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Sammanfattning 

Denna artikel undersöker bolånemarginalen på den svenska marknaden från 

1985-2011. Artikeln studerar sammanlagt elva faktorer som enligt den 

presenterade teorin förväntas påverka bolånemarginalen. Faktorerna är sedan 

uppdelade på sex stycken bankspecifika variabler och fem stycken 

makrovariabler. Ingen av de utvalda variablerna visade sig statistiskt 

signifikant för alla banker samtidigt även om inflationen och vinsten var 

signifikanta för två av bankerna. Om man däremot slog ihop resultatet fick 

alla variabler utan en ett signifikant resultat. Från studiens resultat kan vi 

därför dra slutsatsen att extraordinära och bankspecifika händelser har en stor 

påverkan på bolånemarginalen och därför är viktiga att inkludera i en sådan 

här undersökning.  

Nyckelord: Bolånemarginal, Svenska bolånemarknaden, Banker 

Abstract 

This paper examines the interest margin on the Swedish market from 1985-

2011. The study examines eleven factors that according to the theory should 

determine the interest margin. These eleven factors are then divided up into 

six bank specific variables and five macro oriented variables. None of the 

chosen variables were proven statistic significant for all the banks at the same 

time. The level of inflation and profits were however found significant in two 

out of three cases. However if you combined the results all but one variable 

was found statistic significant. This indicated that bank specific factors are 

important to include in order explaining the interest rate margin behavior on 

the Swedish market.  

Keywords: Interest margin, Swedish market, Banks 

Tack: Författaren skulle vilja tacka Fredrik Andersson för goda råd under 
uppsatsskrivandet. 
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2 Inledning 
 

Under de senaste månaderna har bankernas bolåneräntor varit en ständigt 

återkommande nyhet och kritiken mot bankerna har stundtals varit mycket 

hård. Konsensus av kritiken har varit att man anser att bankerna utnyttjar 

Riksbankens låga räntor för att själva generera större vinster. Men bankerna 

har å sin sida gett en helt annan förklaring till att räntesänkningarna inte fullt 

ut avspeglats i räntorna som kunderna möter. De påstår istället att deras 

kostnader har ökat på grund av nya krav från EU och Finansinspektionen. 

(Finansinspektionen, 2011) Sveriges finansminister Anders Borg har under 

hösten och våren lagt sin röst till kritikerna och kraftigt kritiserat bankerna 

för deras höga marginaler. Till TT kommenterade Anders Borg den 21/12/11 

bland annat bankernas bolånemarginaler; 

 ”… det är oacceptabelt att de [bolånemarginalerna] ska ligga kvar på de 

nivåer de har nu.” 

Och han fortsätter med att underkänna bankernas förklaringar till detta. 

”Jag vill underkänna den förklaringen av det enkla skälet att bankerna själva 

inte tror på den. De säger i internationell press, till aktieanalytiker och 

marknaden att de klarar kapitaltäckningskraven och att de har den bästa 

täckningen i Europa. Då kan de rimligen inte fortsätta behöva ta ut 

rekordmarginaler när vi blickar framåt.” 

Eftersom bolånet ofta är ett av de största ekonomiska beslut som en individ 

tar, är det av intresse att undersöka vilka faktorer som driver skillnaden 

mellan den riskfria räntan och den räntan som kunderna får när de skall 

finansiera sitt boende.  

Även om bolånemarginalen är av stort intresse för den enskilda individen är 

den också intressant ur ett mer samhällsorienterat perspektiv. Bolåneräntan 

kan sägas vara den ränta som ligger närmast människor i vardagen och som 
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därför kan tolkas som en av de tydligaste indikatorerna på riksbankens arbete 

för allmänheten. Att denna kausalitet inte upplevs som lika tydlig längre har 

lett till att många har uttryckt en frustration över att de inte känner att 

riksbankens räntor påverkar deras situation. Bankerna kan då enligt detta 

synsätt inte enbart betraktas som en mellanhand när det kommer till att 

fördela finansiella tillgångar utan också som en mellanhand när det kommer 

till Riksbankens långsiktiga förtroende. Att marginalerna avspeglar 

verkligheten blir då även viktigt ur ett mer långsiktigt nationalekonomiskt 

perspektiv. 

Vad som påverkar bankernas marginaler har i tidigare forskning analyserats 

och då har särskilt några faktorer lyfts fram som extra viktiga där graden av 

konkurrens på bankmarknaden, bankledningens inställning till risk, storleken 

på bankens transaktioner och volatiliteten hos räntorna är exempel på 

variabler som har lyfts fram. (Ho & Sounders, 1981) Men även andra faktorer 

som mer inriktar sig på bankernas operativa egenskaper har tagits upp som 

viktiga i forskningen. Här har exempelvis mått som kvalitén på bankernas 

organisation och operativa kostnader används. Genom att även ta in dessa 

parametrar tar man också hänsyn till de fysiska kostnader som är associerade 

med att ge ut ett lån. Utan att ta in dessa mått hade man således varit 

tvungen att anta att bankens kostnader för personal, lokaler etcetera inte 

påverkar marginalen. (Maudos & de Guevara, 2004)  

Gemensamt för dessa studier är att de fokuserar på bankspecifika 

mikrofaktorer men väljer att inte belysa makroparametrar i samma grad. 

Annan forskning (se exempelvis Afanasieff, Lhacer och Nakane (2002), 

Demirgiic-Kunt & Huizinga (1999)) påpekar att makrovariabler också bör ha 

en stor påverkan på vilken marginal som bankerna sätter och applicerar en 

utökning av Ho och Sounders modell där de finner signifikanta resultat för att 

makroekonomiska variabler är viktiga att inkludera i modellen. 
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Min studie följer de senare exemplen av modellen och inkluderar även 

makroekonomiska variabler i undersökningen över bankmarginalen på den 

svenska marknaden.  

När man har fastslagit vilka faktorer som driver bolånemarginalen kommer 

man osökt in på frågan om vilken marginalnivå som är den mest optimala ur 

samhällets perspektiv. Är det exempelvis nödvändigtvis så att en låg marginal 

alltid att föredra framför en hög? En låg marginal kan visserligen indikera att 

det råder en hälsosam konkurrenssituation på bankmarknaden med låga 

operativa kostnader för att förmedla finansiella tjänster. Men å andra sidan 

kan höga marginaler istället indikera att bankerna har en god likviditet och 

marginalerna bidrar då positivt till stabiliteten på bankmarknaden genom att 

minska risken för att bankerna går i konkurs (vilket vi vet från historien 

medför stora kostnader för samhället). Detta synsätt att höga marginaler kan 

vara någonting positivt för det ekonomiska systemet är extra intressant idag 

eftersom det är exakt det argument som bankerna använder. (Saunders & 

Schumacher, 2000) 

Att media skriver mycket om de höga bolånemarginalerna behöver inte 

nödvändigtvis stämma överens med verkligheten. För redovisningssyfte visar 

därför tabell 1 medelskillnaden mellan räntan på tioåriga statsobligationer och 

bankernas genomsnittliga bolåneräntor med en löptid på fem år. Under 

perioden 1985-2011 har medelskillnaden skiftat från att som lägst ligga på 

0,333 procentenheter 1988 och som högst ligga på 3,441 procentenheter 1992. 

Av 27 undersökta år är det enbart tre som visar på en räntedifferens på mer 

än två procentenheter varav 2011 är ett tillsammans med krisåren 1991 och 

1992. Vi kan på basis av tabell 1 därmed dra slutsatsen att bolånemarginalen 

är hög just nu i relation till vad den har varit under de senaste 27 åren. Att 

förklara vilka faktorer som leder till höjda alternativt sänkta marginaler 

kommer vara syftet med denna uppsats.  
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Fortsättningen av uppsatsen är disponerad som följer; i sektion två 

presenteras teorier över korta och långa räntor, marginalens beståndsdelar och 

konjunkturens påverkan på marginalen. I sektion tre diskuteras datamaterialet 

och i sektion fyra presenteras resultatet. Sektion fem innehåller sedan en 

slutsats. 

Tabell 1 

       Medelskillnad i procentandelar mellan räntan på tioåriga statsobligationer och 

räntan på bolån med löptiden fem år 

 År 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Medelvärde 1.428 1.570 0.620 0.333 1.133 1.509 2.066 

        År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Medelvärde 3.441 1.754 1.485 0.900 0.552 0.712 1.329 

        År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Medelvärde 1,359 1,691 1,254 1.268 0.771 0.430 0.606 

        
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011   

Medelvärde 0,795 0,993 1,669 1,135 1,322 2,239 
 

Källa: Datastream och Sveriges riksbank         
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3 Teori 
 

Den långa (riskfria) räntan beror på den naturliga räntan (det vill säga 

nominell ränta justerad för inflation) samt förväntad inflation över 

obligationens löptid.  

Den ränta som bankerna sedan erbjuder sina kunder består i sin tur av 

summan av korta räntor med samma löptid plus en riskpremie. Det vill säga: 

    
iL
t

=
1
n

i
t+1

+ !
t

i=1

n

!            (1) 

Där  !  är riskpremien för lånet med löptiden t.  

Det är inte nödvändigt att den långa och korta räntan är positivt korrelerade. 

Kobayashi (2004) undersöker korrelationen mellan långa och korta räntor och 

finner teoretiskt och empiriskt stöd för situationer då den långa och korta 

räntan rör sig i olika riktningar. Kobayashi menar också att denna effekt är 

extra trolig i ett land med ett trovärdigt inflationsmål. Intuitionen bakom hur 

en möjlig situation kan se ut som påverkar korta och långa räntor olika är 

enligt Kobayashi som följer: 

Anta att en händelse som får en negativ påverkan för kostnaden på krediter 

och en händelse som får en positiv reaktion på efterfrågan av krediter sker 

simultant i ekonomin. I en sådan situation kommer den korta räntan att falla 

om den negativa chocken är större än den positiva i direkt absoluta mått. 

Anta sedan att uthålligheten i den positiva delen av chocken är större än den 

negativa. Detta innebär att den negativa påverkan på räntorna kommer att 

bestå under en kortare period än den positiva, vilket implicerar att räntor 

med en löptid som är längre än en viss brytpunkt kommer att lägga en större 

vikt vid den positiva chocken och således stiga direkt.  

Kobayashi utvecklar sedan detta och visar att den långa och korta räntan kan 

gå åt olika håll även om båda chockerna har samma tecken. Detta kan till 
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exempel ske om centralbanken reagerar på en chock som höjer kostnaden på 

de korta räntorna genom att sänka räntan (vilket kommer leda till en 

sänkning av de korta räntorna) och om det då samtidigt sker en positiv chock 

för efterfrågan på krediter kommer den långa räntan att stiga enligt samma 

argument som tidigare. Detta är särskilt troligt om centralbanken har ett 

trovärdigt inflationsmål då förväntningarna om framtida justeringar kommer 

att påverka den långa räntan. (Kobayashi, 2004) 

Även om olika banker agerar på samma marknad och erbjuder liknande 

tjänster kan det vara problematiskt att betrakta dem som en helt homogen 

grupp. Gambacorta (2008) visar att det finns en skillnad i responsen av ett 

skift i styrräntan (korta räntan) mellan banker som är välkapitaliserade 

jämfört med banker som har tillgång till mindre kapital. Slutsatsen i 

Gambacorta är att styräntan kommer påverka välkapitaliserade banker 

mindre eftersom de inte är lika beroende av marknadsfinansiering.  

Utöver sina egna räntekostnader måste bankerna också täcka den risk de tar 

på sig när de lånar ut pengar. Denna riskpremie som bankerna tar måste 

också täcka de kostnader för att ge ut räntan och det är dessa två egenskaper 

som räntemarginalen teoretiskt består av. För att se vad som påverkar denna 

räntemarginal har Ho och Sounders (1981) skapat en modell där bankerna 

agerar som riskaversiva förmedlare på kreditmarknaden. Modellbeskrivningen 

nedan är hämtad från Allen (1988), Saunders och Schumacher (2000) samt 

Maudos och Guevara (2004). 

I modellen får bankerna insättningar i slumpmässiga intervaller och använder 

dessa till att tillfredsställa stokastiskt uppkomna låneförfrågningar. Bankernas 

planeringshorisont i modellen består av en period, där bankerna sätter räntan 

i början av varje period (innan några lån/depositioner har getts ut) och håller 

den sedan konstant under hela perioden. Bankerna som är riskaversiva och 

som får depositioner och låneförfrågningar asymmetriskt i tid måste sätta 

räntorna så att de minimerar risken från osäkerheten på räntemarknaden, till 
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vilken de måste vända sig till när insättningarna och efterfrågan inte matchar. 

För att hantera denna risk sätter bankerna sedan sina räntor med en marginal 

relativt till räntan som de möter på räntemarknaden (r). Bankernas räntor 

blir därmed: 

 rD = r ! a           (2) 

 rL = r + b           (3) 

Där  rD  och  rL  är bankernas räntor på insättningar respektive utlåningar och a 

och b representerar de marginaler som bankerna tar för att hantera sin risk. 

Räntedifferensen (s) som bankerna tar för att förmedla finansiella tjänster blir 

då: 

 s = rL ! rD = a + b          (4) 

Intuitionen bakom modellen är som följer; anta att en ny insättning når 

banken före någon ny efterfråga på lån har uppstått, då kommer banken att 

temporärt investera kapitalet på penningmarknaden och få en ränta (r) men 

samtidigt ta på sig risken av att tvingas att återfinansiera sig i händelse av 

att marknadsräntorna skulle falla i slutet av perioden (så att räntorna de ger 

ut till kunden är högre än marknadsräntan de får). På samma sätt fungerar 

det om det uppstår en låneefterfråga före några depositioner har nått banken. 

Då måste banken finansiera sig på penningmarknaden till en ränta (r) och få 

då ta risken att räntorna stiger i slutet av perioden. Bankerna möter alltså en 

risk på grund av att de inte vet hur räntorna på marknaden kommer att 

utvecklas, denna risk kallas ränterisk.  Samtidigt är de utsatta för ytterligare 

en riskfaktor, den att lånen de ger ut inte återbetalas, detta är den risk som 

kallas kreditrisk och banken måste då även ta höjd för detta. Bankernas 

marginaler a och b innehåller alltså en kompensation för både ränte- och 

kreditrisk.  
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Den optimala räntemarginalnivån kommer utöver riskaspekterna också att 

påverkas beroende av några specifika egenskaper på bankmarknaden och hos 

banken. Teoretiskt så bör räntemarginalen påverkas av marknadsstrukturen, 

storleken på bankens transaktioner, volatiliteten på räntemarknaden och 

graden av riskaversivitet. (Ho & Sounders, 1981) 

Marknadsstrukturen kommer påverka (s) på så vis att ju mindre 

konkurrensutsatt marknaden som banken verkar på är, desto mer 

monopolliknande marginaler kan banken ta och således tjäna mer än en bank 

som verkar på en mer konkurrensutsatt marknad. De andra variablerna säger 

att ju mer riskavers ledningen är, ju högre varians och ju större bankens 

transaktioner är desto större kommer bankens marginaler att bli. Modellens 

implikationer blir då att även om bankerna verkar på en marknad med en hög 

grad av konkurrens kommer positiva räntemarginaler att existera.  

Kit Pong (1997) utvecklar Ho och Sounders ursprungliga modell genom att 

belysa att det finns en produktivitetsaspekt som spelar roll till storleken på 

den räntemarginal som uppstår. Kit Pong menar att banken också har en 

produktionskostnad för att förmedla finansiella lån vilket också måste 

finansieras via marginalen. Maudos och Geuvara (2004) formulerar om den 

ursprungliga modellen för att ta hänsyn till denna kritik genom att också 

inkorporera de operativa kostnaderna i funktionen för räntedifferensen.  

Annan forskning har fokuserat på hur den allmänna konjunkturens påverkar 

bankernas marginaler.  Dueker och Thornton (1997) använder antagandet om 

riskaversa banker i förhållande till volatila vinster och applicerar det på en 

modell av Klemperer (1995) som beskriver säljaren (banken) som en aktör på 

en imperfekt marknad. Klemperer argumenterar att detta synsätt är rimligt så 

länge som kostnaden för kunden att byta säljare är tillräckligt hög. Logiken 

bakom ett sånt beteende är som följer: 
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Bankerna specialiserar sig på att få så mycket information av sina kunder som 

möjligt. Detta kräver ansträgning även från kundens sida och kunden 

upplever då en kostnad för att byta från en bank som känner dem till en bank 

som kunden är okänd för. Enligt detta tankesätt skulle då banken, när en 

relation väl är etablerad kunna ta nära monopolpriser för sina tjänster. Dock 

kommer banken inte att göra detta eftersom konkurrenterna då skulle kunna 

vinna över kunden genom att dela på kostnaderna för informationsinsamlingen. 

Denna situation mynnar ut i en avvägning för banken där den kan välja 

mellan att antingen öka sin marknadsandel eller att ta ut (nära) 

monopolpriser för sin existerande kundgrupp. Denna avvägning kan mycket 

väl, så länge som bankerna strävar efter att plana ut sina vinster över tiden 

(vilket exempelvis Chevalier och Scharfstein (1994) och Klemperer (1995) 

visar) få olika konsekvenser beroende på hur konjunkturen ser ut. Det finns 

exempelvis risker assoccierade med att söka öka sin marknadsandel i tider av 

lågkonjunktur då sannolikheten att låna ut till en kund som inte klarar av 

sina betalningar otvivelktigt har ökat. Detta leder till ett snedvridet urval och 

det behöver därför inte alls vara en vinnande strategi för banken att engagera 

sig i att försöka öka sin marknadsandel i osäkra tider. (Hughes, Lang, Mester 

och Moon, 1995) 

Dueker och Thornton konstruerar utifrån dessa förutsättningar en modell där 

de visar att bankernas räntemarginaler kommer att vara negativt korrelerade 

med konjunkturen. Det vill säga om konjunkturen är negativ kommer således 

bankernas räntemarginaler att öka. 

Enligt de presenterade teorierna finns det alltså två element som påverkar 

bankernas räntemarginaler. Ett element av bankspecifika egenskaper som 

enligt teorin skulle påverka marginalen och ett annat element av 

makrovariabler. 
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4 Empiriska variabler 
 

För att studera räntemarginalen har tolv variabler valts ut och i enlighet med 

den presenterade teorin har variablerna delats upp i bank- och makrovariabler.  

Sammanlagt har sex bankrelaterade variabler valts ut vilka alla i tidigare 

empirisk forskning visat sig ha en signifikant påverkan på räntemarginalen. 

Samtidigt har sex makroekonomiska variabler valts ut. Nedan följer en 

redogörelse för dessa tolv variabler. 

I enlighet med Ho och Sounders modell kommer banken kunna ta ut olika 

marginaler beroende på vilken typ av marknad som banken agerar på. Den 

första variabeln är därför marknadsstruktur. Denna variabel förväntas 

påverka resultatet i den mån att ju närmare en monopolistisk marknad vi 

befinner oss desto högre marginaler kan bankerna förväntas ta ut.  

Det finns ett flertal olika mått för att mäta koncentrationen på en marknad, 

men de tre vanligaste är koncentrationsförhållandet, Herfindahl-Hirschman 

indexet1 och Lerner indexet2. Koncentrationsförhållandet mäts genom att ta 

marknadsandelen av de största aktörerna på marknaden (ofta de fyra största). 

(Pepall, Richards, & Norman, 2008, s. 44-45) Herfindahl-Hirschman indexet 

tas fram genom att summera kvadraten av aktörernas marknadsandelar där 

ett lägre index indikerar en större grad av konkurrens. Fördelen med 

Herfindahl-Hirschman indexet är att marknadsandelarna är kvadrerade och 

ett skift i marknadsandelen från en stor aktör till en mindre således får en 

större påverkan än hos marknadskoncentrationsindexet. Lerner indexet mäter 

istället skillnaden mellan marknadspriset och marginalkostnaden, vilket ger en 

teoretisk enkel tolkning; ju närmare Lerner indexet är noll desto större 

konkurrens råder. Fördelen med Lerner indexet är att det är enkelt att tolka 

                                     
1 Se Rhoades (1993) för en utförligare beskrivning av indexet. 
2 Se Lerner (1934) för den teoretiska grunden. 
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då ett Lerner index på noll betyder att marginalkostnaden är lika med priset 

(perfekt konkurrens) och det på så sett är ett bra teoretiskt verktyg. Tyvärr 

är det inte helt enkelt att kalkylera ett företags marginalkostnad men de 

studier som gjorts (se exempelvis Maudos & de Guevara, 2004) har visat att 

Herfindahl indexet ger liknande resultat för påverkan på räntemarginalen som 

Lerner indexet gör.  

För att mäta marknadsstrukturen kommer därför Herfindahl indexet att 

användas. Herfindahl indexet (HERF) definieras formellt som; 

     (5) 

Där  si
är marknadsandelen för banken i. 

Tabell 2 beskriver hur HERF värdena skall tolkas. 

Tabell 2 

 HERF Marknadsstruktur 

< 0,01 Hög grad av konkurrens 

< 0,15 Måttlig konkurrens 

< 0,25 Måttlig grad av koncentration 

> 0,25 Hög grad av koncentration 

 

Den ekonomiska tolkningen av HERF blir enligt modellen att ju högre värde 

som HERF antar desto större marginaler bör bankerna kunna ta ut. Maudos 

& de Guevara (2004) finner också empiriskt stöd för att HERF påverkar 

marginalen positivt. 

För att följa Kit Pong (1997) som visade att bankmarginalen påverkas av de 

faktiska utgifter som är relaterade till de kostnader banken har för att 

förmedla lån har en variabel för de operativa kostnaderna inkluderats i 

undersökningen. Absolutmåttet av de operativa kostnaderna är däremot ingen 

bra approximation för denna variabel eftersom en större bank automatiskt har 

   
HERF = s

i
2

i=1

N

!
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större kostnader just på grund utav att den är stor. Därmed kommer 

absolutmåttet också att ta in bankens storlek i beräkningen och för att justera 

för detta har kvoten operativa kostnader/totala tillgångar används i 

undersökningen. Valet av denna variabel stöds också av de signifikanta 

resultat som Maudos och de Guavara fann för variabeln på den europeiska 

bankmarknaden. 

Som en approximation för bankens grad av riskaverison har i enlighet med 

McShane och Sharpe (1985) kvoten eget kapital/totala kostnader använts. 

Maudos och de Guavara påpekar att eventuella likviditetskrav från 

regulatorerna kommer att påverka denna variabel. Deras kritik går ut på att 

om det egna kapitalet inte representerar den nivå som ledningen hade valt 

utan likviditetskrav blir kvoten inte en korrekt approximation utav bankens 

inställning till risk. Denna variabel måste därför betraktas med en viss mån av 

försiktighet. En högre grad av riskaverison bör påverka marginalen positivt då 

en högre marginal krävs för att täcka de högre kostnader som är förknippade 

med att finansiera sig med eget kapital istället för på marknaden. (Kit Pong, 

1997) Även här finner Maudos och de Guavara empiriskt stöd för 

användandet av den här variabeln. 

Alla lån som bankerna ger ut för också med sig en risk för att de inte skall bli 

återbetalda. Denna osäkerhet bör påverka räntemarginalen positivt eftersom 

bankerna tar en premie för att ta på sig denna kreditrisk.  

Som en approximation för kreditrisken har kvoten lån till allmänheten/totala 

tillgångar använts. Maudos och de Guavara påpekar att ett bättre mått hade 

varit ett index över problemfyllda lån i bankens låneportfölj, men på grund av 

begränsningar i tillgängligheten över sådana siffror har istället lån till 

allmänheten/totala tillgångar fått användas. Kreditrisken förväntas ha en 

positiv påverkan.  
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En mer produktiv bank bör rimligtvis kunna pressa priserna och ta lägre 

marginaler. För att fånga upp denna aspekt av kvalitén hos bankens operativa 

enheter har kvoten operativa kostnader/operativa intäkter tagits med. Det vill 

säga dess förmåga att generera intäkter i förhållande till kostnader. En ökning 

av kvoten betyder en minskning av kvalitén och en negativ påverkan på 

marginalen är att förvänta. 

Om vi antar att banken vinstmaximerar borde de försöka ta ut så höga 

marginaler som möjligt. Men det är dock inte säkert att ökade marginaler är 

en effektiv strategi för att öka sina vinster eftersom det kan leda till att 

banken tappar marknadsandelar vilket Dueker och Thornton (1997) 

argumenterar för. Om ökade marginaler är eller inte är ett effektivt sätt att 

höja bankens vinster bör bero på hur bankmarknaden ser ut och vilka 

kostnader som finns associerade med att byta bank. Effekten är därför oklar. 

För att eliminera eventuella effekter av bankens storlek har vinsten delats 

med totala tillgångar. 

De sex bankvariablerna som nu har presenterats är alltså; marknadsstruktur, 

operativa kostnader, grad av riskaversivitet, kreditrisk, management kvalité 

och vinster. De variabler som följer är nu av mer konjunkturrelaterad 

karaktär. 

Weinberg (2006) visar att hushållens lånebörda är pro cyklisk och stiger när 

konjunkturen är god. När efterfrågan på bolån ökar kan bankerna få en 

möjlighet att ta ut högre marginaler. Det är också rimligt att tro att det finns 

en annan effekt som verkar i motsatt riktning. Möjligheten finns att bankerna 

blir mer benägna att ta på sig risk när ekonomin är god vilket då skulle kunna 

sänka kompensationen som bankerna kräver för att ta på sig denna risk vilket 

då skulle bidra till en sänkning av marginalerna. Den förväntade effekten är 

därmed oklar. 
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En annan variabel som är relaterad till hur situationen på marknaden ser ut 

är priserna på bostadsmarknaden. Höga huspriser kan leda till att bankerna 

tar på sig mer risk genom att höga priser leder till att låntagarna måste 

belåna sig mer hos banken. Förväntningar om stigande priser kan också locka 

låntagarna att ta mer lån och risken för att lånen inte kan betalas tillbaka vid 

en händelse av fallande priser skulle därmed öka. (Koetter, Poghosyan 2009) 

Dessa argument talar för att höga huspriser påverkar marginalen positivt. 

Men man skulle också kunna tänka sig en situation då stigande huspriser 

påverkar marginalen negativt. Bester (1985) menar att stigande huspriser 

också leder till att bankernas tillgångar ökar i värde genom att de fastigheter 

som finns på bankens balansräkning bli mer värdefulla. Detta skulle i sin tur 

minska risken för konkurs för banken vilket skulle kunna påverka marginalen 

negativt. 

Den allmänna prisförändringen är också en riskfaktor för bankerna och bör 

påverka marginalen positivt. Exempelvis visar Okun (1971) och Taylor (1981) 

att högre inflation också innebär högre varians. När inflationens varians ökar 

blir det också svårare att bedöma den korrekt varför risken för att göra en 

felaktig bedömning ökar. Denna osäkerhet leder till att kostnaderna för 

banken ökar och marginalen bör därför stiga. 

Eftersom bankerna har begränsat med tid och kapital finns det en 

alternativkostnad för att låna ut pengar. Som en approximation för detta har 

utvecklingen på aktiebörsen valts. I tider med god aktiekursutveckling höjs 

alternativkostnaden för bolån och bankerna kräver då högre marginaler och 

ett positivt resultat är att vänta.   

De sätt som banken finansierar sin utlåning bör också påverka marginalen. 

Reporäntan är den ränta som styr vilken ränta som bankerna får betala 

(erhåller) när de lånar (placerar) pengar hos Riksbanken under sju dagar. 

Dess påverkan på bankmarginalen är omtvistad. Dels symboliserar en höjd 
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reporänta en dyrare finansiering för banken i och med sin direkta påverkan på 

de korta räntorna. Dock så påpekar Kit Pong (1997) att detta kommer 

påverka olika beroende på om banken är en netto utlånare eller netto lånare 

på räntemarknaden. Om banken är en netto lånare kommer en höjd ränta att 

påverka marginalen positivt och vice versa om banken är en netto lånare. 

I de fall som en approximation över variabeln har används är det viktigt att 

komma ihåg att sambandet mellan approximationen och den verkliga 

variabeln inte nödvändigtvis är linjärt, exempelvis så kan stordriftsfördelar 

och/eller ”economics of scope” tänkas påverka sambandet. Detta innebär att 

så länge som approximationen inte är perfekt kommer det vara svårt att säga 

något om den exakta storleken av variabelns påverkan på den oberoende 

variabeln (marginalen) utan att känna till hur sambandet mellan 

approximationen och den verkliga variabeln ser ut. 

Slutligen så presenteras i tabell 3 alla variabler och dess förväntade påverkan 

på marginalen. 

Tabell 3: 
  

Variabel Förkortning Förväntad påverkan 

Marknadsstruktur HERF + 

Operativa kostnader AVGOPKOST + 

Grad av riskaversion RISKAV + 

Kreditrisk KREDRISK + 

Management kvalité MANK - 

Vinster AVGVINST +/- 

BNP-gapet BNPGAP +/- 

Husprisgap HGAP +/- 

Inflation INFLATION + 

Aktiekursutveckling AKTIE + 

Reporäntan REPO + 
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Den ekonometriska modellen ser därmed ut som följer; 
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            (6) 

Där riskaversiviteten, kreditrisken, vinsten, husprisgapet och inflationen är 

laggat med en period för att undvika ett endogent samband med marginalen. 

För variabeln aktie har logaritmen används för att få ett mer linjärt samband.  

4.1 Beskrivning av datamaterialet 
 

De fyra största bankerna i Sverige (SEB, Nordea, Swedbank och 

Handelsbanken) har länge haft en dominerande ställning på den svenska 

bankmarknaden och kommer på grund av databegränsningar i denna uppsats 

att få representera hela den svenska bankmarknaden.  

Datamaterialet för de fyra svenska storbankerna är i huvudsak hämtad från 

databasen Datastream. För de år som saknats i Datastream har bankernas 

egna årsredovisningar använts. Då urvalet sträcker sig över en längre period 

(1985-2011) har några av bankerna genomgått stora förändringar under årens 

lopp. Nordea är den bank som har reformerats mest och är värd en närmare 

kommentar. 

År 1990 gick dåvarande Nordbanken ihop med PK-banken och det 

sammanslagna bolaget tog då namnet Nordbanken (1993 togs även den 

krisande banken Götabanken upp i koncernen). Under åren 1986-1998 har 

Nordbanken fått representera Nordea. (Svenska Bankföreningen B, 2012) 

Nordbanken gick 1998 ihop med den finska banken Merita och bildade bolaget 

Merita-Nordbanken som har fått representera Nordea mellan åren 1998-2000. 

(Svenska Bankföreningen A, 2012) År 2000 bildades sedan det bolag vi idag 

kallar Nordea.  
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I Swedbanks fall användes 1985-1994 varumärket Swedbank group. Mellan 

1994-1997 har Sparbanken fått representera dagens Swedbank och mellan 

1997-2006 har Föreningssparbanken använts. Efter 2006 är varumärket 

Swedbank. (Swedbank.se) 

För konjunkturindikatorer har datamaterialet hämtats från Statistiska 

centralbyrån (SCB). Husprisgapet har konstruerats genom att applicera ett 

Hodrick-Prescott3 säsongsfilter på SCB:s byggnadsprisindex (BPI). Varefter 

den cykliska komponenten har sparats. 

Eftersom den definition av banklånemarginalen som har använts är skillnaden 

mellan räntan på svenska statsobligationer och bankernas egna bolåneräntor 

har jag varit utlämnad till bankernas egna publiceringar över bolåneräntorna. 

Tyvärr har inte alla banker publicerat data över alla undersökta år och 

Handelsbanken hade inte publicerat någon data över huvud taget. Ett 

alternativ hade då varit att använda någon av de andra bankernas 

bolåneränta som en approximation för Handelsbanken. Men eftersom mina 

variabler i ett flertal fall är bankspecifika hade detta inte gett en verklig bild 

över Handelsbankens agerande. Ett annat alternativ skulle vara att välja ett 

annat mått för räntemarginalen och där har exempelvis skillnaden mellan 

finansiella inkomster och finansiella kostnader i relation till totala tillgångar 

nämnts i litteraturen. Det har dock varit svårt att få ut dessa poster ur det 

datamaterial som jag använt (Datastream). Istället har Handelsbanken varit 

tvungen att uteslutas ur urvalet. Handelsbanken finns dock fortfarande med i 

det index över marknadskoncentrationen (HERF) som tagits fram. För 

Swedbank finns data över bolåneräntorna från 1985 till 2011. För Nordea från 

1990-2011 och för SEB från 1995-2011. I de fall där kvartalsrapporter har 

saknats har årsdata istället använts och en lokal kvadratisk interpolation 

används för att transformera lågfrekvent data (år) till en högre frekvens 

                                     
3 Se (Investopedia, 2012) för en beskrivning av HP-filtret. 
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(kvartal). Detta för dock med sig ett problem då interpolationen bygger på att 

det finns en trendaspekt i datan och detta leder då automatiskt till 

autokorrelation. 

Marknadskoncentrationen (HERF-indexet) har konstruerats som summan av 

bankernas marknadsandelar i kvadrat.  Men eftersom mitt urval av banker 

inte är mer än fyra leder detta till att HERF-indexet inte ger en helt korrekt 

bild av konkurrensen på bankmarknaden då det aldrig tillkommer några 

banker. Det är dock inte helt orimligt att använda indexet eftersom den 

svenska bankmarknaden är väldigt koncentrerad till dessa fyra banker. Det är 

också intressant att se hur marknadsandelarna har skiftat mellan bankerna 

och därför är den variabeln med i resultatet. Ett annat val hade kunnat vara 

att välja att använda sig av koncentrationsförhållandet istället eftersom dess 

uppbyggnad bygger på att identifiera de största aktörerna på en marknad. 

Men detta kräver att man vet marknadsandelarna för de fyra största i 

förhållande till alla aktörer på marknaden och denna information har inte 

funnits att tillgå varför HERF har används trots bristerna. 

Tabell 5 i appendixet visar årsmedelvärdena för alla variabler och alla banker. 

Den observerade bolånemarginalen har inte följt något tydligt mönster utan 

har varierat ganska kraftigt mellan åren. När det gäller dess kontracykliska 

beteende som förutspåddes i teorin kan man se ett stöd för detta under den 

svenska krisen under åren 1991-1992 då marginalen låg på 2.07% respektive 

3,44% vilket kan jämföras med medelvärdet över hela perioden på 1.27%. 

Under den senaste krisen 2008-2009 har bolånemarginalen inte uppvisat 

samma beteende som under 90-talskrisen utan har istället legat ganska nära 

periodmedlet (1.67% 2008 respektive 1.14% 2009). Det är troligt att detta har 

något med krisens natur att göra. Krisen på 90-talet var på många sätt 

annorlunda mot den senaste finanskrisen. Den föregicks av en fastighetskris i 

Sverige och många fastigheter minskade kraftigt i värde under dessa år. Under 
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sådana förutsättningar är det troligt att riskpremien för bolån ökade och 

således också bankernas marginaler.  

En annan aspekt som också enligt teorin bör bidra till att pressa upp 

marginalerna var att Sverige under 90-talskrisen brottades med att behålla sin 

fasta växelkurs och använde då styrräntan för att behålla kapital i landet och 

den dåvarande marginalräntan hade 1992 ett årsmedelvärde på 17,92%. Detta 

gjorde det dyrt för bankerna att låna hos riksbanken och det är därför troligt 

att bankerna försökte skaffa sig likviditet på annat håll, ett sätt för dem att 

göra detta skulle kunna vara att ta ut högre marginaler. Under den senaste 

krisen upplevde vi inte samma ras i fastighetspriser samtidigt som riksbanken 

reagerade annorlunda och gav istället bankerna tillgång till billiga krediter. 

Det fanns således inte samma behov att snabbt få in likviditet från kunderna.  

Något som också är intressant är däremot att bolånemarginalerna 2011 har 

börjat närma sig de nivåer som vi såg under krisen på 90-talet, trots att 

reporäntan ligger relativt lågt. Det är rimligt att den ökande risken från 

omvärlden driver upp bankmarginalerna och gjort bankerna mindre 

intresserade att ta på sig mer risk. Genom att studera bankernas 

riskaversivitet kan vi undersöka om detta scenario är rimligt. Bankerna hade 

2011 en riskaversivitet på 4.63% jämfört med ett medelvärde på 3.37% över 

perioden vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till ökningen av 

marginalerna.  

En annan indikation till att marginalen skulle vara hög är att bankerna tar ut 

höga vinster och det ser mycket riktigt ut som att bankernas vinster är höga. 

Men även om bankernas vinster är höga idag behöver detta inte betyda att 

ett skift har skett, det kan bara vara så att den cykliska komponenten av 

vinsterna är hög 2011. Genom att applicera ett säsongsfilter på datan kan vi 

justera bort den cykliska komponenten i bankernas vinster för att se om det 

finns en trend i att vinsterna ökar. Detta borde synas som ett brott i 

trendlinjen och ett skift till en starkare lutning för de senaste åren. Som Graf 
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1 visar har inget sådant trendbrott skett utan snarare tvärtom, vinsterna ökar 

snarare långsammare nu än vad de gjorde innan den senaste finanskrisen. 

Detta kan var en indikator på att det finns en annan anledning till att 

marginalen har ökat (exempelvis nya kapitaltäckningskrav). 

 

Kreditrisken mätt som lån/totala tillgångar har minskat under perioden. De 

operativa kostnaderna (operativa kostnader/totala tillgångar) ökade fram till 

1990 men har efter det minskat kraftigt. Denna trend ligger i linje med att 

internet kom och internetbankens inträde vilket rimligtvis måste ha minskat 

bankernas kostnader för både personal och kontanthantering. 

Managementkvalitén mätt som operativa kostnader/operativa intäkter har 

legat relativt konstant över perioden förutom en kraftig nedgång i måttet 

under början av 90-talet vilket bör bero på krisen. Eftersom en nedgång i 

måttet betyder en förbättring av kvalitén tyder det på att bankerna slimmade 

sina organisationer under/strax efter krisen och behöll de mest produktiva 

enheterna.  
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Graf 1: Trendkomponent i genomsnittlig vinst
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5 Resultat 
 

Den förklarande modellen över räntemarginalen som presenterades i ekvation 

(6) modelleras med en standard OLS regression. Dummyvariabler har införts 

för de största sammanslagningarna i Nordea samt för kriserna under åren 

1991-1992 och 2008-2009. Tabell 3 visar resultatet av skattningen av 

regressionsmodellen. Varje kolumn representerar en regression för varje enskild 

bank. I tabellen inkluderas också tester för autokorrelation, hetroskedacitet 

och icke-normalitet i feltermerna. I de fall då autokorrelation eller 

heteroskedacitet har observerats har detta i enlighet med Westerlund (2005, s. 

191-193) Newey-West justerade standard fel används. Feltermerna för Nordea 

och Swedbank uppvisar icke-normalitet i spridningen, vilket betyder att 

antagandet om normalitet bryts och modellen är ej väntevärdesriktig. Genom 

att studera datan kan vi se att två punkter för Nordea och två punkter för 

Swedbank är orsaken till detta. För Nordea representerar de kvartal ett 1992 

och kvartal ett 1993, vilket som tidigare nämnts är två väldigt speciella år i 

Nordeas historia och för att ta hänsyn till detta har två dummyvariabler för 

åren 1992 och 1993 skapats och inkluderats i regressionen för Nordea. För 

Swedbank är det istället 1986 och 2011 som är de två utliggarna. År 1986 var 

Swedbank inte samma bank som de är idag, de bestod istället som en 

riksorganisation för sparbankerna runt om i Sverige. Utliggaren för 2011 kan 

enklast förklaras av de oroliga tider som vi står i och möjligtvis Swedbanks 

kraftfulla förluster i och med exponeringen i Baltikum.  
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Tabell 4: Resultat med Newey-West S.E 
    

  Swedbank SEB Nordea 

 
1985K1-2011K4 1995K1-2011K4 1990K1-2011K4 

  Koefficient S.E Koefficient S.E Koefficient S.E 

KONSTANT 4.550*** 1.702 -0.429 2.470 6.620*** 2.261 
REPOt 0.050 0.056 -0.159** 0.090 0.079 0.083 
MANKt -0.008 0.008 0.01* 0.008 0.012 0.008 
HERFt -0.032 0.021 -0.075 0.070 -0.148*** 0.029 
AKTIEt -0.237 0.251 0.296 0.261 0.325 0.227 
BNPGAPt 0.043 0.030 0.075* 0.028 -0.017 0.025 
HPGAPt-1 0.041* 0.024 -0.003 0.031 0.024 0.021 
AVGVINSTt-1 -0.014*** 0.005 0.033 0.038 -0.050*** 0.012 
RISKAVt-1 0.072 0.146 0.531*** 0.108 -0.145 0.200 
KREDRISKt-1 -0.024 0.016 -0.004 0.011 -0.056*** 0.017 
INFLATION t-1 0.005 0.050 0.224*** 0.062 0.229*** 0.062 
AVGOPKOSTt 2.361** 0.911 -0.468 0.756 0.757 1.045 
KRIS9192 0.617* 0.326 !" - -0.804** 0.338 
KRIS0809 0.505** 0.247 0.545*** 0.130 0.150 0.169 
NORDBANK9097 - - - - -0.335 0.178 
MERNORD9800 - - - - 0.191 0.327 
SPEC92 - - - - 2.751*** 0.563 
SPEC93 - - - - 0.628 0.515 
SPEC86 0.868** 0.341 - - - - 

SPEC11 1.350*** 0.369 - - - - 

R^2 adjusted 0.584 0.593 0.797 

JB-test  0.033 0.931 0.056 

B-P test  0.022 0.55 0 

Durbin-Watson 1.23 1.67 1.584 
För heteroskedacitet har Beusch-Pagan testet används. För icke normalitet i feltemerna 
har Jaque-Bera testet används. 
Durbin-Watson används som ett test för autokorrelation av första ordningen. 

* indikerar signifikans på 10%, ** på 5 % och *** signifikans på 1% nivån 
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Trots att de variabler som valts ut har haft ett brett stöd i tidigare forskning 

har inte alla variabler visat sig statistiskt signifikanta. Extra oroande är att 

Swedbank som är den bank där datamaterialet sträcker sig över längst tid 

uppvisar minst antal signifikanta variabler. Om vi däremot slår samman 

resultatet för alla banker så visar alla variabler utom aktiekursutvecklingen 

signifikans för någon av bankerna. Detta indikerar att variablerna ändå är 

korrekt valda men att det lilla urvalet gör att bank/marknadsspecifika 

händelser gör att resultatet för varje bank inte är signifikant. 

För Swedbank är vinsten signifikant på nivån en procent och operativa 

kostnader signifikant på fem procent medan husprisgapet är signifikant på tio 

procent. För SEB är variablerna riskaversivitet och inflation signifikanta på 

enprocentsnivån, reporäntan på fem procent och BNP-gapet samt 

managementkvalitén är signifikanta på tio procent. På enprocentsnivån är 

marknadsstrukturen, vinsten, kreditrisken och inflationen signifikanta för 

Nordea På femprocentsnivån är nybyggda bostäder och kreditrisk signifikanta 

och på tioprocentsnivån är managementkvalitén och husprisgapet signifikanta. 

För de banker som hade data över den svenska krisen i början av 90-talet har 

också den dummyvariabeln visat sig statistiskt signifikant på 

femprocentsnivån. 

Några av variablerna kräver en närmare diskussion då de har uppvisat fel 

tecken (mot det enligt teorin förväntade tecknet). Reporäntan har visserligen 

fått det förväntade positiva tecknet i två av tre regressioner men det är bara 

det tredje negativa fallet (för SEB) som är statistiskt signifikant 

(femprocentsnivån). I och med att bolånen ofta är lån som ges ut med en 

relativt lång löptid bör reporäntans påverkan på bolåneräntan ligga i till 

vilken grad den påverkar de långa marknadsräntorna. Bankerna finansierar 

till största delen sin bolåneverksamhet via att ställa ut bostadsobligationer på 

lite längre sikt (ofta fem år). (Sveriges Riksbank, 2011) Korrelationen mellan 

korta och långa räntor kan som Kobayashi (2004) visar mycket väl vara 
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negativ. Kobayashi (2004) belyser också att detta är extra troligt i ett land 

med ett trovärdigt inflationsmål. I Svergie började inflationsmålet gälla från 

och med 1995 och det är rimligt att det tog något år innan detta blev 

trovärdigt. (Sveriges Riksbank, 2012) Eftersom kostnaden för banken att 

finansiera lånet ligger inbakat i den definition av bolånemarginalen som 

behandlats i undersökningen ligger ett skiftande och slutligen negativt tecken  

i sambandet mellan styrräntan och bolånemarginalen i linje med Kobayashis 

resultat.  

Mangementkvalitén uppvisar även den motsatt påverkan mot det förväntade i 

två fall av tre (varav ett signifikant på tioprocentsnivån). En anledning till att 

denna variabel har en positiv påverkan kan bero på att bankerna är prisgivare 

och i enlighet med Klemperer (1995) strävar efter att jämna ut sina vinster 

över tiden. En ökning av kvoten operativa kostnader/operativa inkomster 

innebär att banken måste kompensera den minskade lönsamheten genom att 

höja sina inkomster och ett sätt att göra detta är att ta mer betalt av 

bolånekunden, detta scenario är möjligt så länge som banken kan agera som 

en prisgivare på marknaden. Eftersom banken är ett tjänsteföretag går det 

också att tänka sig att mangementkvalitén kan tolkas som en bidragande 

faktor till den för kunden upplevda kvalitén hos tjänsten. Om man då 

samtidigt antar att banken har en viss marknadskraft och på så vis är en 

prisgivare kan en hög kvalitétsnivå leda till att bankens egna kunder 

accepterar en högre bolånemarginal än annars varför variabeln kan visa en 

positivt påverkan.  

Som nämt är mitt mått för marknadskoncentrationen inte komplett och det är 

därför troligt att bristen av data leder till att indexet inte visar ett korrekt 

tecken, särskillt när tidigare studier (se exempelvis Maudos och de Guevara 

(2004), Saunders och Schumacher (2000)) finner ett starkt positivt statistiskt 

samband för samma variabel. 
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Den sista variabeln som inte uppvisar förväntat tecken är kreditrisken som är 

approximerad med kvoten lån/totala tillgångar. En anledning till att denna 

variabel stiger är att bankerna ger ut fler lån. Enligt Klemperer (1995) står 

banken inför ett ständigt avvägande att öka sin marknadsandel eller att ta ut 

högre priser från sin existerande kundgrupp. Om banken väljer att fokusera 

på att öka sin marknadsandel genom att ge ut mer lån skulle detta kunna 

vara en förklaring till varför variabel uppvisar ett negativt tecken. En annan 

aspekt som man skall ha i åtanke är att endast en fraktion av lånen kommer 

att fallera och den faktiska kreditrisken blir därmed andelen lån som antas 

förfalla genom totala tillgångar.4 Den approximation som används är alltså 

inte perfekt vilket kan påverka resultatet.  

Graden av riskaversivitet uppvisade det förväntade positiva tecknet i två av 

tre regressioner varav en (den för SEB) var signifikant på enprocentsnivån. 

Att det blev ett negativt tecken för Nordea förklaras lättast av att deras 

problem med likviditeten i början av 90-talet påverkar resultatet.  

Ett annat intressant resultat är att vinsterna i alla regressioner (varav en var 

signifikant på enprocentsnivån) uppvisade en negativ påverkan på 

räntemarginalen det vill säga högre vinster leder till en lägre marginal. Detta 

skulle indikera att den mest optimala strategin för de svenska bankerna att 

öka sin vinst är att försöka ta marknadsandelar av de andra bankerna (genom 

att konkurrera med priset) vilket också går i linje med den diskussion som 

fördes angående kreditrisken och det avvägande som Klemperer (1995) tar 

upp.  

Inflationens påverkan på räntemarginalen får det förväntade positiva tecknet 

för alla tre bankerna och resultatet är även signifikant på enprocentsnivån för 

                                     

4 Det vill säga 
  
Kreditrisk = 

!(Lån)
Totala tillgångar

 där ! är andelen lån som 

förväntas förfalla. 
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SEB och Nordea. Anledningen till att högre inflation påverkar marginalen 

positivt ligger troligtvis i det faktum att inflationen påverkar kostnaderna i 

både de korta och långa räntorna. Det är också möjligt att det starka positiva 

sambandet för inflationen fångar upp en del av det förväntat positiva 

sambandet för reporäntan varför andra faktorer har påverkat resultatet för 

just reporäntan (och lett till ett negaitvt tecken).  

Effekten av BNP-gapet på räntemarginalen kunde teoretiskt påverka 

marginalen i båda riktningarna. Mitt resultat blev att två av tre regressioner 

visade ett positivt resultat, dessa var också signifikanta på femprocentsnivån 

(SEB) och tioprocentsninvån (Swedbank). Nordea visade däremot ett negativt 

resultat även om det inte var statistiskt signifikant. Att resultatet blev olika 

stödjer därmed uppfattningen om att BNP-utvecklingen kan ha olika effekter 

på marginalen beroende på hur situationen i övrigt ser ut. Det positiva 

resultatet kan förklaras av att bankerna (som tidigare diskuterats) är 

prisgivare på bolånemarknaden och kan därför ta ut högre marginaler när 

efterfrågan ökar. Å andra sidan visade resultatet för dummyvariabeln som 

inkluderades för den senaste krisen 2008-2009 en positiv påverkan på 

räntemarginalen. Som nämnt tidigare så föregicks inte den svenska 

bostadsmarknaden samma kraftiga ras i bostadspriser som under 90-talet.  

Vilket skulle indikera att andra faktorer än just bostadspriserna kan ligga 

bakom det positiva resultatet för marginalen, rimliga händelser som kan ha 

påverkat marginalen är den ökade omvärldsoron och särskilt osäkerheten 

kring banker generellt som rimligtvis borde ha höjd kostnaden för bankerna 

att ge ut bolån.    

En första studie datan tydde på att bolånemarginalen ökade kraftigt under 

krisen på 90-talet och detta antogs bero på krisens natur. Resultaten gick inte 

entydigt i denna riktning då resultatet för Nordea uppvisade ett negativt 

tecken för dummyvariabeln 1991 och 1992. Det kan dock finnas en naturlig 

förklaring till detta. Eftersom den svenska krisen föregicks av en kraftig 
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fastighetskris med fallande bostadspriser viket om man följer resultatet för 

husprisgapet skulle påverka marginalen negativt. De fallande bostadspriserna i 

början av krisen skulle alltså kunna slå ut den generellt positiva påverkan som 

krisen bör ha haft på bolånemarginalen. Att Swedbank och Nordea uppvisade 

olika resultat kan således bero på till vilken grad de var utsatta för raset i 

fastighetspriser. Detta stöds också av att dummyn som inkluderades för 

Nordea 1992 och 1993 är positiva vilket skulle indikera att när 

fastighetskrisens påverkan blev mindre så påverkade de positiva (på 

räntemarginalen) elementen av krisen mer och marginalen ökade. 

6 Slutsats 
 

Den här uppsatsen utgick från en utvidgad modell av Ho och Sounders (1981) 

där både bankspecifika som makrovariablers påverkan på räntemarginalen 

undersöktes. Data från de svenska bankerna Swedbank, SEB och Nordea 

användes under perioden 1985-2011. Undersökningen visade att ingen av de 

utvalda variablerna blev signifikant för alla banker samtidigt vilket i sin tur 

indikerade att bank- alternativt periodspecifika händelser haft en stor 

påverkan på bankernas beteende under perioden. Att ge ett generellt svar på 

vilka specifika faktorer som påverkar den svenska boräntemarginalen kan 

därför inte göras.  Inflationen hade en signifikant positiv påverkan för två av 

tre banker samtidigt som vinsten hade en signifikant negativ påverkan för två 

av tre vilka var de två starkaste variablerna. 

Det viktigaste resultatet som studien kommer fram till är istället att speciella 

händelser och makroekonomiska påverkningar är viktiga att implementera i 

studier över bankernas marginal vilket det statistiskt signifikanta resultatet 

för ett flertal av dummyvariablerna som inkluderades för specifika händelser i 

bankerna också stödde.  
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Denna uppsats inleddes med två citat från Sveriges finansminister Anders 

Borg där han kraftigt kritiserade de svenska bankernas bolånemarginaler. I 

min undersökning finner jag visserligen ett stöd för att marginalen är hög just 

nu (2011) men däremot inget stöd för att bankerna skulle utnyttja 

riksbankens låga räntor till att ta ut högre vinster genom att höja marginalen, 

det verkar istället som att högre vinster har en negativ påverkan på 

räntemarginalen.  

Anledningen till att bankernas marginaler har ökat under den senaste tiden 

verkar istället vara att det är den del av räntemarginalen som besår av 

bankernas kostnader har stigit. Att bankernas kostnader har ökat kan 

potentiellt bero på en ökad risk i omvärlden eller att nya krav har ställts på 

bankerna.  

Det verkar alltså som att det som Anders Borg säger är motsägelsefullt, att 

bankerna både skall vara likvida nog för att klara de nya 

kapitaltäckningskraven och samtidigt hålla nere marginalerna är helt enkelt 

inte rimligt. Detta påstående stöds också av att ett av de skäl som 

kreditvärderingsinstitutet Moodys angav när de den 25 Maj 2012 sänkte 

kreditbetyget för Nordea och Handelsbanken var att de hade för låga 

marginaler. 
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7 Appendix 
 

 Tabell 5: ÅRSMEDELVÄRDEN konstanta priser 2005    

  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

MARG% 1.4275 1.5700 0.6200 0.3325 1.1325 1.5088 2.0663 3.4413 1.7538 

MANK% 61.3419 51.1697 51.5379 58.8612 71.3951 81.1087 64.4299 61.3887 49.7733 

VINST% 0.0444 0.0250 0.0480 0.0871 0.1310 -0.3753 -1.2678 0.0788 0.1203 

KREDRISK% 76.6347 77.8577 77.9026 77.9582 77.3348 77.4271 74.7194 75.2472 72.6529 

RISKAV% 0.5104 0.4084 0.3849 0.5505 0.9146 2.5002 2.7930 3.1802 3.1040 

AVGOPKOST% 0.0492 0.0500 0.0453 0.0722 0.1657 0.4494 0.4292 0.5168 0.4368 

REPO% 10.0000 7.7500 8.8167 9.5997 11.0923 12.7888 11.3861 17.9209 8.8197 

HERF% 35.8463 34.2606 33.6615 35.8789 40.6606 41.0705 29.7803 26.5324 28.7431 

AKTIElog 3.1399 3.6520 3.8180 3.9355 4.2551 4.1052 4.0943 3.9154 4.2254 

BNPGAP% 0.0200 0.8700 1.7625 2.3325 3.0950 2.9900 0.2950 -3.1375 -7.1900 

HPGAP% 3.0030 -6.1651 -7.5216 -2.3680 4.1198 11.8129 14.5029 -1.8640 -7.9521 

INFLATION% 7.3837 4.2432 4.1832 5.8235 6.4435 10.3535 9.4765 2.3809 4.7295 

          
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

MARG% 1.4850 0.9000 0.5517 0.7123 1.3287 1.3587 1.6908 1.2535 1.2683 

MANK% 51.0281 55.8752 61.2794 64.3038 63.0077 66.5069 56.1596 64.1130 64.9592 

VINST% 2.0960 3.7516 6.7856 1.1122 2.0799 2.3853 1.8303 1.4217 1.1688 
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KREDRISK% 73.3045 66.3629 60.4851 59.9318 60.4917 63.9760 58.7177 68.9896 72.4479 

RISKAV% 4.0738 5.0633 4.4464 4.3276 4.3863 4.4971 4.1855 4.1337 4.1537 

AVGOPKOST% 0.4776 0.4807 0.4581 0.3803 0.4713 0.4557 0.3993 0.3959 0.3755 

REPO% 6.0000 6.8750 4.0000 2.5000 2.0000 1.3750 2.1250 1.7500 3.7500 

HERF% 25.9157 25.7831 25.8487 25.8500 25.1581 25.5368 26.2186 27.6853 29.4220 

AKTIElog 4.3962 4.5618 4.7884 5.1461 5.2600 5.4760 5.7736 5.3915 5.1108 

BNPGAP% -6.4000 -4.7025 -5.9225 -5.1675 -3.0725 -0.7800 1.8225 0.7775 0.6175 

HPGAP% -3.4949 -1.9980 -4.6518 -2.3504 -0.7672 0.7754 2.9648 3.3079 0.6505 

INFLATION% 2.1572 2.4563 0.5365 0.6593 -0.2635 0.4626 0.8988 2.4042 2.1609 

          
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MARG% 0.7708 0.4296 0.6063 0.7950 0.9926 1.6686 1.1353 1.3224 2.2391 

MANK% 62.9133 60.3663 56.3010 53.9957 53.2683 54.9887 55.0942 57.8516 56.7123 

VINST% 1.5290 2.1532 2.0855 2.0404 1.8664 1.3643 -0.0432 0.9882 1.3150 

KREDRISK% 70.7021 71.2303 67.6534 68.6954 68.9004 68.9359 66.1750 62.4538 61.9954 

RISKAV% 4.1765 4.1301 3.8042 3.9490 3.9180 3.8763 4.3663 4.5015 4.6284 

AVGOPKOST% 0.3517 0.3396 0.3037 0.2890 0.2684 0.2534 0.2509 0.2391 0.2380 

REPO% 3.2500 2.2500 1.6250 2.3750 3.5000 3.7500 0.8750 0.7500 1.8750 

HERF% 29.9049 29.8442 28.6054 26.8312 25.9840 26.6782 27.3230 27.0691 27.0089 

AKTIElog 5.0760 5.3532 5.5690 5.7982 5.9349 5.5177 5.5066 5.7801 5.7532 

BNPGAP% -0.2975 0.0350 -0.6850 1.5825 2.9250 -0.4225 -8.1825 -4.4625 -1.9400 

HPGAP% -1.5021 -2.6280 -2.5105 1.5981 4.8554 3.2478 -4.2728 0.4212 -1.2131 

INFLATION% 1.9298 0.3737 0.4529 1.3592 2.2100 3.4408 -0.4873 1.1569 2.9617 
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