömningen av krediterna. Eftersom staten gick in i 

vissa banker och alla bankerna sanerade sina portföljer uppstod det aldrig några stora förluster 

på privatsidan för bankerna även om krisen skakade om hela finansmarknaden uppgav 

Hansson. De svenska bankerna är dock oerhört starkt kapitaliserade idag vilket visar sig när 

det görs riskbedömningar på bankerna. Swedbank har också alltid ställt stora krav på 

återbetalningsförmåga och gjort en bra kreditbedömning av kunderna.  

 

Efter finanskrisen har kraven förändrats för att bevilja bolån till privatpersoner och de behöver 

bland annat betala en högre kontantinsats idag än tidigare. Även betalningskravet på en 

beräkning av pengar som personer ska ha kvar att leva på har ökat där den tidigare nivån låg 

på 7500 kr per månad och idag är den uppe i 9000 kr. Hansson sade att det viktigaste idag är 

att kunderna har en sund och hållbar ekonomi över tid vilket innebär att de ska veta vad de 

kliver in i nu om de lånar pengar men även veta att de klarar av att betala tillbaka pengarna i 

framtiden. Detta även om priserna går ned eller om kunden skulle bli arbetslös eller sjuk.  

Finanskrisen har egentligen inte påverkat Swedbanks räntesättning så mycket men bankens 

upplåningskostnad har förändrats.  

 

Diagram 2. Bruttomarginal bolån 

 

Källa: Swedbank 
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Skillnaden jämfört med innan finanskrisen enligt Hansson är att Swedbank då till viss del 

kunde handla på Stibor som var normgivande för prissättningen vilket det inte är idag, inte för 

någon bank. Det som är normgivande för prissättningen idag är hur bankens 

upplåningskostnad ser ut i övrigt. Det finns idag ingen koppling till varken reporäntan eller till 

Stibor med bankens upplåningskostnad utan Swedbank handlar sina pengar på 

kapitalmarknaden och det är det som styr bankens upplåningskostnad. Vid en jämförelse av 

de korta räntorna ställt i relation till de långa framgår det att de är lägre idag än för många år 

sedan.  

 

Före finanskrisen var det många av bankerna som slogs om volymer. Swedbank är inte längre 

med och slåss om varenda krona utan bankens fokus ligger idag på att utveckla de befintliga 

kunderna och få de att stanna kvar i banken snarare än att kriga om att knyta så många nya 

kunder som möjligt till sig. Vanlig inlåning är den billigaste finansieringen och en väldigt 

viktig del av Swedbanks finansiering men konkurrensen om inlåningen har hårdnat. Bland 

annat har SBAB som inte haft någon inlåning tidigare öppnat upp två nya inlåningskonton 

beroende på om kunden har lån eller inte sade Hansson. Det har blivit mycket större fokus på 

bunden inlåning idag jämfört med 2006, det går att binda inlåning på 3 månader upp till 5 år 

och fortfarande ha en hyfsad avkastning som privatperson.  

 

Som det går att se i diagram 2 på föregående sida låg Stibor och Swedbanks 

upplåningskostnad tight tidigare och banken kunde låna på nästan till och med på reporäntan. 

Reporäntan, Stibor och Swedbanks upplåningskostnad gick hand i hand och sen drog Stibor 

iväg och bankens upplåningskostnad följde delvis med Stibor fram tills dess att finanskrisen 

kom. Då gick det inte att låna på Stibor längre. Kostnaderna för att finansiera sig på 

kapitalmarknaden har ökat berättade Hansson.  

 

Även om bankerna inte tjänar så mycket på bolån så är det en viktig del eftersom räntenettot 

generellt sett är oerhört viktigt för bankerna. Genom att få kunden att bli en helhetskund kan 

Swedbank reducera marginalen gentemot kunden och få in de nödvändiga intäkterna via 

försäljning av fler produkter än bara bolånet. Den bolåneränta som kunden möter baseras på 

läget, risken på kunden och vilka fler affärer som kunden har. En förändring från 2006 till 

idag är att Swedbank inte längre lånar ut bara bolånet som de kunde göra tidigare utan banken 

kräver nu att kunden köper fler produkter, som till exempel en hemförsäkring. Det är dels för 
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kundens bästa i sig och dels för att Swedbank lättare ska kunna hålla koll på helheten och 

bedöma kunden.  

 

Baselramverket 

Swedbank tyckte att införandet av Baselramverket är positivt och tror att de flesta gör det. 

Den konkurrens som har funnits där banker har lånat ut till 90 procent till en låg ränta, det är 

osund kreditgivning och något som Swedbank aldrig har varit med i riktigt sade Hansson. 

Ramverket neutraliserar konkurrensen med att bankerna ska ha en sund och hållbar ekonomi.  

Den enda effekten av Basel II:s införande år 2007 är att Swedbank har stärkt upp sin 

kapitalbas men det har inte påverkat räntorna egentligen utan det som har påverkat är att 

banken inte lånar på Stibor och reporäntan längre utan går ut på utemarknaden. Swedbank 

måste säkra upp sitt kapital och de säkerställda obligationerna är mycket viktigare idag 

jämfört med tidigare. En annan viktig del är ordning och reda i kreditportföljen, det är oerhört 

viktigt. Har inte banken ordning och reda i kreditportföljen så är det illa. Priserna har enligt 

Hansson egentligen inte påverkats så mycket av Basel II:s införande.  

 

När sedan Basel III kommer förväntar sig inte Swedbank att det blir några skillnader utan de 

har redan bäddat för det. Detta gäller nog alla svenska banker för Swedbank stärkte 

kapitalbasen väldigt starkt och tittar på risker med utlåning så det påverkar inte så mycket. 

Banken scorar idag en kund beroende på betalningsförmågan, var kunden bor någonstans och 

hur den har betalat sina krediter sedan tidigare och det här med scoring tittar bankerna över 

berättade Hansson.  

 

Gällande bankernas ränterisker var det tidigare så att när Swedbank skulle låna ut på 3 

månader lånade de även på 3 månader så den löptiden matchade men idag har denna del 

förändrats. Om banken ska låna ut på 3 månader måste de själva låna på 1, 2, 3, 4 och 5 år och 

finansiera lånet på de här olika löptiderna. Anledningen till det är att de inte får ta några 

ränterisker. Om banken lånar ut på 3 månader och räntan sticker iväg sitter de med en jättestor 

ränterisk förklarade Hansson. Med det nya upplägget använder banken swappar och säkrar 

betalningsströmmarna genom att vända de från 5-årsbetalning till 3 månaders vilket kostar en 

slant. För att finansiera 3 månader idag ligger snittlöptiden på kanske 40 månader vilket 

innebär att banken finansierar 3 månaderspengar med långa pengar vilket är ett måste. 

Bankerna får inte ta risker och bara ligga kort utan de måste finansiera sig långt. Om 

Swedbank exempelvis har lånat ut till alla 3 månaderskunder och sen blir det som 2008 att 
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kapitalmarknaden stängs, då kan inte banken låna upp pengar på 3 månader längre och kanske 

måste ta ut dubbelt så höga räntor och då spricker all betalning. Alla kalkyler som Swedbank 

har gjort på kunden funkar inte längre. Därför måste banken hela tiden säkerställa utlåningen 

med lång upplåning så de vet att de alltid har 3 månaderspengar.  

 

När det kommer till kreditrisken har Swedbank idag ökat på amorteringarna. Banken lånar 

upp till bottenlånet på 75 procent och lånar de över 75 procent, upp till 85 procent, kräver 

Swedbank amortering. Det gjorde de inte i samma utsträckning tidigare som de gör idag. I 

kalkylen på topplånen kräver Swedbank att kunden ska klara det på 10 år, allting för att 

minimera risken uppgav Hansson.  

 

Likviditetsrisken hanteras hos Swedbank genom att de inte får ligga kort för att undvika att de 

hamnar i en likviditetskris. Banken säkrar upplåningen på längre tid fast de lånar ut på 3 

månader och fördelar på så sätt risken över en längre tid.  

 

Framtiden 

 

Tabell 3. Boränteprognos 

 

Källa: Swedbank 

 

Prognosen om bolåneräntorna bygger på utvecklingen på kapitalmarknaden och på 

Riksbankens agerande. Swedbanks ekonomer sitter och bevakar marknaderna och funderar på 

hur ett antal olika faktorer kan komma att utvecklas. Hur ser arbetslösheten ut? Hur ser 

Sveriges ekonomi ut? Hur ser Greklands ekonomi ut? Hur påverkar Greklands ekonomi 

Sverige? Utifrån detta diskuterar sedan Swedbank vad de tror och släpper sina prognoser varje 

månad.  
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Om kapitalmarknaden tror att Riksbanken ska sänka reporäntan diskonterar den det innan 

vilket gör att räntesänkningen inte får någon omedelbar effekt. Riksbankens reporänta har 

ingen direkt påverkan på bolåneräntan, inlåningen brukar följa Riksbankens reporänta men 

inte utlåningen i samma utsträckning enligt Hansson. Det finns ingen koppling som säger att 

en förändring i reporäntan innebär att kunden får en höjd eller sänkt ränta. Swedbank har ett 

enda avtal idag som kommer att vara slut i slutet av år 2012 berättade Hansson. Efter det 

kommer det inte finnas någon direkt koppling mellan reporäntan och bankens räntor. Det 

finns inte heller någon koppling på privatsidan till Stibor hos Swedbank. 

 

4.4. Svenska Bankföreningen 

Datum: 19/4 – 2012 

Intervjuobjekt: Jonny Sylvén, kanslichef på ASCB som är en organisation inom 

Bankföreningen för de institut som ger ut säkerställda obligationer. Jobbade dessförinnan 20 

år inom Swedbank.  

Tillvägagångssätt: Personlig intervju 

 

Om organisationen 

Svenska Bankföreningen företräder bankerna i Sverige och arbetar med att skapa 

förutsättningar för dem att kunna erbjuda finansiella produkter och tjänster till både hushåll 

och företag som är både konkurrenskraftiga och attraktiva. Organisationens medlemmar 

utgörs av banker, finansbolag samt bostadsinstitut, det vill säga hypoteksbolag, som är en del 

av bankkoncernerna. Utöver dessa ingår filialer till utländska banker som bedriver verksamhet 

i Sverige i föreningen. Totalt hade organisationen 32 medlemmar där åtta av dem består av 

utländska banker år 2012.
5
  

 

Svenska Bankföreningen representerar medlemsföretagen i dialoger med myndigheter och 

organisationer både nationellt och internationellt. Organisationen fyller en viktig roll genom 

att analysera och lämna synpunkter på förslag till lagar och föreskrifter som kommer att 

påverka bankerna.
6
  

 

 

 

                                                           
5
 http://www.swedishbankers.se 

6
 ibid 
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Intervju 

Om bolånen  

Sylvén berättade att bankerna finansierar sig på lite olika sätt men att deras utgivande av 

säkerställda obligationer är en gemensam nämnare för finansiering. I tabell 4 nedan visas en 

sammanställning över de institut som ger ut säkerställda obligationer i Sverige.  

 

Tabell 4. Institut som ger ut säkerställda obligationer  

 

 

Källa: Svenska Bankföreningen 

 

Säkerhetspoolen är ett begrepp inom säkerställda obligationer och är de lån som instituten ger 

ut men det behöver inte bara utgöras av bolån utan kan även bestå av lån till kommuner, 

kommersiella fastigheter med mera. Majoriteten är dock bolån berättade Sylvén. Totalt har 

instituten drygt 1828 miljarder utestående i säkerställda obligationer vilket utgör omkring 76 

procent av finansieringen. Till rubriken övrigt hör exempelvis andra typer av obligationer som 

inte är säkerställda.  

 

Bankernas uppbyggnadssätt skiljer sig åt där vissa har ett dotterbolag som lånar pengar av 

moderbolaget, banken, som i sin tur lånar upp pengar via inlåningsmedel. Andra banker som 

till exempel SEB har inget enskilt bolag som ger ut säkerställda obligationer utan de sköter 

allting i bankens namn förklarade Sylvén.  

 

Vid köp av säkerställda obligationer får köparen en dubbel säkerhet. Emittenten ska betala 

ränta och återbetala lånet till köparen men om emittenten skulle gå i konkurs och ställa in 

betalningarna har köparen möjlighet att hämta hem räntebetalningar och amorteringar från 

säkerhetspoolen. Kreditvärdigheten hos säkerställda obligationer är därför kopplad till både 

Andel

Institut Säkerhetspool

Säkerställda 

obligationer Övrigt

Säkerställda 

obligationer Övrigt

Landshypotek 65 646 52 269 13 377 80% 20%

LF Hypotek 107 000 85 500 21 500 80% 20%

Nordea Hypotek 405 604 279 414 126 190 69% 31%

SBAB 210 126 160 671 49 455 76% 24%

Stadshypotek 584 238 493 127 91 111 84% 16%

Swedbank 669 800 520 507 149 293 78% 22%

SEB 360 099 236 829 123 269 66% 34%

Summa 2 402 512 1 828 317 574 195 76% 24%
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emittenten och säkerhetspoolen till skillnad från hos vanliga obligationer som ges ut av en 

bank utan någon säkerhet. Säkerställda obligationer är i och med detta uppbyggnadssätt en 

otroligt trygg placering enligt Sylvén vilket ger dem högsta kreditbetyg.  

Sylvén berättade att hypoteksinstituten eller bolånegivarna har förlängt sin finansieringstid 

från en tidigare genomsnittlig löptid på två år till en nuvarande på kanske tre år som ska bli 

ännu längre. Detta kan kopplas samman med de nya regleringar som har pressat aktörerna att 

förlänga sin finansieringstid. Förutom de nya regleringarna ledde finanskrisen till att bankerna 

insåg att det inte är så smart att ta en stor likviditetsrisk i verksamheten. Att finansiera sig kort 

medför ett konstant sökande efter nya pengar på marknaden vilket gör att det är kört om det 

inte finns några som vill låna ut pengar. Detta har lett till att många idag försöker att förlänga 

sin upplåning vilket främst gäller för de fyra stora svenska bankerna som alla är så starka att 

de kan göra det enligt Sylvén.  

 

Bolåneinstituten vill idag inte bära någon ränterisk när de lånar ut pengar vilket har medfört 

att de har ökat användningen av ränteswappar. Denna transaktion som medför att ränteflöden 

byts har varit väldigt dyr att göra vilket fördyrar när bankerna ska låna ut pengar. Sylvén 

ansåg att det inte går att jämföra Riksbankens styrränta med de korta räntorna på bolån 

eftersom ränteswappen kostar väldigt mycket att göra, eller åtminstone har gjort det. Nu har 

den sjunkit en del på sistone vilket även bolåneräntorna har gjort men just matchningen av 

räntor är en väldigt viktig del i konstruktionen av bolån precis som matchningen av 

valutarisker. Dessa swappas bort genom att använda olika typer av derivat. I och med att 

Sverige har varit så pass starkt har det varit svårt att swappa lång upplåning i utländsk valuta, 

vanligtvis euro till svenska kronor. Detta har varit väldigt dyrt och olönsamt att göra vilket har 

försvårat det hela enligt Sylvén.   

 

De viktiga beståndsdelarna när det gäller finansieringskostnaderna hos bankerna är den långa 

upplåningskostnaden, den korta upplåningskostnaden och hur swappmarknaden utvecklar sig 

som tillsammans utgör upplåningskostnaden. Vad som är viktigt gällande bolån är att först 

och främst har bankerna en upplåningskostnad och sen tillkommer en marginal beroende på 

vad bankerna vill göra förklarade Sylvén. Banker har under en relativt lång tid haft en strategi 

där bolån är den absolut viktigaste produkten för retailkunder. De tjänar inte så mycket pengar 

på det men kan på så sätt knyta kontakten med kunden och sälja in andra produkter. 

Skillnaden som bankerna har märkt av efter finanskrisen är just att det har blivit dyrare att 

swappa räntorna vilket det även var runt millennieskiftet och under finanskrisen i början på 
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1990-talet. Sylvén berättade att Stibor har mycket större påverkan än reporäntan för hur 

bankerna sätter sina korta bolåneräntor. Detta gör att det uppstår en del funderingar kring 

vilka möjligheter som Riskbanken har till att påverka ekonomin då det inte finns någon 

självklar koppling mellan reporäntan och bankernas sätt att prissätta sina lån.  

Svenskarna är väldigt skuldsatta med sina enorma bolån som ligger på drygt 2000 miljarder, 

många med väldigt kort räntebindning, vilket gör att alla förändringar från Riksbanken som 

påverkar bankerna ger en väldigt stor effekt sade Sylvén. Riksbankens roll är framförallt 

viktig under kristider då de kan bistå med pengar till bankerna eftersom ingen frisk bank 

väljer att låna pengar av centralbanken utan det gör de bara när de verkligen behöver det.   

 

Finanskrisens påverkan på bolånen 

Sylvén tyckte att de svenska bankerna har klarat sig bra utan några större räntehöjningar 

jämfört med hur det har sett ut i en hel del andra länder. De problem som de har haft har 

egentligen varit utomlands där vissa har haft alltför djärva satsningar i Baltikum. De svenska 

bankerna har dels varit kapitalstarka och dels lärt sig en del från den allvarliga kris som 

drabbade landet i början av 1990-talet. Även Norge har klarat sig undan utan några 

allvarligare problem medan Danmark som kom lindrigt undan på 1990-talet nu istället har 

haft en väldigt allvarlig kris enligt Sylvén.   

 

Sylvén berättade att alla typer av obligationer som gavs ut tappade i värde i samband med 

finanskrisen men att de svenska säkerställda obligationerna inte drabbades lika hårt som 

omvärldens utan i stor utsträckning bedömdes vara ovanligt säkra. I och med krisen har det 

varit många investerare som har sökt sig till trygga platser att placera pengar på och den 

svenska staten har ansett vara väldigt trygg sade Sylvén. Deras upplåningskostnad har gått 

ned väldigt kraftigt och det har blivit billigare för dem att låna än vad det är för många andra 

nationer vilket har medfört att svenska säkerställda obligationer har dragit nytta av den 

situation som har varit. Upplåningen för instituten har inte fördyrats avsevärt efter krisen men 

den har lett till att det numera finns ett ökat påslag för själva kreditrisken i verksamheten. 

Spreaden mellan den riskfria räntan, som kan sägas vara statsräntan när det gäller 

bostadsobligationer, och vad dem här obligationerna får betala för ränta har ökat. Detta på 

grund av att det har funnits en osäkerhet kring de finansiella instituten i hela världen och för 

bostadssektorn generellt sett. Samtidigt var centralbanker världen över väldigt aktiva genom 

att ha extremt låga styrräntor under krisen vilket pressade ned hela ränteläget, detta har 



 
58 

medfört att även bolåneräntorna har gått ned. Risknivån för att ge ut bolån har enligt Sylvén 

ökat lite efter finanskrisen.  

 

Diagram 3. Kreditförluster i bolåneinstituten 

 

 

Källa: Svenska Bankföreningen 

 

Diagram 3 ovan visar på kreditförluster i bolåneinstituten i procent av utlåningen. År 1996 var 

det relativt mycket kreditförluster men de senaste åren har det i princip inte varit någon 

kostnad för kreditförluster i hela bolåneverksamheten utan istället har det varit en intäkt. 

Bolåneinstituten gör reserveringar för eventuella kreditförluster men får sedan tillbaka pengar 

om de inte inträffar vilket har varit fallet den senaste tiden. Sylvén berättade att det som visas 

i diagrammet inte är bolån utan kommersiella fastigheter som i stor utsträckning låg hos 

bolåneinstituten så det har varit väldigt små förluster. Därför ansåg Sylvén att själva 

riskanalysen av kunderna inte har förändrats så mycket utan den har varit relativt strikt 

tidigare också. Han trodde att det kan ha blivit något svårare att få lån idag men att det i så fall 

handlar om väldigt små förändringar.  

 

Sylvén berättade att det finns oerhört skilda uppfattningar om vad som menas med 

marginaler. Om den menas vara skillnaden mellan Riksbankens styrränta och kundernas 

utlåningsränta så har den ökat främst beroende på att swappkostnaderna har ökat. Samtidigt är 

marginalerna ovanligt tighta i Sverige jämfört med i många andra länder. Mediabilden är att 

marginalerna har vidgats och det tror Sylvén kan kopplas samman med att det har varit ökade 
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kostnader för olika typer av derivattransaktioner. Bankerna har anpassat sig till nya regelverk 

och lånar idag upp pengar på längre sikt vilket också fördyrar en del.  

 

Bankernas likviditetsrisk togs det knappt någon hänsyn till innan finanskrisen menade Sylvén 

medan det är samma fokus på ränterisken idag som det var innan krisen. Kreditrisken är en 

extremt liten del i prissättningen av risken på bolån men det är möjligt att det tas större hänsyn 

till den idag sade Sylvén även om han inte var säker på att bankerna tycker att den höjts 

speciellt mycket. Arbetslösheten är den viktigaste faktorn för om det finns en ökad kreditrisk 

eller inte och även om den har höjts så har det inte varit så allvarligt i just Sverige. Risken för 

att kreditgivare ska förlora pengar när de lånar ut till bostäder ligger i att kunden inte kan 

betala tillbaka pengarna vilket blir ett problem om denne förlorar jobbet. Vissa säger att 

riskerna ökar när värdet på bostäderna faller men så länge låntagarna har jobbet kvar är det 

inget större problem hävdade Sylvén då lånet i väldigt liten utsträckning påverkas när värdet 

på bostaden sjunker.  

 

Baselramverket 

Baselramverket tillsammans med andra typer av bestämmelser som kommer påverkar bankers 

sätt att agera och problemet kan enligt Sylvén vara att det är så mycket förändringar och ingen 

riktigt har koll på allting. Ingen vet fullt ut vilka effekterna kommer att bli men det finns en 

risk att Baselramverket kan leda till att aktiemarknaden blir väldigt negativ till banker menade 

Sylvén. Bankerna kommer inte att tjäna så mycket pengar och om de inte får ta några risker, 

varför ska någon då vilja köpa en bank? Då uppstår det ett problem eftersom Baselramverket 

ska leda fram till att bankerna ska vara kapitaliserade vilket sköts genom aktiemarknaden men 

om den inte längre är intresserad av banker kan det bli besvärligt trodde Sylvén.  

 

Specifikt för bolåneverksamheten kommer nog vissa delar att vara positiva men det kommer 

nog också att finnas en hel del som är negativt för bolånen spådde Sylvén. En av de viktigare 

delarna i Baselramverket heter Leverage Ratio och är ett kapitalkrav utan riskkontroll. Idag 

avsätter de svenska bankerna 0,6-1,8 procent i kapital för varje utlånad krona till bostadslån 

och de nya kraven ligger på 3 procent vilket är en markant ökning. Det har medfört att vissa 

banker inte längre tror att de kommer att kunna ha kvar de låga marginalerna och då känner en 

tveksamhet kring om de ska fortsätta att ägna sig åt bolån. Samtidigt är det en så pass viktig 

produkt för retailbankverksamhet att Sylvén inte trodde att bankerna kommer att sluta erbjuda 

bolån efter att de nya kraven börjat gälla även om de inte tjänar så mycket pengar på det.  
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Sylvén trodde inte att de korta respektive de långa bolåneräntorna kommer att påverkas på 

olika sätt i och med införandet av Basel III. Oftast väljer kunderna en kort ränta i goda tider 

och en lång ränta när tiderna försämras vilket gör att alltfler troligtvis kommer att binda upp 

räntan enligt Sylvén. När alla nya direktiv träder i kraft såsom Baselramverket tror Sylvén att 

avkastningskurvan kommer att bli mer brant, det vill säga de långa räntorna kommer att bli 

högre än vad de korta räntorna kommer att bli. Samtidigt spelar centralbankers agerande 

världen över in där de den senaste tiden har pressat ned de korta räntorna genom att ha låga 

styrräntor samtidigt som de har köpt statsobligationer för att få ned den långa räntan också. 

De har med andra ord pressat åt båda hållen så det är svårt att förklara varför räntan är som 

den är i dagsläget men det finns en stark efterfrågan på längre papper vilken staterna står för i 

form av centralbanker enligt Sylvén. Problemet är att så fort någon centralbank har gått ut 

med att de slutar ge bankerna mer pengar eller de slutar att köpa obligationer har det lett till 

en räntehöjning generellt i marknaden. Sylvén berättade att det därför än så länge är väldigt 

svårt för centralbanker att gå tillbaka till en lite mer restriktiv penningpolitik vilket har en 

extremt viktig innebörd för hur ränteutvecklingen kommer att bli. Alla är dock överens om att 

det inte går att fortsätta med den expansiva penningpolitik som förs för tillfället över hela 

världen hur länge som helst eftersom det inte ger någon tillväxt. Genomgående såg Sylvén en 

risk med att Baselramverket kan ha betydande negativa effekter på möjligheterna att få tag i 

ett bolån och det kan också bli dyrare även om ingen vet vad effekterna kommer att bli.  

 

Framtiden 

Sylvén trodde att förtroendet för svenskt bankväsende kommer att vara högre än i resten av 

omvärlden eftersom hans uppfattning var att Sverige kommer att vara stabilt och säkert och 

hålla ordning på sina statsfinanser.  Sylvéns uppfattning var att bolåneräntorna troligtvis 

kommer att gå upp på grund av att penningpolitiken kommer att bli lite mer åtstramande. 

Marginalerna trodde Sylvén kanske kommer att höjas på grund av att bankerna inte vill låna 

ut mer pengar men han såg inget problem i det hela eftersom det då kan komma andra aktörer 

som vill låna ut pengar.  
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4.6 Riksbanken 

Datum: 27/4-2012 

Intervjuobjekt: Olof Sandstedt, chef för enheten för bankanalys på avdelningen för finansiell 

stabilitet. Har jobbat inom Riksbanken sedan 2007. 

Hannes Janzén, ekonom på avdelningen för finansiell stabilitet. Har jobbat inom Riksbanken 

sedan 2009.  

Tillvägagångssätt: Personlig intervju 

 

Om Riksbanken 

Riksbanken ses som världens äldsta centralbank och grundades år 1668. År 1904 fick den 

ensamrätt att ge ut sedlar och mynt och sedan år 1999 har den en lagstadgad självständig 

ställning.
7
  

 

Riksbanken är en myndighet under riksdagen vars mål är att hålla inflationen på en låg och 

stabil nivå i landet vilket enligt målsättningarna ska vara 2 procent av konsumentprisindex. 

Detta styrs genom förändringar i Riksbankens styrränta, även kallad reporäntan. Vid 

krissituationer har Riksbanken en möjlighet att bistå banker med tillfälligt likviditetsstöd.
8
  

 

Intervju 

Finanskrisens påverkan på bolånen 

Sandstedt berättade att den svenska banksektorn hade mycket utlåning i Baltikum under 

krisen 2008. Bland annat på grund av de kreditförluster som uppstod där så tvingades några 

av de svenska bankerna att genomföra nyemissioner för att få in nytt kapital i verksamheterna. 

Swedbank genomförde till exempel två stycken, Nordea och SEB varsin medan 

Handelsbanken inte genomförde någon alls. Krisen medförde också att oron över att investera 

i banker ökade vilket gjorde att Riksbanken fick en viktig roll att fylla som utlånare av pengar 

till banker för att de skulle klara av krisen. Idag är deras tillgångssidor bättre och de klarar sig 

utan hjälp från Riksbanken. Bankerna står idag relativt starka och har bland annat förlängt 

löptiden på upplåningen.  

 

Från oktober år 2008 fram till år 2010 lånade Riksbanken ut nästan 400 miljarder kronor till 

de svenska bankerna men sedan dess har det inte skett någon utlåning alls. Banksektorn kan 

                                                           
7
 http://www.riksbank.se/Riksbanken/ 

8
 http://www.riksbank.se/Riksbanken/Riksbankens-roll/ 
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bland annat få in pengar genom att emittera obligationer, oftast säkerställda sådana, och 

genom inlåning. Ett tredje sätt att få in pengar på är genom att låna dessa av centralbanken 

men det är endast aktuellt vid krissituationer och har inte varit det sedan 2010. 

Sammanfattningsvis sade Sandstedt att de svenska bankerna drogs med in i finanskrisen men 

att de generellt sett klarade sig bättre än banker i många andra länder.  

 

Diagram 4. Ränteutveckling 

 

Källa: Riksbanken 

 

Janzén visade genom ovanstående diagram på att avståndet mellan reporäntan och bankernas 

bolåneräntor har fördubblats sedan krisen vilket har att göra med att bankernas 

finansieringskostnader har ökat och bruttomarginalen har gått upp. Idag får bankerna betala 

mer för de obligationer de ger ut, bland annat på grund av att löptiden på upplåningen har 

förlängts och att riskpremier för kredit- och likviditetsrisker har ökat. De berättade även att 

det alltid finns en koppling mellan reporäntan och bankernas räntor även om den inte är riktigt 

lika tydlig längre. Respondenterna berättade att de bland annat kan be om att bankerna är 

transparenta med sin upplåningskostnad och sina marginaler vilket främst är viktigt för 

bolånetagare och investerarkollektivet.  

Intervjuobjekten uppgav att Handelsbanken och Nordea är bland de banker i världen som kan 

finansiera sig billigast vilket gör att bolånetagarna i Sverige har ett bra läge. I Sydeuropa är 
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marginalerna högre än i Sverige men i våra grannländer ser det ut på ungefär samma sätt. De 

svenska bankernas marginaler är låga ur ett jämförelseperspektiv men även risken ligger på en 

låg nivå.   

 

Respondenterna berättade att kostnaderna för att emittera säkerställda obligationer med en 

längre löptid har ökat mer än för de korta och hänvisade till Riksbankens rapport ”Finansiell 

Stabilitet” som innehåller diagram 5 nedan som visar på detta förhållande. Förklaringen till 

detta kan enligt Riksbankens rapport ligga i en minskad vilja från investerare att inneha 

värdepapper med längre löptider och på så sätt sitta med en kredit- och likviditetsrisk när den 

finansiella oron är större än tidigare. De ökade finansieringskostnaderna sedan 2006 beror på 

att de korta riskfria marknadsräntorna har ökat i takt med reporäntan och att finanskrisen har 

lett till högre riskpremier (Riksbanken, Finansiell Stabilitet, 2011:2). 

 

Diagram 5. Finansieringskostnad för säkerställda obligationer 

 

Källa: Riksbanken 

 

Baselramverket 

Basel II började gradvis implementeras 2007 och innebar att bankerna inte behövde lägga 

undan lika mycket eget kapital per bolån som tidigare. Bankerna började anpassa sin 

verksamhet efter Basel II innan det införts fullt ut. I praktiken innebar det att bankerna kunde 

sänka sina marginaler med bibehållen lönsamhet, mätt som avkastning på eget kapital. 
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Samtidigt kom SBAB in på marknaden år 2004-2005 vilket ökade konkurrensen och pressade 

ned bolåneräntorna.  

 

Införandet av Basel III tvingar bankerna att finansiera sin verksamhet på längre sikt vilket gör 

att det blir dyrare att bedriva bolåneverksamhet. Den ökade kostnaden kommer att läggas på 

någon, sedan om det är på kunderna i form av högre räntor eller på investerarna i form av en 

lägre avkastning får vi se enligt respondenterna. Nu vet investerare om att det finns risker i 

banksektorn och de vill då ha betalt för dessa risker när de investerar i obligationer. 

Baselramverket har kommit till för att minska bankernas risk och när de lånar pengar på 

längre sikt, och på så vis minskar sitt risktagande, så bör inte aktieägarna kräva samma 

avkastning som tidigare då risktagandet var högre.  Basel III bör medföra att sannolikheten för 

att bankerna måste låna pengar av Riksbanken minskar då de kommer att ta mindre risker 

enligt intervjuobjekten.   

 

Framtiden 

 

Diagram 6. Uppdelning av tremånaders bolåneränta 

 

Källa: Riksbanken 

 

Respondenterna tror att de gråa och gula fälten i diagram 6 kan tänkas gå ned lite i framtiden 

vilket då bör medföra att även utlåningsräntorna går ned. Dock tror de inte att det kommer att 

se ut som det gjorde mellan 2004 och 2006. Om någon av de korta respektive de långa 
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bolåneräntorna kommer att påverkas mer än den andra är enligt intervjuobjekten svårt att 

säga.  

 

4.7 Nordea Bank 

Datum: 19/4 – 2012 

Intervjuobjekt: Michael Skytt, chef för deposit&loan products Sverige samt VD för Nordea 

hypotek.  

Ulrika Larsson, arbetar på team bolån.  

Tillvägagångssätt: Personlig intervju 

 

Om banken 

Hela Nordea har ett totalt börsvärde på 24 miljarder euro och en balansomslutning på 716 

miljarder euro vilket gör bankkoncernen till norra Europas största finanskoncern. Nordea är 

även den största kapitalförvaltaren i regionen med totalt 187 miljarder euro i förvaltat kapital. 

Banken har 1400 kontor och deras kundstock uppgår till 11 miljoner totalt. Nordea är en 

fullservicebank som fokuserar på relationerna med kunderna. Totalt hade Nordeakoncernen 

drygt 125 miljarder euro utestående i bolån till privatkunder år 2011. Marknadsandelen på 

bolån till privatkunder uppgick till 15 procent i Sverige under samma år (Nordeas 

årsredovisning, 2011). 

 

Intervju 

Om bolånen 

Skytt berättade att bankerna bedriver sin utlåningsverksamhet på lite olika sätt där vissa 

lägger det i dotterbolag medan andra lägger det direkt i bankerna som till exempel hos SEB 

och Danske Bank. De hypotek som lånar ut pengar till bolån lånar också ut till kommuner och 

fastighetsbolag men det som inte ingår där är industrifastigheter och jordbruk. Målet är att ha 

så mycket bostadsutlåning som möjligt vilket även är syftet med ett hypoteksbolag berättade 

Skytt. Nordea använder inte inlåningspengar i samma utsträckning som i stora delar av 

Europa utan de ger ut bostadsobligationer vilka är säkerställda av den fordran som banken har 

på kunden med den bakomliggande panten. Skytt uppgav att detta gör att obligationen är 

väldigt bra eftersom de lånar billigt och de som sedan väljer att köpa obligationerna ser det 

som en väldigt säker placering. Ratingen på den säkerställda obligationen är den högsta både 

hos Standard&Poor´s och Moody´s. Skillnaden mellan Norden och övriga Europa ligger i att 
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det är mycket vanligare med fondsparande i Norden medan det i övriga Europa är mycket mer 

inlåning.  

 

Skytt berättade att en del av Nordeas fonder köper bankens bostadsobligationer vilket innebär 

att det är pensionsspararnas eller de långsiktiga spararnas pengar som finansierar bolånen och 

inte inlåningen. Vid tiden för intervjun hade Nordeas hypoteksbolag 78 % av upplåningen via 

säkerställda bostadsobligationer och resten bestod av lån från moderbolaget vilket är dagslån 

förklarade Skytt. Banken måste sedan låna pengar på marknaden vilket kan vara 

inlåningspengar eller andra typer av obligationer som inte är säkerställda. Skytt uppgav att de 

som köper säkerställda obligationer är pensionsfonder, räntefonder, försäkringsbolag och 

andra banker som ser det som vilken obligation som helst med en bra rating.  

 

Nordea hypotek har upplåning via fyra olika delar: 

* Det svenska obligationsprogrammet som är svenska investerare i svenska kronor.  

* EMTN-programmet som är utländska investerare där merparten är i Euro.  

* Aktiekapital vilket är förslagslån från banken.  

* Pengar från banken vilket kan vara inlåningspengar eller vanliga obligationer.  

 

I Danmark berättade Skytt att när någon behöver låna pengar emitteras en obligation på 

samma värde som lånet och sedan köper investerarna obligationen. Alla med ett lån i 

Danmark vet exakt vilken obligation som finansierar lånet, det har åtminstone varit så 

tidigare. De gamla lånen var på 30 år med en 30 årig obligation till skillnad från Sverige som 

bara har 5 år. Bostadsobligationerna i Danmark har även varit ”callable” vilket innebär att 

kunden har kunnat köpa tillbaka sin obligation och lösa lånet utan att betala ränteersättning 

berättade Skytt. 2006 började även danskarna med amorteringsfria lån vilket inte fanns innan 

dess. Dessutom infördes ARM-lån, Adjustable Rate Mortgages, vilket är som rörliga ettårslån 

vilka måste finansieras kort. Köparna av de här bostadsobligationerna var andra banker i 

Danmark vilket medförde att det uppstod en enorm likviditetskris när de skulle omsätta de här 

lånen. Skytt berättade att sådan var i alla fall situationen för ett år sedan då de hade problem.  

 

I Sverige erbjuder Nordea inte helt rörliga bolån till privatpersoner utan de ligger på tre 

månader upp till 8 år. Till företag erbjuder de dock helt rörliga bolån. Obligationerna har en 

löptid på 2-10 år där Skytt trodde att snittet låg på 3,5 år. Bostadsobligationerna är ett krav 

från ratinginstituten som säger att bankerna inte kan ha en funding bestående av rörliga 
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pengar när ett bolån är på 50 år eftersom det skulle bli ett problem om kunderna tog ut sina 

pengar och gick. Sverige är ett av de länder som har längst tid på bolån enligt Skytt. Nordea 

har 50 år och SEB har till exempel 60 år. Bottenlånen som Nordea erbjuder tar kunderna ofta 

och skriver om efter 5 år och får då ytterligare 5 års amortering så länge de har andra lån eller 

topplån. Skytt uppgav att ett genomsnittligt bolån till en villa ligger på 85 år rent teoretiskt. 

När Nordea sedan kör sina system ligger ett snittbolån på 7,5 år vilket är den ungefärliga 

normala löptiden på ett bolån.  

 

Idag har omkring 75 procent av Nordeas privatkunder tremånadersränta och då har banken en 

upplåning som kanske är 3-, 4- och 5-åriga obligationer. Om kunderna väljer en bunden ränta 

kan banken matcha utlåningstiden med en obligation men med rörliga pengar sitter banken 

med långa pengar medan kunderna vill ha korta. Skytt berättade att denna del är den 

vanligaste missuppfattningen i pressen att de jämför reporäntan eller Stibor med marginalerna 

men tar inte upp bankernas upplåningskostnad som har blivit rätt dyr. Nordea swappar 

pengarna vilket innan finanskrisen inte kostade någonting medan den som mest har varit uppe 

i 105 räntepunkter vilket är den del som styr bankernas kostnad enligt Skytt. Detta är en 

kostnad för likviditeten och beror på risken på marknaden som har ökat efter finanskrisen 

även om det främst är hela Europa och skuldkrisen som ligger bakom det snarare än de 

nordiska bankerna angav Skytt.  

Skytt berättade att Nordea ser kreditrisken som obefintlig då det första som folk gör vid en 

riktig fastighetskris är att dra in på konsumtionen. Sverige skiljer sig åt jämfört med vissa 

andra länder genom att det inte är möjligt att bara lämna in nyckeln till banken utan det 

medför även att personen ifråga får en restskuld. Skytt sade också att de som gör en förlust på 

en bostadsaffär får dra av 21 % av förlusten på sin deklaration om de har en inkomst vilket 

inte många vet om. Värdestegringen på bostäder har varit onormal enligt Skytt vilket beror på 

att räntorna har gått ned till en otroligt låg nivå jämfört med tidigare då den kunde vara uppåt 

18 procent. Idag är realräntan väldigt låg och det går inte att förvänta sig så mycket lägre 

boräntor utan det som kan hända är att kapitalkraven på bolån i Sverige ändras sade Skytt.  

 

Nordea försöker att ta bort kundens risker i form av arbetslöshet och sjukdom som de har 

försäkringar för och de erbjuder även en livförsäkring för de som bildar familj. Nordea kan 

försäkra bort alla risker förutom skilsmässa som de inte har någon försäkring mot. Dessutom 

erbjuder banken ett lånebetalningsskydd som betalar lånet i 9 månader om någon förlorar 

jobbet vilket främst är bra för de i storstadsområden som inte klarar av att betala av bostaden 
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på A-kassan vilket är möjligt på mindre orter. Ränterisken hanterar bankerna genom 

ränteswapparna berättade Skytt. Likviditetsrisken hanterar de genom att finansiera sig långt 

istället för att gå kort med inlåningspengar vilket gör att fastränteplaceringar kommer att bli 

intressanta för funding och leda till ett krig bland bankerna.  

 

Skillnaden mellan Sverige och Danmark är enligt Skytt att de i Danmark har väldigt mycket 

bundna lån. I Finland och Norge har de däremot 95 procent rörliga lån, samma andel i Sverige 

ligger på 53-54 procent. I Finland finns det även en tradition av att amortera av bolånen 

väldigt snabbt med en normalplan på 30 år även om de flesta vill betala av dem på 20 år vilket 

hänger kvar sedan andra världskriget att de är väldigt sparsamma sade Skytt. I Norge är det 

väldigt dyrt att köpa en bostad och andelen ägt boende är väldigt mycket större jämfört med i 

Sverige. Upplåningsformen skiljer sig åt mellan de nordiska länderna där personer har egna 

lägenheter i Norge och Danmark medan bostadsrätterna ligger i aktiebolag i Finland så 

personerna köper aktier i aktiebolag. Föreningarna i Finland är också skuldfria och lånar 

aldrig några pengar enligt Skytt.  

 

Skytt sade att sedan 7 år tillbaka kommer all mediafokus när reporäntan ändras. Reporäntan 

påverkar fortfarande till 100 procent räntan på kontokrediter, konsumtionslån och sparkonton. 

Det som hänt nu enligt Skytt är att den påverkar räntebanan och bankens obligationsräntor 

men inte direkt bolåneräntorna. Reporäntan ändrades fyra gånger år 2011 medan Nordeas 

tremånadersränta ändrades 30 gånger mot kund så de följer marknadsräntan sade Skytt. 

Banken har en internränta som anger vad deras upplåning kostar vilket sedan styr 

prissättningen mot kunderna. Skytt uppgav att Nordea jobbar mycket med effektiviseringar på 

backoffice och med nätbanksansökningar då marginalerna är så låga. I Norge har de börjat 

med e-signatur på bolån vilket Skytt ansåg skulle vara ett jättelyft för att få ned kostnaderna 

även i Sverige.  

 

Nordea har ingen form av kontrakt att deras räntor ska följa reporäntan utan de försöker vara 

effektiva för att trots allt få någon lönsamhet på bolåneverksamheten.  

Om kunden inte flyttar några affärer alls erbjuder Nordea ett pris med en någorlunda marginal 

som sen kunderna kan förhandla sade Skytt. Om kunderna samlar sina affärer får de också 

lägre räntor. Skytt uppgav att Nordea kallas för relationsbank och träffar kunden en gång om 

året för att se över dennes ekonomi. Genom att samla kundens ärenden i Nordea får banken en 

bättre koll på kundens ekonomi. Skytt sade att en av Nordeas konkurrenter, Länsförsäkringar 
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Bank, har hela näringskedjan, ända från fastighetsmäklare i ena änden till sparkonton och 

internetbank i den andra där de såklart tjänar pengar på alla led. En annan av konkurrenterna, 

SBAB, är också med i säkerställda obligationsprogrammet där de ligger i ett separat 

dotterbolag och de vill enligt Skytt utveckla sin verksamhet mer och mer.   

 

Finanskrisens påverkan på bolånen 

Skillnaden jämfört med innan finanskrisen är enligt Skytt att det har blivit mer säkerställda 

obligationer nu, de kom till år 2006. Under finanskrisen hade amerikanarna egna 

bostadsobligationer där de mixade bra och dåliga kredittagare och bra och dåliga regioner. 

Dessa fick sedan en väldig hög rating av Standard&Poor´s och Moody´s men när de började 

fallera påverkade det även de svenska säkerställda obligationerna negativt och folk blev 

oroliga att svenskarna skulle ha lika dålig koll som amerikanarna. Då gick staten in och 

räddade bankerna genom att emittera statsskuldväxlar och köpa bankernas bostadsobligationer 

vilket höll igång likviditeten på marknaden. Därefter insåg placerarna att de svenska 

säkerställda obligationerna var bättre än värdepapper från många andra länder vilket gör att 

svenska banker lånar väldigt billigt idag.  

 

Skytt berättade att inlåningsbiten av finansieringen var större innan finanskrisen. Nordea har 

alltid gett ut bostadsobligationer men när lagstiftningen för säkerställda obligationer kom till 

fick banken en väldigt billig finansiering. Risknivån för Nordeas kunder är otroligt låg där det 

som har tillkommit senaste året är kostnaden för kapital och riskvikter på olika typer av 

utlåning. Sverige har idag Europas lägsta riskvikt på bolån vilket baseras på historiska fakta 

där det i princip aldrig har förlorats några pengar på bolån i Sverige. Under finanskrisen 1990 

kom förlusterna på kommersiella fastigheter där utlåningen baserades på värdestegring men 

förlusterna på privatpersoner var väldigt små.  

 

Regelverken för att bedöma kreditpersoner är idag ungefär desamma som för 10 år sedan 

enligt Skytt. Personerna ska klara den bundna 5 årsräntan plus tre procentenheter, lägst 8 

procent och kunna betala av hela låneupplägget på 50 år. Alla som tar bolån i Nordea klarar 

de här kraven även om det alltid är någon som inte betalar men det beror på sociala skäl 

såsom skilsmässor sade Skytt. 2011 hade Nordea nettoförluster i sitt hypotek på 12 miljoner 

kronor och utlåningen uppgick till 425 miljarder kronor.  

 



 
70 

Skytt berättade att den svenska banksektorn inte har drabbats alls av finanskrisen egentligen 

jämfört med Danmark. Där har det varit ett prisfall på 30 procent enligt Skytt och det har 

byggts alldeles för mycket bostäder samtidigt som Öresundsbron kommit till och underlättat 

pendlingen och flytten mellan länderna. Dessutom har de haft problem med några sektorer 

och då framförallt jordbrukssektorn. Arbetslösheten är inte så mycket större än i Sverige 

vilket sannolikt beror på att de har andra anställningsformer sade Skytt. I Malmö och 

Öresundsregionen har priserna gått ned men Nordea säger inte upp krediterna om 

marknadsvärdena sjunker även om de har rätten att göra det berättade Skytt. Så länge kunden 

betalar får de ha kvar lånet.   

 

Marginalerna på bolåneräntorna har inte ökat utan snarare gått ned efter finanskrisen enligt 

Skytt och ligger nu på 60 räntepunkter. Idag är bolån en lågmarginalprodukt och ett sätt att få 

in nya kunder i banken på sade Skytt. Han redogjorde även för en fråga om vad en marginal är 

för något. Idag lånar Nordea pengar via obligationer, de swappar räntorna, de swappar 

valutor, de har en kapitalkostnad och de har en OC-kostnad. Dessa delar är lika för alla 

banker. Sedan är frågan om de faktiska kreditförlusterna ska redovisas eller ett 

schablonbelopp. Nordea betalar även en statlig stabiliseringsavgift som är densamma för alla 

banker. En annan undran från Skytt rör hur administrationskostnaderna ska beräknas, om de 

ska vara 10 procent av volymen eller om en faktisk kostnad ska tas fram. Slutligen råder det 

även oklarheter runt försäljningskostnaden för någon säljer ju Nordeas bolån och frågan är 

enligt Skytt vad banken ska betala för det. En del av dessa delar har tillkommit efter 

finanskrisen, tidigare var kapital i princip gratis. SBAB och SEB har samarbeten med 

fastighetsmäklare som de betalar någon form av ersättning till eftersom någon ska sälja 

produkterna. Det viktiga enligt Skytt är att det definieras så att alla banker redovisar på 

samma sätt.  

 

Baselramverket 

Skytt sade att personer försöker att skapa ett normgivande regelverk för hela Europa i och 

med Baselramverket samtidigt som förhållandena ser otroligt olika ut. De nordiska bankerna 

har varit stabila medan uppbyggnaden i Spanien har varit spekulationsbyggd där byggsektorn 

har drivit hela den spanska ekonomin och där det nu står jättemycket tomt samtidigt som 

arbetslösheten är hög sade Skytt. Många av lånen är också kopplade till byggsektorn i 

Spanien. Sverige är motsatsen där det har byggts för lite enligt Skytt vilket gör att ett 

gemensamt ramverk blir någon form av kompromissmodell. Risken med detta trodde Skytt 
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var att bankerna påtvingas för mycket säkerhet när skaparna ser på de dåliga länderna 

samtidigt som det svenska systemet uppfattas som stabilt. Från den politiska sidan vill de 

enligt Skytt aldrig någonsin att staten ska gå in och hjälpa en bank igen.  

 

Framtiden 

Nordea skriver i sin boränteprognos för maj 2012 att den oro som finns i Europa och den 

spretande svenska konjunkturstatistiken gör det svårare än vanligt att bedöma utvecklingen av 

räntemarknaderna. Banken tror att de korta boräntorna kan komma att sjunka lite till men att 

de nu ligger relativt nära botten. Den största risken för lägre räntor är en förvärrad global oro 

medan störst risk för högre räntor ligger i en starkare inhemsk tillväxt enligt Nordea. (Nordea, 

2012) 

 

Tabell 5. Ränteprognos 

 

Källa: Nordea Bank 

 

4.8 Nordea Bank Danmark 

Datum: 8/5-2012 

Intervjuobjekt: Jon Jensen och Flemming Iversen, arbetar som business supporters inom 

deposit & loan products. Enheten är produktansvarig för bolån och andra låneerbjudanden till 

hushåll.  

Tillvägagångssätt: Intervju via mail 

 

Om banken 

Nordea Bank Danmark har en marknadsandel på bolån till privatpersoner på 16 procent av 

marknaden. Jämfört med Sverige, Finland och Norge påverkades Danmark mer av nedgången 

i Europa med en sjunkande tillväxt under 2011. Under året gjorde Nordea Bank Danmark 

avsättningar till den danska insättningsgarantifonden i samband med bankkollapser (Nordeas 

årsredovisning, 2011). Bankens finansieringskostnader har ökat på grund av de ökade kraven 

på säkerheter för bolån. Den totala utlåningen till bolånesektorn ökade med 2 procent under 
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2011 räknat i utestående obligationer. Nordea Kredits rörliga bolån ökade medan de fasta 

minskade till viss del. Sedan slutet av år 2007 har nyutlåning från Nordea Kredit finansierats 

genom utgivande av säkerställda bostadsobligationer (Nordea Kredit Danmarks 

årsredovisning, 2011). 

 

Intervju 

Om bolånen 

Nordea Bank Danmarks motsvarighet till svenska Nordea Hypotek heter Nordea Kredit och är 

en enskild legal enhet som erbjuder bolån på upp till 80 procent av värdet på fastigheten. 

Nordea Kredit matchar finansieringen genom att ge ut säkerställda obligationer som 

motsvarar storleken på lånen.  

Andra huslån, främst topplån, erbjuds av banken som finansierar dessa på ett traditionellt vis, 

det vill säga via insättningspengar och pengar från kapitalmarknaden. Nordea Bank Danmark 

har också förberett några typer av lån för säkerställda obligationer men har beslutat att vänta 

med att implementera dessa.   

 

Finanskrisens påverkan på bolånen 

Antalet inställda betalningar ökade under krisen men var generellt sett inte kopplade till lån 

som öppnades under krisen utan huvudsakligen till lån som öppnades innan krisen när 

bostadspriserna var höga och säljperioderna väldigt korta. Nordea Bank Danmark har inte 

gjort några stora ändringar i kreditbedömningen av kunden på grund av krisen. Däremot tar 

det numera mycket längre tid att sälja bostäder samtidigt som priserna är osäkra vilket har 

gjort att det numera är praxis att kunderna måste ha sålt sin nuvarande bostad innan lån kan 

beviljas för att köpa en ny bostad.  

 

Nordea Bank Danmark har inte ändrat på sina kriterier för lån till privatkunder. 

Kreditbedömningar görs för varje individuell kund och baserat på den kan sedan lånet 

godkännas, lån kan också ges till nya kunder.  

Gällande företagskunderna har Nordea Bank Danmark fokuserat på de redan existerande 

kunderna under den värsta perioden av krisen och nya kunder kan nog uppfatta det svårare att 

få ett nytt lån av banken idag. För Nordea Kredit har det däremot inte varit någon stor 

skillnad, de kan idag finansiera upp till 60 procent av byggnadens värde för företagskunder.  
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Ett antal danska banker, även bland de 10 största, har gått i konkurs under krisen vilket har 

orsakat förluster för investerarna. Speciellt banker som har varit exponerade mot 

investeringsbolag som investerat i egendom och jordbruk har fått problem. Generellt sett 

kommer inte de danska privatpersonerna att uppfatta att det är svårare att få ett bostadslån 

idag än innan krisen men värdet på lånet kan vara mindre än vad som tidigare var fallet. För 

vissa företagskunder kan det bli svårare att få ett bolån idag än innan krisen. Idag måste de ha 

en starkare finansiell status och visa upp en bättre lönsamhet än tidigare för att få ett bolån.  

Antalet inställda betalningar har ökat under krisen och då prisnivån för bostäder har fallit 

markant under samma period har detta orsakat ökade förluster för både Nordea Bank 

Danmark och Nordea Kredit.  

 

Eftersom de korta räntorna har varit låga på den danska marknaden har en stor del av de lån 

som Nordea Kredit öppnat efter krisen varit så kallade ARM:s, Adjustable Rate Mortgages, 

där räntan justeras under år 1-3. En stor andel av lånen från Nordea Kredit är även 

amorteringsfria där endast ränta betalas under ett antal år.  

Marginalerna hos Nordea Bank Danmark har ökat vilket beror på att finansieringskostnaderna 

har ökat, förlusterna har ökat och att banken har givit bidrag till andra banker under tiden med 

finansiella problem. Detta har varit en del av en överenskommelse mellan den danska 

regeringen och den finansiella sektorn i Danmark för att hjälpa banker i nöd.  

Även hos Nordea Kredit har marginalerna ökat på grund av tidigare förluster och som en 

justering mot de nuvarande marknadsförhållandena. Marginalerna på ARM:s har också de 

ökat för att återspegla administrationskostnaderna och den högre kreditrisken som finns med 

den här typen av lån på grund av osäkerheten kring räntan efter den nuvarande perioden.  

 

Alla lån som Nordea Kredit ger ut matchar de finansieringen mot vilket gör att de aldrig har 

en ränterisk som sådan. Huslån från Nordea Bank Danmark kan ha fasta räntor på upp till 20 

år där lånen kan vara täckta med matchande marknadspositioner, eller så kan lånen ha rörliga 

räntor som täcks med hjälp av dagliga marknadspositioner. Nordea Bank Danmark har därför 

bara en begränsad ränterisk som inte går att relatera till krisen.  

Gällande kreditrisken är förändringen sedan krisen att kunderna måste ha sålt sin bostad innan 

de får lån för att köpa en ny. Dessutom har marginalerna ökat på ARM:s för att återspegla den 

högre kreditrisken i den typen av lån.  
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Då Nordea Bank Danmark hade en stark finansiell position under krisen och matchade sin 

finansiering mot lånen som Nordea Kredit gav ut så har de inte haft några större problem 

gällande likviditeten.  

 

Baselramverket 

De nya regleringarna ökar den finansiella pressen på banker och bolåneinstitut samtidigt som 

de försäkrar en starkare finanssektor och reducerar risken för konkurser när det är infört fullt 

ut. Det viktiga enligt respondenterna är att samma regleringar och parametrar införs i alla 

länder för att undvika snedvriden konkurrens och att banker i vissa länder kan bli mindre 

solida än i andra länder.  

Basel II:s påverkan var mindre än den förväntade påverkan som Basel III kommer att ha men 

hur mycket det påverkade är oklart då det är svårt att isolera Basel II:s påverkan från andra 

faktorer och då framförallt från finanskrisen.  

 

Basel III kommer att ställa krav som pressar bankernas och bolåneinstitutens vinster samt 

användande av kapital. Speciellt användandet av kapital kommer inte att kunna fullgöras 

genom att öka marknadsandelar eller lånevolymer utan det kommer enligt intervjuobjekten att 

bli nödvändigt att öka marginalerna, de korta eller de långa. Finansieringskostnaderna 

kommer troligtvis att variera mer mellan banker i framtiden vilket kommer att påverka både 

marginalerna och de räntor som kunderna kommer att möta.  

Nordea Bank Danmark håller på att analysera påverkan av alla aspekter i Basel III och 

förbereder sig inför dess verkställande. Förberedelserna består av att de ser över den 

finansiella uppbyggnaden, priserna och produkterna. Banken har inte justerat marginalerna 

specifikt mot de nya Baselregleringarna.  

 

Framtiden 

Respondenterna tror att marginalerna kommer att öka då de finansiella aktörerna inte kommer 

att kunna öka sina marknadsandelar och lånevolymer för att motsvara de nya regleringarna i 

Basel III. Räntorna som kunderna möter tror de kommer att påverkas av att 

finansieringskostnaderna mellan banker kommer att variera mer i framtiden.  
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KAPITEL 5 

ANALYS 

 

Med data från föregående kapitel som grund analyseras i detta kapitel de svar som givits med 

utgångspunkt i de frågor som ställts och det huvudsakliga problemet som studien har valt att 

undersöka. Analysarbetet leder slutligen fram till väl avvägda slutsatser som redovisas i det 

nästkommande, sista, kapitlet.  

 

Finansieringen 

Bankernas uppbyggnadssätt skiljer sig åt där vissa har ett dotterbolag som lånar pengar av 

moderbolaget, banken, som i sin tur lånar upp pengar via inlåningsmedel. Vissa andra banker 

har inget enskilt bolag som ger ut säkerställda obligationer utan sköter allting i bankens namn.  

Gemensamt för storbankerna är att de finansierar sin utlåning till bostäder genom att ge ut 

långfristiga lån till en fast ränta på obligationsmarknader både i Sverige och utomlands, det 

vill säga säkerställda obligationer. Utöver de säkerställda obligationerna får även storbankerna 

in kapital genom vanlig obligationsupplåning och inlåning. Bankerna finansierar sig på lite 

olika sätt men deras utgivande av säkerställda obligationer är en gemensam nämnare för 

finansiering som har blivit allt viktigare på senare tid vilket är i enlighet med teorin. Detta i 

och med att bankerna lånar billigt och de som väljer att köpa obligationerna ser det som en 

väldigt säker placering. Nischbankerna har färre finansieringsmöjligheter än storbankerna då 

deras verksamheter inte är lika utvecklade där inlåningen och andra ekonomiska lösningar står 

för en stor del av finansieringen. Detta stämmer väl överens med teoridelen om hur 

finansieringen av bolåneverksamheten ser ut (Hässel, L., m.fl., 2001) och tidigare forskning 

(Karlsson, M., m.fl., 2009) där finansieringen av bankernas verksamhet kan delas upp i två 

delar. Dels inlåning från allmänheten och dels marknadsfinansiering som kan bestå av 

upplåning på värdepappersmarknaden, nettoupplåning från interbankmarknaden och 

förlagslån.  

 

Även på den danska marknaden utgör de säkerställda obligationerna en viktig 

finansieringskälla och utöver dem står insättningspengar och pengar från kapitalmarknaden 
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för resterande delar av finansieringen. Skillnaden gentemot Sverige ligger i att det finns en 

direkt koppling mellan bolånen och hur de finansieras på obligationsmarknaden. Skillnaden 

mellan Norden och övriga Europa är att det är mycket vanligare med fondsparande i Norden 

medan det i övriga Europa är mycket mer inlåning.  

 

Bankernas inlåning är generellt av mer kortfristig natur än utlåningen i och med att placerare 

ofta eftersträvar korta bindningstider. Samtidigt används vanligtvis bankkrediter för att 

finansiera relativt långsiktig ekonomisk verksamhet som ligger i enlighet med teorin om 

bankernas risktagande (Funered, U., 1994). Bankerna har således en kort upplåning för vilken 

de betalar en rörlig ränta samtidigt som de möter en efterfrågan på lån för längre löptider där 

de istället erhåller en fast ränta. Matchningen av löptiderna på in- och utlåning kan enligt 

teorin (Hässel, L., m.fl., 2003) avhjälpas med hjälp av ränteswappar. Utvecklingen på 

swappmarknaden är utöver den långa och den korta upplåningskostnaden en viktig 

beståndsdel i bankernas totala upplåningskostnad som sedan påverkar bolåneräntorna 

gentemot kund.  

Bankerna har först och främst en upplåningskostnad och sedan tillkommer bankernas egna 

marginaler som ska täcka likviditetskostnader, administrationskostnader, kapitalkostnader, 

eventuella kreditförluster samt vinstmarginaler. Detta stämmer överens med teorin om 

prissättning (Hässel, L., m.fl., 2001) samt med den tidigare forskningen (Karlsson, M., m.fl., 

2009). 

De risker som är förknippade med bankernas verksamhet har en stor inverkan på såväl 

bankernas inlånings- som utlåningsräntor (Funered, U., 1994) och därför är matchningen av 

räntor en väldigt viktig del i konstruktionen av bolån.  

 

Vid kreditbedömningar utgår bankerna alltid från kunden och dennes ekonomi och försöker 

att bygga upp en stark relation med denne för att på så sätt få en överblick över vilka risker de 

har när de lånar pengar. Denna bild stämmer överens med teorin om prissättning (Hässel, L., 

m.fl., 2001) och teorin om bankernas risktagande (Funered, U., 1994) som säger att enskilda 

riskbedömningar genomförs på kunderna för att se vilken riskklass de hamnar i som sedan 

ligger till grund för vilken ränta de får. Bankerna kan aldrig med säkerhet veta om en beviljad 

kredit kommer att återbetalas helt från låntagaren (Funered, U., 1994) vilket de försöker att 

minimera risken för genom att erbjuda olika typer av försäkringar som täcker exempelvis 

arbetslöshet och sjukdom. Den enda risken som bankerna inte har någon försäkring mot är 

skilsmässor.  
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Vad som framkommit under genomförandet av studien är att bolånen fyller en oerhört viktig 

roll för bankerna och hypoteksinstituten samtidigt som de inte tjänar så mycket pengar på det. 

De använder snarare bolånemarknaden som en inkörsport för att sedan kunna erbjuda 

kunderna fler produkter som de tjänar mer pengar på, detta gäller främst för 

fullsortimentsbankerna som innehar alla olika delar. Det har även visat sig att just detta 

konstaterande har medfört att de mindre bankerna strävar efter att utveckla sin verksamhet 

eftersom det inte finns någon möjlighet att bli lönsam på bara bolån.    

Teorin gällande prissättning (Hässel, L., m.fl., 2001) säger att bankerna utöver att titta på 

produktionskostnaden även tar hänsyn till sina konkurrenter och att det i sin tur påverkar 

deras in- och utlåningsräntor. När konkurrensen på inlåningsmarknaden tilltar, leder detta till 

att inlåningsräntan blir högre i förhållande till interräntan. På liknande sätt gäller att om 

konkurrensen stiger på utlåningsmarknaden, tenderar bankernas utlåningsränta att falla i 

förhållande till internräntan. Detta mönster uppvisas på bolånemarknaden där 

konkurrenssituationen gör att bankerna har svårt att bli lönsamma på bara den delen utan är 

tvungna att bredda produktsortimentet.  

 

Finanskrisens påverkan på bolånen 

Den samlade bilden hos bankerna är att den svenska banksektorn har drabbats lindrigare av 

finanskrisen än många andra länder. Denna beskrivning stämmer väl överens med den tidigare 

forskningen (Puri, M., m.fl., 2009) som undersöker effekterna av finanskrisen på den globala 

utlåningen till privatkunder inom främst den tyska banksektorn. Där har vissa sparbanker 

berörts av den amerikanska finanskrisen genom sitt innehav med stor exponering mot 

subprimetillgångar vilket enligt respondenterna i denna studie inte har gällt för den svenska 

banksektorn i samma utsträckning. I Sverige har bankerna fått problem genom sina satsningar 

i Baltikum men generellt sett har påverkan varit mindre än både i övriga Europa och i USA. 

Detta har även att göra med att bankerna i Sverige har varit hårdare i sina bedömningar av 

kunderna än i andra länder samtidigt som staten har agerat snabbt när problemen väl har 

uppstått. Effekterna av statens agerande på marknaden i stort har varit överensstämmande 

med teorin om räntebildningen (Hässel, L., m.fl., 2001) som beskriver hur Riksbankens 

reporänta förändrar bankernas räntor och styr den privata efterfrågan. Riksbanken har även 

lånat ut kapital till de svenska bankerna under krisen och försett det svenska bankväsendet 

med nödvändiga betalningsmedel precis som teorin om bankernas likviditetsrisker säger att 

den har möjlighet att göra när likviditetskriser uppstår (Funered, U., 1994). 
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Den danska banksektorn har drabbats hårdare än den svenska av krisen där ett antal banker 

har gått i konkurs och då främst de som har varit exponerade mot investeringsbolag som 

investerat i egendom och jordbruk. Till skillnad från den svenska banksektorn, som inte har 

haft några förluster, har den danska banksektorn drabbats av ökade förluster vilket beror på 

alltfler inställda betalningar i kombination med kraftigt fallande huspriser.  

Gemensamt för bankerna i de båda länderna är att de i enlighet med den tidigare forskningen 

(Puri, M., m.fl., 2009) under krisen har valt att fokusera mer på de befintliga kunderna än att 

försöka knyta upp nya. Även en ökning i svårigheterna att få ett lån som den tidigare 

forskningen (Puri, M., m.fl., 2009) har behandlat har visat sig stämma med situationen hos 

bankerna i de två länderna även om det inte är några markanta skillnader jämfört med innan 

krisen.  

 

Beträffande bankernas marginaler råder det lite oklarheter kring vad en marginal egentligen är 

och hur de ska redovisas vilket gör att bilden av om de har ökat eller minskat sedan 

finanskrisen beror på vad som egentligen menas med en marginal. Det som går att säga är att 

om marginalen menas utgöra skillnaden mellan bankernas utlåningsräntor och reporäntan så 

har den ökat vilket har att göra med att finansieringskostnaderna har ökat och att bankerna har 

börjat anpassa sig efter nya ramverk. Detta stämmer väl överens med teorin om vilka faktorer 

som bestämmer bankernas in- och utlåningsräntor (Hässel, L., m.fl., 2001) där den rådande 

konkurrenssituationen tillsammans med finansieringskostnaden utgör de beståndsdelar som 

styr priset på produkterna. I och med att reporäntan har legat på en låg nivå samtidigt som 

finansieringskostnaderna för bankerna har ökat så medför det ett ökat gap mellan reporäntan 

och bankernas utlåningsräntor. Även på den danska marknaden har marginalerna ökat vilket 

beror på att den har drabbats av ökade förluster och finansieringskostnader. Dessutom har 

justeringar mot rådande marknadsförhållanden påverkat den danska banksektorn tillsammans 

med det faktum att vissa banker har gått in och hjälpt andra under krisen som en del i en 

överenskommelse mellan den danska regeringen och finanssektorn. Marginalerna ser ut på 

ungefär samma sätt i Sverige jämfört med i våra grannländer men i Sydeuropa är de högre 

vilket har att göra med att risken ligger på en högre nivå där. Sverige har idag Europas lägsta 

riskvikt på bolån vilket baseras på historiska fakta där det i princip aldrig har förlorats några 

pengar på bolån i Sverige.  

 

Finanskrisen har även bidragit till att bankerna har utökat användandet av ränteswappar vilket 

har varit väldigt dyrt att göra. Enligt teorin om ränteswappar (Hässel, L., m.fl., 2001) utgörs 
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bankernas upplåningskostnad för längre löptider av Stibor plus en riskpremie och båda dessa 

delar har ökat vilket har medfört att swappkostnaderna har stigit för bankerna. Tidigare var 

det så att löptiderna mellan bankernas utlåning och deras upplåning matchade men detta har 

numera förändrats. Om de lånar ut pengar på 3 månader idag lånar de själva upp pengar på en 

period som sträcker sig över flera år eftersom de inte får ta någon ränterisk. Som det var 

tidigare satt bankerna med en jättestor ränterisk när löptiden på utlåningen och upplåningen 

matchade. Nu finansierar de tremånaderspengar med långa pengar vilket är ett måste för 

bankerna idag. Skillnaden på swappkostnaderna ligger i att det innan finanskrisen inte kostade 

någonting för bankerna att utföra dessa swappar medan det efter krisen har varit relativt dyrt 

beroende på att risken på marknaden har ökat.  

 

Kreditrisken grundar sig enligt teorin (Funered, U., 1994) i den osäkerhet som bankerna har 

kring om en beviljad kredit kommer att återbetalas helt från låntagaren eller inte. Denna har 

det visat sig att bankerna inte lägger speciellt stor vikt vid då det är en väldigt liten del av 

riskbedömningen och de förluster som kommit har varit otroligt små i förhållande till den 

totala utlåningen. Bankerna har idag antingen samma kreditbedömningar av kunden som 

tidigare eftersom de har fungerat väl eller så har de ökat kraven något i form av exempelvis 

amorteringskrav. Det har visat sig att bedömningen av kreditrisken har förändrats mer hos 

nischbankerna där den har blivit hårdare jämfört med hos storbankerna där mindre vikt läggs 

vid denna del av bankens risker. I Danmark har det kommit till förändringar kopplade till 

kreditrisken som säger att kunderna måste ha sålt sin bostad innan de får lån till köp av en ny.  

 

Ränterisken har enligt teorin (Funered, U., 1994) att göra med bankernas osäkerhet kring hur 

det allmänna ränteläget förändras med kort varsel och hur det i sin tur påverkar bankernas 

verksamhet. Denna risk har bankerna blivit alltmer uppmärksammade på efter finanskrisen då 

de innan dess hade mycket kortare finansieringstid. Detta märkte de leder till problem om det 

uppstår en kris som kraftigt förändrar ränteläget. Bankerna har därför förändrat sitt beteende 

sedan krisen och utökat användandet av ränteswappar vilket är i enlighet med teorin (Hässel, 

L., m.fl., 2001) som säger att detta är ett sätt för bankerna att justera ränterisken på. Bankerna 

vill idag inte sitta på en stor ränterisk utan strävar efter att säkra ränteflöden med hjälp av 

swappar. På den danska marknaden matchas lånen som ges ut mot finansieringen vilket gör 

att bankerna inte bär någon stor ränterisk.  

  

Bankernas likviditetsrisk ligger enligt teorin (Funered, U., 1994) i att deras inlåning generellt 
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är av mer kortfristig natur än deras utlåning. Bankernas verksamheter bygger på att de kan 

använda inlåningspengar till långfristig utlåning utan att likviditeten nödvändigtvis äventyras. 

Denna risk har bankerna lagt mer vikt vid sedan finanskrisen då de märkte att det medför 

problem att ha en kort finansiering om det uppstår en kris och tillgängligheten på kapital 

kraftigt minskar. Dessutom har de nya regleringarna i Basel III bidragit till att bankerna idag 

har förlängt sin upplåning och ska fortsätta att göra det.  

 

Innan finanskrisen var inlåningspengar en större del av de svenska bankernas finansiering 

medan användandet av säkerställda obligationer har ökat efter krisen. Detta gäller endast för 

de banker som tillhör gruppen som har fått tillstånd av Finansinspektionen att utfärda 

säkerställda obligationer. För de andra bankerna är fortfarande inlåningen en viktig del i 

finansieringen tillsammans med andra finansieringslösningar. De säkerställda obligationerna 

utgör idag en väldigt billig finansieringsform då de är bättre än värdepapper från många andra 

länder. Enligt teorin om säkerställda obligationer är det avgörande att säkerhetsmassan håller 

hög kvalitet för att syftet med säkerställda obligationer ska uppfyllas vilka de alltså har visat 

sig göra för svenska bankers räkning.  

 

Med tanke på den matchning som sker mellan lånen och finansieringen på den danska 

marknaden så har de inte haft några större problem gällande likviditeten. Skillnaden jämfört 

med innan finanskrisen är att många av lånen som givits ut efter krisen har varit så kallade 

ARM:s som kan liknas vid rörliga ettårslån. Dessutom har många av lånen varit 

amorteringsfria under ett antal år vilket inte har funnits tidigare i Danmark, det infördes först 

2006.   

 

Internationellt ramverk 

Tanken med de internationella bestämmelserna är att bankerna ska drivas på ett mer hållbart 

sätt genom att de har en pliktskyldighet att uppfylla vissa krav som framgår i ramverket. I takt 

med att dess verksamheter har blivit alltmer utvecklade och specialiserade har det även varit 

nödvändigt att förändra ramverket för att det bättre ska spegla den verklighet som bankerna 

lever i (Lind, G., 2005).  De nya bestämmelserna uppmuntras från bankernas sida eftersom 

den situation som förelegat inte har varit gynnsam. Bankerna tar oftast så mycket risk som de 

är tillåtna att ta vilket gör att det går väldigt bra under bra tider men medför stora problem när 

tiderna försämras. De nya bestämmelserna neutraliserar konkurrensen med att bankerna ska 

ha en sund och hållbar ekonomi anser respondenterna. Detta är i enlighet med den tidigare 
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forskningen (Blundell-Wignall, A. & Atkinson, P., 2010; Reda, N. & Laryd, J., 2011) som tar 

upp behovet av ett homogent ramverk för den finansiella sektorn för att undvika stora 

framtida finansiella kriser. Den senaste finansiella krisen skapade en hög skuldsättningsgrad 

och samtidigt en knapp likviditetshantering och de internationella bestämmelserna fångar upp 

just dessa problem genom att införa mer konstruktiva och därmed detaljerade regler. 

 

Synen på de internationella bestämmelserna är positiv även i den danska marknaden där 

respondenterna anser att de nya regleringarna ökar den finansiella pressen på banker och 

bolåneinstitut samtidigt som de försäkrar en starkare finanssektor och reducerar risken för 

konkurser när det är infört fullt ut. Detta stämmer även överens med den tidigare forskningen 

(Blundell-Wignall, A. & Atkinson, P., 2010; Reda, N. & Laryd, J., 2011).  

De som omfattas av ramverket och således är skyldiga att följa bestämmelserna är samtliga 

banker, kreditmarknadsföretag och andra värdepappersbolag inom hela EU (Lind, G., 2005). I 

likhet med respondenterna i Sverige anser respondenterna i den danska marknaden att det är 

viktigt att samma regleringar och parametrar införs i alla länder för att undvika en snedvriden 

konkurrens och att banker i vissa länder kan bli mindre solida än i andra länder.  

 

När Basel II implementerades år 2007 lade inte bankerna undan lika mycket kapital per lån 

vilket gjorde att det inte kostade lika mycket. Basel II:s införande visade sig främst i form av 

att kapitalkraven blev striktare inom bankerna vilket stämmer väl överens med den tidigare 

forskningen (Jaffee, D. & Walden, J., 2010). Oftast låg dock de svenska bankerna redan på en 

nivå som var klart över de krav som ramverket ställde. Bankerna förutsåg även att Basel II var 

på gång och började därför anpassa sin verksamhet efter detta innan det verkställts fullt ut.  

Sedan införandet av Basel II har bolåneräntorna både gått upp och ned. Hur mycket ramverket 

påverkade är oklart då det är svårt att isolera Basel II:s påverkan från andra faktorer och då 

framförallt från finanskrisen. Respondenterna från både den svenska och den danska 

marknaden påpekar att just Basel II:s påverkan är mindre i sammanhanget. Det som främst 

har påverkat bolåneräntorna har varit finanskrisen och den efterlöpande krishanteringen med 

riktigt låga räntor till följd. 

 

Det som är gemensamt för de olika bankerna och hypoteksinstituten är att de hela tiden 

strävar efter att förlänga sin finansieringstid till bolån, detta gäller främst för storbankerna 

som har större möjligheter att göra detta. Den bakomliggande orsaken till detta agerande är 

dels de nya regleringar som är på väg att införas i form av Basel III, som medför allt hårdare 
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krav på hur verksamheterna ska bedrivas, och dels en ökad medvetenhet hos aktörerna om de 

risker som de har att handskas med (BCBS, 2010). 

 

Hur stor påverkan som Basel III:s införande kommer att ha på banksektorn varierar beroende 

på vilken typ av bank det är. Nischbankerna kommer troligtvis inte att påverkas lika mycket 

som storbankerna kommer att göra. De nya bestämmelserna ska se till att göra bankerna mer 

motståndskraftiga mot förluster i framtiden i hopp om att de finansiella kriserna ska bli mer 

sällsynta. För att lyckas med detta kommer bankerna behöva öka sitt kapital och känna en 

större press på att upprätthålla en hög likviditet i verksamheten (BCBS, 2010). Detta stämmer 

överens med de svenska bankerna där kapitalbasen har förstärkts sedan krisen. När bankerna 

har Basel III att rätta sig efter kommer det att innebära höjda kostnader för bolånen. Dessa 

prishöjningar kan nog till viss del redan vara inprisade medan det finns en ovisshet kring hur 

det nya ramverket kommer att utvecklas och hur det kommer att påverka kostnaderna för 

bolånen. När alla nya direktiv träder i kraft kommer troligtvis de långa räntorna att bli högre 

än vad de korta räntorna kommer att bli.  

 

I tidigare forskning påpekas det att Basel III vidtar åtgärder som kommer att minska 

systemrisker och medföra en strängare definition av kapitalbas, högre kapitalkrav, nya 

likviditetsåtgärder och icke-riskbaserade åtgärder som kommer att tillhandahålla betydande 

fördelar (Jaffee, D. & Walden, J., 2010). Införandet av Basel III tvingar också bankerna att 

finansiera sin verksamhet på längre sikt vilket gör att den blir dyrare att bedriva. De korta 

bolåneräntorna kommer troligtvis att påverkas mer än de långa och gå upp i och med detta. En 

av riskerna som kan uppstå med Basel III är att bruttosoliditetskravet medför att många av 

bankerna kommer att behöva fördubbla avsättningarna för varje utlånad krona till bostadslån. 

Det här kan komma att leda till att en del banker får problem att behålla sina låga marginaler 

och då känner en tveksamhet kring om de ska fortsätta att ägna sig åt bolån. Denna kritik har 

även framförts i tidigare forskning kring Basel III:s effekter på de svenska bankerna (Reda,N., 

m.fl., 2011). Den ökade kostnaden kommer att läggas på någon, sedan om det är på kunderna 

i form av högre räntor eller på investerarna i form av en lägre avkastning är ett aktuellt ämne 

som diskuteras. Detta stämmer också väl överens med den tidigare forskningen som visar att 

bankernas kostnader kommer att öka som en effekt av de nya bestämmelserna vilket i sin tur 

kommer att drabba bankernas kunder negativt, i form av högre räntekostnader (Reda, N., 

m.fl., 2011). Det borde även innebära att avkastningen minskar då Baselramverket har 

kommit till för att minska bankernas risker som också är i enlighet med den tidigare 
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forskningen (Jaffee, D. & Walden, J., 2010). När de lånar pengar på längre sikt och på så vis 

minskar sitt risktagande är det inte säkert att aktieägarna längre har rätt att kräva samma 

avkastning som tidigare då risktagandet var högre.   

 

I likhet med Sverige anser respondenterna i den danska marknaden att Basel III kommer att 

ställa krav som pressar bankernas och bolåneinstitutens vinster samt användande av kapital. 

Speciellt användandet av kapital kommer inte att kunna fullgöras genom att öka 

marknadsandelar eller lånevolymer utan det kommer att bli nödvändigt att öka marginalerna, 

de korta eller de långa. Finansieringskostnaderna kommer troligtvis att variera mer mellan 

banker i framtiden vilket kommer att påverka både marginalerna och de räntor som kunderna 

kommer att möta. Detta stämmer också väl överrens med den tidigare forskningen (Reda, N & 

Laryd, J., 2011). Förberedelser sker inför verkställandet av ramverket som består bland annat 

av granskningen av den finansiella uppbyggnaden, priserna och produkterna. Någon justering 

av marginalerna specifikt mot de nya Baselregleringarna har inte skett än. 

 

De kommande åren kommer att bli intressanta och eventuellt tvinga nischbankerna att se över 

sin strategi för finansiering om de inte får tillräckligt med inlåning och då hamnar närmare 

kapitaltäckningsgränsen. Respondenterna trodde inte att implementeringen av Basel III 

kommer att få någon direkt effekt på bolåneräntorna i framtiden utan att en förändrad 

räntenivå snarare kan kopplas samman med bankernas interna strategi. Samtidigt är allting 

som händer relaterat till vad som händer i marknaden och i ramverken men i nuläget är 

bankerna väl anpassade till de förändringar som är på väg att genomföras.  

  

Framtida utvecklingen 

Prognosen på bolåneräntorna bygger på hur utvecklingen på kapitalmarknaden ser ut och hur 

ett antal olika faktorer kommer att utvecklas som till exempel arbetslösheten, den svenska 

ekonomin, den grekiska ekonomin och hur den i sin tur påverkar Sverige. Den globala oron 

som finns i Europa gör det enligt intervjuobjekten svårt att spekulera kring hur räntorna 

kommer att påverkas under den närmaste framtiden. Även osäkerheten kring hur utvecklingen 

av kostnaderna för att göra om långa pengar till korta kommer att se ut försvårar 

spekulationerna kring det framtida ränteläget. Respondenterna tror att kostnaderna för 

omvandlingen kan tänkas gå ned lite i framtiden vilket då bör medföra att även räntorna 

sjunker.  
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Nischbankernas framtidsutsikter får ses som goda då de har fått mer andrum och positiv 

reklam den senaste tiden till följd av storbankernas agerande på utlåningsmarknaden och 

således har fått en starkare ställning. Konkurrensen på marknaden kommer troligtvis att öka i 

och med att de breddar sina verksamheter mer och mer.  

 

Den gemensamma nämnaren för bankerna är att de strävar efter att förlänga sin 

finansieringstid till bolån vilket bland annat har att göra med de nya bestämmelserna. Detta 

kommer att innebära höjda kostnader för bolån. Liknande tendenser uppvisas på den danska 

marknaden där aktörerna tror att ökade marginaler är att vänta i samband med införandet av 

Basel III som stämmer överens med den tidigare forskningen (Reda, N., m.fl., 2011). Även 

skillnaderna bankerna emellan tros bli större då deras finansieringskostnader kommer att 

variera mer i framtiden jämfört med vad de har gjort tidigare.   
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KAPITEL 6 

SLUTSATSER 

 

Det avslutande kapitlet syr ihop studien genom att redovisa de slutsatser som dragits efter 

genomförandet av studien. Dessa mynnar ut i ett svar på problemformuleringen som bidrar 

till att öka förståelsen och insikten inom problemområdet.  

 

Syftet med studien var att undersöka vilken inverkan som den senaste finanskrisen och de 

internationella ramverken har haft på de svenska respektive danska bankernas bolåneräntor. 

Författarna eftersträvade även att undersöka likheter eller skillnader mellan olika typer av 

banker samt mellan de korta respektive de långa bolåneräntorna i studien. 

 

Finanskrisen 

Gemensamt för storbankerna i deras finansiering av utlåning till bostäder är att de ger ut 

säkerställda obligationer som har blivit en allt viktigare del på senare år. De mindre bankerna 

har färre finansieringsmöjligheter än storbankerna då deras verksamheter inte är lika 

utvecklade där inlåningen och andra ekonomiska lösningar står för en stor del av 

finansieringen. I likhet med Sverige står säkerställda obligationer för en viktig del av 

finansieringen även i Danmark. Utöver dem utgör insättningspengar och pengar från 

kapitalmarknaden resterande delar av finansieringen.  

 

Sedan finanskrisen har bankernas finansieringskostnader ökat vilket har lett till ett ökat gap 

mellan reporäntan och bankernas utlåningsräntor. Även på den danska marknaden har 

marginalerna ökat vilket beror på att den har drabbats av ökade förluster och 

finansieringskostnader. Finanskrisen har medfört att bankerna har ökat användningen av 

ränteswappar och kostnaderna för att göra detta har ökat sedan finanskrisen. De korta 

bolåneräntorna har således påverkats mer än de långa av krisen.   
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Internationella ramverken 

Basel II:s inverkan på bolåneräntor är oklar då det är svårt att isolera ramverkets påverkan 

från andra faktorer och då framförallt från finanskrisen. Införandet av Basel III tvingar de 

svenska och danska bankerna att finansiera sina verksamheter på längre sikt vilket gör att de 

blir dyrare att bedriva. Bankerna behöver även öka sitt kapital och kommer att känna av en 

ökad press på att upprätthålla en hög likviditet i verksamheten vilket kan komma att innebära 

höjda kostnader för bolånen. Finansieringskostnaderna kommer troligtvis att variera mer 

mellan olika typer av banker i framtiden vilket kommer att påverka både marginalerna och de 

bolåneräntor som kunderna möter.  

 

6.1 Avslutande diskussion 

Författarna finner att de med hjälp av den kvalitativa metoden har kunnat besvara studiens 

problemformulering fullt ut. Efter genomförandet av studien är den klara bilden att bankerna, 

både i Sverige och Danmark, tydligt har påverkats av både finanskrisen och de internationella 

ramverken vilket även har haft effekter på bolåneräntorna. Det har även visat sig att de 

internationella ramverken också fortsättningsvis kommer att ha en stor inverkan på hur 

bankerna bedriver sin verksamhet i de båda länderna.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Författarna finner att en större undersökning av den danska marknaden skulle kunna bidra till 

att ge en än mer detaljerad bild över utvecklingen i bolånemarknaden i Danmark. Vidare 

tycker författarna att det vore intressant att genomföra en studie över hur effekterna väl blev 

när alla delar i Basel III är implementerade.    
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3. Intervjumall 

Allmänt 

1. Namn 

2. Ansvarsområde och befattning i företaget? 

3. Hur länge har du arbetat i företaget?  

 

Om bolånen 

4. Hur finansierar banken sin utlåning till bolån och på vilket sätt har finanskrisen påverkat 

finansieringen till bolån?  

5. Hur ser risknivån ut för bolån till privatpersoner samt vilken påverkan har finanskrisen haft 

på riskbedömningen av privatpersoner? 

6. På vilket sätt har kraven för att bevilja bolån till privatpersoner förändrats efter 

finanskrisen?  

 

Finanskrisen med start år 2008 

1. Hur hårt anser du att den svenska banksektorn har påverkats generellt av den senaste 

finanskrisen? 

2. Vilka skillnader har ni märkt av sedan krisen på era bolån?  

3. Vilka effekter har krisen lett till för er när ni sätter era bolåneräntor? Ökade marginaler etc. 

4. Hur har finanskrisen påverkat bankernas syn på deras ränte-, kredit- samt likviditetsrisker? 

 

Internationellt ramverk 

1. Märkte ni av några effekter på era bolåneräntor i samband med implementeringen av Basel 

II år 2007? 

2. Hur tror ni att det nya ramverket Basel III kommer att påverka era bolåneräntor?  

3. Har ni redan nu börjat anpassa er verksamhet för att kunna uppfylla kraven i Basel III och 

har det i så fall påverkat era bolåneräntor? 

4. Har de korta respektive de långa bolåneräntorna påverkats lika mycket, eller inte alls, av er 

anpassning till Baselramverket? 

 

Framtiden 

1. Vad tror ni angående utvecklingen av nivån på era korta respektive långa bolåneräntor 

under den närmaste tiden? 

 


