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Abstract  

Denna uppsats undersöker förhållandet mellan bolåneräntan och räntan på tremånaders 

statsskuldsväxlar och tioåriga statsobligationer, för Sverige, Storbritannien och USA, samt hur 

detta förhållande ändrats över tid. Resultaten visar att Sverige har genomgått en förändring 

där den korta räntan efter 2005 fått en större tyngdpunkt i sin påverkan på bolåneräntan. Det 

är dock den långa räntan som har störst inverkan på bolåneräntan både före och efter 2005. 

USA har genomgått en motsatt utveckling där den korta räntan fått ett mindre genomslag på 

bolåneräntan efter 1995, men liksom Sverige har den långa räntan en större påverkan på 

bolåneräntan. Storbritanniens resultat är mer svårtolkade på grund av en låg förklaringsgrad, 

där en förändring 2004 indikerar att bolåneräntan även påverkas av den långa räntan till 

skillnad från tidigare då det bara var den korta räntan som hade en positiv inverkan. 

Utvecklingen har skett i sådan riktning att förhållandet mellan räntorna blivit mer lika i de tre 

länderna, vilket tyder på att de blivit mer integrerade.  

Nyckelord: bolåneränta, kedjeeffekten, banker, bolånemarginal   
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1. Inledning  

Under de senaste åren har det pågått en aktiv debatt kring bankernas bolånevillkor i Sverige. 

En undersökning som presenteras i Dagens Industri visar att befolkningens tillit till bankerna 

är mycket låg och hela 99 procent tror att bankernas bolånemarginaler har ökat på senare tid 

(Sundkvist, 2012). En deltagare i upproret mot bankerna är finansminister Anders Borg som 

återkommande riktat kritik mot dessa. I en intervju till TT säger han: ”De tycker att de är ett 

bankfrälse som inte får diskuteras och att de ska få sitta med sina stora bolånemarginaler. Vi 

andra ska bocka och tacka när vi får ett bolån.” (Dagens Industri, 2012). Bankerna har i sin tur 

på olika sätt försvarat sig, bland annat Deutsche Bank som genom en undersökning visat att 

de svenska bankernas bolånemarginaler är lägre än det europeiska genomsnittet (Aronsson & 

Nilsson, 2012). Borg avfärdar försvaret och i en tid av låg ekonomisk aktivitet blir han 

provocerad av bankernas höga vinster, låga sparräntor och miljonbonusar (Beck-Friis, 2012, 

30-31). Ytterligare en av Borgs angreppspunkter är bolåneräntorna. Finansministern använder 

bankernas lönsamhet som argument för räntesänkningar på bolånen och menar även att 

Riksbankens sänkningar i reporäntan borde påverka bolåneräntan (Aronsson & Nilsson, 

2012). Någon som inte ser en lika tydlig koppling mellan reporäntan och bolåneräntan är 

Riksbankschefen Stefan Ingves. I en utfrågning i riksdagen slog han fast: ”Penningpolitiken är 

inte designad för att hantera den rörliga bolåneräntan, även om diskussionen ibland har förts 

på ett sätt som om det vore så.” (Öjemar, 2012).  

Förhållandet mellan reporäntan och marknadsräntorna utreds vidare i Riksbankens 

penningpolitiska rapport från februari 2012. De beskriver detta förhållande som en kedja där 

en förändring i reporäntan direkt påverkar dagslåneräntan; den ränta som sätts på bankernas 

dagliga utlåning till varandra. Detta sprids tillslut vidare till bolåneräntan genom en 

förändring i räntor för längre lån med högre risk. Hur stor den sista impulsen är som har en 

inverkan på bolåneräntan ter sig olika från period till period. Det är bara en del av 

bolåneräntan som utgörs av läget på reporäntan, resten består i kostnaden som banken har för 

att finansiera bolånet samt en bolånemarginal (Riksbanken, 2012).  

Denna marginal innehåller i sin tur kostnader för administration, reserver och slutligen 

bankens vinst. Riksbankens förklaring till det omdebatterade gapet mellan reporäntan och 

bolåneräntan ligger i att bankerna har ökat sina bolånemarginaler samt att kostnaderna för att 

finansiera bolånen blivit högre. De slår samtidigt fast, i linje med Ingves uttalande, att 

penningpolitikens främsta uppgift är att nå inflationsmålet och hur bolåneräntan förhåller sig 
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till reporäntan är bara en av många faktorer som spelar in när man försöker nå det målet 

(Riksbanken, 2012).    

Det är alltså inte säkert att bolåneräntan följer reporäntans utveckling. En ränta som däremot 

följer reporäntan väl är räntan på enmånaders statskuldsväxlar, som kan definieras som en 

kort ränta eftersom den har en löptid på mindre än ett år. Om man istället granskar 

förhållandet mellan den korta och den långa räntan, är förhållandet inte lika samstämt, även 

om räntorna har bevisats ha ett positivt samband. Detta samband, som benämns som 

kedjeeffekten, innebär att en förändring i den korta räntan får ett genomslag på den långa 

räntan som ändras i samma riktning. Utöver denna effekt så påverkas även ränteläget av en 

inflationseffekt som följer av förändringar i den korta räntan. Det vill säga att om den korta 

räntan sänks leder det till att konsumtionen samt inflationsförväntningarna ökar, vilket 

mynnar ut i att de långa räntorna höjs. Det är således två effekter som verkar i var sin riktning 

vilket gör att det blir svårt att bedöma hur förändringar i den korta räntan kommer att påverka 

den framtida ränteutvecklingen i ett längre perspektiv (Asgharian & Nordén, 2010, 70-71). 

Vidare finns det även en signaleringseffekt som har en inverkan på hur sambandet mellan den 

korta och långa räntan kommer att te sig. Detta är något som tar i beaktande hur förändringar i 

reporäntan signalerar något om framtiden. De som är verksamma inom finansmarknaden 

reagerar på denna signal och tar med den i sina förväntningar, vilket kan ge ett utslag på de 

långa räntorna (Asgharian & Nordén, 2010, 71-72).  

Det har bedrivits forskning kring förhållandet mellan centralbankens förändringar i reporäntan 

och dess effekt på de långa räntorna. Centralbankens intentioner bakom ränteförändringar kan 

påverka i vilken riktning den långa räntan kommer att utvecklas, det vill säga att det positiva 

samband som beskrivs av kedjeeffekten inte alltid är det som sker i verkligheten. Den 

underliggande anledningen till förändringen i reporäntan, antingen exogent eller endogent, 

avgör om den har ett positivt eller negativt genomslag på den långa räntan. Exogent definieras 

som förändringar med ursprung i att centralbanken ändrat preferenser och endogent som 

politik som bottnar i det ekonomiska läget. Förändringar i reporäntan som grundar sig i 

endogena förhållanden påverkar den långa räntan åt samma håll som den korta, medan 

förändringar av exogen bakgrund påverkar den långa räntan i motsatt riktning. Den långa 

räntan kan alltså påverkas både i en positiv eller negativ riktning av förändringar i reporäntan 

beroende på förväntningarna hos marknaden (Ellingsen & Söderström, 1999). 
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Ett område som däremot är relativt outforskat är hur bolåneräntan förhåller sig till den korta 

och långa räntan. Det har gjorts ett fåtal undersökningar om detta förhållande för USA, bland 

annat av Sa-aadu, Shilling och Wang (2000) samt Marathe och Shawky (2003) där de 

kommer fram till att bolåneräntan och den långa räntan har ett positivt samband. Det finns få 

liknande studier som gjorts för Sverige trots en pågående debatt i ämnet. Målet med denna 

uppsats är att göra en empirisk undersökning om hur bolåneräntan förhåller sig till den korta 

och långa räntan i Sverige samt ifall detta förhållande kan ha förändrats över tid. För 

jämförelse gör vi en likadan analys för Storbritannien och USA. Mot bakgrund av dessa 

länder frågar vi oss således: hur kan förändringar i bolåneräntan förklaras av förändringar i 

den korta och långa räntan?       

För att besvara vår frågeställning följer vi ett upplägg indelat i fem delar. Följande delar 

behandlar teori och bakgrund till ämnet och i nästkommande del presenteras data samt de 

resultat vi erhåller från empiriska tester. Slutligen sammanfattas uppsatsen i en slutsats.  

2. Teori  

För att det ska råda jämvikt på marknaden måste lån av olika löptider med lika tidshorisont 

innebära samma räntekostnad. Den långa räntan ska med andra ord utgöras av summan av 

räntor med kortare löptider. Det är detta samband som beskrivs av den tidigare nämnda 

kedjeeffekten och illustreras i nedanstående formel.  

(1 + 𝑖𝐿)𝐿 = (1 + 𝑖1)(1 + 𝑖2𝑒) … (1 + 𝑖𝑡𝑒) … (1 + 𝑖𝐿𝑒) (1) 

 

L betecknar löptiden, 𝑖𝐿 står för den långa räntan och 𝑖𝐿𝑒 står för förväntade korta räntor.  

Uttrycket på vänster sida om likhetstecknet symboliserar avkastningen för ett långt lån. På 

höger sida summeras förväntade räntor för kortare löptider, där e representerar 

förväntningarna och t är tiden, och ska för den givna perioden generera samma avkastning 

som det långa lånet. Detta förhållande gäller på en effektiv marknad där en skillnad i 

avkastning utjämnas av konkurrensen på marknaden. Sambandet utbyggs vidare med en 

riskpremie, 𝛹, som uttrycker den osäkerhet som ett längre lån innebär.  

𝑖𝑡𝐿 =
1
𝐿
�𝑖𝑡+𝑖𝐿
𝐿

𝑖=1

+ 𝛹𝑡𝐿 
 

(2) 
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Formeln ovan visar att räntan på ett lån med längre löptid således utgörs av ett genomsnitt av 

summan av räntor på lån med kortare löptid plus en riskpremie (Burda & Wyplosz, 2009, 

341-343). Prissättningen på utställda lån reflekterar långivarens kompensation för uppskjuten 

konsumtion samt den risk långivaren är utsatt för. Risken består av sannolikheten att 

långivaren inte får tillbaka utlånat kapital och kompenseras i form av ränta, vilken enligt teori 

växer i takt med längden på löptiden. Detta beror på att en längre löptid genererar en större 

osäkerhet och en större uppoffring för investerare. Förhållandet som innebär en högre ränta 

för längre löptider illustreras av Yield-kurvan i Figur 1 nedan (Burda & Wyplosz, 2009, 341-

343). 

Figur 1 Yield-kurvan 

 

När det gäller bolåneräntor kan ytterligare en påverkande faktor vara den marginal, 𝐵𝑀𝑡, 

bankerna kräver för att ge ut bolån. Detta förhållande illustreras i nedanstående formel.  

𝑖𝑡𝐿 =
1
𝐿
�𝑖𝑡+𝑖𝐿
𝐿

𝑖=1

+ 𝛹𝑡𝐿 + 𝐵𝑀𝑡 
 

(3) 

 

Enligt formeln består räntan på ett bolån av ett genomsnitt av summerade räntor på lån med 

kortare löptid plus en riskpremie och en bolånemarginal. Riskpremien på bolån borde vara 

högre än exempelvis statsobligationer då det är ett lån som ges till privatpersoner samt på 

grund av sannolikheten att värdet på bostaden går ner. I vår modell där vi undersöker hur 

bolåneräntan förhåller sig till den långa och korta räntan kan man tänka sig att feltermen, 𝜀𝑡, 

utgörs av både denna marginal samt en riskpremie. I fall riskpremien och bolånemarginalen 

varit konstanta över tid borde alltså bolåneräntan följa samma utveckling som den långa 

räntan.  
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3. Bakgrund 

Sambandet som säger att bolåneräntan följer den långa räntans utveckling stöds av tidigare 

forskning. Genom en empirisk analys för USA perioden 1989 till och med 1996 framkommer 

att bolåneräntans utveckling inte i någon större utsträckning kan förklaras av förändringar i 

den korta räntan. Däremot påverkas bolåneräntan starkt av förändringar i den långa räntan, där 

anpassningstiden innan förändringen ger fullt utslag i genomsnitt var en månad (Marathe & 

Shawky, 2003). Vidare studier för USA mellan 1965 och 1998 visar ett kointegrerat 

förhållande mellan bolåneräntan och den långa räntan, som blivit starkare under åren 1991 till 

1998 där sambandet var perfekt positivt (Sa-aadu, Shilling & Wang 2000). Det kan alltså 

finnas strukturella förändringar i förhållandet mellan räntor över tid, som kan bero på att den 

finansiella marknaden och bostadsmarknaden i ett land utvecklas, vilket kan skapa nya 

förutsättningar för detta förhållande.     

3.1 Bostadsmarknaden 

”As the housing sector accounts for a considerable part of a country´s welfare, wealth and 

GDP, it significantly shapes a country´s long-term development.” (Mooslechner & Wagner, 

2009, 16).  Enligt Mooslechner och Wagner (2009) understryks vikten av bostadsmarknadens 

roll i en ekonomi samt de faktorer som påverkar denna marknad. Den spelar även en stor roll 

för hushållens förmögenhet eftersom bostaden ofta utgör den största investeringen som också 

innebär en risk. Denna risk har alltfler varit villiga att ta då husägandet har ökat i många 

OECD-länder sedan andra världskriget. Det har blivit allt mindre ouppnåeligt att äga ett hus 

(Mooslechner & Wagner, 2009, 16).   

Även om husägandet har ökat så har bostadsmarknaderna, både i USA och i Europa, 

genomgått förändringar sedan 1980-talet (Mooslechner & Wagner, 2009, 16). Sveriges 

bostadsmarknad karaktäriserades på 1980-talet av höga nominella bostadsräntor och hög 

inflation. Ett realt prisfall på bostäder kom redan i början av 1980-talet och följdes sedan av 

ett nominellt prisfall i början av 1990-talet (Boverket, 2010). Orsaken till prisfallen på 

bostadsmarknaden kan spåras tillbaka till 1980-talets andra hälft då kreditmarknaden 

avreglerades i Sverige. Detta bidrog till hög inflation och en överhettning av ekonomin, vilket 

regeringen försökte dämpa med åtstramningsåtgärder i början av 1990-talet. Dessa 

åtstramningsåtgärder sattes in samtidigt som realräntan steg till följd av höjda räntor 

internationellt, vilket ledde till en realräntechock och början till en finanskris. Sverige hade 
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vid denna tid fast växelkurs och 1992 chockhöjde Riksbanken reporäntan i ett försök att 

försvara kronan. Detta visade sig omöjligt och Sverige gick därför över till rörlig växelkurs 

(Fregert & Jonung, 2010, 478). Ytterligare en förändring som skedde var inflationsmålet som 

Riksbanken införde 1993 för att garantera en låg och stabil inflationstakt på två procent (Berg, 

2005).  

Samtidigt som krisen bröt ut införde Sverige en skattereform som gjorde bostadslån mindre 

tilltalande (Fregert & Jonung, 2010, 478). Reformen från 1990 innebar att bostäder blev 

föremål för dubbelbeskattning då de skulle betraktas som både en kapitalplacering och en 

konsumtionsvara. Bostäder kom därmed att beskattas med en skattesats på uppemot 65 

procent. Detta ledde till ökade boendekostnader, husprisfall och tillsammans med en 

subventionsavtrappning en kollaps i bostadsbyggandet (Perbo, 1999).  Den naturliga följden 

blev en dramatisk minskning i andelen bostadsinvesteringar av BNP, som därefter kom att 

ligga på en klart lägre nivå än exempelvis övriga nordiska länder (Boverket, 2010).   

Stagnationen i bostadsmarknaden avbröts av perioden från 2002 till 2006 då 

bostadsbyggandet åter tog fart. Detta föregicks dock av en längre period då huspriserna steg 

markant från 1995 till 2007 (Boverket, 2009). De reala huspriserna har stigit med så mycket 

som 130 procent från 1996 fram till idag samtidigt som hushållens skuldsättningsgrad ökat 

avsevärt (Boverket, 2010).  Åren 2003 till 2006 var en tid av låg inflation och mycket låga 

räntor, ett fördelaktigt klimat för bostadsinvesteringar. Detta bromsades dock upp något då 

Riksbanken höjde reporäntan 2006 som svar på en ökad ekonomisk aktivitet i landet. 

Finanskrisen slog till 2008 vilket ledde till att Riksbanken sänkte reporäntan samma år 

(Boverket, 2009).  I samband med krisen drabbades Sverige av ett prisfall på bostäder, som 

dock följdes av en återhämtning med något ökande priser igen (Boverket, 2010). 

Ett land som upplevde en liknande uppgång i huspriser som Sverige från slutet av 90-talet var 

Storbritannien. Mellan 1998 och 2007 steg huspriserna i Storbritannien realt med 168 procent. 

Prisuppgången föregicks av finansiella avregleringar på 1980-talet som tillsammans med en 

senare era av låginflationsmål och låga räntor gjorde låntagande mer attraktivt. Detta syns i 

statistiken som visar att hushållen kraftigt ökat sin belåningsgrad och därmed blivit känsligare 

för ränteförändringar (Chamberlin, 2009). 

Recessionen som följde finanskrisen drabbade Storbritannien 2008. Dess genomslag på 

bostadsmarknaden togs i uttryck dels genom en nedgång i huspriser och dels genom att antalet 

nya huslån minskade. Krisens allmänna inverkan på ekonomin med högre arbetslöshet samt 
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den osäkerhet som skapades kring förväntade framtida huspriser, ledde till att efterfrågan på 

bostadslån minskade. Det osäkra läget och prisnedgången på bostadsmarknaden påverkade 

även utbudssidan där bankerna reagerade genom åtstramade lånevillkor. Trots att det i 

Storbritannien råder en brist på bostäder så har den dämpade låneaktiviteten på 

bostadsmarknaden lett till att antalet påbörjade bostadsbyggen minskat drastiskt och nu ligger 

på den lägsta nivån sedan 1960-talet (Chamberlin, 2009).  

En liknande utveckling på bostadsmarknaden kan skönjas för USA. 1980-talets andra hälft 

utmärktes av en stark uppgång i huspriser och bostadsinvesteringar som andel av BNP 

toppade 1987 då de var uppe i 4,9 procent (Shiller, 2007a). Samtidigt drabbades USA av en så 

kallad ”saving and loan crisis” som innebar ett sammanbrott av många finansiella låneinstitut 

i landet (Curry & Shibut, 2000). 1990-talet inleddes därefter av ett kraftigt prisfall på bostäder 

som realt nådde 12,9 procent mellan åren 1990 och 1991. Detta prisfall ledde till att 

bostadsinvesteringarna sjönk och landet befann sig i en recession (Shiller, 2007a). 

Den amerikanska bostadsmarknaden återhämtade sig först efter ett par år och en uppgång i 

bostadspriserna skedde konsekvent från och med 1997 (Glaeser, Gyourko & Saiz, 2008). Den 

reala prisökningen mellan åren 1996 och 2006 var 86 procent, men den kraftiga 

prisutvecklingen på bostäder åtföljdes inte av lika kraftigt höjda byggnadskostnader (Shiller, 

2007b). Vid sidan av en expanderande bostadsmarknad växte en aktiebubbla fram. 

Aktiemarknaden genererade större förmögenheter som i sin tur ledde till en ökad efterfrågan 

på bostäder. Eftersom bostadsmarknaden karaktäriseras av ett något fixerat utbud, då det tar 

tid att bygga bostäder, så ledde detta till högre bostadspriser och i sin tur ökade spekulationer 

(Baker, 2008). 

Aktiebubblan sprack i början av 2000-talet och alltfler kom att investera i den fortsatt växande 

bostadsmarknaden som ett alternativ. Den övriga ekonomin var dock i en nedåtgående fas, 

vilket fick centralbanken i USA att sänka räntan. Detta fick ett genomslag på bolåneräntan 

som nådde den lägsta nivån på 50 år, vilket bidrog ytterligare till de accelererande 

huspriserna. Under den här tiden hade bostadsbyggandet kommit i kapp efterfrågan och det 

rådde istället ett utbudsöverskott av bostäder. Då de höga huspriserna inte längre kunde 

försvaras började bostadsbubblan spricka 2007. Många av bostadslånen hade även getts till 

människor med låg kreditvärdighet, så kallade subprime-lån (Baker, 2008). Denna typ av 

utlåning hade ökat markant, vilket följde utvecklingen av nya låneinstitut och lägre 

utlåningskrav (Shiller, 2007b). När alltfler fick svårt att uppfylla sina betalningskrav spreds 
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oron och bankerna stramade åt lånevillkoren. Detta tillsammans med prisfallet på bostäder 

ledde till att efterfrågan på bostäder minskade ytterligare. Finanskrisen var ett faktum (Baker, 

2008).  

Gemensamt för de tre länderna är den senare prisuppgången på bostadsmarknaden och dess 

tillbakagång i samband med finanskrisen 2008. Vad som också är gemensamt för alla länder 

som upplever en stark prisuppgång på bostäder är frågan om hur stor del av prisuppgången 

som drivs av spekulationer. Robert J. Shiller, professor i ekonomi, var en av de som tidigt 

larmade om en framväxande bostadsbubbla i USA. I hans rapport Understanding Recent 

Trends in House Prices and Homeownership från 2007 framhålls att den spekulativa delen av 

husprisutvecklingen är ett relativt nytt fenomen och att man tidigare tagit för givet att den 

drivits av byggnadskostnader. Shiller (2007b, 97) skriver: ”From this view, there would be no 

reason to think that one can make money by buying houses and holding them for resale than 

that one can make money by buying tables and chairs and holding them for resale.”  

3.2 Bolåneutvecklingen 

Vad som kan tänkas drev på prisutvecklingen på senare tid, och därmed möjligheten för 

spekulationer, är att bostadslånen blev mer lättillgängliga. Det som ledde fram till hur bolånen 

är utformade i USA har sitt ursprung i en historia av statlig intervenering för att underlätta 

aktiviteten på bolånemarknaden. I samband med depressionen på 1930-talet upplevde denna 

marknad en tillbakagång i kreditgivning då bankerna inte längre ville ge ut bolån på grund av 

prisfall på bostäder. Det var då den amerikanska staten tog över en del av bolånen genom att 

starta ”The Home Owner´s Loan Corporation” – HOLC för att stimulera en stillastående 

bostadsmarknad. Före krisen dominerades bolånen av rörlig ränta med löptider på 5 till 10 år, 

vilket förändrades genom HOLC. Det fanns nu tillgång till amorteringslån med fast ränta och 

med en löptid på upptill 20 år. Den statliga inblandningen var ett svar på en bolånemarknad i 

likviditetskris och hade inte som syfte att alltfler amerikaner skulle ha möjlighet investera i en 

bostad (Green & Wachter, 2005).  

En annan statlig institution, ”Federal Housing Administration” – FHA, bildades vid samma 

tid och hade som uppgift att själva ge ut bostadslån. För att bidra till en fungerande 

andrahandsmarknad av dessa lån så startade man 1938 ”Federal National Mortgage 

Association” – Fannie Mae. FHA kom att på 40- och 50-talet förlänga den längsta löptiden på 

bolån till 30 år samt höja belåningsgraden av hustes värde från 80 till 90 procent. De 

fördelaktiga bolånen ledde till att alltfler amerikaner köpte hus. Samtidigt utvecklades en 
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privat sektor på bolånemarknaden i form av låneinstitut, som även de kunde erbjuda lång 

utlåning till låg fast ränta eftersom de var garanterade billig upplåning från staten (Green & 

Wachter, 2005). 

I slutet av 1960-talet drabbades kreditsektorn av likviditetsproblem då insättningarna 

strömmande ut från låneinstituten och placerades till en högre ränta i statsskuldsväxlar. Detta 

ledde till att Fannie Mae splittrades i två delar, en privat del som fortsatte kallas Fannie Mae 

och en statlig del som kom att kallas Government National Mortgage Association - Ginnie 

Mae. Freddie Mac bildades även under samma tid. Dessa institutioner skulle tillsammans 

motverka nya likviditetsproblem genom att köpa bolånen av bankerna och omvandla dem till 

nya finansiella instrument- så kallade ”Mortgage Backed Securities”. Samtidigt steg 

inflationen på 60- och 70-talet vilket ledde till högre nominella räntor som urholkade värdet 

av bostadslån med fast ränta och längre löptid. Det blev alltså för kostsamt för bankerna att 

erbjuda långa lån till fast ränta, och situationen förvärrades då alltfler sparande placerade sina 

pengar i nya finansiella institut. Det var denna period som föregick den såkallade ”Saving and 

Loan crisis” i USA (Green & Wachter, 2005). 

Risken fanns att de nominella räntorna skulle fortsätta stiga, vilket gjorde att bankernas 

utgivning av bostadslån på 1980-talet kom att domineras av rörliga räntor och de fasta 

räntorna blev ovanliga. Centralbanken i USA fick i början 1990-talet kontroll över inflationen 

och alltfler bolån kom återigen att tecknas till fast ränta, vars andel av bolåneräntorna inte 

varit lägre än 70 procent sedan 1995 (Green & Wachter, 2005). Bolån har över tid gått över 

från att ha finansierats av insättningar till att finansieras genom kapitalmarknaden, vilket även 

detta möjliggjorde att man återigen kunde erbjuda bolån till fast ränta. (Van Order 2000, 

Green & Wachter 2005). Fannie Mae och Freddie Mac fortsatte att underlätta för 

bolånemarknadens aktörer genom att hålla uppe likviditeten och bidra till förutsättningar för 

fördelaktiga lån. (Green & Wachter, 2005) I samband med finanskrisen hotades dock dessa 

institutioner av konkurrs. Fannie Mae och Freddie Mac togs 2008 över av den amerikanska 

staten eftersom en konkurrs hade fått förödande konsekvenser för ekonomin då dessa 

institutioner utgjorde nära hälften av den amerikanska bolånemarknaden (Bergin, 2008).    

I nuläget är det fortfarande vanligast med långa bostadslån till fast ränta i USA. Den 

vanligaste löptiden är 30 år och det är så många som 95 procent av de amerikanska låntagarna 

som väljer en sådan löptid. Räntan på ett bolån bundet till 30 år ligger på ca fem procent i 

USA, en ränta som i Sverige motsvaras av ett bolån med 10 års löptid. Det är alltså högre 
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räntor på långa bostadslån i Sverige jämfört med USA, medan de svenska lånen med kort 

bindningstid har lägre ränta. Dessutom skiljer sig länderna åt då det i USA är möjligt att 

kostnadsfritt lösa in bolånet i förtid, vilket kan kosta en låntagare i form av 

ränteskillnadsersättning i Sverige (Statens bostadskreditnämnd, 2010).  

Vidare dominerar bolånen med rörlig ränta i Sverige vars andel är två tredjedelar av befintliga 

bolån (Finocchiaro, Nilsson, Nyberg & Soultanaeva, 2011). Utvecklingen pekar på att 

proportionen rörliga lån växer då de utgör ungefär 80 procent av alla nya bostadslån som 

tecknas. Detta är något som utvecklats på senare tid då det i början av 2000-talet endast var 20 

procent av låntagarna som valde ett bostadslån med rörlig ränta. Vid samma tid var det även 

25 procent av de som valt fast ränta som tecknade en löptid på 10 år, ett val som idag endast 

görs av ett fåtal procent. En förklaring till varför lån med rörlig ränta blivit dominerande kan 

vara det faktum att den rörliga räntan varit lägre än den fasta räntan i Sverige under senare tid. 

Mellan åren 2000 till 2005 har den rörliga räntan varit 1,5 procent lägre än den fasta räntan på 

bolån med en löptid på fem år (Statens bostadskreditnämnd, 2010).       

Ett annat land där den rörliga räntan länge varit den mest förekommande vid bostadslån är 

Storbritannien. En anledning till detta är att de brittiska låneinstituten använder sig av 

insättningar för att finansiera bolån snarare än att vända sig till kapitalmarknaden (Green & 

Wachter, 2005). En annan anledning till varför de rörliga räntorna har varit vanligast är de 

brittiska hushållens korta tidshorisont då det gäller utbetalningar, där de lagt mindre vikt vid 

framtida ränteutveckling. Vad denna tidshorisont grundar sig i kan vara det faktum att många 

nya låntagare har ont om kredit och föredrar en lägre rörlig ränta då perioden av utbetalningar 

börjar så fort man tagit ett lån. Om låntagarna möts av en uppåtsluttande Yield-kurva, vilket 

innebär att fast ränta i längden blir dyrare än rörlig, kan de trots att de endast har råd med ett 

litet utrymme för ränteförändringar välja en rörlig ränta (Miles, 2005).  

Ett skuldsatt hushåll med små marginaler är känsligare för risken att en rörlig ränta går upp, 

vilket kan innebära direkta konsekvenser för hushållets ekonomi. Ett mindre skuldsatt hushåll 

med högre inkomst kan bättre bära den risk för ekonomin som en rörlig ränta innebär. I en tid 

av inflation påverkas inte den reala skulden vid en rörlig ränta, eftersom nominella räntor 

följer inflationstakten. Detta gäller inte vid fasta räntor med lång bindningstid där inflationen 

kan skapa osäkerhet kring skuldens reala värde (Statens bostadskreditnämnd, 2010). I en 

period av hög inflation vore en fast ränta att föredra för hushållen, men eftersom man i 

Storbritannien enda sedan 1990-talet haft låg och stabil inflation så kan detta vara ytterligare 
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en anledning till varför den rörliga räntan dominerat (Miles, 2005). Den låga och stabila 

inflationen är ett resultat av det inflationsmål som den brittiska regeringen införde 1992 

(Berg, 2005).  

Det har förekommit en prissättningsstruktur på den brittiska bolånemarknaden som innebar att 

nya låntagare eller låntagare som förflyttats från en annan bank erbjöds en rabatterad rörlig 

ränta, vilket leder till en omfördelning av räntebördan där de existerande kunderna får stå för 

kostnaden i form av en högre ränta. Detta utvecklades till ett mönster som var svårt att bryta 

för kreditinstituten då det skulle innebära svårigheter att konkurrera om nya låntagare. 

Låntagarna var i behov av information om fördelar och nackdelar med rörliga respektive fasta 

räntor samt upplysning om tänkbar framtida ränteutveckling för den rörliga räntan. 

Kreditinstitutens egna finansiella rådgivare var misstänkt partiska och det fanns en risk att 

hushållen inte skulle få rättvisande information då dessa rådgivare i grunden var inställda på 

att få hushållen att teckna nya bostadslån. Av denna anledning blev det 2004 nödvändigt för 

det statliga Financial Services Authority – FSA att ta över ansvaret för regleringen av nya 

huslån (Miles, 2005).  

Syftet med regleringen genom FSA var att låntagare skulle få mer detaljerad information om 

bolånemarknadens struktur vilket skulle underlätta för medvetenhet om risker och olika 

alternativ på bolån. Vid händelsen av att ett nytt bolån skulle tecknas så kom det att krävas 

närvaro av en auktoriserad FSA-rådgivare eller att man gick direkt via en auktoriserad FSA-

långivare (Haurant, 2004). Sedan 2004 och införandet av FSA:s regleringar av 

bolånemarknaden har det skett en förändring av andelen rörliga och fasta bolån i 

Storbritannien. 2003 hade 75 procent av bolånen tecknats till rörlig ränta, medan 25 procent 

tecknats till fast. Av lånen till fast ränta hade en övervägande majoritet en löptid på mindre än 

fem år (Miles, 2005). År 2009 bestod andelarna för bolån istället ungefär till 51 procent av 

fast ränta och till 48 procent av rörlig (BBC News, 2009).  

Trots olika utveckling av bolånemarknaderna i de tre länderna så har de några gemensamma 

nämnare som förklarar expansionen av bolån fram till finanskrisen 2008. De högre priserna på 

bostäder fungerade som en extra säkerhet för bankerna och därmed som en kvalitetshöjning 

av lånen, vilket stimulerade utlåningen (Chamberlin, 2009). Det kan även ha skett genom 

mindre strikta utlåningskrav, men en viktig bidragande faktor som tidigare nämnts för de tre 

länderna är utvecklingen av lägre räntor. I Sverige, Storbritannien och USA var räntorna 

exceptionellt låga på 2000-talet och de har även visat en längre nedåtgående trend. Detta leder 
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således till frågan om vad som låg bakom de låga räntorna. En orsak, som tidigare nämnts för 

USA, kan ha varit centralbankernas räntesänkningar i början av 2000-talet som svar på en 

lägre ekonomisk aktivitet.  

Ytterligare en bidragande orsak till de låga räntorna kan vara bankernas billiga upplåning 

under samma period. I en intervju som SEB gör med Anders Kvist, anställd inom bankens 

treasuryfunktion, framkommer att de låga bolåneräntorna grundades i att bankerna hade 

obegränsad tillgång till kort upplåning. Man finansierade alltså långa bolån med billig 

upplåning på kort sikt, något som fick ett abrupt slut i samband med finanskrisens utbrott. 

Tillgängligheten till den korta upplåningen ströps i samband med likviditetsproblem och 

minskad tillit emellan bankerna. Perioden av exceptionellt låga räntor ska, enligt Anders 

Kvist, betraktas som ett undantag. De nya kraven som ställs på bankerna är att de ska bli mer 

stabila genom större kapitalkvot, ökade reserver och längre upplåning, vilket kan komma att 

påverka bolåneräntan (SEB, 2012).  

I en artikel för Economic & Labour Market Review ger Graeme Chamberlin också en 

indikation om att villkoren för bolån kommer att förändras. Chamberlin menar att hushållens 

ökade belåning i förhållande till inkomst i Storbritannien kommer leda till att de blir mer 

påverkade av ränteförändringar framöver och han spår en uppåtgående trend för framtida 

räntor. Chamberlin framhåller dock att de brittiska hushållen inte drabbats lika hårt som 

kunde tänkas efter finanskrisen på grund av centralbankens räntesänkningar, vilka fått ett 

genomslag på bolåneräntorna (Chamberlin, 2009). Det är detta förhållande mellan reporäntan 

och bolåneräntan som skapat en debatt i Sverige och det är här vår undersökning tar vid.  

4. Empirisk analys 

Vår modell för att undersöka hur bolåneräntan förhåller sig till den korta och långa räntan i 

Sverige, Storbritannien och USA utgår ifrån de tidigare studierna av Sa-aadu, Shilling och 

Wang (2000) samt Marathe och Shawky (2003).  

4.1 Modell 

Regressionsmodellen är uppbyggd på ett sådant sätt att bolåneräntan är den beroende 

variabeln medan den korta och långa räntan är de förklarande variablerna. Den modell som 

används för en regressionsanalys för hela perioden ser ut på följande sätt:  
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𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡 + 𝛽2𝑙å𝑛𝑔𝑡 + 𝜀𝑡 (4) 

 

Där 𝑌𝑡 betecknar bolåneräntan, 𝛼 är modellens konstant, 𝛽1 och 𝛽2 visar parametrarna för den 

korta och långa räntan och 𝜀𝑡 står för feltermen. I den andra regressionsmodellen undersöks 

hur ränteförhållandet under olika tidsperioder kan skilja sig åt, där den utveckling som 

bostadsmarknaden genomgått kan ha förändrat ränteförhållandet över tid. Denna modell ser ut 

på följande sätt: 

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡 + 𝛽2𝑙å𝑛𝑔𝑡 + 𝛿𝑡𝛽3𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡 + 𝛿𝑡𝛽4𝑙å𝑛𝑔𝑡 + 𝜀𝑡 
 

(5) 

Parametrarna definieras på samma sätt som tidigare, dummy-variablerna, 𝛿𝑡, skiljer 

tidsperioderna åt och indikerar hur ränteförhållandet kan ha förändrats.  

4.2 Data 

Data över den korta och långa räntan för Sverige är hämtad från Riksbankens hemsida. Den 

korta räntan definieras som svenska statsskuldsväxlar med tremånaders löptid och den långa 

anges som svenska statsobligationer med tio års löptid. Data för bolåneräntor är hämtade från 

Swedbanks hemsida och fungerar således som proxy för den allmänna bolåneräntan i Sverige. 

Tidsperioden för observationerna sträcker sig från januari 1987 till och med januari 2012 och 

är angivna månadsvis. Observationer förekom ibland veckovis och ibland saknades data för 

en månad, vilket vi gjorde om till månadsdata genom att räkna ut genomsnitt eller interpolera. 

Nedan visas ett diagram för de tre räntornas utveckling mellan januari 1987 till och med 

januari 2012 

Diagram 1 
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Utvecklingen för de tre räntorna i Sverige har till synes följt en nedåtgående trend. Vid en 

första anblick verkar bolåneräntan ha följt den långa räntans utveckling och den korta räntan 

uppvisar större volatilitet.   

Motsvarande räntor för Storbritannien är hämtade från Bank of England´s hemsida. Den korta 

och långa räntan definieras på samma sätt som för Sverige och bolåneräntan är angiven som 

ett genomsnitt av bostadslån utgivna av finansinstitut till brittiska hushåll. Även dessa 

observationer är angivna månadsvis men för en kortare period, från januari 1999 till och med 

januari 2012, på grund av att tidigare data för bolåneräntorna inte var tillgänglig. Data över 

ränteutvecklingen i Storbritannien redovisas i ett diagram nedan.  

Diagram 2 

 

De tre räntorna uppvisar ett annorlunda mönster jämfört med Sverige då skillnaden mellan 

bolåneräntan och de övriga räntorna konsekvent varit större. Den korta och långa räntan har 

följt en liknande utveckling bortsett från ett fall i den korta räntan 2008 till följd av 

finanskrisen.  

Räntestatistiken för USA är hämtad från Federal Reserve Bank of St. Louis och sträcker sig 

från januari 1987 till och med januari 2012. Bolåneräntan är ett genomsnitt av räntorna på 

bostadslån i USA, de övriga räntorna är definierade på samma sätt som för Sverige och 

Storbritannien. Statistiken över amerikanska bolåneräntor var angivna veckovis, varför vi 

omvandlade dessa till månadsobservationer med hjälp av genomsnitt. På samma sätt som för 

Sverige och Storbritannien visas ränteutvecklingen för USA i ett diagram. 
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Diagram 3 

 

De tre räntorna uppvisar en mer volatil utveckling i USA jämfört med Storbritannien och 

Sverige. Till synes följer bolåneräntan den långa räntan i högre grad än den korta. 

Sammanfattad statistik för de tre variablerna presenteras i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1 

Sammanfattande statistik över den korta och långa räntan samt bolåneräntan i Sverige, 

Storbritannien och USA  

 

 Variabel Medelvärde Standardfel Max Min Nivå  FörstaIDiff 
Sverige Kort 5,69 4,03 22,11 0,15 I(1) I(0) 

 Lång 6,8 3,3 13,78 1,68 I(1) I(0) 
 Bolån 8,06 3,38 15,5 3,6 I(1) I(0) 

Storbritannien Kort 3,67 1,9 5,95 0,3 I(1) I(0) 
 Lång 4,47 0,66 5,7 2,17 I(1) I(0) 
 Bolån 9,04 1,49 12,19 6,87 I(1) I(0) 

USA Kort 3,84 2,3 8,82 0,01 I(1) I(0) 
 Lång 5,71 1,84 9,52 1,97 I(1) I(0) 
 Bolån 5,66 1,5 9,4 2,76 I(1) I(0) 

 

Vad som går att utläsa av Tabell 1, och som är gemensamt för de tre länderna, är att 

medelvärdet av bolåneräntan i högre grad liknar medelvärdet för den långa räntan än den 
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korta. Det som också är gemensamt för länderna är att den korta räntan har ett större 

standardfel, och därmed kan antas vara mer volatil, än de andra räntorna.  

4.3 Resultat 

En regressionsanalys på detta datamaterial ger en misstanke om att variablerna är icke-

stationära. Denna misstanke väcks på grund av att regressionsanalysen för samtliga länder 

uppvisar mycket höga förklaringsgrader, höga t-statistikor samt låga Durbin-Watson värden. 

Icke-stationäritet är vanligt förekommande hos tidsserier och kan leda till misstolkning av 

resultaten.  

För att testa för icke-stationäritet så undersöks ifall variabeln innehåller en enhetsrot, och 

alltså är icke-stationär, genom ett så kallat Augmented Dickey-Fuller enhetsrotstest. Testet 

visade att samtliga variabler för de tre länderna var icke-stationära, I(1), vilket redovisas i 

Tabell 1. För att rensa för icke-stationäritet så kan man transformera modellen i första 

differensen, vilket innebär att varje variabel ändras på följande sätt: ∆𝑌𝑖= 𝑌𝑖 - 𝑌𝑖−1. 

Variablerna för samtliga länder visar sig vara stationära i första differensen, I(0), vilket också 

redovisas i Tabell 1. Vår modell i första differensen ser ut på följande sätt: 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝛥𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡 + 𝛽2𝛥𝑙å𝑛𝑔𝑡 + 𝜀𝑡 
 

(6) 

Det är även nödvändigt att testa för heteroskedasticitet och normalitet, för att kontrollera att 

feltermerna har samma varians och är normalfördelade. Vi använde Whites test för att 

undersöka om feltermerna var heteroskedistiska. I Tabell 2 redovisas Whites F-statistika för 

de tre länderna och signifikansnivån indikerar att observationerna för Sverige och USA har 

problem med heteroskedasticitet. Storbritanniens feltermer är dock homoskedastiska. För att 

kunna utföra en korrekt inferens för Sverige och USA så använder vi oss genomgående av 

Whites robusta standardfel. För att testa för normalitet använde vi oss av Jarque-Bera 

statistikan som redovisas Tabell 2. Resultatet visar att feltermerna för de tre länderna inte är 

normalfördelade, vilket leder till att vår inferens inte är helt tillförlitlig.  

När variablerna är transformerade i första differensen utförs en regressionsanalys för att se 

den korta och långa räntans inverkan på bolåneräntan i de tre länderna. I regressionen för 

USA uppvisar Durbin-Watson statistikan ett värde på 1,35, vilket är lågt och pekar på att 

variablerna är autokorrelerade. Efter att ha justerat modellen för autokorrelation stiger 

Durbin-Watson statistikan till 1,95 och ett värde nära två indikerar att variablerna inte längre 
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är autokorrelerade. Det blir nu möjligt att genomföra en tolkningsbar regressionsanalys även 

för USA. Resultaten för de tre ländernas regressionsanalyser redovisas i Tabell 2 nedan.     

Tabell 2 

Den korta tremånadersräntan för statsskuldsväxlar, den långa tioåriga räntan för 
statsobligationer och bolåneräntan 

 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝛥𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡 + 𝛽2𝛥𝑙å𝑛𝑔𝑡 + 𝜀𝑡 

 Sverige Storbritannien USA 
𝜶 0,00 -0,02*** -0,01 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
𝜷𝟏 0,04** 0,25*** 0,20*** 

 (0,02) (0,04) (0,05) 
𝜷𝟐 0,89*** -0,03 0,22*** 

 (0,05) (0,05) (0,03) 
    

Adj. 𝑹𝟐 0,67 0,17 0,50 
DW 2,14 2,22 1,95 

White 2,37** 0,22 7,68*** 
Jarque-Bera 17,49*** 93,45*** 154,39*** 

 

Not: Tabell 2 visar hur den korta och den långa räntan påverkar bolåneräntan i de tre länderna. Symbolen 𝛥 
betyder att variabeln är i första differensen, standardfelen är angivna i parenteserna och ***/**/* representerar 
signifikansnivån på 1-, 5-, och 10-procent.  

Resultaten för Sverige visar att bolåneräntan har en positiv relation till den korta och långa 

räntan som båda är signifikanta. Parametrarna indikerar att den långa räntan har en större 

inverkan på bolåneräntan än den korta räntan. Detta förhållande kan dock ha påverkats av 

räntechocken 1992, vilket syns i Diagram 1 där den korta räntan sticker iväg långt över de 

andra räntorna. Hade man bortsett från denna period så hade förhållandet kanske sett 

annorlunda ut och det finns en möjlighet att den korta räntan haft större inverkan på 

bolåneräntan under andra perioder. Detta är en möjlighet vi kommer undersöka längre fram.  

USA uppvisar ett liknande resultat av sin regressionsanalys där bolåneräntan påverkas positivt 

av den långa och korta räntan. Båda parametrar är starkt signifikanta men, till skillnad från 

Sverige, har de en mer likvärdig påverkan på bolåneräntan. Att Sverige i högre grad påverkas 

av den långa räntan i jämförelse med USA kan bero på att bolånemarknaderna i de två 

länderna skiljer sig åt. Att den långa räntan signifikant påverkar bolåneräntan i USA är i linje 

med tidigare forskning och möjligen ett resultat av att långa bolån till fast ränta dominerar på 

bolånemarknaden. Det som går emot tidigare forskning är att även den korta räntan har en 
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inverkan på bolåneräntan, vilket kan bero på perioden av finansiell turbulens i samband med 

krisen på slutet av 1980-talet då rörliga räntor tillfälligt var vanligast på bostadslån.    

Bolåneräntan i Storbritannien påverkas positivt av den korta räntan som också är signifikant 

på enprocents-nivån, vilket kan vara ett resultat av att utlåning till rörlig ränta varit mest 

förekommande på bolånemarknaden. Den långa räntan är inte signifikant och parametern är 

därmed inte tolkningsbar. Förklaringsgraden, R2, är låg vilket tyder på att modellen inte i 

någon större utsträckning förklarar förändringen i bolåneräntan. Detta kan bero på att det är 

andra faktorer som bättre förklarar utvecklingen av bolåneräntan, exempelvis underutbudet av 

bostäder. En annan anledning till att analysen skiljer sig från de två andra länderna kan vara 

att Storbritanniens urvalsperiod är så pass mycket kortare.  

Möjligheten till skillnader mellan olika perioder, där förhållandet mellan bolåneräntan och de 

övriga räntorna kan ha förändrats över tid, leder till en vidare analys med uppdelning av data. 

En misstanke om ett förändrat ränteförhållande väcks på grund av att samtliga länder har 

genomgått förändringar i bolåneutvecklingen. Genom Chow-breakpoint tester undersöks om 

det finns någon signifikant skillnad i ränteförhållandet mellan olika urvalsperioder. För att 

komma fram till om och i så fall när det finns skillnader, testade vi ett år i taget för de tre 

länderna för att se om det fanns någon signifikant brytpunkt vid det året. Nollhypotesen 

innebär att det inte finns någon brytpunkt vid det specificerade årtalet. Testerna visade att 

brytpunkter fanns hos alla tre länder; Sverige hade sin mest signifikanta brytpunkt 2005, 

Storbritannien 2004 och USA 1995. Sveriges och USA:s brytpunkter uppvisade signifikans på 

enprocentsnivån och Storbritanniens på femprocentsnivån.  

Chow-breakpoint testet visar endast att det vid en viss tidpunkt sker en signifikant förändring 

i ränteförhållandet, men inte hur denna förändring ser ut. För att undersöka mer specifikt hur 

ränteförhållandet ändrades vid den givna tidpunkten så introducerade vi följande 

regressionsmodell som inkluderar dummy-variabler: 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝛥𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡 + 𝛽2𝛥𝑙å𝑛𝑔𝑡 + 𝛿𝑡𝛽3𝛥𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡 + 𝛿𝑡𝛽4𝛥𝑙å𝑛𝑔𝑡 + 𝜀𝑡 
 

(7) 

Modellen liknar föregående regressionsmodell bortsett från tillägget av dummy-variabler, 𝛿𝑡, 

som antar värdet 0 för tidsperioden före brytpunkten och 1 för tidsperioden efter. De nya 

parametrarna, 𝛽3 och 𝛽4, blir tillägg till de tidigare parametrarna, 𝛽1 och 𝛽2, och beskriver 

således hur förändringen ter sig mellan de olika tidsperioderna. Resultaten av denna 

regressionsanalys presenteras nedan i Tabell 3.  
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Tabell 3 

Den korta tremånadersräntan för statsskuldsväxlar, den långa tioåriga räntan för 
statsobligationer, dummy-variabler för olika tidsperioder och bolåneräntan 

 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝛥𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡 + 𝛽2𝛥𝑙å𝑛𝑔𝑡 + 𝛿𝑡𝛽3𝛥𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡 + 𝛿𝑡𝛽4𝛥𝑙å𝑛𝑔𝑡 + 𝜀𝑡 

 Sverige Storbritannien USA 
𝜷𝟏 0,03** 0,32*** 0,40*** 

 (0,02) (0,10) (0,11) 
𝜷𝟐 0,93*** -0,16** 0,13** 

 (0,05) (0,08) (0,06) 
𝜹𝒕𝜷𝟑 0,23*** -0,08 -0,28** 

 (0,08) (0,11) (0,12) 
𝜹𝒕𝜷𝟒 -0,35*** 0,23** 0,12* 

 (0,11) (0,10) (0,07) 
    

Adj 𝑹𝟐 0,68 0,15 0,52 
Not: 
Tabell 3 visar hur den korta och den långa räntan påverkar bolåneräntan för olika perioder i de tre länderna. 
Dummy-variablerna antar 1 för perioderna 2005-2012 för Sverige, 2004-2012 för Storbritannien och 1995-2012 
för USA. Symbolen 𝛥 betyder att variabeln är i första differensen, standardfelen är angivna i parenteserna och 
***/**/* representerar signifikansnivån på 1-, 5-, och 10-procent.  

För Sverige har både den korta och långa räntans påverkan på bolåneräntan förändrats 

signifikant mellan de två perioderna uppdelade efter brytpunkten år 2005. Den korta räntans 

parameter har ändrats från 0,03 till 0,26, alltså positiv förändring på 0,23. Den långa räntan 

har förändrats negativt från 0,93 till 0,58, en skillnad i parametern på -0,35. Sveriges 

bolåneränta började alltså år 2005 att i större utsträckning påverkas av den korta räntan och i 

mindre grad av den långa. Efter brytpunkten har fortfarande den långa räntan större inverkan 

på bolåneräntan än den korta räntan, men skillnaden i deras påverkan har blivit mindre. Detta 

kan bero på det faktum att korta bostadslån med rörlig ränta blivit vanligare i Sverige på 

2000-talet och numera dominerar på bolånemarknaden.   

Som nämnts tidigare var 2000-talet fram till finanskrisen en period av kort billig upplåning 

för bankerna i Sverige, vilket fick en inverkan genom låga bolåneräntor. Brytpunkten år 2005 

ligger inom denna period och således kan det ändrade ränteförhållandet, där den korta räntan 

fått större inverkan, vara en produkt av bankernas förändrade beteende denna period. Trots 

den allmänna debatten om att bankerna allt mindre låter bolåneräntan följa reporäntan, så 

visar våra resultat ett motsatt förhållande. Detta förhållande kan komma att förändras i 
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framtiden, i spåren av bankernas krav på ökade reserver och längre upplåning, men är ännu 

inget som slagit igenom under vår undersökningsperiod.  

Storbritannien uppvisar ett något svårtolkat resultat, där förändringen i den korta räntans 

påverkan på bolåneräntan mellan de två perioderna inte är signifikant. Dock har den långa 

räntans inverkan på bolåneräntan efter 2004 blivit positiv och förändrats från -0,16 till 0,07, 

en skillnad i parametern på 0,23. Till skillnad från den första regressionsmodellen utan 

dummy-variabler uppvisar nu den långa räntan en signifikant påverkan på bolåneräntan. Detta 

stämmer överens med utvecklingen av bolånemarknaden i Storbritannien där utlåning till fast 

ränta blivit vanligare de senaste åren. En möjlig anledning till detta, som även sammanfaller 

med brytpunkten 2004, är den reform som infördes med FSA. Utförlig och oberoende 

information om bolånemarknaden blev därmed tillgänglig, vilket kan ha påverkat låntagarnas 

val av bolån. Det som dock försvårar tolkningen är den låga förklaringsgraden, lägre än i den 

första regressionsmodellen, vilket indikerar att denna modell inte förklarar förändringar i 

bolåneräntan särskilt väl. Detta leder således till vår tidigare slutsats om att det kan finnas 

andra faktorer som bättre förklarar utvecklingen av bolåneräntan i Storbritannien.  

USA har precis som Sverige upplevt en signifikant förändring i den korta räntan mellan 

perioderna som här åtskiljs 1995. Förändringen i den långa räntans inverkan på bolåneräntan 

är dock endast signifikant på en tioprocentsnivå. Den korta räntan har fått en mindre inverkan 

efter 1995 och parametern har ändrats från 0,40 till 0,12, en skillnad på -0,28. Den långa 

räntan har förändrats i motsatt riktning, från 0,13 till 0,25, alltså en ändring som inneburit en 

mer betydande inverkan på bolåneräntan med 0,12. Det är således den långa räntan som efter 

brytpunkten i högre grad påverkar bolåneräntan jämfört med den korta räntan, dock får man 

vara medveten om att den långa räntans förändring endast är signifikant på en tioprocentsnivå.  

USA:s brytpunkt 1995 sammanföll med bostadsmarknadens återhämtning efter den tidigare 

nämnda ”saving and loan crisis” från början av 1990-talet. Detta var en kris som skakade om 

bolånemarknaden då många finansiella låneinstitut gick omkull vilket kan ha påverkat genom 

att förhållandet mellan bolåneräntan och den långa räntan blivit starkare efter det. Sedan 

brytpunkten 1995 har den fasta räntan dominerat den amerikanska bolånemarknaden. Det kan 

också vara så att det var perioden före 1995 som var extrem, där den korta räntan var av större 

betydelse än vanligt för bolåneräntan i USA, och att ränteförhållandet gick tillbaka till en mer 

normal nivå den senare perioden. 1980-talet var som nämnts en tid då bolån med rörlig ränta 

blev vanligast i USA då det blev ohållbart för bankerna att ge ut långa lån till fast ränta. Att 
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bolåneräntan på senare delen av 1990-talet i högre grad påverkades av den långa räntan 

jämfört med den korta är även i linje med tidigare nämnd forskning som gjorts för USA.     

Förändringen av den korta och långa räntans påverkan på bolåneräntan har följt en utveckling 

mot ett mer gemensamt läge i de tre länderna. Förändringar i länderna har skett i olika 

riktning, men på ett sätt som gjort att deras förklarande parametrar fått ett mer liknande 

förhållande. Utvecklingen i Sverige har gått mot en bolåneränta som i högre utsträckning 

påverkas av den korta räntan än tidigare, men det är fortfarande den långa räntan som har 

störst inverkan. Detsamma gäller för USA, dock med en förändring som skett i andra 

riktningen. Även Storbritannien har, med de något svårtolkade resultaten, gått från att 

bolåneräntan endast signifikant inverkats av den korta räntan till att den långa räntan blivit 

betydande. Vad denna utveckling tyder på kan vara att bolånemarknaderna i de tre länderna 

blivit mer lika varandra eller mer integrerade. Denna misstanke får stöd i finanskrisens 

genomslag internationellt och hur detta påverkade såväl Sveriges som USA:s och 

Storbritanniens bolånemarknader.     

Våra resultat för Sverige, som efter 2005 visar en starkare koppling mellan bolåneräntan och 

den korta räntan, säger ingenting om ifall bankernas marginal och riskpremie har förändrats. I 

Diagram 4-6 i Appendix plottas ländernas felterm, som består av bankernas marginal och 

riskpremie. De feltermer som befinner sig ovanför noll indikerar en positiv bolånemarginal 

och riskpremie och alltså ett påslag på bolåneräntan. På motsvarande sätt indikerar feltermer 

under noll att bolånemarginalen och riskpremien varit negativa och därmed resulterat i en 

lägre bolåneränta. Vid en första anblick verkar feltermerna för Sverige vara spridda i lika stor 

del ovan som nedanför noll, med en något större spridning i början av perioden. De senaste 

åren, från 2007 och framåt, verkar inte kunna ge någon indikation om en större 

bolånemarginal och riskpremie då feltermerna är spridda kring noll. Feltermerna placerade 

längst ned under denna period motsäger alltså det faktum att bankernas marginal och 

riskpremie skulle ha ökat i Sverige. En indikation om förhöjd bolånemarginal och riskpremie 

under senare tid kan istället urskiljas i diagrammet för Storbritannien, där några feltermer är 

placerade högt upp vid 2010. USA uppvisar ett motsatt resultat, där en svärm feltermer under 

noll efter 2008 snarare talar för en minskad bolånemarginal och riskpremie.  

De erhållna resultaten för Sverige, där den korta räntan visar en större inverkan på 

bolåneräntan de senaste åren samt den indikation som feltermerna ger om en neutral 

bolånemarginal och riskpremie, talar alltså emot en del av den kritik som finansminister 
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Anders Borg riktat mot bankerna. Borgs anmärkning om att bolåneräntan bättre borde följa 

reporäntan sammanfaller med en tid då bolåneräntan i högre utsträckning än tidigare påverkas 

av reporäntan. Även den svenska befolkningens uppfattning, där 99 procent tror att 

bolånemarginalen blivit större under senare tid, motsägs av dessa resultat. Bankernas marginal 

och riskpremie kan komma att höjas i framtiden som resultat av ökade kapitalkrav och längre 

upplåning, men är inget som fått genomslag på bolåneräntan under undersökningsperioden.        

5. Slutsats 

Denna uppsats har undersökt förhållandet mellan bolåneräntan och den korta och långa räntan 

för Sverige, Storbritannien och USA samt ifall detta förhållande har förändrats över tid. Vi 

utförde enhetsrotstest samt testade för heteroskedasticitet, normalitet och autokorrelation för 

att kunna utföra en tolkningsbar regressionsanalys. För Sverige under perioden 1987 till 2012 

visade våra resultat att både den långa och korta räntan haft en signifikant inverkan på 

bolåneräntan, där den långa räntan påverkar bolåneräntan i högre grad än den korta. För USA 

under samma period uppvisade den långa och korta räntan en jämlik signifikant inverkan på 

bolåneräntan. För Storbritannien under perioden 1999 till 2012 var det endast den korta räntan 

som signifikant påverkade bolåneräntan. Dock var förklaringsgraden låg vilket indikerar att 

det finns andra faktorer som bättre förklarar förändringen i bolåneräntan.  

Genom Chow-breakpoint tester undersöktes ifall det fanns någon signifikant skillnad i 

ränteförhållandet mellan olika urvalsperioder för de tre länderna. Testerna visade att Sverige 

hade sin mest signifikanta brytpunkt 2005, Storbritannien 2004 och USA 1995. För att utreda 

hur förändringen i ränteförhållandet sett ut introducerades dummy-variabler till 

regressionsmodellen. I Sverige fick den korta räntan en större inverkan på bolåneräntan efter 

2005 medan den långa räntan fick en minskad påverkan. Detta kan vara en effekt av 

bankernas billiga upplåning på 2000-talet samt den ökade andelen korta bostadslån med rörlig 

ränta. Våra resultat strider alltså mot den kritik som riktats mot bankerna om att bolåneräntan 

inte följt sänkningar i reporäntan under senare tid. Storbritannien uppvisade en förändring i 

den långa räntan som efter 2004 fick en signifikant inverkan på bolåneräntan. Detta kan vara 

en följd av bolånereformen från 2004, som innebar att låntagarna fick större tillgång till 

information om bolånemarknaden, och utvecklingen på 2000-talet då bostadslån till fast ränta 

blev vanligare. Dock var förklaringsgraden fortsatt låg, vilket indikerar att modellen är 

bristfällig. För USA antyder brytpunkten från 1995, där den långa räntan började påverka 

bolåneräntan i högre grad än den korta, att detta är ett resultat av en återhämtning efter en kris 
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i bolånemarknaden. Efter en tillfällig period på 1980-talet, då rörliga räntor dominerade 

bolånen, blev de fasta räntorna återigen vanligare på 1990-talet vilket också kan förklara 

varför testerna visade en brytpunkt vid året 1995.  

Slutligen plottade vi feltermen för de tre länderna, som definierades som bankernas 

bolånemarginal samt en riskpremie. Resultatet för Sverige visade en neutral felterm, vilket 

indikerar att bolånemarginalen och riskpremien inte höjts de senaste åren. Detta resultat är 

inte i linje med den svenska befolkningens tro på senare års höjda marginaler. För 

Storbritannien kunde dock sambandet med allt högre bolånemarginal och riskpremie visas då 

feltermerna varit ovanför noll i större utsträckning efter 2010. Resultatet för USA pekade på 

ett motsatt samband, med en minskad bolånemarginal och riskpremie, då flest feltermer var 

placerade under noll efter 2009.       
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Diagram 6
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