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Vad påverkar bankers räntemar-
ginaler? 

En studie av räntemarginaler i Norden och vad som påverkar 
bankers räntemarginaler i Norden under 2000-talet 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker med hjälp av Ho & Saunders (1981) ränte-

marginalsmodell de nordiska länderna Sveriges, Norges och Danmarks 

banker och deras räntemarginaler. Undersökningen sträcker sig mellan 

2001 och 2011 och totalt 167 banker är representerade i undersök-

ningen. Resultaten av undersökningen visar att faktorerna bankernas 

dolda räntebetalningar och bankernas kapitaltäckningskvot påverkar 

bankernas bruttoräntemarginal positivt. Undersökningen visade även 

att den svenska marknadsstrukturen leder till högre räntemarginaler 

än i Norge och Danmark allt annat lika, vilket tyder på att den svenska 

bankmarknaden är sämre konkurrensutsatt än Norges- och Danmarks 

bankmarknader. 

Nyckelord: Räntemarginal, Norden, Ho & Saunders (1981) 
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1. Inledning 
I Sverige har, under hösten 2011 och våren 2012, en debatt rasat om de 

svenska bankernas räntemarginaler. Sveriges finansminister Anders 

Borg har vid flertal tillfällen gått ut i media och kritiserat bankernas 

räntemarginaler som för höga och att marginalerna riskerar att verka 

tillväxtdämpande på Sveriges ekonomi i återhämtningen efter finans-

krisen 2008.1 Andra kritiska röster menar att bankernas utlåningsrän-

tor inte sjunker när riksbanken sänker sin styrränta, vilket de borde 

göra då bankerna antas låna av riksbanken.2 De svenska bankerna har 

gått i svarsmål och hävdar att marginalerna behövs för att skapa de ka-

pitalbuffertar som de nya kapitaltäckningskraven kräver, vilkea träder i 

kraft 2013. Vidare menar bankerna att de har förändrat sitt upplå-

ningsbeteende som en reaktion på finanskrisen 2008 och lånar numera 

till ett högre pris och med längre löptid än tidigare; bankerna menar 

även att de lånar på andra marknader än den svenska marknaden, vil-

ket innebär att sambandet mellan riksbankens räntenivå och bankernas 

utlåningsränta inte är perfekt.3  

Forskning på området har under de senaste 30 åren visat att storleken 

på bankers räntemarginaler i utvecklade länder beror på ett flertal fak-

torer, bland annat kapitaltäckningskrav, marknadsräntevolatilitet, 

marknadsstruktur och kapitalbas (Angbazo, 1997; Ho & Saunders, 

1981; Saunders & Schumacher, 2000). Denna uppsats syftar till att un-

dersöka Sveriges, Norges och Danmarks banker och deras räntemargi-

naler under perioden 2001 till 2011.4 Undersökningen ämnar visa om 

det finns några skillnader och likheter länderna emellan. Uppsatsen 

kommer att ta ett antal räntepåverkande faktorer i beaktande, bland 

                                                        
1 http://www.dn.se/ekonomi/borg-provocerande-vinster (2012-05-08) 
2 http://svt.se/2.22620/1.2711991/varfor_foljer_inte_bankerna_styrrantan (2012-
05-22) 
3http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/%28$All%29/DF71B70070070FC3C12
5799F003040E3?OpenDocument (2012-05-08) 
4 Denna uppsats ämnade även undersöka Finland och Island, men svårigheter med da-
tainsamlingen ledde till att Finland och Island ströks ur undersökningen. Finland hade 
varit intressant att ha med i undersökningen då landet är fullvärdig medlem i euro-
samarbetet och Islands expanderande banksektor som kollapsade i finanskrisen 2008 
hade också varit intressant att undersöka.  
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annat marknadsräntevolatilitet, kapitaltäckningskvot och marknads-

struktur.  

Uppsatsen är så strukturerad att sektion två är en kort presentation av 

ett banksystems funktioner, följt av undersökningens teoretiska modell 

framtagen av Ho & Saunders (1981). Sektion tre beskriver dataseten 

som används i undersökningen. Sektion fyra beskriver den valda meto-

den. I sektion fem presenteras resultaten av undersökningen. Avslut-

ningsvis är sektion sex en avslutande diskussion om resultaten och för-

slag på framtida forskning. 

2. Teorigenomgång 
Banker i ett banksystem har fyra viktiga funktioner definierade av Fre-

ixas & Rochet (2008). Dessa funktioner är (i) tillhandahållande av likvi-

ditet och upprätthållande av ett betalningssystem, (ii) kundanpassning 

av tillgångar, såsom transaktionsstorleksanpassning och tidshorisonts-

anpassning,5 (iii) riskhantering, (iiii) informationsanalys och övervak-

ning av låntagare. Dessa funktioner visar att banker agerar mellanhän-

der och nav vid ekonomiska transaktioner, vilket minskar transak-

tionskostnader för de inblandade parterna. I sin verksamhet som mel-

lanhand utsätter sig banken för två typer av risk, kreditrisk och mark-

nadsrisk. Kreditrisk är risk som härrör från bankens utlåning. Kredit-

risk föreligger om låntagaren inte kan betala tillbaka sitt lån till banken; 

detta försöker banken minimera med hjälp av säkerheter från låntagar-

na. Den andra risken är marknadsrisk. Banken använder sig av pen-

ningmarknaden för att kortsiktigt låna ut och låna in kapital med avsikt 

att täcka temporära obalanser i sin låneportfölj. Om marknadsräntan 

förändras ofördelaktigt för banken riskerar den att förlora pengar. Ban-

ken försöker minimera sina risker bland annat genom övervakning och 

analys av marknader.  

                                                        
5 Banken anpassar tillgångar efter kundernas behov. En kund med stora lånebehov 
finner det enklare att låna stora summor av en bank än att låna från flera mindre lån-
givare. Vidare anpassar banken tillgångar beroende på kundernas placeringshorisont. 
En låntagare med lång placeringshorisont finner det dyrt att låna från långivare med 
kortare placeringshorisont. Banken erbjuder därför en lösning till detta problem.  



5 
 

En banks räntemarginal är skillnaden mellan dess inlåningsränta och 

utlåningsränta. Marginalen är bankens avgift för att agera mellanhand 

vid transaktioner. Att analysera räntemarginaler ger förståelse för ban-

kens kostnader och vad som påverkar storleken på bankens avgifter. 

Bruttoräntemarginaler för ett lands banker som redovisas i Tabell 5 (se 

sid. 21) är resultatet av bankernas vilja att minimera sina risker samti-

digt som den försöker maximera sin förmögenhet. 

2.1 Ho & Saunders (1981) modell 
Ho & Saunders (1981) presenterar en modell (eng. dealership model) 

som förklarar storleken på en banks räntemarginal. Författarna antar 

att banken strävar efter att maximera sin förmögenhet, vidare antar 

författarna att banken är en prissättare på marknaden, i motsats till en 

pristagare, vilket innebär att banken kan påverka marknaden med sina 

priser. Författarna antar att banken skapar en marknad för kapital ge-

nom att låna in överskottskapital och låna ut samma kapital till de som 

efterfrågar. Det utlånade kapitalet byts mot illikvida tillgångar så som 

lånebrev och pantbrev. Antagandet att banken agerar som en mellan-

hand för att allokera kapital innebär att banken utsätter sig för en 

marknadsrisk. Risken gör sig gällande om bankens låneportfölj på nå-

got sätt är obalanserad, antingen genom att banken lånat ut mer än vad 

den lånat in eller att banken lånat in mer än vad den lånat ut. Denna 

risk försöker banken minimera genom att reglera nivåerna på sina inlå-

ningspriser och utlåningspriser. 

I härledningen av modellen gör författarna vissa antaganden och bort-

ser från handläggningskostnader samt att kreditrisk inte föreligger; vi-

dare antas att alla transaktioner     mellan banken och bankens kun-

der har samma storlek samt att banken genomför varje transaktion 

kunderna vill göra. Modellen ställs upp i en beslutsperiod som antas 

vara kort och där banken förväntas eftersträva att maximera sin förmö-

genhet till så liten risk som möjligt i slutet av beslutsperioden. En banks 

förmögenhet består av ett flertal komponenter som definieras på föl-

jande sätt:  
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                (1) 

där   är bankens totala förmögenhet,     är dess initiala basförmögen-

het som investeras i en diversifierad portfölj. Basförmögenheten består 

bland annat av bankens egna kapital. Bankens nettokreditsaldo      är 

differensen mellan bankens utlåning     och inlåning             . 

Den sista termen i ekvationen visar bankens saldo på den korta pen-

ningmarknaden    , vilket är differensen mellan dess lån      på den 

korta penningmarknaden och utlåning      på den korta penningmark-

naden. Den korta penningmarknaden definieras som interbankmark-

naden, kortsiktiga lån till centralbanken och annan kortsiktig penning-

utlåning. Banken använder sig av den korta penningmarknaden för att 

överbrygga eventuella obalanser i sin utlåning respektive inlåning, till 

exempel om banken har ett överskott av utlåningsförfrågningar finan-

sieras dessa med hjälp av lån från den korta penningmarknaden, om-

vänt gäller om bankens inlåning överskrider dess utlåning; vilket leder 

till att överskottskapital placeras på den korta penningmarknaden. 

Bankens positioner på den korta penningmarknaden antas av författar-

na att förfalla i slutet av beslutsperioden.  

Vid en omatchad utlåningstransaktion     sker ett antal förändringar i 

bankens förmögenhetsportfölj. Bankens nettokreditsaldo ökar med 

transaktionsstorleken (          samtidigt som dess position på den 

korta penningmarknaden     minskar med nästan hela transaktions-

storleken då den lånar pengar på den korta penningmarknaden för att 

finansiera utlåningstransaktionen            . Anledningen till 

att bankens position inte förändras med hela transaktionsstorleken är 

att banken tar ut en avgift      för sin tjänst som mellanhand. En omat-

chad insättningstransaktion     leder till en minskning av bankens net-

tokreditsaldo med transaktionsstorleken            och bankens po-

sition på den korta penningmarknaden ökar då banken placerar peng-

arna på penningmarknaden          . Banken tar även här ut en 

avgift      för sin tjänst som mellanhand. I slutet av beslutsperioden är 

bankens förmögenhet återigen summan av dess förmögenhetskompo-
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nenter, dessa har förändrats under beslutsperioden och bankens nya 

förmögenhet skrivs som: 

                (2) 

där  

                       (3) 

                        (4) 

                (5) 

där   ,   , och   antas vara den förväntade avkastningen på bankens 

basförmögenhet, den förväntade avkastningen på nettokreditstocken 

och den förväntade avkastningen på dess korta penningmarknadsposi-

tion. Författarna använder även två slumpvariabler      och      som på-

verkar den förväntade förmögenhetsutvecklingen. Dessa slumpvariab-

ler antas vara normalfördelade med ett väntevärde kring noll. Med des-

sa slumpvariabler visar författarna att andra faktorer än de som explicit 

nämnts kan påverka bankens förmögenhetsutveckling. 

Då banken antas vara en prissättare på marknaden och bestämmer pri-

ser på både sin inlåning och utlåning, vilket innebär att banken kan 

kontrollera de förväntade kvantiteterna av inlåning och utlåning under 

beslutsperioden. Ett lågt inlåningspris antas leda till en förväntad hög 

kvantitet av inlåningstransaktioner under beslutsperioden. Bankens 

priser definieras som:  

              (6) 

              (7) 

där    är priset på inlåning för bankens kunder och    är priset på utlå-

ning för bankens kunder. Termen   speglar bankens uppfattade pris på 

kapital. Termerna   och   är bankens avgifter för att den agerar mel-

lanhand vid transaktioner. Översätts denna notation till in- och utlå-
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ningsräntor är ett högt inlåningspris lika med en låg inlåningsränta och 

ett lågt utlåningspris är en hög utlåningsränta. Detta innebär att banken 

förväntar sig större inlåningskvantiteter om den höjer sin inlåningsrän-

ta. På samma sätt förväntar sig banken lägre utlåningskvantiteter om 

den höjer sin utlåningsränta. Författarna antar att ut- och inlåningspri-

serna sätts i början av beslutsperioden och är statiska under hela be-

slutsperioden. Bankens räntemarginal     är skillnaden mellan utlå-

ningsräntan och inlåningsräntan        .  

Som visats kontrollerar banken de förväntade kvantiteterna av inlåning 

och utlåning med hjälp av sina priser. Vad den däremot inte kan kon-

trollera är exakt när i beslutsperioden bankens enskilda kunder beslu-

tar att genomföra transaktioner då dessa agerar oberoende av var-

andra. Denna problematik tar författarna i beaktande genom följande 

samband: 

               (8) 

               (9) 

där    och    är det förväntade antalet händelser i beslutsperioden. En-

heten   har en negativ lutning och representerar kundernas respons på 

avgifterna   och  . Som ekvationerna (8) och (9) visar antar författarna 

att det förväntade antalet händelser är ett negativt linjärt samband där 

lutningskoefficienten   visar priselasticiteten hos bankens kunder. Om 

bankens förväntade antal händelser inte påverkas nämnvärt av de satta 

priserna     och     visar det att banken agerar på en oelastisk mark-

nad. Därför antas ekvation (8) och (9) spegla den marknadsstruktur 

som banken verkar inom. Är bankens kunder okänsliga för prisföränd-

ringar tyder det på att marknaden inte är konkurrensutsatt.  

I bankens roll som mellanhand utsätter den sig för två typer av risk, den 

ena är kreditrisken som bortses från i denna modell, den andra risken 

är marknadsrisken. Marknadsrisken uppkommer hos banken på grund 

av deras roll som prissättare på marknaden. Om bankens priser är oba-
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lanserade kommer banken att antingen låna in för mycket eller låna ut 

för mycket. Vidare visar författarna att storleken på avgifterna   och   

påverkar de förväntade antalet transaktioner under beslutsperioden. 

Som tidigare presenterats löses sådana obalanser på den korta pen-

ningmarknaden där banken antingen kan låna in eller låna ut kapital 

beroende på vilket överskott banken har. Risk föreligger om banken 

inte kan förutse räntefluktuationer på penningmarknaden. Banken kan 

till exempel ha lånat in kapital till inlåningsräntan    som den sen inte 

kan matcha mot någon utlåning. Överskottskapitalet placeras på den 

korta penningmarknaden till marknadsräntan  . När bankens position 

på den korta penningmarknaden förfaller måste den omplacera kapita-

let på marknaden till gällande marknadsränta. Bankens risk finns vid 

detta omplaceringstillfälle, då marknadsräntan kan ha förändrats på ett 

för banken ofördelaktigt sätt. Denna risk vill banken i största mån mi-

nimera, vilket den gör med hjälp av sina priser. Bankens räntemarginal 

        visar den marginal som banken har på sina priser för att 

skydda sig mot marknadsrisk. 

Den modell som Ho & Saunders (1981) härleder fram ur dessa anta-

ganden är en modell som minimerar bankens marknadsrisk samtidigt 

som den maximerar bankens förmögenhet. Modellen lyder: 

  
 

 
    

          (10) 

där kvoten 
 

 
 representerar marknadsstrukturen som banken verkar 

inom. Som tidigare visats är   och   förklarande variabler för antalet 

förväntade inlåningstransaktioner och utlåningstransaktioner. Dessa 

berodde på kundernas priselasticitet och har därför stor inverkan på 

modellen. En marknad präglad av stor konkurrens medför att kunderna 

är mer priselastiska där   är stort, vilket minskar bankens räntemargi-

nal då den måste konkurrera om kunderna med priset. Detta är ganska 

logiskt då kunder som har möjlighet att byta bank på en konkurrensut-

satt marknad kommer att byta till den bank med lägst priser. Kvoten 
 

 
 

visar även att oavsett graden av konkurrens på en marknad kommer en 
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räntemarginal att finnas då det är bankens sätt att ta betalt för sin tjänst 

som mellanhand och den risk som detta innebär. Den andra termen i 

ekvationens högerled visar att räntemarginalen även beror på graden 

av riskaversion     hos banken, en bank som har en hög grad av risk-

aversion     kommer vilja ha högre räntemarginaler då den vill ha be-

talt av sina kunder för den marknadsrisk som banken utsätts för. Att 

räntevolatiliteten på marknadsräntorna (  
   är en del av räntemargina-

len visar att banken föredrar marknadsräntor som inte är volatila. Som 

tidigare nämnts är bankens risk lokaliserad vid omplaceringstillfället på 

den korta penningmarknaden. Förändras marknadsräntan ofta och 

mycket ökar osäkerheten hos banken om vilken ränta som kommer att 

gälla vid omplaceringstillfället. Den risk som volatila marknadsräntor 

innebär vill banken ha betalt för, vilket betyder en större räntemargi-

nal. Transaktionsstorleken     påverkar även den räntemarginalen, om 

banken tar emot stora transaktioner som ska placeras på marknaden 

ökar bankens risker i absoluta tal då förlusterna riskerar att bli större 

för banken vid stora transaktioner än vid mindre transaktioner. 

Ho & Saunders (1981) påpekar att en banks räntemarginal påverkas av 

flera andra faktorer som inte tas i beaktande i den härledda modellen. 

Dessa faktorer är till exempel lagstiftningen i ett land eller kreditrisk. 

Ho & Saunders (1981) antar att de observerade bruttoräntemargina-

lerna (se Tabell 5 på sid. 21) är summan av dessa faktorer och den rena 

räntemarginalen. Ett flertal artiklar har undersökt vilka faktorer som 

påverkar bankernas räntemarginal. Ho & Saunders (1981) undersöker 

de implicita räntebetalningarna6, kreditförluster och bankkapital. Dra-

kos (2003) undersöker bankens likviditet, risken för konkurs, ränteni-

vårisk och bankens hävstång, vilket är ett mått på bankens utlåning mot 

dess eget kapital. Saunders & Schumacher (2000) undersöker de impli-

cita räntebetalningarna, bankens kapitaltäckningskvot och kostnaden 

för att hålla reserver hos centralbanken, vilket är lagstiftat i vissa länder 

och då bland annat i euroområdet. Brock & Suarez (2000) undersöker 

                                                        
6 Implicit ränta är en ränta som inte syns och tar sig oftast i uttryck som rabatter på 
banktjänster såsom rådgivning.   
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rörelsekostnader, kreditförluster, bankens kapitaltäckningskvot och 

likviditet.  

Denna uppsats tar två faktorer i beaktande, nämligen den implicita rän-

tesatsen och bankens kapitaltäckningskvot. En implicit ränta är en rän-

ta som inte syns och som betalas ut till bankens kunder. En implicit rän-

ta innebär att banken inte tar fullt betalt för sina tjänster eller för sin 

kvalitet på tjänster, vilket kan vara rabatt på kreditkortsavgifter, gratis 

rådgivning eller support. Att banker erbjuder vissa tjänster till under-

pris är ett sätt för banker att konkurrera om inlåningskunder istället för 

att erbjuda kunderna en högre explicit ränta     . I vissa fall beror det 

på att lagstiftningen begränsar bankernas möjligheter att konkurrera 

med hjälp av den explicita räntan (VanHoose, 1988). Ho & Saunders 

(1981) anser att den implicita räntan är en del av bankens ränteutgif-

ter, alltså en utgift som banken betalar till sina inlåningskunder. Med 

detta antagande är bankens redovisade räntekostnader felaktiga då 

banken betalar sina inlåningskunder ett högre pris än den redovisade 

räntekostnaden. Den högre kostnaden kompenseras genom större mar-

ginaler, antingen genom lägre inlåningsräntor eller högre utlåningsrän-

tor. Den andra faktorn som denna uppsats tar i beaktande är bankens 

kapitaltäckningskvot. En kapitaltäckningskvot är ett mått på bankens 

reservkapital i förhållande till bankens totala kapital. Att en bank har 

reservkapital är ett sätt för banken att skapa en buffert mot eventuella 

chocker, till exempel förväntade och oförväntade kreditförluster. Ban-

ker lyder även under nationella - och internationella regelverk som an-

ger miniminivåer för bankens kapitaltäckningskvot som banken måste 

uppfylla. För banken innebär detta reservkapital en kostnad då detta 

kapital inte får användas till inkomstbringande utlåning. Dessa kostna-

der kompenserar banken genom en större räntemarginal (Saunders & 

Schumacher, 2000). 
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3. Datamaterial och databehandling  
Datasetet sträcker sig från 2001 till 2011 och baseras på publicerade 

årsrapporter från enskilda banker i de utvalda länderna. Data för ban-

ker verksamma i Norge och Danmark är hämtad från databasen Thoms-

son Reuters Datastream medan data för Sverige är levererad från stati-

stikavdelningen på Finansinspektionen; de marknadsräntor som an-

vänds i analysen är hämtade från Datastream. I dataseten är 18 norska 

banker, 28 danska banker och 121 svenska banker representerade, Bi-

laga 2 är en lista över de representerade bankerna. Dataseten bedöms 

som tillförlitliga då de är dels levererade från en ansedd forskningsda-

tabas och dels från en myndighet vars syfte är att övervaka banksek-

torn i Sverige. De levererade dataseten var inte kompletta då vissa da-

takategorier inte var redovisade för samtliga banker i dataseten. Det 

varierade bankerna emellan vilka datakategorier som saknades men 

störst bortfall hade bankernas redovisade Tier 2-kapital, totala intäkter 

och totala kostnader. I de fall då data inte var komplett för en enskild 

bank under ett enskilt år diskvalificerades banken från undersökningen 

det drabbade året. I Tabell 2-4 (se sid. 18-20), som redovisar resultaten 

från det första stegets regressionsanalyser, redovisas hur många ban-

ker som deltog i varje undersökning. Dataseten över Norge är Danmark 

är små och täcker endast in cirka 13 % av de verksamma bankerna i 

länderna, medan datasetet över Sverige täcker in 86 % av de svenska 

bankerna. Då datasetet över Norge och Danmark är litet minskar un-

dersökningens reliabilitet.   

I levererad data var datakategorierna ränteintäkter, räntekostnader, to-

tala intäkter, totala kostnader, totala tillgångar, Tier 1-kapital och Tier 

2-kapital redovisade för varje enskild bank. Data är på årsbasis och vi-

sar rörelsens verksamhet under verksamhetsåret medan balansposter-

na (Tier 1-kapital, Tier 2-kapital och totala tillgångar) är redovisat per 

den sista december för varje år. Att använda balansposter redovisade 

per den sista december innebär att temporära förändringar i balans-

räkningen under verksamhetsåret inte tas i beaktande, vilket är något 

som kan påverka räntemarginalen; detta gäller främst för beräkningen 
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av faktorn kapitaltäckningskvot. Ett problem vid datainsamlingen var 

de nya kapitaltäckningsreglerna som trädde i kraft 2007. Från och med 

2007 var bankerna tvungna att redovisa sitt kapitaltäckningskapital 

uppdelat på Tier 1-kapital och Tier 2-kapital. Detta ställde till med pro-

blem vid dataleveransen från svenska Finansinspektionen då de levere-

rade uppgifterna var uppdelat på Tier 1-kapital och Tier 2-kapital. Detta 

innebar att i levererad data fanns inte tillgång till bankernas hela kapi-

taltäckningskapital. Några svenska banker kontrollerades för att under-

söka om denna brist i datasetet ledde till stora fel vid beräkning av ka-

pitaltäckningskvoten. Då detta inte verkade vara fallet godkändes data-

setet för att användas vid analyser. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

de svenska kapitaltäckningskvoterna fram till 2007 förmodligen är för 

små och speglar inte sanningen till fullo. För datasetet hämtat ur Data-

stream var bankernas kapitaltäckningskapital innan 2007 redan uppde-

lat i Tier 1-kapital och Tier 2-kapital, vilket visar på fördelarna med att 

använda en professionell forskningsdatabas. De data som används har 

hög validitet så när som på kapitaltäckningskapitalet för Sverige under 

perioden 2001- 2007. 

I analysen används två marknadsräntor med olika löptid för varje land. 

Räntorna som används är dels en landsspecifik tre månaders inter-

bankränta och dels en landsspecifik tolv månaders interbankränta. Rän-

tenoteringar för varje dag hämtades och ur materialet beräknades se-

dan variansen per kalenderår. I Bilaga 1 redovisas vilka räntor som an-

vändes. Saunders & Schumacher (2000) använder samma löptid på rän-

torna i deras analys av räntemarginaler i utvecklade länder. Bankerna i 

undersökningen har dock efter finanskrisen till viss del börjat använda 

sig av räntor med längre löptid, vilket kan innebära att de valda räntor-

na möjligtvis inte är valida för hela tidsperioden i analysen.  

I analysen kommer måtten bankernas bruttoräntemarginal, bankernas 

kapitaltäckningskvot, bankernas implicita räntesats och marknadsrän-

tevolatiliteten att användas. Dessa data fanns inte i de levererade data-

seten utan beräknades fram. Bankernas bruttoräntemarginal     be-
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räknades fram genom att bankens räntenetto, alltså differensen mellan 

bankens ränteintäkter och räntekostnader, dividerades med bankens 

totala tillgångar. Kapitaltäckningskvoten beräknades genom att sum-

man av bankens Tier 1-kapital och Tier 2-kapital dividerades med ban-

kens totala tillgångar. Bankens implicita räntesats beräknas genom att 

differensen mellan bankens totala kostnader, vilka var kostnader som 

inte härrör från räntor, och bankens icke räntedrivna intäkter divideras 

med bankens totala tillgångar (se Tabell 1). Detta sätt att beräkna brut-

toräntemarginalen, kapitaltäckningskvoten och den implicita räntan 

används i ett flertal uppsatser (Ho & Saunders, 1981; Saunders & 

Schumacher, 2000), vilket jag anser gör dessa mått valida. Den årliga 

marknadsräntevolatiliteten    
   (se Figur 1 och Figur 2 på sid. 15) be-

stämdes genom att variansen av respektive marknadsränta beräknades 

utifrån dagsnoteringar hämtade från Datastream. 

Implicit ränta=(operativa kostnader - icke räntedrivna intäkter)/totala tillgångar 

Källa: Datastream & Finansinspektionen (2012) 

 

 

 

Tabell 1: Implicit ränta i %     

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Norge Medelvärde 6,834% 6,619% 5,029% 2,799% 2,477% 2,983% 

N=18 Standardavvikelse 0,826% 0,679% 0,465% 0,376% 0,506% 0,547% 

Danmark Medelvärde 5,906% 4,873% 3,425% 3,125% 2,448% 2,426% 

N=28 Standardavvikelse 1,256% 0,793% 0,899% 0,718% 0,734% 0,926% 

Sverige Medelvärde 2,306% 2,185% 1,715% 1,477% 1,214% 0,823% 

N=125 Standardavvikelse 3,59 1,07% 1,54% 1,57% 1,26% 1,36% 

  2007 2008 2009 2010 2011  

Norge Medelvärde 4,297% 6,188% 3,624% 3,091% 3,361%  

N=18 Standardavvikelse 0,603% 1,303% 0,804% 0,709% 0,663%  

Danmark Medelvärde 3,689% 5,942% 5,227% 3,969% 4,822%  

N=28 Standardavvikelse 1,025% 1,382% 1,82% 1,317% 1,672%  

Sverige Medelvärde 0,829% 1,277% 0,685% 0,923% 0,999%  

N=125 Standardavvikelse 1,03% 0,98% 1,14% 1,11% 1,56%  
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Figur 1.  

Volatiliteten på de landsspecifika korta marknadsräntorna 2001-2011. Vertikal axel visar variansen. Källa: 

Datastream  

Figur 2.  

Volatiliteten på de långa landsspecifika marknadsräntorna 2001-2011. Vertikal axel visar variansen. Källa: 
Datastream  

4. Metod 
Ho & Saunders (1981) finner att bankernas bruttoräntemarginal     

påverkas av fler faktorer än de faktorer som deras modell tar hänsyn 

till. Analysen använder sig av data från enskilda banker och utifrån des-

sa data redovisas resultaten för varje land. För att analysera den rena 

räntemarginalen används en två-stegsmetod. I det första steget kontrol-

leras de observerade bruttoräntemarginalerna mot ett antal faktorer. 

Med denna första analys kan bankernas bruttoräntemarginal brytas 

upp i räntepåverkandefaktorer och den rena räntemarginalen, vilket 

skapar underlag för att undersöka den rena räntemarginalen i Ho & 

Saunders (1981) modell, i denna undersökning ekvation (10). I det 
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andra steget sker en empirisk anpassning av Ho & Saunders (1981) 

modell som härleddes fram i tidigare avsnitt. Resultatet av denna ana-

lys innebär att ett flertal slutsatser kan dras om det aktuella landet och 

dess banksystem. Resultaten kommer visa hur landets marknadsstruk-

tur påverkar den rena räntemarginalen, vidare visar resultaten graden 

av riskaversion inom landets banksystem. Resultaten visar även ban-

kernas reaktion på volatila marknadsräntor samt transaktionsstorle-

kens påverkan på den rena räntemarginalen. Denna metodik har flera 

andra författare använt sig av, bland annat Saunders & Schumacher 

(2000) samt López-Espinosa, Moreno & Pérez de Garcia (2011). 

Det första steget är en multipel regressionsanalys där de antagna frik-

tionerna ställs upp i analysen som de förklarande variablerna. Den be-

roende variabeln är bankens observerade bruttoräntemarginal    . Re-

gressionsmodellen ser ut som följer: 

                                (11) 

där      är bruttoräntemarginalen för den enskilda banken   i land   i 

tidsperiod  . Interceptet       representerar den rena räntemarginalen 

för land   i tidsperiod   som härleds fram i ekvation (10). Nästa term i 

ekvationens högerled          representerar den implicita räntesatsen 

och dess påverkan på bruttoräntemarginalen för bank   i land   i tids-

period  . Termen därefter          visar kapitaltäckningskvotens påver-

kan på bruttoräntemarginalen för bank   i land   i tidsperiod  . Slutligen 

finns en residual        som representerar alla andra friktioner som inte 

specifikt tas i beaktande. I denna regressionsanalys belyses dels de oli-

ka friktionernas betydelse för bruttoräntemarginalen men även storle-

ken på den rena räntemarginalen. Undersökningen är upplagd så att 

varje land och år analyseras var för sig, vilket innebär att undersök-

ningen genererar 33 enskilda resultat, en regressionsanalys för varje år 

och land. 

I det andra steget av analysen är den rena räntemarginalen den bero-

ende variabeln. Denna beräknades i det första steget av analysen. De 
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förklarande variablerna ska enligt ekvation (10) vara marknadsstruk-

tur, graden av riskaversion, räntevolatilitet och transaktionsstorleken. 

Saunders & Schumacher (2000) menar att på grund av svårigheter med 

att uppskatta graden av riskaversion och transaktionsstorleken kan 

dessa bortses från i analysen. Den uppställda regressionsmodellen visar 

den landsspecifika marknadsstrukturen och på räntevolatilitetens på-

verkan på den rena räntemarginalen:  

                       
        

         (12) 

där     är en tidsserie               av rena räntemarginaler för 

de tre deltagande länderna                               som 

beräknades fram i det första steget av analysen. Nästa term      visar 

marknadsstrukturen i baslandet, vilket är Sverige i denna undersök-

ning. För att testa de enskilda ländernas marknadsstruktur införs 

landsspecifika dummyvariabler där    är dummyvariabeln för Norge 

och    är dummyvariabeln för Danmark. Marknadsräntans volatilitet 

och dess effekt på räntemarginalen testas med två räntor där     
  är de 

landsspecifika korta marknadsräntornas volatilitet och     
  är de lands-

specifika långa marknadsräntornas volatilitet. Avslutningsvis är     en 

residual. Med denna uppställning visar analysen om skillnader förelig-

ger i de enskilda ländernas marknadsstruktur och hur bankerna i de 

deltagande länderna reagerar på svängningar på räntemarknaden. Un-

dersökningen använder 5 % -nivån som gräns för att förkasta nollhypo-

teser. Nollhypoteserna antar att resultaten inte är särskiljda från noll. 

Detta innebär att resultaten kommer att ses som signifikanta och skiljda 

från noll om de beräknade p-värdena understiger 0,05.  
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  (ränteintäkter-räntekostnader)/totala tillgångar 
Implicit ränta=(operativa kostnader - icke räntedrivna intäkter)/totala tillgångar 
Kapitaltäckning= (Tier 1-kapital+Tier 2-kapital)/totala tillgångar  
(*** Signifikant på 1 % -nivån) 
(** Signifikant på 5 % -nivån) 
  

Tabell 2: OLS regression. Beroende variabel: Bruttoräntemarginal ( ) 

Norge 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Intercept -0,0019 -0,0115 0,0018 0,0069 0,0122 0,0080 0,0054 0,0069 0,0122 0,0081 0,0114 
** 

p-värde 0,8560 0,3760 0,9090 0,1420 0,1400 0,0860 0,2840 0,1420 0,1400 0,0860 0,0170 
Implicit ränta 0,0202 0,3465 

** 
0,1969 0,0209 0,1656 -0,0089 0,1503 0,0209 0,1656 -0,0089 0,1714 

p-värde 0,1070 0,0490 0,3800 0,8810 0,6110 0,9500 0,1460 0,8810 0,6110 0,9500 0,1100 
Kapitaltäckning 0,1551 

** 
0,1571 

*** 
0,1399 0,1355 

*** 
0,0548 0,1189 

** 
0,0630 0,1355 

*** 
0,0548 0,1189 

** 
-0,0273 

p-värde 0,0120 0,0090 0,1210 0,0060 0,5090 0,0170 0,1760 0,0060 0,5090 0,0170 0,3180 
R2 0,573 0,521 0,350 0,447 0,118 0,384 0,308 0,447 0,118 0,384 0,358 
N 11 14 15 16 17 17 17 18 18 18 11 
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  (ränteintäkter-räntekostnader)/totala tillgångar 
Implicit ränta=(operativa kostnader - icke räntedrivna intäkter)/totala tillgångar 
Kapitaltäckning= (Tier 1-kapital+Tier 2-kapital)/totala tillgångar  
(*** Signifikant på 1 % -nivån) 
(** Signifikant på 5 % -nivån) 
 
 
 
 
 

Tabell 3: OLS regression. Beroende variabel: Bruttoräntemarginal ( ) 

Danmark 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Intercept -0,0158 -0,0238 0,0035 -0,0007 -0,0007 -0,0007 0,0003 0,0004 0,0074 0,0138 

** 
0,0124 
** 

p-värde 0,3050 0,0710 0,7410 0,9440 0,9130 0,9050 0,9480 0,9430 0,1560 0,0190 0,0270 
Implicit ränta 0,6469 

*** 
0,9917 
*** 

0,5115 
** 

0,6928 
*** 

0,5191 
*** 

0,3849 
*** 

0,2418
** 

0,3085 
** 

0,2994 
** 

0,1573 0,1818 
** 

p-värde 0,0090 0,0000 0,0290 0,0090 0,0070 0,0080 0,0340 0,0010 0,0010 0,1270 0,0370 
Kapitaltäckning 0,1584 

*** 
0,0135 
*** 

0,1342 
*** 

0,1199 
*** 

0,1674 
*** 

0,1725 
*** 

0,1633
*** 

0,1088 
*** 

0,0947 
*** 

0,0954 
*** 

0,0965 
*** 

p-värde 0,0050 0,0010 0,0020 0,0030 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0020 
R2 0,627 0,71 0,479 0,510 0,593 0,596 0,671 0,682 0,607 0,395 0,438 

N 14 16 19 20 26 27 28 28 28 28 28 
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  (ränteintäkter-räntekostnader)/totala tillgångar 
Implicit ränta=(operativa kostnader - icke räntedrivna intäkter)/totala tillgångar 
Kapitaltäckning= (Tier 1-kapital+Tier 2-kapital)/totala tillgångar  
(*** Signifikant på 1 % -nivån) 
(** Signifikant på 5 % -nivån) 

 

 

Tabell 4: OLS regression. Beroende variabel: Bruttoräntemarginal ( ) 

Sverige 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Intercept 0,0301 
*** 

0,0056 0,0032 0,0093 
*** 

0,0120 
*** 

0,0106 
*** 

0,0137 
*** 

0,0141 
*** 

0,0061 
** 

0,0427 0,0252 

p-värde 0,000 0,095 0,320 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,092 0,252 
Implicit ränta 0,0432 0,5013 

*** 
0,7635 

*** 
0,6702 

*** 
0,6716 

*** 
0,6258 

*** 
0,6887 

*** 
0,2320 

** 
0,2667 

*** 
0,3328 

*** 
0,1427 

p-värde 0,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,001 0,000 0,059 
Kapitaltäckning 0,0254 

*** 
0,1231 

*** 
0,1097 

*** 
0,0780 

*** 
0,0527 

** 
0,0695 

*** 
0,0334 0,0613 

*** 
0,0954 

*** 
0,0937 

*** 
0,1501 

*** 
p-värde 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,001 0,056 0,008 0,000 0,000 0,000 

R2 0,716 0,414 0,523 0,457 0,382 0,502 0,384 0,154 0,311 0,377 0,678 

N 115 113 113 114 109 107 102 89 88 83 82 
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5. Resultat 
Bruttoräntemarginalerna, som redovisas i Tabell 5, visar att Danmark 

följt av Sverige har de största bruttoräntemarginalerna, lägst bruttorän-

temarginaler har Norge. Standardavvikelserna för varje land visar hur 

likriktad landets bankmarknad är. I Norge var standardavvikelserna 

lägst av de undersökta länderna och har sjunkit under hela undersök-

ningsperioden, Sverige visade de största standardavvikelserna. I Dan-

marks fall visade resultaten för de observerade bruttoräntemarginaler-

na att standardavvikelserna minskat, vilket kan betyda att bankmark-

naden i Danmark har blivit mer likriktad. Undersökningen visar även 

att bruttoräntemarginalerna har över hela tidsperioden och för alla un-

dersökta länder minskat eller varit på en lägre nivå än vid undersök-

ningsstarten. Den implicita räntesatsens nivå (se Tabell 1) visar att 

Norge hade den högsta implicita räntesatsen, vilket betyder att norska 

banker bjuder sina kunder på fler tjänster än sina grannländer. Norge 

uppvisar även de lägsta standardavvikelserna. Den lägsta implicita rän-

tesatsen hade Sverige, vilket tyder på att svenska banker bjuder sina 

kunder på tjänster i mindre utsträckning än de andra deltagande län-

derna. En intressant iakttagelse är att Norge som hade höga implicita 

räntsatser hade låga bruttoräntemarginaler. 

Tabell 5: Bruttoräntemarginal     i Norden 2001-2011  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Norge Medelvärde 2,611% 2,525% 2,438% 2,231% 1,999% 1,824% 

 Standardavvikelse 0,42% 0,37% 0,%35 0,36% 0,33% 0,33% 

Danmark Medelvärde 4,798% 4,463% 4,192% 3,967% 3,550% 3,269% 

 Standardavvikelse 1,24% 1,14% 0,97% 0,97% 0,91% 0,93% 

Sverige Medelvärde 3,646% 3,339% 3,183% 3,026% 2,748% 2,507% 

 Standardavvikelse 2,29% 1,02% 1,33% 1,38% 1,39% 1,26% 

  2007 2008 2009 2010 2011  

Norge Medelvärde 1,780% 1,770% 1,680% 1,607% 1,521%  

 Standardavvikelse 0,34% 0,38% 0,32% 0,28% 0,22%  

Danmark Medelvärde 3,160% 3,348% 3,663% 3,291% 3,417%  

 Standardavvikelse 0,95% 1,02% 0,89% 0,84% 0,91%  

Sverige Medelvärde 2,415% 3,011% 2,028% 1,991% 2,520%  

 Standardavvikelse 1,12% 5,45% 1,05% 1,17% 1,83%  

  (ränteintäkter-räntekostnader)/totala tillgångar 
Källa: Datastream & Finansinspektionen (2012) 
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5.1. Första stegets regression 
Tabell 2-4 visar resultaten från det första stegets regressionsanalyser 

som var en analys där bruttoräntemarginalen är den beroende varia-

beln och den implicita räntesatsen och kapitaltäckningskvoten är de 

förklarande variablerna. Interceptet antas vara den rena räntemargina-

len    . För Norge (se tabell 2) visar undersökningen att den rena rän-

temarginalen har pendlat en del, från ett negativt värde 2001 och 2002 

till positiva värden därefter. Dock är resultaten inte signifikanta på 5 % 

-nivån förutom för 2011 som visar att den rena räntemarginalen var 1,1 

% -enheter. Samma problem gäller för den implicita räntesatsen som 

även den pendlat i betydelse men där det enda signifikanta resultatet 

på 5 % -nivån är för 2002, där visar undersökningen att den implicita 

räntesatsen påverkar bankens bruttoräntemarginal med 0,345 % -

enheter. Undersökningen visar även att bankernas kapitaltäcknings-

kvot har positiv inverkan på bruttoräntemarginalen. Undersökningen 

gav signifikanta resultat för åren 2001, 2002, 2004, 2006, 2008 och 

2010. Resultaten för Norge visar att förekomsten av kapitalbuffertar le-

der till större bruttoräntemarginaler. Däremot visar resultaten att infö-

randet av nya kapitaltäckningsregler 2007 inte ledde till att kapital-

täckningskvotens betydelse för bruttoräntemarginalen har ökat eller 

minskat. I Norges fall påverkar kapitaltäckningskvoten bruttoränte-

marginalen med mellan 0,11 % - och 0,16 % -enheter. Modellernas för-

klaringsgrad är varierande från de sämst förklarande modellerna för 

åren 2005 och 2009, med en förklaringsgrad på 0,118, till den bäst för-

klarade modellen för 2001, med en förklaringsgrad på 0,573.  

De genomförda undersökningarna för det danska banksystemet (se Ta-

bell 3) visar att den rena räntemarginalen förändrats från negativa vär-

den i början och i mitten av undersökningsperioden till svagt positiva 

värden i slutet av undersökningsperioden. Det är svårt att dra några 

slutsatser kring dessa resultat då de enda signifikanta resultaten var för 

åren 2010 och 2011, där den rena räntemarginalen var ungefär 1,4 % -

enheter. Den implicita räntesatsens påverkan på bruttoräntemargina-

len är positiv men undersökningen visar att dess påverkan på brutto-
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räntemarginalen tycks ha minskat över tiden. I början av undersök-

ningsperioden påverkade den implicita räntesatsen bruttoräntemargi-

nalen med 0,65 % -enheter, detta har minskat till en förändring på 0,18 

% -enheter för 2011. Undersökningen visade signifikanta resultat för 

samtliga år förutom 2010. Kapitaltäckningskvotens betydelse för brut-

toräntemarginalen har även den positiv inverkan. Resultaten från un-

dersökningen är signifikanta för alla undersökta år och visar att kapital-

täckningskvoten påverkar bruttoräntemarginalen med mellan 0,095 % 

- och 0,17 % -enheter. En tendens tycks vara att bruttoräntemarginalen 

påverkas mindre av kapitaltäckningskvoten efter 2008. Undersökning-

ens förklaringsgrad är högre än förklaringsgraden för Norge med en 

lägsta förklaringsgrad på 0,395 för 2010.  

Undersökningen över det svenska banksystemet (se Tabell 4) visar att 

den rena räntemarginalen pendlat kring 1 % -enhet för de signifikanta 

åren 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009. Den implicita rän-

tesatsens påverkan på bruttoräntemarginalen visar på ett skifte 2008. 

Innan 2008 påverkade den implicita räntesatsen bruttoräntemargina-

len med mellan 0,5 % - och 0,76 % -enheter. Efter 2008 påverkade den 

implicita räntesatsen bruttoräntemarginalen med mellan 0,22 % - och 

0,33 % -enheter. Resultaten för den implicita räntesatsen är alla signifi-

kanta förutom för 2001 och 2011. Kapitaltäckningskvotens påverkan på 

bruttoräntemarginalen har varierat under hela undersökningsperioden. 

Intressant att notera är att i Sverige påverkar kapitaltäckningskvoten 

bruttoräntemarginalen minst av de undersökta länderna med en på-

verkan mellan 0,06 % - och 0,15 % -enheter. Förklaringsgraden varie-

rar med en lägsta förklaringsgrad på 0,154 2008 och högst är förklar-

ingsgraden 2001 med 0,716.  

5.2. Andra stegets regression 
I det andra stegets regressionsanalys användes intercepten     från för-

sta stegets regressionsanalyser. I analysen användes samtliga intercept, 

även de som inte var signifikanta. Att använda även dessa resultat är 

befogat då en obruten tidserie för alla länder är viktig för undersök-
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ningens syfte. Resultaten som presenteras i Tabell 6 visar ett par viktiga 

saker. Konstanten i regressionsanalysen är 0,016, vilket visar mark-

nadsstrukturen och hur konkurrensutsatt Sveriges bankmarknad är. 

Resultatet visar att den rena svenska räntemarginalen kommer att vara 

1,6 % om marknadsräntevolatiliteten är obefintlig. Som en jämförelse 

visar resultaten att både Norges och Danmarks bankmarknad är mer 

konkurrensutsatt än Sveriges bankmarknad. Tyvärr är inte parameter-

skattningarna för marknadsräntevolatiliteten signifikanta, vilket för-

svårar analysen då man inte kan dra några slutsatser kring dessa skatt-

ningar. Räntornas volatilitet och dess påverkan på räntemarginalen vi-

sar ändå på både oväntade och förväntade resultat. Det oväntade var att 

de långa marknadsräntornas volatilitet verkar påverka den rena rän-

temarginalen negativt. Det mer förväntade resultatet tyder på att den 

korta marknadsräntas volatilitet påverkar den rena räntemarginalen 

positivt, alltså ökad volatilitet ger större räntemarginaler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(*** Signifikant på 1 % nivån) 
(** Signifikant på 5 % nivån) 

 

Regressionsmodellen är testad för multikollinearitet, vilket visar om 

några variabler samvarierar, vilket minskar modellens trovärdighet. 

Testet visade att denna modell inte uppvisade några problem med mul-

tikollinearitet. Modellens residualer testades för autokorrelation med 

Tabell 6: Regression: Beroende variabel: Ren räntemarginal     

 Värde P-värde T-värde 

Konstant 0,01641*** 0,000 4,91 

  
  0,01084 0,409 0,84 

  
  -0,01607 0,310 -1,03 

   -0,009955** 0,037 -2,18 

   -0,015964*** 0,001 -3,57 

    

    0,339  

 F-värde 3,58  

 Durbin-Watson  1,52761  
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hjälp av Durbin-Watsons test. Autokorrelation innebär att residualerna 

är korrelerade med varandra, vilket kan tolkas som att regressionsmo-

dellen inte lyckas täcka in de samband som finns. Resultatet av Durbin-

Watsons test visar att autokorrelation inte förelåg på 5 % -nivån.  

6. Avslutande diskussion och slutsats 
Denna undersökning syftade till att undersöka Sveriges, Norges och 

Danmarks bankers räntemarginaler och vad som påverkar dessa rän-

temarginaler. Resultaten av de genomförda undersökningarna visar att 

det finns skillnader och likheter länderna emellan. Rent deskriptivt har 

alla deltagande länder upplevt sjunkande bruttoräntemarginaler under 

2000-talet. När faktorerna implicit räntesats och kapitaltäckningskvot 

togs i beaktande som förklarande variabler till bruttoräntemarginalen 

visade resultaten att den implicita räntesatsen hade större påverkan på 

bruttoräntemarginalen än kapitaltäckningskvoten, vilket gäller för 

samtliga länder och samtliga tidsperioder. Resultaten visade också att 

kapitaltäckningskvoten och den implicita räntesatsen varierade i bety-

delse mellan åren. Vid det andra stegets regressionsanalys togs det en-

skilda landets marknadsstruktur och marknadens räntevolatilitet i be-

aktande. Detta gjordes enligt en modell framtagen av Ho & Saunders 

(1981). Resultaten visar att marknadsstrukturen i Sverige medför att 

svenska banker kommer ha högre räntemarginal ceteris paribus än våra 

grannländer. Tyvärr var resultaten över räntevolatiliteten inte signifi-

kanta, vilket leder till problem vid analysen och jag vågar inte uttrycka 

några tankar kring dessa.  

Debatten i Sverige visar på brister i förståelsen för vad det är som dri-

ver och påverkar räntemarginaler, vilket denna undersökning försökt 

besvara. För att bankerna ska sänka sina räntemarginaler krävs det för-

ändringar inom flera områden. Undersökningen visar att i de deltagan-

de länderna används ett system där banken erbjuder vissa av sina 

tjänster till underpris, vilket driver upp räntemarginalerna; denna dol-

da ränta försvårar för kunder att korrekt analysera kostnader och av-
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kastning, vilket kan innebära att kunderna inte väljer den mest effektiva 

banken. För att hindra att den implicita räntesatsen används som ett 

konkurrensmedel måste det förmodligen lagstiftas bort alternativt att 

konkurrensen via de explicita räntenivåerna ökar. Den implicita räntan 

visar på problem med informationsinhämtning och informationsanalys 

för bankernas kunder. Bankernas kapitaltäckningskvot är ett hett poli-

tiskt ämne där ökade kapitaltäckningskrav på bankerna är på väg att 

genomföras i hela Europa, för att undvika kostsamma bankkollapser. 

Sådana säkerhetsåtgärder innebär att bankernas räntemarginaler 

kommer att öka. Att hitta en balans mellan banksäkerhet och höga rän-

temarginaler som bankens kunder får betala är svårt. Resultaten från 

denna undersökning kunde inte påvisa att marknadsräntevolatiliteten 

påverkade bankernas räntemarginal, men tidigare undersökningar har 

visat att volatila marknader påverkar räntemarginaler positivt. Slutli-

gen påverkar marknadsstrukturen den rena räntemarginalen. En 

marknad som är konkurrensutsatt har lägre räntemarginaler än en 

marknad som inte är konkurrensutsatt. I Sverige är fyra banker domi-

nerande på marknaden. Denna dominans kan vara orsaken till att Sve-

riges rena räntemarginal är högre än våra grannländers ceteris paribus. 

Det denna undersökning inte tog i beaktande var förändringar i mark-

nadsstrukturen över tiden. Undersökningen visar inte om den svenska 

bankmarknaden är mer en konkurrensutsatt marknad 2011 än 2001.   

Med denna undersökning som utgångspunkt finns det flera fält inom 

bankernas räntemarginaler i Norden att undersöka vidare. I denna un-

dersökning var inte Finland och Island med, vilket inte var meningen, 

utan jag var tvungen att utesluta dessa länder pågrund av avsaknad av 

data. Att undersöka hela Norden hade varit intressant då slutsatser 

kring ett euromedlemskap kanske kan dras och Islands unika banksitu-

ation i början av 2000-talet hade varit intressant att undersöka på ett 

annat plan. Denna undersökning tog två faktorer i beaktande för att 

analysera bruttoräntemarginalen, en framtida undersökning kan an-

vända fler faktorer såsom kreditförluster, redovisningsstandarder och 
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konjunkturläge för att försöka täcka in fler faktorer som påverkar ban-

kernas bruttoräntemarginal. Att endast 18 norska banker och 28 dans-

ka banker var med i undersökningen kan innebära att resultaten i un-

dersökningen inte är representativa; en liknande undersökning med ett 

utökat dataset ökar kvaliteten i resultaten. Detta ämne är så pass in-

tressant och aktuellt att framtida forskning starkt rekommenderas.     
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Bilaga 1 
 

Tabell 7 Sverige Norge Danmark 

Kort ränta Stibor 3M 

 

Nibor 3 M 

 

Cibor 3 M 

 

Lång ränta Stibor 1Y 

 

Nibor  12 M 

 

Cibor 1Y 

 

Tabell 7. Utvalda marknadsräntor vid volatilitetsberäkningar  
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Bilaga 2 
Danmark 

Danske Bank 

Jyske Bank 

Diba Bank 

Ostjysk Bank 

Skjern Bank 

Vestjysk Bank 

Sparnord Bank 

Djurslands Bank 

Hvidbjerg Bank 

Lollands Bank 

Mons Bank 

Nordfyn Bank 

Nordjyske Bank 

Norresundby Bank 

Salling Bank 

Tonder Bank 

Vestfyns Bank 

Vinderup Bank 

Vordingborg Bank 

Lan & Spar Bank 

Sydbank 

Sparbank 

Ringkjobing Landbobank 

Grönlandsbanken 

Kreditbanken 

Totalbanken 

 

 

Sparekassen Faaborg 

Svendborg Sparekasse  

Norge 

Sparebank 1SR Bank 

DNB 

Sparebank 1SMN 

Sandness Sparebank 

Sparebanken Ost  

Sparebanken vest 

Totens Sparebank 

Sparebanken 1 Busker 

Sparebanken 1 NordNorge 

Sparebanken More 

Aureskog Sparebank 

Hol Sparebank 

Melhus Sparebank 

Sparebanken Pluss 

Indre Sogn Sparebank 

Nes Prestigegjelds SPB 

Ringerike Hadeland SPB 

Voss Vecksel og landmansbank 

Sverige 

Almundsryds Sparbank 

Alskogs Sparbank 

Attmars Sparbank 

Avanza Bank AB 

Bank2 Bankaktiebolag 
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Bergslagens Sparbank AB 

Bjursås Sparbank 

Burs Pastorats Sparbank 

Carnegie Investment Bank AB 

Dalhems Sparbank 

Dalslands Sparbank 

Dexia Kommunbank AB (publ) 

EFG Bank AB (publ) 

Ekeby Sparbank 

Ekobanken medlemsbank 

Erik Penser Bankaktiebolag 

Falkenbergs Sparbank 

Fardhems Pastorats Sparbank 

Farstorps Sparbank 

Forex Bank Aktiebolag 

Frenninge Sparbank 

Fryksdalens Sparbank 

FSB Bolåndirekt Bank AB 

Färs & Frosta Sparbank AB 

GE Money Bank AB 

Glimåkra Sparbank (ombildad) 

Göteryds Sparbank 

Hishults Sparbank 

HQ Bank AB, återkallat tillstånd 

Hälsinglands Sparbank 

Häradssparbanken Mönsterås 

Högsby Sparbank 

ICA Banken AB 

IKANO Banken AB (publ) 

Ivetofta Sparbank i Bromölla 

JAK Medlemsbank 

Järvsö Sparbank 

Kinda-Ydre Sparbank 

Kräklingbo sparbank 

Kyrkhults Sparbank 

Laholms Sparbank 

Lekebergs Sparbank 

Leksands Sparbank 

Långasjö Sockens Sparbank 

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag 
(publ) 

Lönneberga Sparbank 

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank 

Markaryds sparbank 

MedMera Bank Aktiebolag 

Mjöbäcks Sparbank 

Nordea Bank AB 

Nordnet Bank AB 

Norrbärke Sparbank 

Närs sparbank 

Oden Bank AB i likv. 

OK-Q8 Bank AB 

Orusts Sparbank 

Postgirot Bank AB (publ) 

Resurs Bank Aktiebolag 

Roslagens Sparbank 

Röke Sockens Sparbank (Ombil-
dad) 

Sala Sparbank 
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SBAB Bank AB (publ) 

Sidensjö sparbank 

Skandiabanken Aktiebolag (publ) 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

Skatelövs och Västra Torsås Spar-
bank 

Skurups Sparbank 

Snapphanebygdens Sparbank 

Sparbanken 1826 

Sparbanken Alingsås 

Sparbanken Boken 

Sparbanken Finn (ombildad) 

Sparbanken Gotland 

Sparbanken Gripen 

Sparbanken Gute 

Sparbanken i Enköping 

Sparbanken i Ingelstorp 

Sparbanken i Karlshamn 

Sparbanken Lidköping AB 

Sparbanken Nord 

Sparbanken Rekarne AB 

Sparbanken Skaraborg AB 

Sparbanken Syd 

Sparbanken Tanum 

Sparbanken Tranemo 

Sparbanken Västra Mälardalen 

Sparbanken Öresund AB 

Stadshypotek Bank AB 

Swedbank AB 

Swedbank Sjuhärad AB 

Svenska Handelsbanken AB 

Söderhamns Sparbank AB 

Södra Dalarnas Sparbank 

Södra Hestra Sparbank 

Sölvesborg-Mjällby Sparbank 

Sörmlands Sparbank 

Tidaholms Sparbank 

Tjustbygdens Sparbank Bankaktie-
bolag 

Tjörns Sparbank 

Trevise Bank AB (publ) 

Tyringe Sparbank 

Ulricehamns Sparbank 

Vadstena Sparbank 

VALDEMARSVIKS SPARBANK 

Vallby Sparbank 

Varbergs Sparbank AB 

Westra Wermlands Sparbank 

Vimmerby Sparbank AB 

Vinslövs Sparbank (ombildad) 

Virserums Sparbank 

Volvofinans Bank AB 

Volvofinans Konto Bank AB 

Ydre Sparbank 

Ålandsbanken Sverige AB 

Ålems Sparbank 

ÅRYDS SPARBANK 

Åse och Viste härads Sparbank 
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Åtvidabergs Sparbank 

Älmeboda Sparbank 

Ölands Bank AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


