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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Arne Fagerström för den 

vägledning han gett oss under uppsatsens gång. Dessutom vill vi tacka de 

banktjänstemän som tagit sig tid med att svara på våra frågor vilket gett 

värdefull information till arbetet med uppsatsen.  

Malin Djurholm har varit huvudförfattare till avsnitt 3.2, 4.2 - 4.6, 4.8, 4.11 

och Malin Bergqvist-Ohlson till avsnitt 3.1, 3.3 - 3.4, 4.1, 4.7, 4.9, 4.10. Båda 

har diskuterat, granskat och redigerat varandras texter. Resterande kapitel har 

författats, granskats och redigerats gemensamt. 

 

Karlstad 2012 

Malin Djurholm och Malin Bergqvist-Ohlson
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Sammanfattning 

Författare: Malin Djurholm och Malin Bergqvist-Ohlson 

Handledare: Arne Fagerström 

Forskningsfråga: Har bankernas lönsamhet påverkats av bolånetakets 

införande?  

Bakgrund: Under år 2008 startade en finanskris som drabbade flera stora 

världsekonomier. Det ekonomiska läget gjorde att bostadspriserna minskade 

under åren 2008-2009, men började sedan öka i Sverige igen. För att undvika 

överbelåning och en bostadsbubbla i Sverige infördes bolånetaket den 1 

oktober 2010 som ett allmänt råd i syfte att motverka en osund utveckling. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om bankernas lönsamhet har 

påverkats av Finansinspektionens beslut att införa bolånetaket som innebär att 

endast 85 procent av bostadens marknadsvärde får belånas.  

 Avgränsning: Uppsatsen har begränsats till att enbart undersöka hur de fyra 

svenska storbankerna påverkats sedan bolånetaket infördes för cirka ett år 

sedan. Empiriska data i uppsatsen är insamlade under hösten år 2011 och 

innefattar i huvudsak information från åren 2010 och 2011. 

 

Metod: Uppsatsens informationsinsamling är baserad på finansiella rapporter, 

litteratur inom finansiering och företagsvärdering samt extern information 

som berör ämnet. Intervjuer har genomförts med banktjänstemän som är 

kunniga inom området. 

Resultat: Hushållen har blivit mer medvetna och försiktiga vad det gäller sin 

ekonomi men det beror troligtvis inte enbart på bolånetaket utan även på den 

oroliga världsekonomin som råder. På kort sikt har inte bankernas lönsamhet 

påverkats nämnvärt av regleringen, dels då studien visat att bolån inte utgör så 

stor del av bankernas intäkter, samt att bankerna var försiktiga och tog beslut 

utifrån kundernas betalningsförmåga även innan införandet. På längre sikt kan 

möjligtvis bolånetaket påverka bankerna, men det får framtiden utvisa. 

Sökord: Bolånetak, banker, lönsamhet, nyckeltal. 
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1. Inledning 

 
I kapitlet som följer beskrivs bakgrunden till införandet av bolånetaket, problemdiskussion 

samt uppsatsens syfte och avgränsningar. Inledningen är grunden till uppsatsens 

forskningsfråga och dess upplägg. 

 

1.1. Bakgrund 

2007 inträffade den finanskris som skapade den största recessionen sedan 

andra världskriget (Sveriges Riksbank 2011b). Orsaken till finanskrisen var en 

totalkollaps av subprime-marknaden1 i USA, vilken kom att påverka flera stora 

ekonomier runtom i världen. (Magnan och Markarian 2011) Enligt Lucas 

(2008) hade flertalet svenska banker investerat i Lehman Brothers, USA:s 

fjärde största investmentbank, vilken försattes i konkurs september 2008 

(Dagens Nyheter 2008). Detta påverkade Sverige och krisen var ett faktum 

även här. Carnegie Investment Bank AB var en av bankerna i Sverige som fick 

stora finansiella problem och för att undvika konkurs lånade Riksbanken ut 5 

miljarder kronor till banken. (E24 Näringsliv 2008) När Finansinspektionen 

återtog banklicensen från Carnegie, tog den svenska Riksgälden över stödlånen 

och svenska staten gick in som ägare i syfte att undvika en omfattande 

finansiell kris. (Riksgälden 2011a) Det ekonomiska läget gjorde att 

bostadspriserna minskade med 5 procent under åren 2008-2009, men började 

sedan öka i Sverige igen till skillnad från flera andra länder (Finocchiaro et al. 

2011). En situation med höjda bostadspriser kan leda till att bostäder blir 

upplånade till ett högre värde än vad som bostaden senare kan säljas för, då 

inträffar en så kallad bostadsbubbla. På grund av de konsekvenser som 

efterföljde finanskrisen beslutade Finansinspektionen att utvidga den årliga 

undersökningen av de svenska hushållens skuldsättning. (Finansinspektionen 

2010c) 

Undersökningen genomfördes i samarbete med Handelsbanken, SBAB, SEB, 

Swedbank, Länsförsäkringar Bank, Nordea och Skandiabanken. Resultatet 

visade att cirka 12 procent av låntagarna hade en belåningsgrad på över 90 

procent, cirka 20 procent hade över 85 procent och cirka 33 procent av 

låntagarna hade en belåningsgrad på över 80 procent. Hög skuldsättning ger en 

ökad risk och sårbarhet för hushållen. Vid en prisnedgång på 

                                                 
1  
Bolånemarknad i USA där låntagare är mindre kreditvärdiga (Nyberg 2008).  
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fastighetsmarknaden riskerar konsumenterna att stå kvar med en restskuld. 

(Ibid)  

Mot bakgrund av att skuldsättningsgraden har ökat i förhållande till hushållens 

disponibla inkomst införde Finansinspektionen ett bolånetak den 1 oktober 

2010. Bolånetaket är ett allmänt råd som innebär att endast 85 procent av 

bostadens marknadsvärde får belånas. Innan bolånetaket infördes fanns ingen 

reglerad belåningsgrad i Sverige. (Finansinspektionen 2010a) 

För att bankerna ska drabbas av märkbara kreditförluster så krävs det högre 

räntenivåer och högre arbetslöshet i kombination med sjunkande priser på 

bostadsmarknaden enligt undersökningen. Den finansiella stabiliteten anses i 

nuläget inte vara utsatt för hot av de svenska bolånen. Regleringen bedömdes 

inte medföra några större prisförändringar på bostadsmarknaden. Genom att 

begränsa möjligheten att sätta bostaden som pant, gjordes bedömningen att 

antalet låntagare med hög skuldsättning borde minska. Då lån utan säkerhet 

tenderar att ge en högre ränta, hoppas Finansinspektionen att detta ska ge 

incitament till konsumenten att undvika eller att i snabbare takt amortera av 

sina lån vilket kan motverka en osund utveckling. (Ibid) 

1.2. Problemdiskussion 

För att undvika en ökad skuldsättning och en framtida bostadsbubbla i Sverige 

behövdes åtgärder på marknaden. Finansinspektionen beslutade därför att ett 

bolånetak på 85 procent skulle införas. I deras beslutspromemoria redogörs 

för de olika effekterna som ett bolånetak kan ge. Bankerna kan till exempel 

höja sina räntor och amorteringskrav på lån utan säkerhet, vilket kan ge 

incitament till låntagarna att undvika blancolån eller amortera av i snabbare 

takt. (Ibid) 

Stora delar av samhället vilar på stabila och fungerande finansiella system 

vilket gör att kreditinstituten har ett stort ansvar för att upprätthålla stabila 

finanser. Historien visar att vid akuta kriser så förlitar sig bankerna på staten 

och skattebetalarnas hjälp vilket har lett till en tradition av låg soliditet hos 

affärsbankerna (Larsson 1998). 

För konsumenter innebär ett bolånetak att 15 procent av bostadens 

marknadsvärde inte får belånas utan säkerhet. Bankerna kan då erbjuda 

finansiering med blancolån som har en högre ränta samt ett större krav på 

amortering vilket leder till en högre månadskostnad. (Finansinspektionen 

2010a) Ett bolånetak kan leda till att unga hushåll får det svårt att komma in på 

bostadsmarknaden, framförallt i de större städerna, där prisnivån är högre. De 

yngre bostadsköparna har oftast inte hunnit spara ihop till en insats på 15 
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procent. Regleringen gör då att bostadsköp försvåras, vilket kan leda till att 

konsumenten väljer att köpa ett billigare hus än vad som var tänkt från början 

och på så sätt blir skuldsättningen lägre. Det är främst den yngre målgruppen 

som Finansinspektionen är mest oroliga över och vill skydda från 

överbelåning. (Finansinspektionen 2010b) 

Riksbanken menar att effekten för de unga kan bli mindre om bolånetaket 

leder till att priserna på bostadsmarknaden sjunker, därmed behövs inte lika 

stor kontantinsats för att kunna köpa en bostad (Andersson et al. 2011). Enligt 

Finansinspektionen (2010a) var flera remissinstanser kritiska till ett införande 

av ett bolånetak. Statliga Riksgälden anser att det inte är belåningsgraden som 

är det viktiga utan det är hur stora lån som hushållen har totalt. Det största 

problemet enligt dem är skuldsättning, inte pantsättning och de menar att det 

är svårt att göra något åt skuldsättningen med en metod som bolånetaket. 

(Riksgälden 2010)  

För bankerna kan regleringen innebära att utlåningen till konsumenter minskar 

vilket borde leda till en lägre lönsamhet. Flertalet banker är kritiska, de förstår 

syftet med de nya reglerna men de anser att det finns andra åtgärder för att 

undvika överbelåning eller bostadsbubblor. Ett exempel är att införa 

amorteringskrav på bottenlån som skulle ge en likvärdig effekt. (Bolånetaket. ) 

En möjlig effekt av bolånetaket är att en viss prisnedgång på bostäder kan 

minska lånevolymen, trots att intresset för lån till bostäder kvarstår.  Bolånens 

räntor borde också vara en påverkande faktor i hur stora lån hushållen tar. Vid 

högre räntor blir månadskostnaden större vilket i sin tur kan leda till större 

försiktighet. Minskar hushållens lånevolym minskar också volymen hos 

bankerna, vilket borde påverka deras lönsamhet. Konkurrens är också en 

viktig aspekt för bankerna som borde påverka lönsamheten både på kort och 

på lång sikt. Att konkurrera med rörliga räntor på bolån kan vara ett utmärkt 

sätt att få in nya kunder till banken. 

Sedan nischbanker har etablerat sig på den finansiella marknaden har 

konkurrensen inom banksektorn ökat. Nischbankerna kan erbjuda både lägre 

räntor och lägre kostnader eftersom deras overheadkostnader inte är lika höga 

(Andersson 2007). Kundservicen i dessa banker blir dock inte lika personlig 

när kontakt huvudsakligen sker via till exempel telefon eller dator. Detta kan 

innebära en konkurrensfördel till de större bankerna vars verksamhet är mer 

tillgänglig och personlig. 

Ovanstående diskussion leder fram till följande forskningsfråga:  

• Har bankernas lönsamhet påverkats av bolånetakets införande? 
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1.3. Syfte och avgränsning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om bankernas lönsamhet har påverkats av 

Finansinspektionens beslut att från och med 1 oktober 2010 höja bolånetaket 

till 85 procent. Då området är relativt omfattande och angränsar till en 

nationalekonomisk karaktär har uppsatsen begränsats till att undersöka om 

bankernas lönsamhet har påverkats av bolånetaket. Avgränsningen gör att 

studien blir av företagsekonomisk karaktär och omfattar enbart de fyra 

svenska storbankerna. Empiriska data i uppsatsen är insamlade under hösten 

år 2011 och innefattar i huvudsak information från åren 2010 och 2011. 

Information efter 2011-12-30 tas inte i beaktande. 
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1.4. Disposition 

 

 
  

Kapitel 2 -

Metod  

• I andra kapitlet redogörs uppsatsens val av metod 
och de tillvägagångssätt som använts för att få fram 
empiriska data.

Kapitel 3 -
Referensram

• I tredje avsnittet presenteras de teorier som berör 
ämnet utifrån den forskningsfråga som tidigare 
formulerats.

Kapitel 4 -

Empiri

• I empiriavsnittet redovisas resultatet från de 
undersökningar som utförts i form av intervjuer 
samt redogörelser för bankernas finansiella 
rapporter.

Kapitel 5 -

Analys och 
Slutsats

• Nedanstående avsnitt redogör för den analys och 
slutsats som framkommit utifrån empirin. 
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2. Metod 

 

Kapitlet som följer inleds med att beskriva kunskapens grunder som följs av uppsatsens val 

av metod samt tillvägagångssätten för att få fram empiriska data. 

 

2.1. Vad är kunskap? 

Studier och forskning inom vetenskaplig teori delas in i två olika aspekter, 

deskriptiv och normativ. Deskriptiv aspekt talar om hur verkligheten ser ut 

medan den normativa anger hur vi önskar att den ska se ut. (Sohlberg och 

Sohlberg 2002) Positivism och hermeutik är två traditioner inom 

naturvetenskapen. Patel och Davidson (2011) beskriver positivism som en 

filosofi där vetenskapen byggs upp som en enhet vilken ofta kallas 

vetenskaplig monism. Ytterligare kännetecken för positivism är att filosofin 

formulerar en helhet, vilken sedan bryts ner i olika delar för att därefter 

studeras var för sig, så kallad reduktionism.  

Hermeneutisk metod uttrycks som positivismens motsats. (Ibid) Denna 

filosofi används för att få insikt och få en förståelse för olika sammanhang. 

(Sohlberg och Sohlberg 2002) Hermeneutik kan översättas som tolkningslära 

och används ofta inom kvalitativ forskning tillsammans med en öppen och 

hängiven arbetsmetod (Patel och Davidson 2011).  

Naturfilosofi, ontologi, är läran om det varande, hur människans, universums 

och samhällets sanna natur och ursprung ska förstås. Ontologi kan grovt delas 

upp i två olika delar, realism och idealism. Den ontologiska realismen innebär 

en tro på att världen existerar oberoende av hur den tolkas eller upplevs. 

Ontologisk idealism är motsatsen till ontologisk realism och innebär att 

verkligheten inte kan existera oberoende av hur den upplevs, utan den 

existerar bara i form av visioner i medvetandet. Kunskapsfilosofin, även kallad 

epistemologi, handlar om kunskapens ursprung och giltighet. Empirism och 

rationalism är de två stora delarna inom epistemologin. Empirism innebär att 

kunskap fås genom sinnen och erfarenheter medan rationalismen menar att 

kunskap är starkt kopplad till förnuftet. (Ibid) 
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2.2. Metodval 

2.2.1.  Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvalitativ och kvantitativ metod är de grundläggande verktygen som används 

vid insamling av material till en undersökning. Kvalitativ metod beskriver hur 

något är, förklarat i textform medan kvantitativ metod utrycks med siffror. 

(Jacobsen 2002) Metoden som valts är en utvärderande undersökning med 

kvalitativa data där syftet är att utvärdera effekterna av ett visst fenomen 

(Lundahl och Skärvad 1999), vilket stämmer väl överens med studiens syfte 

som undersöker om bolånetaket påverkar bankernas lönsamhet.  

2.2.2.  Datainsamling 

Datamaterial kan delas in i primärdata samt sekundärdata. Primärdata är 

material som författaren samlat in själv och sekundärdata kallas sådant material 

som någon annan samlat in i böcker, tidningsartiklar och liknande (Ibid). Båda 

typer av datamaterial har använts i uppsatsen. De primära källorna består av de 

intervjuer som genomförts och de sekundära källorna består av litteratur, 

rapporter samt forskning.  Sekundärdata kan även kallas för källgranskning 

enligt (Jacobsen 2002).  

I uppsatsen har deduktiv datainsamling använts, det vill säga att först samlas 

teorin in och därefter empirin. Först efter att förväntningar införskaffats 

samlas data in, därefter insamlas empiri för att jämföra om förväntningarna 

stämmer överens med verkligheten. Förväntningarna grundas på tidigare 

empiriska erfarenheter och tidigare teorier. Vid utgång från förväntningarna så 

begränsas informationstillgången och det finns då en risk att viktig information 

förbises. (Ibid) 

2.3. Tillvägagångssätt 

Teorin som använts i uppsatsen grundas på artiklar från Business Source 

Premier, Emerald och Google Scholar samt litteratur inom ämnet. 

Empiriavsnittet är uppbyggt dels av intervjuer samt litteratur och elektroniska 

rapporter. För att få så aktuella siffror och så relevant information som möjligt 

inom forskningsområdet, har bankernas finansiella rapporter studerats och då 

främst kvartalsrapporterna för 2011. Studien avgränsas till att enbart analysera 

de fyra storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, eftersom 

det skulle ta för lång tid att analysera fler aktörer. De valda bankerna borde 

kunna ge en rättvis bild då de kreditinstituten har en större del av de svenska 

hushållskrediterna.  
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Vid uträkningar och jämförelser har information från bankernas 

delårsrapporter från tredje kvartalet använts. Jämförelser och analyser har 

gjorts över perioden januari – september 2011 med samma period för året 

2010. Siffrorna som presenteras för perioden 2010 står inom parentes. Vid 

beräkning av bankkoncernernas resultat och egna kapital exkluderas 

minoritetsandel och minoritetsintressen, då måttet ska beräkna lönsamheten 

för moderbolagets aktieägare. Andelar i intresseföretag inkluderas dock. 

(Nilsson et al. 2002) Vid nyckeltalsberäkningar har de formler som redogörs i 

teoriavsnittet använts. Kärnprimärkapitalrelationen som presenteras är hämtad 

direkt från bankernas delårsrapporter. Empiriavsnittet avslutas med ett 

sammanfattande textavsnitt över den finansiella informationen från bankerna 

för att göra informationen överskådlig och lättförståelig. Tabeller som visar 

bankernas redovisade resultat och nyckeltal har gjorts för att underlätta 

jämförelser över bankernas lönsamhet och finansiella ställning. Vid beräkning 

av Nordeas verksamhet har deras redovisade siffror i Euro omräknats till 

svenska kronor för att bli jämförbara med övriga banker. Valutaomräkningen 

har skett på redovisningsmässigt sätt med de valutakurser som var aktuella vid 

tidpunkterna. Empiri har även samlats in med hjälp av intervjuer från 

banktjänstemän som är kunniga inom området. Tyvärr så kunde endast 

intervjuer från tre banker genomföras då en bank inte hade tid att svara på 

frågorna.  

2.4. Intervjuteknik 

För att få så bra och utförliga svar som möjligt har intervjufrågorna mailats i 

förväg till respondenterna så att de har kunnat läsa igenom och förbereda sig 

väl. Då respondenterna är relativt få så har öppna individuella intervjuer gjorts, 

vilket kännetecknas av att data samlas in genom samtal i en vanlig dialog. För 

att få en så komplett skildring av svaren som möjligt och för att underlätta om 

det vid senare tillfällen skulle uppstå frågor kring vad som sagts, så har 

ljudinspelning använts vid telefonintervjuer. Metoden minimerar även risken 

att den som antecknar svaren formar dem utifrån sina egna intressen. 

(Jacobsen 2002) 

2.5.  Metodkritik 

På grund av vissa svårigheter att få till personliga intervjuer så har en intervju 

genomförts via ett frågeformulär som mailats till respondenterna. Med denna 

intervjuform förloras möjligheten att ställa direkta följdfrågor. Vid användande 

av deduktiv datainsamling letas det omedvetet efter den information som 

upplevs relevant, vilket stöder de förväntningar som finns innan 
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undersökningen påbörjas. Metoden kan därmed leda till att viktig information 

går förlorad. (Ibid) 

2.6.  Källkritik 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid granskning av de källor som 

används i studien. I och med att respondenterna arbetar på olika banker finns 

det en risk att svaren vinklas till deras fördel och att de inte vill lämna känslig 

information då bankerna är konkurrenter. Gällande det sekundära materialet 

som använts är det viktigt att vara kritisk mot källan, då dennes eventuella 

motiv kan ha vinklat omdömet (Ibid). Lundahl och Skärvad (1999) menar att 

det även är viktigt att vara uppmärksam på vilket urval som gjorts, hur opartisk 

samt fullständig källan är.  

De rapporter som studerats från myndigheter anses trovärdiga och den 

information som framkommit från internetkällor, som inte är från 

myndigheter, har jämförts med fler källor för att säkerställa trovärdigheten. 
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3. Referensram 

 
Avsnittet nedan presenterar de teorier som berör ämnet utifrån den forskningsfråga som 

tidigare formulerats.

 

3.1.  Basel 

Basel I2 reglerar standarder för att förebygga risker och för att skapa stabilitet i 

de finansiella systemen (Bessis 2010). Basel III är en omarbetning av de 

tidigare regelverken Basel I och Basel II, som innebär högre krav på bankernas 

kapitaltäckning och likviditet, än vad tidigare regelverk gjort. Regelverket är en 

förbättring men kan också innebära högre kostnader för bankerna genom att 

det blir dyrare att finansiera sin utlåning. Som en direkt följd av detta ökar 

även kostnaderna för bankens kunder (Hassler 2011). Swedish Bankers har 

specificerat de viktigaste reglerna som kravet på ökat kapital, då i synnerhet 

kärnprimärkapital som är eget kapital tillsammans med behållna sparade 

vinster. Kravet höjs till 4,5 procent, tillsammans med ytterligare ett krav på en 

buffert på 2,5 procent. Basel III kommer 2013 att introducera ett krav på 

kapital som inte ska vara riskbaserat. År 2015 och 2018 införs nya 

likviditetskrav med ett överlevnadsmått på kort sikt och ett finansieringsmått 

på lång sikt. Varje land bestämmer om och hur stor kontracyklisk buffert som 

ska byggas upp under högkonjunktur för att sedan kunna användas vid sämre 

tider. (af Jochnik 2010) 

3.2.  Bestämningsfaktorer för bankernas lönsamhet 

Tidigare forskning om bestämningsfaktorer för bankernas lönsamhet har 

inriktat sig på avkastningen på bankernas tillgångar och eget kapital och 

räntemarginaler. 

Vid nyare studier har antalet faktorer utökats. Effekterna av de bankspecifika, 

industrispecifika och makroekonomiska faktorernas påverkan på bankernas 

resultat har undersökts av forskare men det är inte många som har forskat i 

hur finanskrisen har påverkat bankerna. Dietrich och Wanzenried (2011) har 

gjort en undersökning av bankerna i Schweiz för att ta reda på vilka faktorer 

som påverkar lönsamheten. Resultatet av studien visar att det är fem faktorer 

som påverkar lönsamheten mest: Operationell effektivitet, ökning av utlåning, 

finansieringskostnader, affärsmodeller och den effektiva skattesatsen. En 
                                                 
2 Baselkommittén beslutar om internationella standards för bankverksamheter. I 
Baselkommittén ingår medlemmar från 27 länder, däribland Sverige. (Sveriges Riksbank 
2011a) 
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tillväxt som är högre än lånens genomsnitt påverkar lönsamheten positivt 

medan höga upplåningskostnader leder till en lägre lönsamhet. 

Lönsamheten påverkas också av ränteintäkter från aktier och de banker som är 

mycket beroende av dessa intäkter är oftast mindre lönsamma än de som har 

en större spridning på sina inkomster. Enligt Bourke (1989) så delas 

bestämningsfaktorerna för bankernas lönsamhet in i interna och externa 

faktorer. Variablerna risk, kapitaltäckningsgrad, bankens storlek och operativa 

effekter är interna faktorer som ofta används i studier där bankernas 

lönsamhet mäts (Dietrich och Wanzenried 2011). Bankens storlek och dess 

lönsamhet har ett positivt samband enligt Pasiouras och Kosmidou (2007) 

vilket troligtvis beror på att de större bankerna är mer varierade vad gäller 

produkter och lån. De borde även dra nytta av stordriftsfördelar.   

En faktor som påverkar lönsamheten i banker är risk. Banker i Portugal, 

Spanien, Frankrike och Tyskland har undersökts av Abreu och Mendes (2001). 

De upptäckte att lån i förhållande till de totala tillgångarna, som är ett mått på 

risk, påverkar lönsamheten positivt för banken. Flera studier visar att de 

banker som uppnår de bästa resultaten är de som har en hög nivå av eget 

kapital i förhållande till sina tillgångar. Andra variabler som påverkar en banks 

prestation är ägandet. De banker som är statligt ägda har ofta en lägre 

lönsamhet än de som är privatägda enligt Iannotta et al. (2007) men enligt 

Bourke (1989) och Molyneux och Thornton (1992) finns det inte mycket som 

tyder på att så är fallet. Centralbankernas räntor, inflation, BNP utveckling och 

beskattning är några exempel på externa faktorer som påverkar bankernas 

lönsamhet. Studier visar att det finns ett positivt samband mellan inflation, 

BNP-tillväxt och bankernas lönsamhet. (Demirgüç-Kunt och Huizinga 1999) 

3.3.  Nyckeltal 

Enligt Werding (1979) har affärsbanker en låg rörelserisk tillsammans med en 

hög skuldsättningsgrad som ofta är uppåt 15 procent eller högre. Bankernas 

tillväxt, räntabilitet och soliditet varierar inte mycket över åren och nyckeltalen 

skiljer sig heller inte mycket åt mellan bankerna (Werding 1979). Nyckeltalen 

används i företagens finansieringspolitik, där beslutsfattaren utgår från måtten 

för att bestämma företagets riskbenägenhet. Nyckeltal och dess samband är 

viktiga för företagets långsiktiga överlevnad, företagets planering samt för 

kontroll av alla företagets delar. (Johansson och Runsten 2005) 
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Soliditet 

Soliditet är ett av de finansiella mått som ofta används för att förklara 

företagets kapitalstruktur. Måttet talar om hur stor del som det egna kapitalet 

(EK) utgör av det totala kapitalet (TK). Värdet anger företagets långsiktiga 

betalningsförmåga där ett högre värde innebär att företaget klarar av att betala 

sina skulder (S) under konjunkturnedgångar, eftersom det finns en större 

reserv i det egna kapitalet. (Nilsson et al. 2002) 

Soliditet =
	
��	�������

������	�������
   

Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgrad är ytterligare ett mått som visar företagets kapitalstruktur 

och anger hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet. 

Skuldsättningsgraden ökar när skulderna ökar snabbare än det egna kapitalet 

och hävstångseffekten ger då ökad räntabilitet och ökad tillväxt på eget kapital, 

vilket motverkar en fortsatt ökning av skuldsättningen. (Werding 1979) 

Skuldsättningsgrad =
���� �!

	
��	�������
     

Soliditet och skuldsättningsgrad förklarar relationen mellan eget kapital och 

skulder. Om förhållandet måtten emellan ska vara oförändrat, är 

förutsättningen att tillväxttakten på eget kapital och skulddelen ökar lika 

mycket. (Johansson och Runsten 2005) Är soliditeten hög innebär det att 

skuldsättningsgraden är låg (Nilsson et al. 2002).  

Räntabilitet på eget och totalt kapital 

Räntabilitet kan användas som mått både på företagets egna kapital samt på 

totalt kapital. Måtten uttrycker relationen mellan företagets redovisade resultat 

och det egna kapitalets avkastning. (Johansson och Runsten 2005) 

 Räntabilitet = $�%�����

�������
  

																		Räntabilitet	Eget	Kapital$)				 =
$�%�����	�*��!	!ä+����%�+� �!

	
��	�������
       

																		Räntabilitet	Totalt	Kapital$- =
$�%�����	*ö!�	!ä+����%�+� �!

������	�������
 

 Räntabilitet på totala skulder 

Nyckeltalet visar den ränta som företaget fått betala för sina totala skulder. 

Måttet används som variabel i hävstångsformeln. (Nilsson et al. 2002) 



 

20 

 

Räntabilitet	Totala	Skulder$/ 	=
Räntekostnader

Skulder
 

Räntabilitet på totalt kapital, 0R�1 anger tillgångarnas avkastning oberoende av 

företagets kapitalstruktur, vilket innebär att R�	 blir opåverkat oavsett om 

företaget finansieras av eget- eller lånat kapital. Utan räntekostnader ger det att 

räntabiliteten på eget kapital, 0R	1 får samma värde. Skillnaden mellan R�	 och 

R	 blir då eventuella skulder och dess räntekostnader. Genomsnittlig låneränta 

och skuldsättningsgrad ger uttryck i R	. Sambandet uttrycks med hjälp av 

hävstångsformeln. 

Hävstångsformel 

En hävstångseffekt innebär att ett företag kan öka skuldsättningen och på så 

vis få en hävstång på det egna kapitalets räntabilitet. 
�

	
  är beteckningen för 

skulder dividerat med eget kapital. Formeln visar hur det på tre olika sätt går 

att påverka lönsamheten positivt i företaget, 

• Genom bättre investeringar som ökar avkastningen. 

• Bättre finansiering genom att låna mer kapital och placera lånekapitalet 

bättre än skuldräntan. 

• Minskad skuldränta som ger en bättre finansiering. (Ibid) 

 

R	2R� + 0R� − R�1 ×
S

E
 

 

Räntenetto 

Beräkning av räntenetto görs ofta av affärsbanker. Räntenettot utgör 

skillnaden i kronor mellan ränteintäkter och räntekostnader. 

(Nationalencyklopedin 2011) 

Räntenetto=Ränteintäkter – Räntekostnader 

K/I-talet 

K/I-talet används ofta för att mäta bankernas effektivitet. Nyckeltalet visar 

hur stora kostnader banken har för att generera sina intäkter. Affärsstrukturen 

påverkar K/I-talet och därför bör jämförelser mellan banker göras med 

försiktighet. (Sveriges Riksbank 2001) 

K/I-talet = 
��%�+� �!

�+�ä���!
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Kapitaltäckningsgrad 

Kapitaltäckningsgrad är inom bankverksamhet en sorts soliditetsmått som 

anger graden av utlåning i förhållande till det egna kapitalet. Måttet tar inte 

hänsyn till den risk som är förknippat med utlåningen. Likviditetsreglering och 

kapitaltäckkvoter som diskuterats i Baselkommittén kan påverka konsumenter 

genom att de får betala bankernas ökade kapitalkostnader genom en högre 

ränta. (Hansing 2010) 

3.4.  Kundlönsamhet och kundförtroende 

Kundlönsamhet beskrivs som skillnaden mellan den totala intäkt som kunden 

genererat och de kostnader som banken lagt ut i form av service (Storbacka 

1994). Många företag har insett att de kan maximera sina vinster genom att 

kategorisera sina kunder och anpassa marknadsföring, tjänster och produkter 

till de olika kundgrupperna. Med hjälp av verktyget kundpyramiden kan 

kundlönsamheten ökas genom variation av tjänsterna, kopplingen mellan 

kvalitet och lönsamhet kan stärkas och fördelningen av små resurser kan göras 

effektivare. (Zeithaml et al. 2001) 

3.4.1. Kundpyramid 

Kundpyramiden består enligt Zeithaml et al. (2001) av fyra nivåer, som var 

och en beskriver sin kundgrupp. 

Platina- Företagets mest lönsamma kunder som är storkonsumenter av 

produkterna och lojala till företaget. Kunderna är öppna för att investera i nya 

erbjudanden och heller inte priskänsliga. 

Guld- Inte lika lönsamma som platinakunder eftersom de i större utsträckning 

nyttjar prisrabatter, är inte lika lojala till företaget även om de är 

storkonsumenter av de produkter som företaget tillhandahåller när de 

använder sig av flera tjänsteutövare. 

Järn- Volymkunder som gör att företaget kan nyttja hela sin kapacitet, men 

lojaliteten och lönsamheten gör att denna kundkategori inte är värd särskild 

behandling. 

Bly- Är den kundgrupp som är direkt olönsamma för företaget och kostar 

pengar. Kan vara problemkunder som klagar mycket och talar om sitt 

missnöje för andra. Att få kunder i pyramiden att ”komma upp” till högre 

nivå, går på alla steg men kan vara olika svårt från olika nivåer. En 

förutsättning för att få guldkunder upp till platina, är att företagen förstår och 
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känner till kundens behov. Zeithaml et al. (2001) beskriver flera lösningar på 

hur kunder att komma upp till platinanivå, till exempel att företaget erbjuder 

fullservice-tjänster, outsourcing, servicegarantier och genom att öka 

varumärkets styrka och igenkännlighet. 

 
Figur 1: Kundpyramid. 

Banken är beroende av nöjda kunder, duktiga och motiverade medarbetare. 

Uppnår banken lönsamhet är det ett bevis på att kunderna är nöjda samt att 

bankens anställda är tillfredsställda med sin arbetssituation. Utan nöjda kunder 

kommer förmodligen inte verksamheten att överleva på lång sikt. För att 

uppnå lönsamhet i en bankverksamhet är ett sätt att minska kostnader, vilket 

kan göras genom att minska antalet möten med kunden, strukturera möten till 

en billigare kostnad eller höja bankens effektivitet vid kundmöten, så att de på 

så vis blir billigare att utföra. (Storbacka 1994) 

3.4.2. Kvalitetsförbättring 

Kvalitetsförbättring är inom många företag en intern målsättning men vad 

som menas med tjänstekvalitet uttrycks sällan. Kvaliteten på en vara eller tjänst 

är vad kunden upplever att den är. Det är svårt att få konkurrensfördelar 

genom teknisk kvalitet i bankverksamhet. Implementerar en bank en ny tjänst 

dröjer det oftast inte länge förrän andra banker följer efter. Att åstadkomma en 

förbättrad servicestrategi är ofta en mer fördelaktig investering ur 

konkurrenssynpunkt. Genom att kunna erbjuda kunderna fler och bättre 

tjänster med funktionell kvalitet skapas konkurrensfördelar. På en bank avgörs 

den funktionella kvaliteten i sanningens ögonblick, som innebär mötet mellan 

banktjänstemannen och kunden. (Grönroos et al. 2008) 

Kunder söker efter värde. Men att skapa mer värde kräver inte 

nödvändigtvis att man erbjuder nya tjänster. Det som krävs är att man 

hanterar alla kundkontakter som värdefrämjande tjänster åt kunderna. 
(Ibid. sid.143) 

Platina

Guld

Järn

Bly



 

23 

 

3.4.3.  Kundlojalitet 

Grönroos et al. (2008) beskriver lönsamhetseffekten från en lojal kund där ett 

bankkontor höjde sin vinst med 85 procent när kundavhoppen minskade med 

5 procent. Bankens kunder kan vara båda lönsamma och icke lönsamma, men 

en olönsam kund kan ändå vara värdefull då den kan ge värde i form av fler 

kunder och även för att behålla redan etablerade kunder. Kunden kan till 

exempel ha en betydande position i ett företag som är en bra kund i banken. 

(Storbacka 1994) Värdet av mun-mot-mun metoden i marknadsföringssyfte är 

heller inte att underskatta. Kunderna fungerar som ambassadörer för 

företagens tjänster. (Grönroos et al. 2008) 

3.5. Tidigare studier 

Tidigare studier av bolånetakets effekter är få till antalet då regleringen endast 

är ett år gammal. De studier som tidigare gjorts är av nationalekonomisk 

karaktär. En uppsats på avancerad nivå vid Linköpings Universitet, författad 

av Remes och Grenås (2011) har hittats som vidrör ämnet ur ett konsument- 

mäklar och bankperspektiv. Uppsatsen undersöker de initiala effekterna för 

konsumenter, banker och mäklarbyråer samt om bolånetaket på lång sikt kan 

påverka så att skuldsättningen blir lägre. Tidigare forskning om bankernas 

lönsamhetsfaktorer och kundlönsamhet har studerats och ingår i uppsatsens 

referensram. (Remes och Grenås 2011) 
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4. Empiri 

 
I empiriavsnittet redovisas resultatet från de undersökningar som utförts i form av intervjuer. 

Bankernas finansiella rapporter har studerats och beräkningar med nyckeltal av utförts. 

 

4.1. Påverkande aktörer för bankverksamhet 

4.1.1. Riksbanken 

Riksbanken ansvarar för landets finansiella stabilitet och har som mål att hålla 

inflationen på en låg och stabil nivå, 2 procent. Justeringar görs med hjälp av 

reporäntan. Riksbanken övervakar betalningssystemen och tillhandahåller 

mynt och sedlar. Varje år görs en analys över bankernas finansiella stabilitet 

för att förebygga finansiella kriser. (Sveriges Riksbank 2001) 

4.1.2.  Finansinspektionen 

Finansinspektionen (FI) utövar tillstånd, regler och tillsyn över bolag som 

bedriver någon form av finansiell verksamhet. Uppdraget från regering och 

allmänhet innebär att FI ska bidra till finansiell stabilitet och fungerande 

finansiella system. För att kunna bedriva bankverksamhet ansöker bolaget om 

tillstånd hos FI tillsammans med en avgift på 270 000 kronor. Tillsynsavgift 

tillkommer sedan efter godkännande varje år. (Finansinspektionen 2011e) 

Finansinspektionen finansieras till största delen av statliga anslag men också av 

de avgifter som de finansiella bolagen är ålagda att betala. Lägsta årliga avgiften 

är 30 000 kronor och ska betalas av alla finansiella verksamheter som står 

under FI:s tillsyn. (Finansinspektionen 2011a) 

4.1.3. Riksgälden 

För att undvika finansiell instabilitet i Sverige kan Riksgälden, som är en statlig 

verksamhet, gå in och hjälpa banker i kris. De åtgärder som staten kan ge är 

kapitalförstärkning, likviditetsstöd som garanterar bankens 

betalningsskyldigheter, samt stöd vid uppköp som garanterar kreditförluster. 

Kapitalförstärkning innebär att staten går in som ägare med ett högt aktievärde 

som ger staten stort inflytande. (Riksgälden 2011b) 
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4.2.  Bankens roll i samhället 

Bankerna är mycket betydelsefulla för samhället. Deras huvuduppgift är att se 

till att pengar överförs mellan sparare och de som är i behov av lån. Utan 

banker kan inte behovet tillfredsställas på ett bra sätt och samhällsekonomin 

blir då lidande. Om flera banker skulle gå i konkurs innebär det att hela 

betalningssystemet påverkas negativt och varken privatpersoner eller företag 

kan få nya banklån. Situationen skulle leda till en avstanning av ekonomin. 

(Fixxitnow ) I Sverige finns en statlig insättningsgaranti som träder in vid en 

eventuell bankkonkurs. Garantin innebär att kunden får en maximal ersättning 

på upp till motsvarande 100 000 euro per institut. (Riksgälden 2011c)  

4.3.  Bolånetakets effekter 

4.3.1.  Konsekvenser för hushållen 

Hushållens bostadslån är oftast uppdelade i två delar, topplån och bottenlån. 

Bottenlånet är den största delen av det totala lånet med en lägre ränta än 

topplånet. Bostaden fungerar dock som säkerhet i båda lånedelar. Med en 

reglering som ett bolånetak innebär det att 15 procent kan utgöras av så kallat 

blancolån istället för topplån, där banken inte har någon säkerhet mer än 

hushållets betalningsförmåga. Banken förmodas därmed erbjuda blancolånet 

till en högre ränta samt snabbare amorteringstakt. För de hushåll som måste 

låna till hela bostadsköpet leder det till högre lånekostnader per månad i form 

av såväl högre räntekostnader som amortering. Effekterna torde innebära en 

minskning av denna form av lån, och konsekvensen kan då bli en 

engångseffekt av en prisnedgång på bostadspriserna. (Finansinspektionen 

2010a) 

4.3.2.  Konsekvenser för kreditinstituten 

När lån utan säkerhet beviljas så ökar risken för kreditförluster för bankerna. 

Problemet regleras genom att bankerna tar ut en högre ränta. Administrativa 

kostnader kommer att öka i form av ökat antal bostadsvärderingar och ökad 

administration av pantbrev dock i en mindre omfattning. I de fall där 

kreditinstituten tidigare inte beviljat lån utan säkerheter, kan kostnader 

uppkomma som nya IT-system, nya arbetsmetoder, kreditriskmodeller och 

kunskap. Kostnader som kan innebära en konkurrensnackdel för företagen. 

(Ibid) 
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4.3.3.  Effekter på ränta och priser 

Priserna på bostäder kommer som en engångseffekt att minska men endast 

begränsat. Förutsatt att bostadspriser följer den förväntade inflationen på 2 

procent, kommer skuldnivån för hushåll som måste låna till hela bostaden att 

vara nere på 85 procent efter 7 år. Effekten förväntas bli som störst i 

storstadsregioner där också skuldsättningsgraden är som störst. Ränteeffekter 

är delvis beroende av hur stor räntesatsen på blancolånen blir. 

Finansinspektionen menar dock att för flertalet av hushållen kommer den 

totala räntekostnaden inte öka markant, då borgensmän och andra åtgärder 

som till exempel ett minskat sparande kommer att täcka den del, 15 procent, 

som står utan säkerhet. (Finansinspektionen 2010a) 

4.4.  Alternativa regleringar 

Att utfärda ett allmänt råd om begränsning av belåningsgraden anses vara det 

bästa alternativet för att uppnå de mål som finns i regleringen enligt 

Finansinspektionen. I och med att regleringen är ett allmänt råd så har 

företagen möjligheter att använda sig av andra sätt för att uppnå syftet. 

Flertalet remissinstanser anser dock att målet kan uppnås lika bra eller bättre 

genom andra åtgärder som till exempel krav på amortering, prisfallsförsäkring 

eller en begränsning av hushållens totala skuldsättning. En prisfallsförsäkring 

har flera fördelar men Finansinspektionen bedömer att ett införande av en 

sådan skulle vara allt för stor i förhållande till hur bankernas kreditgivning ser 

ut. Dessutom ansågs utbudet av sådana försäkringar för närvarande begränsat. 

Ett amorterings krav skulle innebära att låntagarna har en begränsad tid på sig 

att betala av sitt lån. Det viktigaste är att de låntagare som har en hög 

belåningsgrad amorterar sina lån, men att begränsa tiden anser inte 

Finansinspektionen vara ett bra alternativ, då det riktar in sig på hela 

bostadskrediten. Syftet med regleringen är att minska de allra högsta 

belåningsgraderna och det finns inget, varken ur ett stabilitets- eller 

konsumentskyddsperspektiv, som motiverar att de som har låga 

belåningsgrader ska tvingas amortera. (Ibid) 

4.5.  Finansinspektionens första analys av bolånetaket 

Finansinspektionen genomförde den 6 april 2011 en första kvalitativ 

undersökning av bolånetakets effekter. Kreditcheferna på svenska 

bolåneinstitut fick svara på frågor angående bolånetaket och enligt dem så har 

det skett en minskning av höga belåningsgrader på grund av en kombination 

av bolånetaket, Riksbankens höjningar av reporäntan samt den allmänna 

diskussionen kring hushållens höga skuldsättning. De flesta bankerna har 
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också blivit mer försiktiga med att bevilja lån som har en hög belåningsgrad 

och de är noga med att poängtera för kunderna vikten av att amortera, men de 

har inte sett någon större ökning av kundernas vilja att amortera. Några få 

banker har dock märkt av att kunderna är mer medvetna om boendekostnader 

och amortering. De har en större vilja att öka sin amortering. 

Det är svårt att se vilka effekter själva bolånetaket har haft då det har rått stor 

osäkerhet på världsmarknaden, med bland annat höjda räntor, som har 

påverkat hushållens beteende samt att bolånetaket endast har funnits under en 

kort tid. Resultatet från undersökningen ger dock en indikation på att 

bolånetaket har uppnått en viss önskad effekt.  

När det gäller de nya topplånen, de som överstiger 85 procent och inte har 

någon säkerhet, så skiljer sig räntepåslagen ganska mycket mellan de olika 

bankerna men de flesta anger att dessa lån är betydligt dyrare än bottenlånen. 

Några banker använder sig nästan inte alls av denna typ av lån. 

(Finansinspektionen 2011b) 

4.6. De svenska storbankernas lämpliga kapitalnivå 

Riksbanken har i en studie jämfört den långsiktiga ekonomiska nyttan för 

samhället av att bankerna håller ett större kapital mot kostnaderna för detta. 

Den bästa nivån ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är när de svenska 

storbankerna har ett kapital som är mellan 10 och 17 procent av de riskvägda 

tillgångarna. Bankerna ser annorlunda på vad som är lämpligast för dem. 

Deras mål är att uppnå en så bra lönsamhet som möjligt för aktieägarna. Att 

ha en hög kapitalnivå är kostsamt så därför strävar de efter att minska sina 

kapitalkostnader. Finansiering med aktiekapital är relativt dyrt så därför väljer 

många banker skuldfinansiering. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så 

ser det annorlunda ut. Bankerna spelar en viktig roll för många 

samhällsfunktioner och om det skulle uppstå problem i en bank så resulterar 

det ofta i störningar i dessa funktioner vilket ofta förknippas med stora 

ekonomiska och sociala konsekvenser för samhället. Detta är anledningen till 

varför samhället vill att bankerna ska ha tillräckligt med kapital. Men att ha ett 

för högt kapital kostar mer än vad det ger nytta därför är det viktigt att ha rätt 

kapital nivå, att väga nyttan mot kostnaderna av att bankerna håller mer 

kapital. 

När den globala finanskrisen startade för drygt tre år sedan så blev 

konsekvenserna ofantliga. Lågkonjunkturen blev den värsta sedan andra 

världskriget och bankerna med för små buffertar av eget kapital var en av de 

största anledningarna till att konsekvenserna blev så stora som de blev. Det 

ledde till att kapitalet hade för dålig kvalitet och att de inte kunde hantera de 

situationer som inträffade. För att stärka banksystemen pågår det nu ett stort 
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internationellt arbete och en viktig del är höjda kapitalkrav. Under de senaste 

åren har det genomförts flera internationella undersökningar för att ta reda på 

vilka kapitalnivåer som är bäst för det samhällsekonomiska perspektivet. 

Eftersom ingen av dessa undersökningar har analyserat den svenska 

banksektorn så har Riksbanken genomfört en studie där nyttan för samhället 

vägs mot kostnaden av att ha högre kapitalnivåer. I och med denna studie 

hoppas de komma fram till den kapitalnivå som är bäst för de svenska 

bankerna sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Trots att beräkningarna är 

lite osäkra så visar resultatet att den samhällsekonomiskt mest lämpliga 

kapitalnivån för svenska banker är högre än de minsta kraven som angivits i 

det nya Basel III regelverket. (Sveriges Riksbank 2011b) 

4.7.  Det nya svenska kapitalkravet 

Den 25 november 2011 beslöt Finansinspektionen, Finansdepartementet och 

Riksbanken att införa ett högre kapitalkrav än Basel III för de fyra 

storbankerna i Sverige. Basel III´s krav på kärnkapital ligger på en miniminivå 

på 7 procent år 2019, vilket kan jämföras med att kravet på de svenska 

storbankernas kärnkapital hamnar på 10 procent januari 2013 för att sedan öka 

till 12 procent 2015. I kravet på kärnprimärkapital ingår inte den 

kontracykliska kapitalbufferten och därmed tillkommer ett kontracykliskt 

buffertkrav (Finansinspektionen 2011d). Anledningen till kraven är den 

finanskris som inträffade under 2007 och som gav avtryck i flera stora 

ekonomier och påverkade många människor negativt i form av arbetslöshet 

och dålig tillväxt. Med det nya kapitalkravet vill beslutsfattarna skydda Sveriges 

skattebetalare då bankers finansiella stabilitet är avgörande för de 

konsekvenser en finanskris ger i samhället. Instanserna motiverar sitt beslut 

mot bakgrunden av att svenska banker har ett stort inflytande i den svenska 

samhällsekonomin och om bankerna vid en lågkonjunktur skulle gå omkull, 

skulle det innebära betydande kostnader för svenska skattebetalare då 

bankernas balansräkningar tillsammans utgör större belopp än Sveriges BNP. 

Banker förlitar sig på att svenska staten ska hjälpa till vid kriser och kan på 

grund av denna garanti ta högre risker. Storbankerna i Sverige har också 

verksamhet i andra länder vilket försvårar hanteringen vid kriser. Bankerna 

lånar kapital i utländsk valuta i finansieringssyfte, vilket medverkar till en 

osäkerhet som kan innebära kostsamma problem för svenska skattebetalare 

vid instabilitet på marknaderna. Förslaget kräver en lagstiftning för att kunna 

genomföras och den förväntas utföras av Finansdepartementet. 

(Finansinspektionen 2011c) 
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4.8. Handelsbanken 

Handelsbanken lägger stor vikt vid att ta ett samhällsansvar och därigenom 

skapa förtroende hos de olika intressenterna, vilket i sin tur leder till att 

banken blir långsiktigt framgångsrik och lönsam. På grund av de oroligheter 

som fortfarande präglar kapitalmarknaden anser de att det finns skäl för att tro 

att den skuldkris som många länder nu brottas med kommer att påverka den 

finansiella marknaden många år framöver. Det är svårt att avgöra vilka effekter 

som det nya Basel III regelverket kommer att medföra på grund av att 

införandetiderna är långa. Det nya regelverket i kombinationen med den 

finansiella krisen har dock redan skapat trånga sektorer, med bland annat en 

tilltagande brist på långsiktigt kapital. Banken jobbar därför fortsättningsvis 

med att stärka sina finanser och att hålla en jämförelsevis hög likviditetsreserv. 

(Handelsbanken 2011a) 

Handelsbankens affärsmodell har visat sig stark och hållbar även under svårare 

tider. Genom att öppna nya kontor, bredda produktutbudet med till exempel 

mobiltjänster samt bredda kundbasen ska banken fortsätta sin tillväxt. Av all 

bankutlåning till privatpersoner och företag står Handelsbanken för cirka en 

fjärdedel och de tror att det är inom sparande och kapitalförvaltning som det 

finns störst möjlighet till tillväxt. (Ibid) Svenskt Kvalitetsindex (SKI) utför 

varje år en undersökning om kundnöjdhet. Sedan undersökningen startade år 

1989 så har Handelsbanken varit en av de bankerna som haft de mest nöjda 

kunderna. Privatkunderna gav Handelsbanken ett indexvärde på 77,8 vilket 

kan jämföras med de tre största konkurrenterna som hamnade mellan 69,5 och 

70,7. (Handelsbanken 2011b) 

 

Tabellen nedan visar summorna över Handelsbankens in- och utlåning samt 

ränte- och provisionsnetto under perioden januari till september 2011 

respektive 2010. 
Tabell 1: Handelsbankens redovisade siffror.  
Handelsbanken 2011 2010 Förändring i % 

Inlåning  720 482 589 669 22 

Utlåning 1 598 737 1 497 078 7 

Räntenetto  17 256 15 725 10 

Provisionsnetto  5 796 5 895 -2 

 

Handelsbanken har en mycket god rating och stabila finanser vilket leder till 

att deras kostnader för upplåning är en av de lägsta bland storbankerna i 

västvärlden (Handelsbanken 2011a). Under perioden januari-september ökade 

medelvolymen på utlåning till allmänheten med 4 procent och efterfrågan på 

hushållskrediter ökade med 7 procent, vilket banken ser som stabilt. Deras 
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kreditförluster minskade och förlustnivån hamnade på 0,05 procent. För 

samma period föregående år låg förlustnivån på 0,10 procent. För perioden 

januari-september ökade medelvolymen av inlåning med 15 procent. 7 procent 

var från hushållen och 20 procent från företagen. Den marknadsandel som 

Handelsbanken har av hushållens inlåning i Sverige ökade under 2010 från 

17,7 till 18,1 procent.  

Stigande affärsvolymer och förbättrade räntemarginaler till följd av bankens 

goda finansiella situation har lett till en ökning av räntenettot. För de första nio 

månaderna 2011 så var ränteintäkterna 44 942 mnkr och räntekostnaderna 

27 686 mnkr vilket resulterar i ett räntenetto på 17 256 mnkr, en ökning med 

1 531 mnkr (10 procent) jämfört med samma period 2010.  Bortsett från 

valutakursförändringar på -338 mnkr så var ökningen av räntenettot 12 

procent. Handelsbankens provisionsnetto för perioden januari-september blev 

5 796 mnkr, en minskning med 2 procent jämfört med förra året då det var 

5 895 mnkr. Den största anledningen till minskningen är en lägre omsättning 

på aktiemarknaden som i sin tur lett till att courtageintäkterna minskade med 

19 procent. 

 

Tabellen nedan visar Handelsbankens nyckeltal som beräknats enligt de 

formler som beskrivs i teoriavsnittet. 
Tabell 2: Handelsbankens nyckeltal.  
Handelsbanken 2011 2010 Förändring i % 

Soliditet % 3,70 3,87 -0,17 

Skuldsättningsgrad  26 24,83 4,70 

Räntabilitet på eget kapital % 13,80 12,80 1,00 

Räntabilitet på totalt kapital % 1,62 1,22 0,40 

Räntabilitet på totala skulder % 1,16 0,75 0,41 

K/I-tal % 47 48 -1,00 

Kärnprimärkapitalrelation % 17,40 15,70 1,70 

 
Det egna kapitalet var den 30 september 91 696 mnkr och det totala kapitalet 

2 475 566 mnkr vilket ger en soliditet på 3,70 procent (3,87). Skulderna på 

2 383 870 mnkr och det egna kapitalet 91 696 mnkr ger en skuldsättningsgrad 

på 26 (24,83). 

Handelsbankens rörelseresultat för perioden januari-september 2011 uppgick 

till 12 426 mnkr. Det egna kapitalet som är 91 696 mnkr justeras för påverkan 

av orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som 

”tillgängliga till försäljning” med -1731 mnkr samt kassaflödessäkringar med 

 -256 mnkr vilket ger en räntabilitet på eget kapital som är 13,8 procent. 

Samma period föregående år var räntabiliteten på eget kapital 12,8 procent. 
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Resultatet före finansiella poster uppgick till 40 112 mnkr och de totala 

tillgångarna 2 475 566 mnkr, vilket gör att räntabiliteten på det totala kapitalet 

blir 1,62 procent (1,22). Räntekostnaderna uppgick till 27 686 mnkr och de 

totala skulderna 2 383 870 mnkr, det gör att räntabiliteten på totala skulder blir 

1,16 procent (0,75). 
Utvecklingen under årets nio första månader har varit bra och resultatet efter 

skatt för total verksamhet ökade med 14 procent från 8 133 mnkr till 9 277 

mnkr. Även rörelseresultatet steg med 14 procent från 10 937 mnkr till 12 426 

mnkr. Den främsta anledningen till ökningen är ett ökat räntenetto och lägre 

kreditförluster. Efter justering av valutakursförändringar med -119 mnkr så 

ökade rörelseresultatet med 15 procent. Intäkterna ökade med 5 procent till 

24 435 mnkr som en följd av det förbättrade räntenettot. Ökningen var 8 

procent efter justeringar för valutakursförändringar med -471 mnkr. 

Kostnaderna för perioden ökade med 4 procent till -11 442 mnkr. För 

perioden januari-september 2011 är 86,2 procent av bankens totala intäkter 

ränteintäkter. Samma period föregående år var siffran 80,09 procent. Siffrorna 

ger ett K/I-tal på 0,47 för 2011 (0,48). Kärnprimärkapitalet uppgick till 17,4 

procent (15,7) vilket är beräknat enligt Basel II utan övergångsregler. 

(Handelsbanken 2011b) 

4.8.1. Intervju Handelsbanken 

Enligt Jivefors3 består bankens intäkter cirka 75 procent av räntenettot och av 

räntenettot utgör bolåneintäkterna cirka 20 procent. De effekter som banken 

förväntade sig att bolånetaket skulle ge var en dämpad på efterfrågan av bolån. 

Detta har också skett men effekten för banken har varit liten då deras 

kreditpolicy är att låna ut pengar efter kundernas återbetalningsförmåga, de ska 

ha råd att betala det de lånar till. Att ha en egen insats var banken noga med 

redan innan införandet. Vissa kunder som har en stark återbetalningsförmåga 

kan få låna upp till 100 procent men då får de ta blancolån på den del som 

överstiger bolånetaket, vilket innebär en kraftigare amortering. Förekomsten 

av blancolån har ökat lite men inte märkbart. Borgensmän har också ökat lite, 

främst bland förstagångsköpare som kanske har studerat och därmed inte haft 

möjlighet att spara ihop till en egen insats. Det är ofta föräldrarna som ställer 

upp som borgensmän för att göra köpet möjligt men det är ända kundernas 

återbetalningsförmåga som är avgörande om de får låna eller inte.  

Banken upplever att bolånetakets effekt på lönsamheten är ytterst liten, 

eftersom de även tidigare hade höga krav på kunderna. De har snarare sett en 

                                                 
3 Ulrika Jivefors Rörelsechef Region Västra, Handelsbanken Sverige, telefonintervju den 19 
december 2011. 
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ökning av marknadsandelen när det gäller bolån. Kundernas belåningsgrad har 

blivit något lägre och amorteringskraven har blivit högre vilket leder till att 

kundernas ekonomi inte blir så sårbara vid en eventuell räntehöjning. De flesta 

kunder har ökat sitt sparande för att bland annat ha pengar till egen insats vid 

ett bostadsköp. Även förekomsten av buffertsparande har ökat, kunderna vill 

ha pengar till löpande renoveringar då de vet att det krävs vid bostadsägande. 

Handelsbanken tycker att införandet av bolånetaket är bra då det bland annat 

har ökat kundernas ekonomiska medvetenhet och det har lett till att de tänker 

efter lite extra vad det är som huset belånas till. Förr när kunderna hade 

övervärden i sina hus lånade de ofta upp för att köpa till exempel en bil eller 

en båt, men nu är det mer vanligt att det sparas till sådana inköp eller att 

kunderna tar speciella lån där har bilen eller båten finns som säkerhet. Det går 

inte förutsätta att bostäderna alltid kommer att stiga i värde utan de kan lika 

gärna falla snabbt och då är det bra om bostaden inte är för högt belånad. 

Bostaden kanske måste säljas av olika skäl och vid en allt för hög 

belåningsgrad finns det en risk för restskuld.  

4.9. Nordea 

Nordeas fortsatta fokusering på långsiktiga kundrelationer ska ytterligare 

förbättra intäkterna och därmed lönsamheten. Privatkunder fortsätter öka 

liksom bankens företagskunder. Banken säljer fler tjänster till varje kund vilket 

bidrar till en ökad affärsvolym som också påverkar lönsamheten positivt. De 

satsar på utvecklade kundrelations- och rådgivningskoncept, gör sig mer 

tillgängliga genom alternativa sätt att kunna utföra sina bankärenden, som till 

exempel mobilbanken. På privatmarknaden i Sverige har efterfrågan på bolån 

minskat och kunder har placerat sina sparade pengar i tryggare, mindre 

riskfyllda placeringar. Tillväxten har varit stabil under årets tre första kvartal, 

men förväntas minska under 2012. Nordeas finansiella mål är en avkastning på 

eget kapital på 15 procent, för att stå stabila under ekonomiska nedgångar. 

Nordea redovisar sina siffror i Euro och har för att lättare kunna jämföras 

med övriga banker omräknats till svenska kronor. Valutakurserna som använts 

i beräkningarna är utförda enligt redovisningsmässiga grunder med de kurser 

som tabellen visar. (Nordea 2011) 

 
Tabell 3: Valutakurser 1 Euro=SEK. 

  Januari-September 2011 Januari-September 2010 

Genomsnittskurs 9,0081 9,6565 

Vid periodens slut 9,2580 9,1421 
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I tabellen nedan redogörs Nordeas siffror för in- och utlåning samt ränte- och 

provisionsnetto i miljoner kronor. Förändringen över perioden redovisas 

procentuellt. 

Tabell 4: Nordeas redovisade siffror (mnkr). 

Nordea 2011 2010 Förändring i % 

Inlåning  1 715 165  1 515 815 13,2 

Utlåning 3 078 627 2 870 736 7,25 

Räntenetto  36 294 36 637 -0,94 

Provisionsnetto  21 178 20 829 16,7 

Inlåningen har ökat med 199 350 miljoner kronor till 1 715 165 mnkr, medan 

utlåningen har ökat med 208 191 mnkr till 3 078 627 mnkr. Utlåningen till 

kunder har därmed ökat mer än inlåningen. Nordea redovisar positiva 

kreditförluster med 4 251 mnkr (6 885). Positiva kreditförluster har uppstått på 

grund av återförda tidigare reserveringar. 

Ränteintäkterna uppgår till 79 145 mnkr under januari till september 2011, 

medan värdet var 68 156 mnkr motsvarande period 2010. Räntekostnaderna 

uppgick till 42 851 mnkr (31 519) vilket ger ett räntenetto på 36 294, 2011 

respektive 36 637 mnkr 2010.  

Provisionsnettot uppgick till 21 178 mnkr (20 829). Intäkterna har ökat mer än 

kostnaderna vilket ger en procentuell ökning med 16,7 procent under 

perioden. Provisionsintäkter är intäkter i form av bland annat kunders 

kortavgifter, courtage och provision från kapitalförsäkringar. 

Provisionskostnader som Nordea betalat är till exempel betalningar, statliga 

garantiprogram och övriga provisionskostnader som utgör de största posterna. 

(Ibid) 

Tabellen nedan visar Nordeas nyckeltal för perioden. 
Tabell 5: Nordeas nyckeltal. 

Nordea 2011 2010 Förändring i % 

Soliditet % 3,70 3,92 -0,12 

Skuldsättningsgrad  25,87 24,46 5,76 

Räntabilitet på eget kapital % 9,81 11,49 -1,68 

Räntabilitet på totalt kapital % 1,05 1,02 0,03 

Räntabilitet på totala skulder % 0,73 0,56 0,12 

K/I-tal % 57 52 5 

Kärnprimärkapitalrelation % 11 10,4 0,60 

Nordea redovisar en soliditet på 3,7 procent (3,92). Soliditeten har således 

minskat från föregående period 2010 vilket innebär att skuldandelen har ökat 

mer än eget kapitaldelen. Skuldsättningen har ett värde på 25,8 jämfört med 
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24,4 året innan och har därmed ökat, vilket även framkommer av den 

minskade soliditeten.  

Räntabiliteten är beräknad på resultatet efter finansiella kostnader justerat för 

räntekostnader och minoritetsandelen är borträknad. Avkastningen på det 

egna kapitalet visar en minskning sen föregående period till 9,81 procent 

(11,49). Det totala kapitalet redovisar en ökning till 1,05 från 1,02 procent i 

avkastning på tillgångarna. Den genomsnittliga räntekostnaden på skulderna 

uppgår till 0,73 (0,56) vilket innebär en ökning av de genomsnittliga 

räntekostnaderna med (0,17) procent. 

Rörelsekostnaderna ökade med 1 367 mnkr till 35 609 mnkr. Nordeas 

tillgångar uppgår till 6 212 182 mnkr. En ökning med 720 267 mnkr vilket ger 

en procentuell ökning på 13,11 procent. Kostnadseffektivitet eftersträvas och 

sker bland annat genom att minska antalet tjänster i Norden med cirka 2000 

personer under åren 2011-2012.  Rörelseintäkterna ökade med 1 045 mnkr, en 

procentuell ökning med 17 procent. K/I-talet blir då 0,57 (0,52). 
Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,0 procent (10,4), vilket innebär en 

förbättring med 0,6 procent. (Ibid) 

4.9.1. Intervju Nordea 

Nordea trodde att införandet av bolånetaket skulle drabba nyproduktionen av 

småhus och förstagångsköpare med en liten kontantinsats hårdast, enligt 

Skytt4. Effekterna som de har märkt av är att hela bostadsmarknaden och 

prisökningarna har stannat av, men det är svårt att avgöra om det beror på 

bolånetaket eller de höjda räntorna, troligtvis har båda faktorerna påverkat. 

Banken använder sig nästan aldrig av borgensmän nu för tiden utan det är mer 

vanligt att till exempel en förälder går med som medlåntagare när de yngre ska 

låna till sin första bostad. Förekomsten av blancolån har ökat något men 

ökningen är marginell. Innan införandet av bolånetaket fick kunderna låna upp 

till 90 procent av bostadens marknadsvärde. Nu när det bara är tillåtet att 

belåna upp till 85 procent så kan kunderna erbjudas ett blancolån, dock 

eftersträvar banken alltid en kontantinsats på minst 10 procent. 

Kundernas sparande har förändrats en del. Numer sparar de mer på konton 

och mindre i aktiefonder men detta beror troligtvis mer på finanskrisen än 

själva bolånetaket. Nordea upplever inte att deras lönsamhet har påverkats 

något av bolånetaket och tror att det endast kommer att ge marginella effekter 

på lång sikt. De har infört amorteringskrav på alla lån över 75 procent och 

                                                 
4 Michael Skytt Bolånechef Nordea Sverige, intervju per e-post den 9 december 2011. 



 

35 

 

banken menar att det vore bättre att införa ett reglerat amorteringskrav i stället 

för ett bolånetak. Andra synpunkter är att Nordea gärna hade sett ett hårdare 

regelverk för blancolån.  

4.10. SEB 

SEBs fokuserar på långsiktiga kundrelationer. Banken har utvecklat en 

arbetsmetod som internt uttrycks som Relationsbanken. De har satsat på ökad 

tillgänglighet genom att erbjuda dygnet-runt öppen telefonservice på 20 olika 

språk (SEB 2011a). Att kunder finner banken trovärdig hör till strategin samt 

att bygga långsiktiga relationer genom att banken får kundernas förtroende. 

Vidare ser de framtiden an med viss osäkerhet gällande den finansiella 

stabiliteten. Främst beroende av den makroekonomiska finansiella instabilitet i 

omvärlden som påverkar bankers verksamhet, som effekter på tillgångarna och 

på så vis även bankens kreditrisk.  

Privatkunders lån har förändrats genom att fler har bundit sina bolån och 

ändrat sin sparandeportfölj till korta räntefonder från aktier. Bolånen ökade 

med 13 procent under årets, 2011, nio första månader. Inlåningen från 

privatpersoner har ökat 9 procent under samma period. 

Tabellen som följer visar SEBs siffror över in- och utlåning samt ränte-och 

provisionsnetto. (SEB 2011b) 
Tabell 6: SEBs redovisade siffror (mnkr). 

SEB 2011 2010 Förändring i % 

Inlåning  814 414 717 005 13,59 

Utlåning 1 191 217 1 088 736 9,41 

Räntenetto  12 634 11 484 10,01 

Provisionsnetto  10 563 10 254 3 

Bankens utlåning till allmänheten uppgick till 1 191 217 miljoner kronor 2011 

(1 088 736). En ökning av tillgångarna med drygt 102 481 mnkr. Inlåningen 

från bankens kunder ökade till 814 414 mnkr (717 005). Kreditförlusterna ger 

ett positivt värde med 1 213 mnkr under 2011, föregående år redovisas 

kreditförluster på -2 256 mnkr.  

Räntenettot uppgick till 12 634 miljoner kronor (11 484), en ökning med 1 150 

mnkr. Resultatet har därmed ökat med 1 150 mnkr genom att banken fått mer 

i intäkter från kunderna, än vad banken betalat i kostnader på sin inlåning.  

Provisionsintäkterna ger ett värde på 14 154 mnkr (13 696) och bankens 

provisionskostnader redovisas till -3 591 mnkr (-3 442). Värdena ger ett 

provisionsnetto på 10 563 mnkr (10 254), vilket ger en procentuell ökning med 

3 procent. (Ibid) 
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Nedanstående tabell redogör för SEBs valda nyckeltal över perioden. 
Tabell 7: SEBs nyckeltal 

SEB 2011 2010 Förändring i % 

Soliditet % 4,53 4,29 0,24 

Skuldsättningsgrad  21,06 24,27 -13,23 

Räntabilitet på eget kapital % 11,53 6,98 4,55 

Räntabilitet på totalt kapital % 1,74 1,32 0,42 

Räntabilitet på totala skulder % 1,27 0,97 0,30 

K/I-tal % 61 66 -5 

Kärnprimärkapitalrelation % 13,94 12,11 1,83 

SEBs soliditet är beräknad till 4,53 procent (4,29). Det egna kapitalet har 

därmed förstärkts med 0,24 procentenheter. Skuldsättningsgraden för 2011 

visar ett värde på 21,6 mnkr (24,27) som ger en procentuell förändring på        

-13,23. Värdet stämmer överens med den ökande soliditeten då skulderna har 

minskat i förhållande till det egna kapitalet.  

Eget kapital 2011 var 106 936 miljoner kronor samt 96 836 mnkr 2010. Den 

procentuella ökningen på eget kapital blir då 10,43 procent över perioderna. 

Totala skulder var 2 359 042 mnkr (2 253 510), en ökning med 105 532 mnkr. 

Procentuell ökning blir 4,4 procent. Detta ger då att tillgångar har ökat till 

2 359 336 mnkr från 2 253 779 mnkr, summa ökning är 105 557 mnkr, vilket 

ger en procentuell ökning på 4,68. Räntabilitet på eget kapital är beräknat på 

rörelseresultatet, vilket är resultatet efter justering av räntekostnader och ger 

ett värde på 11,53 procent. Värdet från föregående jämförelseperiod var 6,98 

procent, en ökning med 4,55 procent. En ökad räntabilitet på eget kapital 

innebär en högre ökning av skuldsättningsgraden i förhållande till ökningen av 

tillväxten av eget kapital. Bankens avkastning på det totala kapitalet uppgår till 

1,74 mnkr (1,32) som innebär en ökning med 0,42 procent.  

SEBs räntekostnader uppgick till 28 741 mnkr (22 904). Skulderna uppgick till 

2 252 106 mnkr (2 156 674) vilket ger en genomsnittlig räntekostnad på 1,27 

procent (0,97). Siffrorna innebär att kostnaden för skulderna har ökat.  

Kraven på ökad likviditet och ökat eget kapital leder till att kostnaderna för att 

driva bankverksamhet ökar, vilket kunderna i slutänden får betala. SEBs VD 

manar till ökad kostnadseffektivitet som innebär en oförändrad kostnadsnivå 

fram till 2014. Valutaomräkning har resulterat i en kursförlust på 531 miljoner 

kronor vilket påverkar resultatet negativt. Totala rörelsekostnader uppgår till -

17 297 mnkr under perioden jan-sep 2011 (-17 769) En minskning av 

kostnaderna med 472 mnkr. Rörelseintäkter uppgick till 28 446 mnkr vilket 

innebär en ökning med 1 605 mnkr. K/I-talet blir då 0,61 (0,66) vilket innebär 

att 61 procent av intäkterna täcker kostnaderna under perioden jan-sep 2011. 
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Kärnprimärkapitalrelationen, som utgör en del av det reglerade 

kapitaltäckningskravet, redovisas utan hänsyn till övergångsregler för Basel II 

och har stärkts med 1, 83 procentenheter till 13,94 procent. (Ibid) 

4.10.1. Intervju SEB 

SEB: s verksamhet är indelad i flera affärsområden däribland retaildivisionen 

där bland annat bolån privat ingår. De intervjuade banktjänstemännen, 

Thomas Högväg5 samt Kerstin Grundberg6, ingår i SEBs retaildivision.  

SEBs intäkter utgörs till största delen av räntenettot och en mindre del av 

provisionsnettot. Bolån utgör cirka 20 procent av räntenettot. Effekterna av 

bolånetaket slår negativt mot unga och i första hand förstagångsköparna. 

Ungdomar som inte har föräldrar med möjlighet att hjälpa till får svårt att 

kunna lägga till exempel en kapitalinsats på 225 000 kronor, som 15 procent 

utgör vid ett lån på 1 500 000 kronor. En köpesumma för bostäder som inte är 

ovanlig i storstadsområden. Banken såg vid bolånetakets införande en 

minskning av andelen bolån, men nivån har nu återgått till normala nivåer. 

Bolånetakets införande har inte påverkat bankens lönsamhet. Andelen 

blancolån har heller inte ökat. Borgensmän används inte i stor utsträckning för 

att finansiera bostadsköp, då kreditgivarna ser till låntagarnas egna 

betalningsförmåga. En effekt som banken har märkt av efter bolånetakets 

införande är att antalet medlåntagare av föräldrar ökat.  

Hushållens belåningsgrad på bolån ligger på samma nivå som innan 

regleringen. Banken ser gärna en högre takt på amortering då Sveriges 

ekonomi inte växer i den takt som tidigare antagits. Ekonomins tillväxttakt gör 

att inte heller bostadpriser stiger i högre takt, och risk finns då för att bostäder 

blir överbelånade. Gällande privatpersoners sparande så har det inte ökat på 

grund av bolånetaket, men däremot har förflyttningar till tryggare 

kontoplaceringar ökat. Vid bostadslån kräver banken att låntagaren ska klara 

av en ränta på 7 procent för att banken ska låna ut pengar, i ambition av att 

inte sätta bostadsköparen i svåra situationer då räntan stiger. Effekterna av 

bolånetaket är även på längre sikt att ungdomar får svårt att ta sig in på 

bostadsmarknaden. SEB hade gärna sett ett bolånetak på 90 procent 

tillsammans med ett ökat amorteringskrav. De 5 procenten innebär en stor 

skillnad i kontantinsats vid höga köpesummor. Banken välkomnar en 

utvärdering av hur just den yngre målgruppen, förstagångsköparna, påverkats 

av bolånetakets införande. 
                                                 
5 Thomas Högväg Chef Produkt och Process SEB Retail Sverige, telefonintervju den 22 
december. 
6 Kerstin Grundberg Produktägare Bolån SEB Sverige, telefonintervju den 22 december. 
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4.11. Swedbank 

Swedbanks sätter kundens behov i centrum och de utgår från en traditionell 

bankmodell där fokus ligger på nära kundrelationer och rådgivningstjänster. 

Att värna om en sund och finansiell situation för kunderna är något som de 

ständigt strävar efter. Banken tycker att det är oroväckande att 

kreditexpansionen bland de svenska hushållen har varit fyra gånger så stor som 

den ekonomiska tillväxten de senaste 10 åren. För att minimera risken för 

överbelåning bland kunderna beslutade de sig därför att skärpa kraven på 

bland annat belåningsgrad vid låneansökan. Till följd av detta så tappade de 

under en period nästan hälften av sin andel vid nyförsäljning. I och med att 

bolånetaket har införts i Sverige så har det blivit mer allmänt accepterat att det 

råder större försiktighet vid kreditgivning och det har lett till att andelen 

nyförsäljning har kommit tillbaka. (Swedbank 2011a) 

 

Tabellen nedan redovisar Swedbanks siffror i miljoner kronor. 
Tabell 8: Swedbanks redovisade siffror (mnkr). 

Swedbank 2011 2010 Förändring i % 

Inlåning  554 788 523 683 6 

Utlåning 1 157 045  1 148 868 0,71 

Räntenetto  14 124 11 802 20 

Provisionsnetto  6 837 6 987 -2 

  

Utlåningen till allmänheten har ökat för perioden januari till september 2011 

med 8 177 mnkr till 1 157 045 mnkr. När det gäller privatpersoner i Sverige så 

fortsätter utlåningen att öka men i mindre takt än förut. När det gäller inlåning 

är Swedbank ledande på sina hemmamarknader. Tillsammans med säkerställda 

obligationer och eget kapital så täcker inlåningsvolymen nästan hela bankens 

totala upplåningsbehov. För årets nio första månader så ökade den totala 

inlåningsvolymen för svensk bankrörelse med 2 procent. Hushållen ökade 

inlåningen med 3 procent.  

Det allmänt högre ränteläget med tillhörande villkorsändringar i Sverige samt 

att euriborräntan7 varit lite högre har lett till en ökning av räntenettot för 

femte året i rad. Kreditkvaliteten har förbättrats ytterligare vilket har gjort att 

banken fått kreditåtervinningar. Ränteintäkterna för januari-september 2011 

var 39 294 mnkr och räntekostnaderna var 25 170 mnkr vilket ger ett 

räntenetto på 14 124 mnkr. Räntenettot har ökat med 20 procent jämfört med 

föregående år då det var 11 802 mnkr medan provisionsnettot minskade med 

2 procent, från 6 987 mnkr till 6 837 mnkr. 

 
                                                 
7
 Euroområdets referensräntor som publiceras dagligen (FIM ). 
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I tabellen nedan redogörs Swedbanks nyckeltal. 
Tabell 9: Swedbanks nyckeltal  
Swedbank 2011 2010 Förändring i % 

Soliditet % 5,15 5,14 0,01 

Skuldsättningsgrad  18,40 18,47 -0,38 

Räntabilitet på eget kapital % 14,06 6,86 7,2 

Räntabilitet på totalt kapital % 2,06 1,26 0,8 

Räntabilitet på totala skulder % 1,41 0,96 0,18 

K/I-tal % 52 57 -5 

Kärnprimärkapitalrelation % 15,1 13,4 1,7 

 

Swedbanks eget kapital var den 30 september 97 208 mnkr och det totala 

kapitalet uppgick till 1 885 769 mnkr vilket gör att deras soliditet är 5,15 

procent. 2010 var det egna kapitalet 94 897 mnkr och det totala kapitalet var 

1 845 794 mnkr, vilket ger en soliditet på 5,14 procent. Skulderna på 1 788 561 

mnkr och det egna kapitalet på 97 208 mnkr 2011, ger en skuldsättningsgrad 

på 18,40 (18,47).  

Rörelseresultatet för perioden januari-september 2011 uppgick till 13 670 

mnkr och det egna kapitalet för perioden var 97 346 mnkr. När det egna 

kapitalet justeras med minoritetsintresset på 138 blir räntabiliteten 14,06 

procent (6,86) vilket ger en ökning med 8,1 procent. Swedbanks avkastning på 

det totala kapitalet är för perioden jan-sep 2011 2,06 procent (1,26).  

 

Räntekostnaderna utgör 1,14 procent av de totala skulderna 2011 och 0,96 

procent 2010. Resultatet för januari-september 2011 blev 10 779 mnkr, en 

ökning med 6 085 mnkr jämfört med samma period föregående år då det 

uppgick till 4 694 mnkr. Det är framförallt nettoåtervinningar och högre 

räntenetto till följd av ett allmänt högre ränteläge som har lett till ökningen av 

resultatet. 

Periodens intäkter har ökat med 8 procent jämfört med samma period 

föregående år. Intäkterna för 2011 uppgick till 24 997 mnkr och 2010 var de 

23 086 mnkr. På grund av de valutakursförändringar som skett så har 

intäkterna minskat med 438 mnkr. Kostnaderna var oförändrade och uppgick 

till 13 060 mnkr. Värdena ger ett K/I-tal på 0,52 (0,57). 

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,1 procent (13,4) vilket ger en 

ökning med 1,7 procent. (Swedbank 2011b) 

4.12. Sammanfattning över bankerna 

För att lättare kunna jämföra och få en sammanfattande bild över de olika 

bankernas redovisade siffror visas de i nedanstående tabeller. I tabell 10 

redovisas de fyra storbankernas siffror över in-och utlåning samt ränte-och 
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provisionsnetto för perioden januari till september år 2011 samt föregående 

års period.  

 
Tabell 10: De fyra storbankernas redovisade siffror (mnkr). 

 

   Handelsbanken             Nordea             SEB        Swedbank 

  2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Inlåning  720 482 589 669 1 715 165 1 515 815 814 414 717 005 554 788 523 683 

Utlåning 1 598 737 1 497 078 3 078 627 2 870 736 1 191 217 1 088 736 1 157 045 1 148 868 

Räntenetto  17 256 15 725 36 294 36 637 12 634 11 484 14 124 11 802 

Prov.netto  5 796 5 895 21 178 20 829 10 563 10 254 6 837 6 987 
 

Vid granskning av de fyra storbankernas, Nordea, Swedbank, Handelsbanken 

och SEBs, delårsrapporter framgår det att inlåningen har ökat samt att 

utlåningen till privatpersoner har fortsatt att öka, men i mindre takt än tidigare. 

Bankernas totala intäkter utgörs av räntenetto och provisionsnetto, där 

räntenettot står för den största delen. Räntenettot har genererat en ökning för 

alla banker förutom Nordea som noterar en minskning med 343 miljoner 

kronor. 

 
Tabell 11 redogör för de utvalda nyckeltal som visar de fyra storbankernas 

finansiella situation för perioden januari till september år 2011 samt år 2010.  
Tabell 11: De fyra storbankernas nyckeltal. 

 Handelsbanken       Nordea         SEB     Swedbank 

  2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Soliditet % 3,70 3,87 3,70 3,92 4,53 4,29 5,15 5,14 

Skuldsättningsgrad 26 24,83 25,87 24,46 21,06 24,27 18,40 18,47 

Räntabilitet på EK % 13,85 12,81 9,81 11,49 11,53 6,98 14,06 6,86 

Räntabilitet på TK % 1,62 1,22 1,05 1,02 1,74 1,32 2,06 1,26 

Räntabilitet på S % 1,16 0,75 0,72 0,60 1,27 0,97 1,41 0,96 

K/I-tal % 47 48 57 52 61 66 52 57 

Kärnprim.kapitalrel. % 17,40 15,70 11 10,40 13,94 12,11 15,10 13,40 

 

Låg soliditet och hög skuldsättningsgrad är genomgående i bankerna. 

Räntabiliteten på bankernas egna kapital har ökat för alla banker utom Nordea 

som redovisar en minskning på 1,68 procent. Avkastningen på bankernas 

totala kapital har ökat. Genomsnittliga räntekostnaden för bankernas totala 

skulder är en ökande post för alla undersökta banker. Nordea har den lägsta 

nivån på den genomsnittliga räntekostnaden. K/I- talet visar en ökning av 

kostnaderna för Nordea, men redovisar en minskning för övriga banker. 

Kärnprimärkapitalrelationen har ökat genomgående för alla banker. 
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4.13. Sammanfattning över intervjuer  

Bolånetaket har medfört en ökad medvetenhet hos hushållen att spara pengar 

till en buffert för oförutsedda utgifter. Amorteringstakten har ökat och lån på 

till exempelvis bil och båt lånas inte lika ofta på bostaden utan för detta tas 

andra lån som bil eller fritidslån.  Kundernas sparkapital placeras numer allt 

oftare i tryggare kontosparande. 

Bankernas intäkter består till största delen av räntenetto samt provisionsnetto. 

För Handelsbanken och SEB utgör bolån cirka 20 procent av räntenettot. 

Bankernas förväntan av bolånetaket var en dämpad effekt på efterfrågan, 

minskning av nyproduktion av småhus samt att det skulle bli svårare för 

förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden. Effekten av bolånetaket 

är liten för bankerna då de redan innan regleringen var försiktiga i sin utlåning 

med en noggrann kontroll av kundernas betalningsförmåga. Nordea menar att 

bostadsmarknaden och dess prisökningar har stannat av. Det är dock svårt att 

säga om det beror enbart på bolånetaket eller om räntehöjningar spelat in, 

troligtvis har båda faktorerna påverkat. Handelsbanken har märkt av en ökning 

av blancolån medan det hos Nordea endast ökat marginellt. SEB:s nivå av 

blancolån är oförändrad. 

Sammanfattningsvis kan det uttryckas en gemensam iakttagelse hos alla 

intervjuade banker att bolånetaket har en negativ effekt för yngre 

förstagångsköpare. Stor vikt läggs på låntagarnas egna betalningsförmåga samt 

amortering snarare än användande av borgensmän. 

  



 

42 

 

5. Analys och Slutsats 

 
I nedanstående avsnitt analyseras det material som har kommit fram i den empiriska delen 

med utgångspunkt från teoriavsnittet. 

 

5.1. Basel  

Ett höjt kapitaltäckningskrav innebär ökade kostnader då bankerna får betala 

mer för att finansiera sin utlåning, kostnader som kunden i slutänden får betala 

genom högre avgifter och högre ränta. Sverige frångick Basel III:s krav på 

kapital genom att ålägga högre krav redan 2013 för de fyra storbankerna i 

Sverige. Övriga finansiella institut behöver endast följa Basel III, vilket innebär 

lägre krav. Beslutet kan innebära att konkurrensen blir snedvriden till nackdel 

för storbankerna. 

Anledningen till att de fyra storbankerna får ett högre krav på eget kapital är 

att samhället är mycket beroende av dem eftersom de utgör en betydelsefull 

del av ett välfungerande ekonomiskt system. Skulle en mindre bank gå i 

konkurs blir förmodligen inte konsekvenserna lika betydande.  För bankerna 

är detta inte optimalt då kostnaderna är höga för att hålla ett högt eget kapital. 

Deras mål är att tillfredsställa aktieägarna genom en bra lönsamhet och 

tillfredsställande utdelningar, vilket blir svårare då kapitalkravet ökar. 

5.2.  Nyckeltal  

Banker har överlag en låg soliditet, vilket innebär att skuldsättningsgraden är 

hög. Låg soliditet säger att banken inte har så god betalningsförmåga då 

andelen skulder utgör en stor del av det egna kapitalet. Hävstången visar den 

avkastning som genereras på bankens kapital vilket innebär att om värdet är 

lågt så kan det löna sig att låna kapital ur ett finansieringsperspektiv. Det 

lånade kapitalet placeras så att det ger en bättre avkastning än vad skuldräntan 

kostar.  De banker som analyserats i studien har en soliditet som är mellan 

3,70 procent och 5,15 procent vilket kan anses vara mycket lågt i förhållande 

till andra företag i näringslivet. De fyra storbankernas skuldsättningsgrad har 

värden mellan 18,40 och 26.  

För att få ett perspektiv över de värden analysen visar har Volvo (Volvo 2011), 

IKEA (IKEA Group 2011) och ABB:s (ABB 2011) finansiella rapporter 

studerats. Nyckeltal som beräknats är soliditeten och skuldsättningsgraden för 

företagen. Genomsnittlig soliditet i dessa företag är 40 procent och 

skuldsättningsgradens genomsnitt är 1,82. Värdena kan ge stöd till påståendet 
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att banker i jämförelser med andra företag i näringslivet kan ha en mycket låg 

soliditet då staten har visat sig hjälpa banker vid akuta kriser och på det viset 

undvika konkurs. Bankerna vet att samhället är mycket beroende av deras 

existens och ser därför möjligheter till att kunna hålla ett lågt eget kapital och 

därmed hålla ner sina kostnader. För att se om soliditet och skuldsättningsgrad 

skiljer sig åt mellan en statligt ägd bank och privatägda banker har SBAB 

studerats. Enligt SBAB Bank (2011) är soliditeten 2,3 procent, vilket är lägre 

än de fyra storbankernas soliditet och deras skuldsättningsgrad är högre med 

ett värde på 42,3. Räntabiliteten på det egna kapitalet mäter den avkastning 

som det egna kapitalet genererar, därför används nyckeltalet som ett mått på 

lönsamhet. SBAB:s räntabilitet på det egna kapitalet är 0,83 procent (Ibid) 

medan de fyra storbankernas räntabilitet på eget kapital ligger inom intervallet 

9,81 procent och 14,06 procent. Värden som kan vara en indikation på att 

Iannotta et al. (2007) teori om att de statligt ägda bankerna är mindre 

lönsamma än de privatägda, dock med viss reservation då endast ett nyckeltal 

som mäter lönsamhet har använts i jämförelsen och att jämförelsen endast 

gjorts över en tidsperiod. 

Räntabiliteten på eget kapital har ökat för alla banker utom för Nordea. Även 

räntabiliteten på det totala kapitalet har ökat för alla, det visar att bankernas 

avkastning på deras tillgångar har ökat. Den genomsnittliga räntekostnaden på 

totala skulder har också ökat vilket innebär att det har blivit dyrare för 

bankerna att låna pengar. Nordeas genomsnittliga räntekostnad skiljer sig från 

de andra bankerna då de ligger på en mycket lägre nivå än de övriga bankerna 

men även deras har ökat. 

Bankernas räntenetto visar en ökning för alla bankerna förutom Nordea som 

redovisar en minskning. Dock visar Nordea ett högt värde på räntenettot 

jämfört de andra bankerna. Ränteintäkterna utgör cirka 70 procent av 

bankernas totala intäkter och av dessa består cirka 20 procent av 

utlåningsintäkter. K/I-talet är ett nyckeltal som används för att mäta en banks 

effektivitet. Värdet visar hur stora kostnader banken har för att kunna generera 

sina intäkter. De banker som har analyserats redovisar relativt lika K/I- tal. 

Dock har Nordea ökat sitt K/I-tal medan övriga har minskat vilket innebär att 

Nordeas kostnader har ökat i förhållande till deras intäkter. Bankernas K/I -

värde ligger inom intervallet 0,47 till 0,61. Siffran anger hur mycket banken får 

betala per intjänad krona. Handelsbanken noterar enligt Basel II den högsta 

nivån av kärnprimärkapital som utgör en del av det kapitalkrav som ställs på 

bankerna. Handelsbanken följs av Swedbank.  
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5.3. Lönsamhet och kundförtroende 

Bankerna som ingår i studien har alla utarbetade strategier för att nå 

kundlönsamhet. De fokuserar på långsiktiga relationer genom att skapa 

förtroende hos sina kunder och därigenom uppnå ökad kundlönsamhet. Vid 

ett ökat förtroende köper kunderna fler tjänster som banken erbjuder och 

därmed ökar affärsvolymen vilket leder till bättre lönsamhet. Arbetssättet 

genomsyrar hela bankens organisation. Kunderna är ett viktigt verktyg för att 

uppnå den lönsamhet som krävs. Svenskt kvalitetsindex årliga 

kundundersökningar rankade Handelsbanken högt vad gäller kundnöjdhet. 

Rankningen ger en bekräftelse på att banken har lyckats skapa förtroende och 

nöjda kunder. För att bankerna ska uppnå en maximal kundtillfredsställelse 

erbjuder de sina kunder specifika tjänster som är anpassade till de olika 

kundsegmenten. Kundlojalitet är en viktig faktor som kan påverka bankens 

lönsamhet genom ökade affärsvolymer. När det gäller lönsamhet så borde de 

fyra storbankerna kunna nyttja vissa stordriftsfördelar som till exempel ett 

större utbud av produkter och tjänster. Vidare strävar bankerna efter att bli så 

kostnadseffektiva som möjligt utan att tumma på kvaliteten samt att utveckla 

affärsmodeller som ger en långsiktig och hållbar lönsamhet. 

5.4. Kvalitetsförbättring och konkurrens 

Bankerna satsar på kundvärdeskapande åtgärder i form av ökad tillgänglighet 

via tekniska funktioner som till exempel smartphoneappar, vilket gör att 

antalet användare av mobilbanken ökar. Tjänster som troligtvis även lockar 

den yngre kundmålgruppen. Effektivisering och vässad kundrådgivning syftar 

till att öka affärsvolymen. Sammantaget satsar de fyra bankerna på att vinna 

kunderna till att köpa just deras tjänster. Det handlar om vilken bank som 

lyckas fånga upp kunden och erbjuda bästa tänkbara service till kundens behov 

och sedan fortsättningsvis förvalta förtroendet väl. Den bank som vinner 

kundernas förtroende har möjligheten att öka sin lönsamhet både på kort och 

på lång sikt då bankkunder inte har samma tradition att byta bank som att byta 

till exempel sitt telefonabonnemang. Konkurrensen har hårdnat i och med fler 

aktörers inträdande på marknaden och det är upp till varje bank att möta 

konkurrensen. 

5.5. Intervjuer 

Kundernas medvetenhet om sin egen ekonomi har ökat, de sparar i högre 

utsträckning än tidigare för att bland annat ha en buffert till oförutsedda 

utgifter som kan uppkomma vid ägande av en egen bostad. Tidigare var det 

relativt vanligt att husägarna lånade upp på bostaden för att till exempel köpa 
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en ny bil eller båt. Numer tar hushållen separata lån för att finansiera dessa 

typer av inköp vilket kan betraktas som ett sunt beteende då belåningsgraden 

på bostaden inte blir så hög. De oroligheter som råder på den europeiska 

marknaden och höjda räntor är troliga faktorer som påverkar kundernas 

försiktighet. En skakig arbetsmarknad kan oroa husägarna och bidra till att de 

inte skaffar sig för stora lån i förhållande till den disponibla inkomsten, då 

arbetslöshet eller höjda räntor kan ge förödande konsekvenser för hushållen. 

Sparkapital placeras i tryggare konton snarare än mer riskfyllda 

aktieplaceringar. Intresset att amortera har blivit större hos bankernas kunder 

vilket kan ses som en sund utveckling, att viljan till att sänka sin belåningsgrad 

ökat. Ungdomarna har fått det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden 

framförallt i storstäder då kraven på högre kontantinsats blivit tuffare. 

Förmodligen är det denna målgrupp som märkt av bolånetakets konsekvenser 

allra mest. Bankernas största inkomstkälla utgörs av räntenettot. Lönsamheten 

har inte påverkats av bolånetaket i någon större grad då bolånen endast 

minskade i början av regleringen men återgick sedan till normala nivåer ganska 

omgående. Intäkterna består av fler delar än just bolån vilket också gör att 

bolånetaket inte har påverkat bankernas lönsamhet i någon större grad. 

5.6. Reflektioner  

Det har skett en viss avmattning på bolånemarknaden men det är svårt att 

avgöra om det är på grund av det höjda ränteläget eller bolånetaket. Troligtvis 

har båda faktorerna inverkat. Kunderna har blivit mer medvetna och 

försiktiga. Det märks bland annat på att de ökar sitt buffertsparande, 

amorterar i snabbare takt samt flyttar sitt sparkapital till mindre riskfyllda 

placeringar. Den dämpade prisökningen på bostäder samt kundernas 

medvetenhet kan ha bidragit till en lägre skuldsättningsgrad hos hushållen. 

Externa faktorer som till exempel den turbulens som råder på de finansiella 

marknaderna har påverkat bankerna på flera olika sätt och bidrar till en större 

osäkerhet om framtiden.  På kort sikt har bankernas lönsamhet har inte 

påverkats nämnvärt av bolånetakets införande. Vad som kommer att ske på 

lång sikt får framtiden utvisa. 

5.7. Rekommendationer till fortsatt forskning 

Studien har endast undersökt om de fyra storbankernas lönsamhet har 

påverkats av bolånetaket. Det vore därför intressant att undersöka djupare om 

nischbanker och privatpersoner har påverkats något av regleringen. Då 

bolånetaket endast funnits drygt ett år är en tänkvärd vidare forskning att 

undersöka om effekterna blivit större om några år. Finansinspektionen 
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kommer med en ny utredning om bolånetakets effekter i början av 2012 som 

denna studie inte hinner ta del av. Under arbetets gång har en teori visat att 

lönsamheten mellan privata samt statliga banker skiljer sig åt. Ämnet är 

intressant att undersöka ytterligare, för att ta reda på om så är fallet och i så fall 

varför. 
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Bilaga Intervjuunderlag 

 

• Vad tjänar banken mest pengar på? 

• Hur stor del av intäkterna kommer från bolån? 

• Vilka effekter trodde ni att bolånetaket skulle ge? 

• Vilka effekter har bolånetaket gett för bankens verksamhet, vad gäller 

 - Förändringar i utlåning? 

 - Lönsamhet? 

 - Förekomst av blancolån?  

 - Förekomst av borgensmän?  

• Har hushållens belåningsgrad påverkats? 

• Har kundernas sparande förändrats? 

• Vilka effekter tror ni att bolånetaket kommer att ha på lång sikt? 

• Vad tycker ni om bolånetaket? 

• Har ni några andra förslag som ni tycker skulle ge bättre effekt?



 

 

 

 


