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Begreppslista 

 

Centralbank – Centralbanken är ett institut som ansvarar för landets penningpolitik. 

Riksbanken är Sveriges centralbank.  

Dagslåneränta – En ränta som finns på den marknad där banker lånar pengar till varandra 

över natten, den har en löptid på ett dygn.  

Inflation – En ökning av prisnivån, vilket leder till minskning av penningvärde, det vill säga 

pengarna tappar sina värden.  

Konjunktur – Det nuvarande ekonomiska tillståndet med hänsyn till inflation, arbetslöshet 

och tillväxt.   

Kreditinstitut – Verksamhet som har rätt att bevilja kredit det vill säga låna ut pengar. Banker 

är ett av kreditinstituten. 

Likviditetspåslag - Ett påslag på bankernas lån till andra banker som beräknas utifrån bankens 

egen likviditet. 

Likviditetsöverskott: Det överskott som banker sätter in hos riksbanken. Alla banker som har 

tillstånd att driva verksamhet har ett konto i riksbanken. Där sätter de in överskottet mot 

reporäntan. 

Löptid - Löptid är den tid en låntagare har att betala tillbaka lånet fullt ut. Olika lån har olika 

löptider och kan påverka priset på lånet. En längre löptid betyder högre risk och har därför 

ofta ett högre pris. 

Nischbanker - Nischbank kallas de mindre bankaktiebolagen som till skillnad mot 

storbankerna erbjuder en viss typ av banktjänster. De dras inte med samma kostnader som 

storbankerna och erbjuder oftast lägre räntor. 

Nominell ränta - Nominell ränta är den ränta som erbjuds det vill säga den grundläggande 

räntan som du ska betala för ditt lån, andra avgifter förekommer. Vid sparande inkluderas 

inflationen i nominell ränta.  

Kreditmarknad– Marknaden för lånat kapital, bildar tillsammans med aktiemarknaden en 

kapitalmarknad. 



 

 

 

Penningmarknad – Den del av kreditmarknaden där lån på kortare tid än ett år utbjuds och 

efterfrågas av olika aktörer 

Real ränta – Den nominella räntan exklusive inflation 

Ränta – Avkastning på kapital eller priset på en kredit 

Statsobligationer – En obligation är ett räntebärande värdepapper som intygar att innehavaren 

har lånat ut pengar. En statsobligation är en benämning på de obligationer som riksgälden 

(statens finansförvaltning) ger ut.
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1 Inledning 

I studiens första avsnitt beskrivs arbetets inledning som består av bakgrund, problemdiskussion, 

frågeställning, syfte samt avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Den 18 februari 2015 kom ett överraskande besked för Sverige då Riksbanken meddelade om 

en reporäntesänkning till minus 0.1 procent. Detta var första gången som Sveriges reporänta 

låg under noll procent. Riksbanken har även offentliggjort att köp av statsobligationer ska 

genomföras för 10 miljarder svenska kronor. Sverige är dock inte det enda landet som infört 

det. Under år 2012 hade fem europeiska länder infört negativ reporänta och även Japan under 

år 1997 (Räntor, 2015) (Riksbanken, 2015). Anledningen till den nedjusterade reporäntenivån 

var att inflationen i landet understigit inflationsmålet, som är två procent. I början av år 2015 

låg inflationen på minus 0,1 procent, vilket ansågs vara för lågt (Markwall, 2015, ss. 8-9).  

Enligt Stefan Ingves som är nuvarande riksbankchef, hade det fallande oljepriset som hotade 

att pressa ned inflationen större effekt än vad Riksbanken hade räknat med. Att sätta negativ 

reporänta kan ge de positiva effekter som krävs för att höja inflationen (Riksbanken, 2015).  

Den 18 mars 2015 kom det ett nytt besked som chockade marknaden. Riksbanken sänkte 

reporäntan ytterligare. Den låg nu på minus 0.25 procent. Dessutom köpte Riksbanken 

statsobligationer för 30 miljarder svenska kronor (Markwall, 2015).  

Enligt Stefan Ingves behöver den negativa reporäntan inte nödvändigtvis betyda, att 

utlåningsräntorna till hushåll och företag kommer att bli negativa. Han nämner att 

utlåningsräntor oftast är högre än reporäntan, men att effekten av den negativa reporäntan 

leder till ovanligt låga räntor (Riksbanken, 2015). Nordea i Danmark vill sätta negativa räntor 

för sina företagskunder, på grund av den långvariga negativa räntan som råder där och som 

senast var minus 0.75 procent (SvD Näringsliv, 2015). Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

i Sverige vill införa ett liknande scenario där företagskunder får betala för att placera pengar 

hos banken, endast om den negativa reporäntan fortsätter att sjunka eller håller sig kvar under 

noll. Swedbank samt Handelsbanken har meddelat att de funderar på att sätta negativ ränta, 

men beslut har inte tagits (Veckans Affärer, 2015) (Cervenka, 2015). 

1.2 Problemdiskussion 

De senaste åren har företagens investeringar generellt ökat enligt rapporten ”Finansiell 

stabilitet” som Riksbanken ger ut två gånger om året. 2014 års upplaga beskriver att 

företagens upplåning samt intresse för investeringar ökade även innan sänkningen av 
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reporäntan. Tanken med den negativa reporäntan är att få företagen att investera och låna 

ytterligare. Detta är den önskade effekten av räntesänkningen. (Riksbanken, Finansiell 

stabilitet, 2014, s. 45).  Räntesänkningen skulle även kunna resultera i att investerare, företag 

samt hushåll väljer att inte spara sina tillgångar hos banken. Detta kan i sin tur leda till 

hårdare konkurrens för bankerna. Effekten av det hela och om det är positivt eller negativt går 

bara att sia om (Das, 2014). I och med att banken måste betala för att placera pengar i 

Riksbanken, får de högre kostnader. Dessa kostnader måste finansieras. Bankerna har 

möjlighet att välja vem/vilka som ska ta kostnaderna. SEB nämner att det kan bli de stora 

företagskunderna som får betala (Nya Affärer, 2015). Detta är intressant att undersöka hur 

banker hanterar den negativa reporäntan gentemot utlåningsräntor till sina företagskunder.  

Den negativa reporäntan gör att bankerna själva måste ta ställning till hur deras 

utlåningsräntor ska påverkas (Riksbanken, 2015). Bankens basräntor kommer med stor 

sannolikhet att sänkas. Därutöver gör varje bank egna individuella förändringar efter egna 

strategier (Privata affärer, 2015). De kan antingen välja att sänka, höja eller behålla samma 

räntor som tidigare. 

Bankerna har generellt samma utgångsläge utifrån regler och reporänta, dessa faktorer är fasta 

krav som banker inte kan påverka (Svenska Bankföreningen, u.d.). Däremot hur bankerna 

anpassar sina kreditrisker till det nya ränteläget är fortfarande rörligt och de flesta banker 

arbetar individuellt i detta sammanhang (Kommissionen, Europeiska, 2007, s. 15).  

Negativ reporänta är en historisk händelse, och en ny företeelse. Det finns därför inga tidigare 

studier som täcker detta. Därför finns det ett behov att undersöka vilken eventuell effekt den 

får. Som tidigare nämnts, kan utlåningsräntorna komma att bli påverkade av reporäntan 

(Riksbanken, 2015). Dock är det inte enbart reporäntan som har betydelse för 

utlåningsräntorna. Det finns flera faktorer som gör detta, och därför är det intressant att 

undersöka övriga faktorer som har betydelse för räntesättningsprocessen gällande 

utlåningsräntor, utöver reporäntan (Finansinspektionen, 2009, s. 4). 

Figuren nedan visar hur räntemarknaden fungerar. Riksbanken påverkar marknadsräntorna 

som i sin tur påverkar kreditinstituten (Hässel, Norman, & Andersson, 2001, s. 149). 

Kreditinstituten i denna studie representeras av bankerna. Vi har i figuren ringat in den del 

som studien fokuserar på. 
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Figur 1: Marknaden och räntan 

1.3 Frågeställningar 

 Vilken betydelse har faktorerna: reporänta, regelverk, kreditrisk och konkurrens för 

bankernas räntesättningsprocess?  

 Hur kommer den nuvarande negativa reporäntan påverka bankernas utlåningsränta till 

företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för bankernas räntesättningsprocess, detta för 

att förstå samt förklara vilken betydelse de ovan nämnda faktorerna har i denna process. 

Vidare vill vi undersöka hur stor påverkan den negativa reporäntan har gentemot 

utlåningsräntor. 

1.5 Avgränsning 

Studien baseras sig till företagsekonomi med inslag av nationalekonomisk teori, eftersom att 

reporäntan har en stark koppling till nationalekonomi. Respondenterna i undersökningen har 

begränsats till SEB och Nordea som är två av Sveriges storbanker samt Sparbanken Rekarne 

som är en mindre bank. 

Utlåningsräntan berör många företag och har stor betydelse för allmänheten. Därför avgränsar 

sig studien till utlåningsräntan till företag.  

Förstudien av detta arbete visar på flera faktorer som påverkar räntesättningen. För att kunna 

få fokus och ett relevant arbete har fyra faktorer valts. Dessa är reporänta, regelverk, 

konkurrens och kreditrisk. Faktorerna valdes på grund av att de var det mest framträdande och 

förekommande i förstudierna.   
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2 Referensram 

Detta kapitel ämnar till att ge en översikt över de begrepp och teorier som studien grundar sig på.  

2.1 Räntemarknaden 

Räntemarknaden är en värdepappersmarknad där bland annat banker verkar (Wissén, 2014). 

Bankens roll på räntemarknaden fungerar som en finansiell mellanhand för företagen och 

utgör den största delen av handeln med räntebärande tillgångar (Asgharian & Nordén, 2007, 

ss. 11-13). Räntenivån är en viktig variabel i ekonomin som i högsta grad påverkar företagens 

investeringar. En ränteförändring är en av de viktigaste finansiella indikatorerna som kan säga 

något om den framtida konjunkturen och Riksbankens penningpolitik (Asgharian & Nordén, 

2007, s. 48). 

2.2 Bankens generella roll som finansiär 

I Sverige finns ett omfattande utbud av banker. Storbankerna det vill säga Swedbank, SEB, 

Nordea och Handelsbanken tillhör den kategori som kallas universalbanker som erbjuder alla 

typer av finansiella tjänster. Tillsammans representerar de majoriteten av den finansiella 

marknaden samtidigt som de erbjuder många typer av finansiella tjänster (Svenska 

Bankföreningen, 2015). 

Sveriges banker står till företagens förfogande när det handlar om investering, riskhantering, 

likviditetsförbättring, kapitalbehov och kreditgivning. Företagen i sin tur agerar som låntagare 

för att finansiera sin verksamhet men även som långivare i den meningen att överskottskapital 

kan placeras i räntebärande tillgångar. För ett företag spelar banken en viktig roll som 

finansiär. Den finansiella biten som banken ansvarar för är bred och innefattar diverse lån och 

krediter (Asgharian & Nordén, 2007, ss. 12-14). 

2.3 Finansieringskostnad 

Finansieringskostnad är den kostnad som banken har för att finansiera sina lån. När banken 

ger ut ett lån till ett företag finansieras det lånet av interbankmarknaden, vilket innebär att 

bankerna lånar av varandra. Utlåningsräntan på interbankmarknaden är därmed bankens 

upplåningskostnad för lånet, vilket i sin tur påverkar bankens utlåningsränta (Srejber, 2001). 

Banken måste finansiera sina lån och gör detta på olika sätt. Inlåning från allmänheten är inte 

den enda finansieringskälla bankerna har. Om bankerna skulle ha belåning som enda 

finansieringskälla skulle de vara utsatta för en betydande likviditetsrisk, om insättarna av 

någon anledning skulle dra tillbaka sina medel. Därmed har banker andra tillgångar, som till 
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exempel räntebärande värdepapper i syfte att ha en likviditetsbuffert (Blåvarg, 2013). På kort 

sikt kan bankerna låna på interbankmarknaden och ge ut certifikat. På längre sikt finansierar 

bankerna sig med säkerställda och icke säkerställda obligationer (Riksbanken, Finansiell 

stabilitet, 2014, s. 37). 

Figuren nedan visar hur räntesättningen i banker generellt är uppbyggd. De två första fälten; 

Finansierings- och förvaltningskostnad utgör grunden för bankernas räntesättning. Därefter 

tillkommer de rörliga kostnaderna som varierar för olika banker. Dessa kostnader bestäms 

individuellt.  

 
Figur 2: Priset på ett lån 

 

2.4 Reporäntan 

Reporänta är den ränta som banker kan låna eller placera till hos Riksbanken. Den kallas även 

för styrränta, då den styr marknadens ränta och påverkar landets ekonomiska ställning. 

Riksbanken gör en bedömning av landets ekonomi i förhållande till andra länders 

konjunkturläge och utefter denna sätts en lämplig reporänta som skall stimulera landets eget 

konjunkturläge. Reporäntan är tänkt att påverka den framtida inflationstakten. En hög 

reporänta gör att penningmängden minskar, vilket leder till att inflationen minskar 

(Ekonomifakta, 2015).  
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Om reporäntan höjs, finns det risk att allmänheten inte kommer att vilja investera, då de 

förutsätter att bankerna även kommer att höja sina räntor. Om bankerna höjer räntan kommer 

efterfrågan att minska, och även inflationen (Compricer, 2015). En låg reporänta gör att 

marknadsräntorna sjunker. Effekterna av detta blir en ökning av konsumtion, investering, 

belåning samt en ökad efterfrågan. Vilket gör att inflationen ökar och ger en positiv stimulans 

vid lågkonjunktur (Ekonomifakta, 2015). Reporäntejusteringar ger inte en omedelbar effekt 

utan syftar till att nå önskad effekt inom en längre tid. Det kan ta upp till 1-2 år innan 

justeringen ger full effekt (Compricer, 2015). 

2.4.1 Transmissionsmekanism 

 

Transmissionsmekanismen beskriver hur centralbankens räntejusteringar påverkar den reala 

ekonomin. En justering i reporäntan har en direkt effekt på dagslåneräntan. Effekten på övriga 

räntor med längre löptider blir olika beroende på hur förväntad förändringen av reporäntan är. 

Exempelvis om en höjning av reporäntan är förväntad, kan räntorna öka innan den reella 

förändringen i reporäntan sker. Centralbanken gör regelbundna prognoser av reporäntan för 

att undvika en överraskningseffekt av förändringen (Riksbanken, 2011). 

Reporäntans påverkan på ekonomin kan delas in i tre kategorier; kredit-, ränte-, samt 

växelkurskanalen. Arbetet fokuserar endast på kredit- och räntekanalen, vilket figuren nedan 

visar. För hela transmissionsmekanismen se bilaga 1. 

 
Figur 3: Transmissionsmekanism 
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2.4.1.1 Kreditkanalen 

Kreditkanalen framställer hur reporäntan påverkar efterfrågan via finansiella institut och 

banker. Vid en ränteökning kan banker välja att köpa obligationer och minska utlåningen. 

Detta kan ge konsekvenser för företag samt hushåll då de får svårare att få lån (Riksbanken, 

2011). Kreditkanalen består av små och medelstora företag som är kreditberoende och inte har 

möjlighet att låna på värdepappersmarknader (Hörngren, 1995, s. 8). 

En ökning av marknadsräntorna kan leda till att bankerna minskar utlåningen samt skaffar 

obligationer istället. Det kan leda till en minskning av lånekundernas tillgång till kredit. 

Utlåningsräntorna höjs i samband med marknadsräntor, vilket kan leda till att företag inte vill 

betala de höga räntorna för att få krediter. Företagets förväntade avkastning försvagas om 

utlåningsräntorna stiger och som en konsekvens kan efterfrågan minska. Således minskar 

företagens investeringsvilja (Hörngren, 1995, s. 9). 

Bankerna kan välja att motverka penningpolitikens effekter genom att behålla deras 

utlåningsräntor till sina pålitliga kunder i samband med att marknadsräntorna höjs. Detta visar 

att relationen mellan banker och deras kunder ofta är en långvarig relation. Vid högkonjunktur 

kan banken sedan belasta kunden för att ta tillbaka de förlorade ränteintäkterna. Kunden 

kommer att vara beredd att betala högre räntor i syfte att bevara sin relation till banken 

(Hörngren, 1995, s. 9). Hörngren (1995, s. 9) påstår att på detta sätt kan bankerna motverka 

effekten av högre reporäntor. Detta kan banken göra utan att kreditkanalen påverkas eftersom 

det finns ett flertal låntagare som inte har lika goda relationer till bankerna. 

2.4.1.2 Räntekanalen  

Räntekanalen påverkar konsumtionen inom landet. Hushållens konsumtion minskar vanligtvis 

när reporäntan stiger, vilket kan bero på flera saker. Högre marknadsräntor leder normalt till 

att hushållen tenderar att spara, vilket i sin tur minskar konsumtionen. Dessutom blir 

amortering på befintligt lån dyrare på grund av att räntekostnaderna har ökat i förhållande till 

reporäntan. De höga räntorna påverkar priset på bland annat finansiella samt reala tillgångar 

såsom fasta egendomar, värdepapper med mera. De tillgångarna faller i pris och även den 

framtida avkastningen blir lägre än förväntat. Ränteökningen har stor inverkan hos företag då 

det blir dyrare att finansiera investeringar. Vanligtvis minskar investeringar vid höga räntor 

och därmed sjunker även konsumtion och efterfrågan (Riksbanken, 2011).  
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2.4.2 STIBOR 

Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) är en låneränta som bestäms av så kallade 

stiborbanker, som består av SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank 

och Danske Bank.  

STIBOR kallas även för referensränta, då den är ett genomsnitt av de räntor som 

Stiborbankerna ställer på utlåning till varandra. Den bestämmer priset på olika finansiella 

kontrakt, vilket gör att STIBOR har en stor betydelse för ekonomin. En förändring av 

reporäntan har en direkt påverkan på STIBOR och därmed även på prissättningen av de 

STIBOR-kopplade finansiella kontrakten (Riksbanken, 2015b) (Svenska Bankföreningen, 

2015b) (Riksbanken, 2012, s. 7). Graferna nedan visar sambandet mellan reporänta och 

STIBOR 3 månader. I graferna kan utläsas ett starkt samband mellan STIBOR och 

reporäntan, där STIBOR följer reporäntan.  

 

Figur 4: Samband mellan reporäntan och STIBOR 3-månader  

 

2.5 Regelverk för banker 

Banker har sedan 1980-talet rätt att bestämma räntesatser på lån och krediter, och arbetar 

utefter marknadsekonomiska villkor. Marknaden för utlåning är oreglerad och fungerar som 

en vanlig varumarknad. Däremot finns det regler för andra grenar inom bankverksamheten 

som kan påverka räntesättningen hos banker (Andrén, Eriksson, & Hansson, Finansiering, 

2010, ss. 114-115). Dessa regler kommer att behandlas senare.  

Finansinspektionen har regler och ställer krav på att bankerna ska ha en tillfredställande 

hantering och bedömning av risker, samt ha metoder för att tillse detta. Metoderna ska göra 
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det möjligt att värdera och uppehålla kapital så att det täcker risker bankerna kan komma att 

bli exponerade för (Finansinspektionen, 2010). 

2.5.1 Basel 

Basel är en internationell regleringsstandard som utformas av Baselkommittén och reglerar 

banker i över 25 länder, där Sverige är ett av dem. Den första Basel reformen infördes 1988 

och har sedan dess reformerats två gånger (Riksbanken, Basel II reformer, 2009). Syftet med 

Basel är att skapa finansiell stabilitet genom att förbättra tillsynen av banker världen över 

(Bank for international Settlements, 2014). 

2.5.1.1 Basel II 

År 2005 kom Basel II som ställer krav på bankers likviditet och kapital (Lind, 2005). En av 

anledningarna till att Basel II utformades var för att risknivån inte reflekterade den egentliga 

risknivån, då reglerna gällde alla kreditinstitut oavsett storlek (Servigny & Renault, 2004). 

Regeln bestämmer hur mycket kapital en bank måste ha för att undvika förluster i 

verksamheten. Detta beräknas utifrån bankernas egen verksamhet och riskerna som ingår i 

den. Flera länder har frivilligt fört in reglerna i sitt lands lagstiftning och där ingår även EU-

länderna (Riksbanken, Finansiell stabilitet, 2014).  

I Basel II finns tre pelare som ska täcka olika områden för hur banker skall hantera risker. 

Den första pelaren gäller kapitaltäckningskrav och anger metoder för att beräkna detta. 

Kapitaltäckningskrav innebär att banken vid utlåning måste hålla en viss mängd eget kapital 

för att garantera utlåningen (Riksbanken, Finansiell rapport, 2014). 

Den andra pelaren ställer krav på att myndigheter kontrollerar och utvärderar bankernas risk 

och kapitalhantering. Den tredje pelaren kräver att bankerna skall offentliggöra information 

om deras egen risk och kapitalhantering (Lind, 2005). De tre pelarna visas i figuren nedan. 
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Figur 5 Basel II 

 

2.5.1.2 Basel III 

Efter finanskrisen 2008 – 2009 arbetade Basel-kommittén fram ytterligare ett regelverk vid 

namn Basel III då krisen vittnade om att Basel II inte var tillräckligt reglerad för bankerna. 

Några av de nya reglerna gäller krav som högre kvalitet på kapital samt krav på en 

kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent av primärkapital. Det innebär att om bankens 

kapital faller under sju procent begränsas dess aktieutdelningar (Riksbanken, 2011).  

Basel III kom även med två nya regler gällande likviditet.” Liquidity Coverage Ratio” som 

kräver en likviditetsbuffert minst lika stor som nettoutflödet av pengar under en period på 30 

dagar i ett stressat scenario. Den andra regeln heter ”Net Stable Funding Ratio” och går ut på 

att bankens stabila finansiering skall vara högre än själva behovet av en stabil finansiering 

(Jönsson, 2014). 

Enligt Riksbanken kan högre kapital och likviditetskrav öka kapitalkostnaderna för bankerna, 

vilket i sin tur skulle höja utlåningsräntorna till både hushåll och företag. Ett ökat kapital krav 

behöver dock inte betyda ökade kapitalkostnader. Riksbanken menar att enligt Modigliani-

Millers teorem påverkas kapitalkostnaden enbart utav risker i tillgångar och inte hur bankerna 

finansierar sitt eget kapital. Riksbanken påpekar att denna teori sker på en marknad som inte 

stämmer överens med den vi lever i och kan därför vara oaktuell (Riksbanken, 2011b, s. 52). 
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2.6 Kreditrisk 

Kreditrisk är risken för att en kund inte kommer att kunna betala tillbaka och är en av de 

största risker som en bank kan bli exponerad för (Hamilton, 1996). Ju högre kreditrisk 

låntagaren har, desto högre ränta kommer kreditgivaren att kräva, eftersom de riskeraratt 

utsätta sig för förluster (Investopedia, Kreditrisk). För att bedöma en låntagares kreditrisk görs 

en kreditbedömning av företagets betalningsförmåga genom kvalitativa och kvantitativa 

processer. Processerna skall undersöka om låntagaren i framtiden har möjlighet att amortera 

och betala räntor (Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, 2014). 

Enligt Finansinspektionen är de utlåningsräntor till företag påverkade till stor del utav den risk 

som utlåningen utgör. Före finanskrisen 2008 - 2009 var riskpremierna historiskt låga vilket 

hade väsentlig påverkan på utlåningsräntorna. Anledningen till detta kom utav av en förväntad 

ekonomiskt tillväxt och stigande fastighetspriser vilket ledde till lägre kreditförluster 

(Finansinspektionen, 2009). 

2.6.1 Rating 

De nya reglerna om hårdare krav för riskbedömning har gjort att bankerna utvecklat system 

för att tillgodose dessa krav. Dessa system kallas "Rating" eller "kreditbetyg". De används för 

att bedöma en låntagares egenskaper för att sedan fastställa dess risknivåer. Bankerna samlar 

in information från kreditföretag, ekonomiska rapporter och låntagarna själva. Informationen 

skall fastställa kvantitativa egenskaper såsom: låntagarens likviditet, lönsamhet, skuldsättning. 

Kvalitativa egenskaper kan definieras som: kvalitét på ledningen, företagsform och 

marknadsläge. Ju större företaget eller lånebeloppet är desto mer information kommer 

långivaren att kräva. Genom att analysera egenskaperna hos låntagaren ges denne ett 

kreditbetyg på basis av statistiska metoder som skall reflektera förmågan att betala tillbaka 

lånet. Kreditbetyget kan vara en siffra på en skala, där 1 är lågt och 10 är högt. Det beror på 

bankens egna individuella ratingsystem hur kreditbetyget skall utformas. Kreditbetyget 

används sedan för att avgöra om lånet beviljas samt till att övervaka förändringar hos 

låntagaren. Ratingen är även en bestämmande faktor vid fastställandet av räntan tillsammans 

med finansiering, förvaltning, förväntade förluster, kapitalkostnader och marginal 

(Kommissionen, Europeiska, 2007).  
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2.7 Konkurrens 

Enligt Finansinspektionen (2009) har konkurrensen mellan banker en avgörande del för 

räntesättningsprocessen. Konkurrens har priseffekt på de flesta marknader och 

penningmarknaden är inget undantag. Att ha förmånliga räntor till sina kunder för att 

konkurrera ut de andra bankerna är en faktor för räntesättningsprocessen. Button (2010, s. 

173) skriver i sin studie att om konkurrensen fallerar ökar priserna på utlåning. van 

Leuvensteijn, Michiel; Sørensen, Christoffer; Bikker, Jacob; Van Rixtel, Adrians (2008, s. 32) 

studie visar på samma slutsats; att bankernas låneräntor tenderar att vara lägre på marknader 

med mer konkurrens. För att kompensera konkurrensen sänker bankerna räntorna. van 

Leuvensteijn et al. (2008, s. 32) uttrycker att konkurrensen mellan banker har stort inflytande 

på utlåningsräntorna. 

En ökad konkurrens kommer utav nya aktörer på bankmarknaden, till exempel nischbanker. 

Detta leder även till en ökad aktivitet vilket i sin tur ger konsumenter ett bredare utbud av 

tjänster samt lägre räntor (Ekholm, 2013, s. 19). Men enligt Goodhart (2012) så kan en ökad 

konkurrens drabba den finansiella stabiliteten. Artikeln visar att bankerna skulle kunna 

generera höga vinster utan att konkurrera och därmed vara mindre riskbenägna, vilket skulle 

bidra till en stabilitet på marknaden. 

2.7.1 Herfindahl – HirschmanIndex - HHI 

Herfindahl- Hirschman Index (HHI) är ett mått som används för att visa graden av konkurrens 

på marknaden, måttet är ett hjälpmedel vid strategisk planering och prissättning av 

räntebaserade tillgångar i detta fall. HHI mäter marknadskoncentrationen genom att 

marknadsandelarna från aktörer (upphöjt till två) adderas ihop. Summan skall hamna mellan 1 

och 10 000. Ju högre nummer, desto större marknadsandel. Ju färre aktörer på marknaden, 

desto högre marknadskoncentration, och därmed lägre konkurrens. (Investopedia, Herfindahl-

Hirschman Index - HHI).  HHI i denna studie kommer att användas för att mäta konkurrensen 

på hela Sveriges bankmarknad, i syfte att avgöra konkurrensens betydelse för 

räntesättningsprocessen.  

Ekvationen för HHI är följande: 

HHI = S1²+ S2² + S3² + ... + Sn² (Sn=marknadsandelen av företaget).  
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Resultat: 

 När HHI värdet är under 100, har marknaden en hög konkurrens 

 Ett HHI värde mellan 100 och 1000, ger en marknad som inte är koncentrerad 

 Ett HHI värde mellan 1000 och 1800,anses vara en medelkoncentrerad marknad 

 När HHI värdet är över 1800, räknas det som en högkoncentrerad marknad 

   (Investopedia, Herfindahl-Hirschman Index - HHI) 

2.8 Analysmodell 

I denna modell redogörs för hur analysen ska gå till. Analysmodellen visar hur referensram 

möter empiri.  

 

Figur 6: Analysmodell (Egen konstruerad) 

I analys- och diskussionsavsnittet analyseras faktorernas påverkan på räntesättning, där teori 

jämförs mot empiri. Genom att undersöka vilken betydelse de olika faktorerna har förs sedan 

en diskussion om vad som påverkar räntesättningsprocessen hos de olika bankerna. Den 

negativa reporäntans framtida påverkan på utlåningsränta kommer att analyseras utifrån 

empirin.  

  

Steg 1:

• Utifrån tidigare forskning samt 
litteratur kommer vi fram till 
fyra faktorer som påverkar 
bankernas räntesättning. 

Steg 2:

• Faktorerna som tas fram 
används som riktlinjer för 
utformning av intervjufrågorna. 

Steg 3:

• Analysen bygger på en 
koppling mellan referensramen 
och empirin

Steg 4:

• I slutsatserna besvaras studiens 
frågeställningar utifrån analys 
och disskusion. 



 

14 

 

3 Metod 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens tillvägagångsätt, motiveringar till olika metodval samt 

datainsamlingsmetoder. 

3.1 Forskningsmetod 

Denna uppsats följer en kvalitativ forskningsmetod för att åstadkomma en djupare förståelse 

inom ett ämne, där studien har en specifik situation som den vill undersöka (Björklund & 

Paulsson, 2003, s. 63). För att kunna få svar på frågeställningarna samt uppnå syftet med att 

skapa en djupare förståelse för bankernas räntesättning och även vilken betydelse de olika 

faktorerna har i denna process, används intervjuer som verktyg. Därför anses en kvalitativ 

metod vara mest lämplig, då arbetet ej har som fokus att få fram en absolut sanning utan en 

djupare uppfattning om ämnet.   

Denna uppsats följer en abduktiv ansats, vilket innebär att studien är en kombination mellan 

deduktiv och induktiv ansats, det vill säga en blandning av teorier och verklighet som 

tillsammans skapar frågeställningar samt syfte för denna studie (Björklund & Paulsson, 2003, 

s. 62). Problemformuleringen tar upp faktorerna som baseras på både tidigare forskningar 

samt teorier, och den negativa reporäntan är en verklighetsbaserad händelse. Denna ansats ger 

möjlighet till nya iakttagelser under studiens gång, eftersom den negativa reporäntan är 

ständigt förändras, vilket gör att justeringar samt utveckling av insamlad data och teorier kan 

behövas (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). Som till exempel vid det andra beskedet som 

kom under arbetsgång där reporäntan sänktes ytterligare vilket gjorde att vissa delar i studien 

behövde en omformulering. 

3.2 Primärdata 

Primärdata är den data som författarna själva samlat in för att använda just för denna studie 

som i detta fall består av intervjuer (Björklund & Paulsson, 2003, s. 62). Dessa intervjuer 

kommer att användas som underlag för empirin. Anledningen till att banker valdes var för att 

få bankernas perspektiv på ämnet, vilket gör de till en viktig källa för studien.  

Respondenterna valdes ut via ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenter råkar 

finnas tillgängliga under studiens gång (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Intervjuförfrågningar 

skickades via mail till olika bankkontor på olika orter. Mailet innehöll ett introduktionsbrev 

med fakta om studiens frågeställningar och syfte samt intervjufrågor (se bilaga 2). Vidare har 

personliga besök till olika bankkontor i Västerås och Eskilstuna gjorts. Bankerna som 

kontaktades var; SEB, Swedbank, Nordea, Danske bank, Länsförsäkringar, Handelsbanken, 
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Sparbanken och Skandia. Vi kontaktade även Riksbanken och Finansinspektionen för kortare 

intervjuer via mail. Samtliga förfrågningar efterfrågade respondenter med kunskap inom 

räntesättningsprocessen. De som tackade ja till intervjun valdes ut av banken och kontaktades 

för vidare information om den kommande intervjun. Bankerna som tackade ja till intervjun 

var: SEB och Sparbanken Rekarne i Eskilstuna samt Nordea i Västerås. 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjufrågorna följer en viss intervjuguide. Dock 

kan intervjuaren fritt bestämma hur frågorna ska ställas och även i vilken ordning frågorna 

ska behandlas beroende på respondenternas svar (Bryman & Bell, 2013, s. 475). Därmed finns 

det möjlighet för respondenterna att fritt tillägga sina egna uppfattningar. Följdfrågor kan 

även ställas vid funderingar och därmed få en dialog som i sin tur ökar vår förståelse. Även 

nya synpunkter kan förekomma, då respondenterna besitter en kunskap och erfarenhet utöver 

de grundläggande fakta som studien baseras på (Berger, 2014). Eftersom att studien har 

relativt öppna frågeställningar och syfte passar det att ha öppna intervjufrågor, så att 

respondenterna kan svara fritt. Däremot behöver irrelevanta svar motverkas. Därför behövs ett 

visst mått av strukturering och därmed passar denna intervjumetod för studien. 

3.2.1.1 SEB 

Intervjun med Joacim Scott tog plats i Eskilstuna på SEB:s kontor den 16 april 2015 mellan 

kl. 10:00 – 10:45. Samtliga författare medverkade vid intervjun, varvid olika uppgifter 

fördelades. En intervjuade och ställde frågor, en spelade in och lyssnade och en antecknade. 

Detta gjordes för att få struktur och för att bevara informationen så bra som möjligt. 

3.2.1.2 Nordea 

Telefonintervjun med Johan Eriksson tog plats i Västerås den 23 april 2015 mellan kl. 15:00 – 

15:30. Samtliga författare var närvarande vid intervjun. Uppgifter fördelades på samma sätt 

som tidigare. Under denna intervju användes telefonens högtalarfunktion och spelades 

samtidigt in.  

3.2.1.3 Sparbanken Rekarne 

Intervjun med René Wästerlund tog plats i Eskilstuna på Sparbanken Rekarne:s kontor, den 

24 april 2015 mellan 09:30 – 10:30. Två av författarna deltog i intervjun, en intervjuade och 

en antecknade. Intervjun spelades in.  
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3.2.2 Operationalisering  

Nedan kommer en tabell över en operationalisering för intervjufrågorna. Denna visar hur 

varje intervjufråga kopplas till referensramen. Utförligare beskrivning finns i bilaga 3. 

Intervjufrågor bifogas i bilaga 2.  

 

Intervjufrågor Referensram 

Fråga 1-4 Introduktionsfrågor 

Fråga 5 Räntemarknaden 

Fråga 6 Bankens generella roll som finansiär och 

Räntemarknaden 

Fråga 7  Räntemarknaden  

Fråga 8  

inkluderar följdfrågor 

Reporänta, Regelverk för banker, Kreditrisk 

och Konkurrenter 

Fråga 9 Reporänta, Regelverk för banker, Kreditrisk 

och Konkurrenter 

Fråga 10 Reporäntan 

Fråga 11 Reporäntan och Transmissionsmekanism 

Fråga 12 Reporäntan och Transmissionsmekanism 

 

 

3.2.3 Transkribering 

En transkribering innebär en omskrivning från tal till skrift. Samtliga intervjuer 

transkriberades efter varje intervjutillfälle. Sedan användes transkriberingen till att 

sammanfatta intervjuerna till empiri. Endast den information som var relevant för studien 

användes. Anledningen till att transkribera de intervjuer som genomfördes är att underlätta en 

analys av vad respondenterna har sagt under intervjun och författarna kan göra upprepande 

genomgångar av respondenternas svar (Bryman & Bell, 2013, s. 489). 

3.3 Sekundärdata 

Data har hämtats från ett flertal sekundära källor, de flesta webbaserade. Information har även 

hämtats från rapporter från statliga myndigheter såsom Riksbanken och Finansinspektionen. 

Böcker ifrån Mälardalens högskolebibliotek har använts, samt studentlitteratur. Vetenskapliga 

artiklar har används och sökts ur högskolans databas. Dessa data har använts till att bygga upp 

referensram, förstudier samt bakgrundsinformation. De databaser som har använts är 

"Discovery", "Diva", "Google Scholar" och "ABI/INFORM Global". De sökord som 

användes är följande: 

Interest rate, negativ reporänta, räntebilning, bank, banking, credit risk, negative interest 
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rate, central bank, competition, Basel, transmissionsmekanism, risk management, finansiell 

stabilitet, inflation och STIBOR.  

3.3.1 Val av faktorer 

För att komma fram till vilka faktorer som skulle undersökas gjorde en förstudie som bestod 

av sekundära källor. De mest framträdande faktorerna i förstudierna är kreditrisk och 

konkurrens (Button, 2010, s. 173) (Finansinspektionen, 2009, s. 4) (Hässel, Norman, & 

Andersson, 2001). Utöver de nämnda faktorerna finns det ett internationellt regelverk som 

kallas Basel, där de ställer högre krav angående bankernas kapital, vilket påverkar räntorna 

genom högre kostnader. Därmed kan regelverk räknas som en av faktorerna som påverkar 

räntesättningen (Riksbanken, 2011). 

En förändring i reporäntan ger en processkonsekvens, det vill säga att hela marknaden 

påverkas. Dagslåneräntan påverkar de räntor med längre löptider samt högre kreditrisker. 

Slutligen leder förändringen till räntor som företag och hushåll förhandlat sig till hos 

kreditinstituten. Detta visar på hur reporänta styr den interna räntemarknaden, vilket gör det 

intressant att undersöka hur den negativa reporäntan påverkar bankens utlåningsränta till 

företag (Riksbanken, 2012, s. 52). 

3.4 Generalisering 

Generalisering innebär att man drar slutsats utifrån en undersökning som gäller för ett större 

urval än vad undersökningen studerat (Bryman & Bell, 2013, s. 210). I studien har två 

anställda på två storbanker och en mindre bank intervjuats. Det räcker inte att dra en 

generalisering om alla banker på marknaden utifrån tre intervjuer. Dock har som tidigare 

nämnts alla banker en gemensam utgångspunkt, gällande reporänta och regelverk, vilket ger 

möjlighet till en viss generalisering.  

3.5 Validitet, Reliabilitet 

Enligt Björklund & Paulsson (2003, s. 59) definieras validitet som ” I vilken utsträckning man 

verkligen mäter det man avser att mäta”. Validitet avgör om uppsatsen undersöker det man 

verkligen vill uppnå i syfte och frågeställning. Vidare beskrivs reliabilitet som ”Graden av 

tillförlitlighet i mätinstrumentet, d.v.s. i vilken utsträckning man får samma värde om man 

upprepar undersökningen” (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59).  

Genom att operationalisera intervjufrågorna som bifogas i bilaga 3, ges en uppfattning om hur 

frågorna som ställs till respondenterna är relevanta för att besvara syfte och frågeställningar. 
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Finansiella myndigheter anses vara lämpliga källor då deras kunskap inom ekonomi är hög. 

Riksbanken och Finansinspektionen har det största ansvaret för landets ekonomi och har 

därmed en övergripande insyn på den finansiella marknaden. Bankernas krav och regler 

bestäms av bland annat dessa myndigheter, vilket gör dem till en pålitlig källa. Finansiella 

institutioner, i detta fall banker vara en viktig finansiell kanal mellan myndigheter och 

hushåll/företag. Det är i bankerna som räntesättningen sker, därför är de en viktig källa för 

arbetet. 

De respondenter som har intervjuats innehar höga positioner på respektive bankkontor. Deras 

arbetsuppgifter innebär bland annat att möta kunder som ansöker om lån samt göra en 

bedömning av deras ekonomiska läge i syfte att bestämma räntan individuellt. Därmed är de i 

en position som ger dem en möjlighet att beskriva hur räntesättningen på utlåningsräntor till 

företag går till inom respektive bank. Samtliga respondenter har mångårig erfarenhet av 

bankverksamhet, vilket visar på kompetens samt kunskap inom detta område. 

Reporäntan är ett aktuellt ämne där förändringar har skett under arbetets gång, vilket kan 

påverka uppsatsens resultat. Studien påbörjades efter den första reporäntesänkningen den 11 

februari 2015 och därefter har ytterligare två besked gällande räntesänkningen meddelats från 

Riksbanken, varav det senaste på minus 0.25 procent. Nästa reporäntebesked väntas komma 

den 2 juli 2015, vilket inte är något som kommer att behandlas då det är efter uppsatsens 

deadline (Riksbanken, 2015). Detta gör att liknande undersökning kan ge annorlunda resultat.  
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4 Empiri 
Detta kapitel innefattar en sammanställning av studiens primärdata 

4.1 SEB 

SEB är en förkortning av Svenska Enskilda Banken och är en av Sveriges storbanker. SEB 

startades i Stockholm 1856 av Andre Oscar Wallenberg som Stockholms Enskilda bank och 

var en av de första affärsbankerna i landet. 1972 gick Stockholms enskilda bank ihop med 

Skandinaviska banken och bildade S-E-Banken (Skandinaviska Enskilda Banken), som senare 

år 1998 skulle ändra namnet till SEB (SEB, 2015). SEB har 277 bankkontor i Sverige, 

Estland, Lettland och Litauen (SEB, 2014). I Sverige har de bland sina kunder 400 000 små 

och medelstora företag, 3000 institut och stora företag samt fyra miljoner privatkunder (Våra 

kunder, 2015). 

Scott är kontorschef för bankkontoret i Eskilstuna. Det är en position han har haft i två år. 

Hans arbetsuppgifter består av att leda verksamheten på kontoret samt finansiell rådgivning. 

Han har arbetat med ekonomi sedan 1998, primärt inom bank och finans. Innan jobbade han 

som företagsrådgivare i tolv år. Scott har därmed en lång erfarenhet inom bank och 

finanssektorn.   

Enligt Scott har SEB en hel del företagskunder som använder bankens olika produkter och 

tjänster. Dessa produkter/tjänster består bland annat av spara/placera, vilket är en tjänst som 

behandlar investeringsrådgivning, pengar och fonder med mera. Utlåning är en av de 

vanligaste produkter/tjänster som SEB erbjuder. De arbetar då främst med vanliga 

traditionella banklån, leasing, avbetalning och factoring. Betalsegmentet är ytterligare en av 

bankens produkter där de hanterar företagens administration i form av exempelvis fakturor. 

Slutligen har SEB:s företagskunder försäkringar eller/och pension hos banken.  

Enligt Scott har alla SEB:s kontor samma princip gällande utlåningsräntor. De har inga fasta 

prislistor som bestämmer räntorna på lån eller krediter. Alla räntor är individuellt baserade, 

men eftersom man utgår från samma regelverk ska räntorna ändå hamna på samma nivå i 

olika landsdelar. Räntorna bestäms vid förhandling av lån eller krediter, där rådgivaren själv 

får bestämma räntenivån baserat på en beräkningsgrund som SEB har. Vid större belopp ska 

kontorschefen vara närvarande vid räntebeslutet.  
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4.1.1 Reporäntan 

När besked om den negativa reporäntan kom, jämförde Scott händelsen med situationen strax 

innan millennieskiftet. Det fanns en oro om att det praktiska systemet inte skulle klara av 

negativa räntor. Den negativa reporäntan har däremot fått en hastig effekt på 

bostadsmarknaden där investeringar ökat kraftigt, dock har inte SEB märkt av samma effekt 

på företagssidan. 

Reporäntan påverkar SEB:s upplåningskostnader, likviditetspåslag och kreditmarginal, vilket 

i sin tur påverkar utlåningsräntan till kunderna. Upplåningskostnaden är vad det kostar banken 

att låna pengar. Banken i sin tur lånar in frånpensionsstiftelser, obligationsköpare med flera. 

SEB:s kunder vill ofta låna pengar på en längre löptid som till exempel: ett, fem eller tio år. 

Banken lånar mot en reporänta som i sin tur reflekterar i en dagsränta. Utefter det ska de 

erbjuda sina kunder en årsränta som baseras på mellanskillnaden mellan dagsräntan och 

årsräntan. Kostnaden som banken lägger ut för att omvandla endagspengar till ettårspengar är 

ett likviditetspåslag. 

Finanskrisen 2008 - 2009 berodde delvis på att bankerna finansierade sig med för korta 

löptider, som låntagarna sedan inte ville förlänga. Bankerna försöker på grund av detta 

förlänga sina finansieringar, vilket gör det dyrare för SEB, exempelvis likviditetspåslag som i 

sin tur påverkar bankens räntesättning.  

Slutligen har banken en kreditmarginal, det vill säga vad banken ska tjäna på krediten. 

Kreditmarginalen styrs av hur risken ser ut, vad banken har för säkerheter, hur konkurrenterna 

ser ut, vad banken har för andra intäkter och vad banken får för avkastning. 

I regel kan inte SEB påverka likviditetspåslaget eller reporäntan och de gör inga utlåningar 

mot reporäntan men de använder sig till stor del av STIBOR. STIBOR som i sin tur normalt 

följer reporäntan. Banken har en påverkan på STIBOR, eftersom SEB är en av 

Stiborbankerna. Riksbanken är en av de lånekällor som banken lånar pengar av. Scott påstår 

att Riksbanken egentligen inte vill att bankerna ska låna pengar från dem, de vill hellre att 

bankerna själva ska kunna lösa det här tillsammans, vilket han också tror att de kommer att 

göra. Scott tror att banken har svårt att hitta någon som vill låna ut pengar till dem på ett, två 

eller tre år till reporäntans grund, därför måste SEB basera sina kontrakt på STIBOR istället.  

Scott säger att den negativa reporäntan har en effekt på det likviditetsöverskott som finns i det 

svenska banksystemet. Överskottet måste varje dag placeras in hos Riksbanken. Den negativa 
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reporäntan kostar därmed banken pengar, och ju längre tid reporäntan fortsätter att vara 

negativ desto större blir bankens kostnader. SEB:s verkställande direktör har gått ut väldigt 

tydligt och sagt att SEB vill undvika att börja ta betalt av sina kunder. En annan risk i detta, 

enligt Scott, är att banken skruvar upp sina risker istället för att bli av med pengarna vilket 

innebär att banken skjuter över kreditrisken på kunderna istället. Scott tror inte att SEB 

kommer ta betalt från sina kunder, han hoppas verkligen inte att det är något som SEB 

behöver göra. 

4.1.2 Regelverk 

Bankens räntesättning styrs av interna händelser, externa händelser samt regler. 

Finansinspektionen och EU har en stor påverkan på regelverken för banken. Scott förklarar att 

SEB försöker vara kompatibla med Basel III och det är något som drivs centralt. SEB arbetar 

fortfarande med dessa krav och som Scott förstår har inga banker i Sverige uppnått målen än.  

De nya kapitals- och likviditetskraven som infördes via Basel III påverkar räntesättningen, då 

banken måste ha en större marginal på kapital och likviditet. Detta kan gå ut över kundernas 

räntor. Eftersom banken är i behov av större kapital måste antingen avkastningen till ägarna 

bli lägre eller intäkterna öka. 

4.1.3 Kreditrisk 

Kreditrisken är den viktigaste faktorn som påverkar räntesättningen, påstår Scott. Vid 

riskbedömningen har SEB ett system som delar in riskerna i olika klasser. Klassystemet 

sträcker sig mellan riskklass 1-16, där riskklass 1 har väldigt stor betalningsförmåga och kan 

till exempelvis vara andra banker, städer eller länder. Riskklass 16 kan vara ett företag som är 

i konkurs eller har betalningsbrister.  

Riskklassningen är bara en del av ett kreditbeslut. Sedan tillkommer andra faktorer som 

påverkar besluten. Utöver riskklassen tar banken hänsyn till företagens bransch, som sedan 

ställs mot branschstatistiken. SEB har tillgång till branschstatistik som skapas av 500 banker i 

Europa. Med hjälp av denna kan banken bestämma vilken risk företagen har. Sedan tar 

banken hänsyn till hur mycket kapitalbindningen är. Vidare kan banken ha behov av 

säkerheter (pantbrev, borgen, företagets intäkter med mer). Dessa kan reducera bankens risk 

väsentligt och ge dem en mycket tryggare position. Slutligen måste banken kunna ta 

avkastning på de krediter som de lånar ut. Om företaget betraktas ligga i en hög riskklass 

måste banken öka sina räntor mot denna företagskund.  
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4.1.4 Konkurrens 

Konkurrens har otroligt stor betydelse för räntesättningsprocessen. Detta då det är viktigt för 

SEB att sätta rätt pris från början, eftersom att kunderna är uppvaktade av andra banker som 

har i syfte att öka sina marknadsandelar eller skaffa mera kunder. Konkurrenter kan komma 

med lägre priser, vilket Scott inte anser vara långsiktigt. Att kunna konkurrera med andra 

banker handlar mer om att vara engagerad och motiverad i det man gör. Ett låneerbjudande 

skiljer egentligen inte så mycket i pris. Banken måste istället försöka vinna kundernas 

förtroende genom att uppfylla deras ekonomiska behov på bästa möjliga sätt.  

Men Scott har också en annan uppfattning gällande konkurrenter. För honom fungerar 

konkurrenter även som en stimulans att hålla arbetet igång så att det blir roligare att arbeta. 

Konkurrensen har blivit tuffare genom åren då nischbanker tagit upp kampen med 

storbankerna. Digitaliseringen har också förändrat konkurrensbilden. För 15-20 år sedan var 

det en oligopol marknad för banken, både lokalt och i Sverige. Förr väntade banken på att 

kunden skulle komma till dem, men nu handlar det mycket om en uppsökande verksamhet 

både till befintliga och nya kunder. Trots tuff konkurrens upplever Scott att det är en väl 

fungerande marknad.  

4.2 Nordea 

Nordea är en av Sveriges storbanker och även en av nordens största finansiella företag med 

cirka 6 900 anställda enbart i Sverige. Banken har cirka tio miljoner privatkunder respektive 

500 000 företagskunder (Nordea, 2015).  

Eriksson är gruppchef för kreditanalytiker på Nordea i Västerås, vilket är en position han har 

haft i tre år. Erikssons arbetsuppgifter består främst av att analysera företagskunder och fattar 

kreditrelaterade beslut. Han har jobbat inom ekonomi i 24 år och har jobbat för Nordea i 7,5 

år.  

I Nordea finns i grund och botten ett ramverk för räntesättningen som de jobbar efter. 

Däremot sker det delvis en individuell räntesättning på varje enskilt Nordea-kontor. Eriksson 

säger att det finns riktlinjer men inte någon standardprislista utan att de jobbar mycket från 

fall till fall. Om samma företagskund går till olika Nordea-kontor skall de förhoppningsvis få 

samma ränteförslag. Riktlinjerna sätts centralt i Nordea. Det de gör på de enskilda 

bankkontoren är att ge företagskunderna en så kallad "Rating". Finjusteringar och det 

slutgiltiga priset bestäms av kundansvarig och kontorschef. Skulle det vara någon större 

avvikelse eller en större affär kan det behövas godkännande av regionchef.  Nordeas 
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räntesättning beror på de krav banken har för att finansiera de pengar som lånas ut, kundernas 

rating och hur mycket pengar som kan lånas upp. Den vanligaste tjänsten som Nordeas 

företagskunder har är någon typ av checkkredit eller rörelsekredit.  

4.2.1 Reporäntan 

När nyheten om reporäntesänkningen till minus kom, överraskade det de flesta. Ingen hade 

riktigt trott att det skulle gå så långt. Eriksson säger att det finns en viss osäkerhet om vad det 

kommer att betyda i praktiken och att det även systemmässigt funnits vissa problem angående 

hur systemet skall hantera en negativ ränta.  

Eriksson säger att reporäntan självklart har påverkan, speciellt i större företagsengagemang. 

Reporäntan påverkar basräntan, går reporäntan ner gör basräntan det också. Banken har en 

viss räntemarginal gentemot kunderna, och den marginalen i kombination med någon form av 

basränta styr vilken ränta kunden får betala. Eriksson påpekar att det inte är ett lätt 

förhållande, men generellt så har reporäntan de senaste två åren succesivt sjunkit, vilket 

räntorna gentemot kund också har. Han säger att STIBOR är en del av bankens interna ränta 

och att de använder en internränta som bas och sedan jobbar med en marginal på det. Han tar 

STIBOR-tre månader som exempel.  

Eriksson säger att den negativa reporäntan kommer att påverka banken då bankens marginaler 

krymper. Han tror även att reporäntan kommer sänkas ytterligare till minus 0,5 procent. Han 

menar att det blir svårt för bankerna att tjäna pengar på samma sätt som i ett normalt 

ränteläge. Han tror däremot inte att svenska företagskunder kommer få en lägre ränta än noll. 

Nordea kommer inte att ta betalt av sina kunder för att de ska spara i banken, inte ens större 

företagskunder som det ser ut nu, enligt honom. Situationen kommer heller inte att resultera i 

att bankerna betalar sina kunder för att låna hos dem. 

Eriksson kan heller inte säga att han märkt av ökade investeringar efter reporäntesänkningen 

och han påpekar att efter den globala finanskrisen och lågkonjunkturen har det funnits en viss 

försiktighet och en avvaktan i att göra stora investeringar, det gäller alla branscher. Alla går 

och väntar på att konjunkturen skall ta fart. De som gick hårt åt under lågkonjunkturen har 

återhämtat sig och anpassat sig till hur läget ser ut och mår generellt bra. Han säger också att 

sänkningen har påverkat bankerna och privatpersoner mer än vad det har påverkat företagen. 
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4.2.2 Regelverk 

Eriksson säger att i och med Basel III:s regler om bättre finansiering och högre 

likviditetsreserv måste bankerna se till att de finansierar sig med längre krediter. Banken kan 

inte låna på kort tid för att låna ut på lång tid. De längre lånen kommer att kosta mer, vilket 

kommer att påverka prissättningen till kunderna menar Eriksson.  

Han säger också att bankerna har olika mål vad gäller kraven som kommer från Basel III, det 

är inte bara minimikraven som bankerna enskilt vill nå upp till utan att vissa banker har egna 

individuella mål och krav för likviditetsreserver samt kapitaltäckningsgrad. Det pågår en 

diskussion om kraven då den svenska regeringen vill att de svenska bankerna ska ha lite mer 

buffert än vad Basel III kräver. 

4.2.3 Kreditrisk 

Nordea använder en ratingmodell där de tittar på företagets finansiella ställning, nyckeltal och 

även på en del mjuka faktorer som till exempel företagets ledning och bransch med mera. De 

bedömer även den finansiella risken, branschrisken, företagsrisk samt ägar- och ledningsrisk. 

Det kostar inte lika mycket för banken att låna ut pengar till företag med högre rating, vilket 

gör att det företaget kan få lägre pris. Det kostar banken mer att säkerställa kapitalet för 

företag med lägre rating. Allt vägs ihop, kreditrisken bedöms och kunden får en rating. 

Kunden placeras sedan i kategorierna "låg", "låg-medel", "medel-hög" eller "hög". Ju högre 

och bättre rating desto billigare pris, och ju lägre rating desto dyrare pris. Sedan finns det 

riktlinjer beroende på löptid på krediter, om det är korta eller längre krediter i kombination 

med ratingen. 

Slutligen anser Eriksson att kreditrisken har mest påverkan på räntesättningen. Det är hur 

banken bedömer risken, eller ratingen som är den enskilt viktigaste faktorn vid prissättning av 

räntan. 

4.2.4 Konkurrens 

Eriksson säger att konkurrensen är hårdare idag, men om man tittar på Sverige eller Norden så 

mår bankerna generellt bra och de står sig väl jämfört med andra europeiska banker. Bankerna 

har starka balansräkningar, och de kan själva låna upp eller finansiera sig ganska fördelaktigt. 

Han påpekar att i och med att Basel III kraven kom, har bankerna hunnit bygga upp reserver. 

Därmed finns det en god tillgång på likviditet att låna ut idag. Det gör att bankerna är måna 

om att låna ut, vilket gör att det är en ganska tuff konkurrens. 
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Eriksson säger att konkurrensen har en självklar roll i räntesättningen, men att det inte alltid är 

lätt att få en uppfattning om hur konkurrenterna gör. Han menar att det inte går att veta vad 

konkurrenterna tar betalt eller erbjuder sina kunder för offerter, då räntesättningen sker 

individuellt. Han säger att det ibland händer att en av deras kunder har blivit uppvaktad av en 

annan bank och fått offert på en viss ränta. Det måste de ta hänsyn till och väga in i deras 

ordinarie bedömning. Vid ett sådant läge tittar de på vilka övriga affärer företaget har hos 

banken, som till exempel betaltjänster, tjänstepensioner, sparande och väger in dessa 

parametrar. Har de ett helkundsförhållande med andra affärer så kan de skruva lite på själva 

räntan när det gäller just utlåning. 

4.3 Sparbanken Rekarne 

Wästerlund är riskkontrollansvarig för Sparbanken Rekarne i Eskilstuna. Före det jobbade han 

som företagsrådgivare i åtta år, och totalt inom bank i tolv år. Hans nuvarande arbetsuppgifter 

är bland annat att rapportera bankens risker till styrelsen. 

Sparbanken Rekarne är ett bankaktiebolag. Banken rapporterar själva fullt ut, har fullt 

regelansvar och står under tillsyn från Finansinspektionen. De är däremot ägda till 50 procent 

av Swedbank och resterande 50 procent ägs av Sparbanksstiftelsen Rekarne. Banken har även 

ett förmedlingsavtal med Swedbank vad gäller tjänster, det vill säga att internetplattformen 

och tjänsteutbudet är det samma på Sparbanken som för ett Swedbankkontor. Wästerlund 

beskriver att de har en lokal kompetens men med samma produktutbud som en storbank kan 

leverera. Sparbanken har fri prissättning och fri konkurrens vilket betyder att de sätter sin 

utlåningsränta individuellt, men de tar hänsyn till internräntan som är någorlunda lika för alla 

kontor säger Wästerlund. De har även konkurrensen i åtanke när räntan sätts. 

4.3.1 Reporäntan 

Vid frågan om hur stor påverkan reporäntan har på Sparbankens räntesättning så svarar 

Wästerlund att den egentligen inte påverkar, dock säger han att de ibland behöver använda sig 

av den. Om Sparbanken skulle behöva en alternativ finansieringskälla, det vill säga ute på 

marknaden så är det marknadsvillkoren som styr vad de kan köpa in.  

Räntan som banken kikar på då i första hand är STIBOR eller rättare sagt förväntningar på 

hur STIBOR kommer ligga. Wästerlund menar att det inte är den faktiska reporäntan i sig 

som banken går efter, men eftersom att STIBOR följer reporäntan så blir Sparbanken indirekt 

påverkade av den. 
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Beskedet om den negativa reporäntan fick ingen kollektiv reaktion på Sparbanken. 

Wästerlund säger att det kanske kommer lite försent men att han förstår varför det blev en 

negativ reporänta. Han tycker att det är en så pass liten marginal så det är en extra kostnad 

som banken kan ta och inget som kommer gå ut över Sparbankens kunder. Däremot ställer 

han sig frågan om hur det hela kommer utspela sig om reporäntan sänks ytterligare till minus 

0,5 procent. Wästerlund tillägger att Sverige fortfarande har ett osäkert konjunkturläge vilket 

innebär att företagen inte omsätter eller investerar lika mycket som de normalt gör. Det 

antyder han är faktorer som ökar risken och de som har STIBOR-kopplade lån kommer som 

sagt att drabbas indirekt av den negativa reporäntan.  

Wästerlund säger att Sparbanken behöver en räntemarginal för att kunna bedriva deras 

verksamhet, och leder det framtida reporänteläget till att banken till slut inte kan sänka sina 

inlåningsräntor mer så måste de höja sina utlåningsräntor för att behålla sin räntemarginal. 

Han påpekar också att det hela blir ohållbart på lång sikt. 

4.3.2 Regelverk 

I räntesättningsprocessen så kan Sparbanken inte sätta vilket pris som helst och det får de inte 

heller utifrån lagstiftning säger Wästerlund. Basel III som regelverk har en påverkan på 

bankens räntesättning på så sätt att de nu är skyldiga att redovisa hur de kommer fram till en 

internränta. Wästerlund menar att de i och med regelverket måste bli bättre på att redovisa 

tankegången i priset på pengar. Han fortsätter med att det inte påverkar hur de genomför en 

affär i sig utan det som påverkar Sparbanken mer är kraven på att bankerna måste hålla mer 

kapital. Likviditets- och kapitalkraven gör att det kapitalet som de tidigare kunde låna ut 

måste hållas kvar för att anpassa sig efter kravet säger Wästerlund. Med detta följer det sig 

naturligt att de mot kunden vill ha betalt för det extra kapitalet de lägger ut från ägarnas del av 

banken. I övrigt anser han att det inte är någon större skillnad på Basel II och Basel III. 

Sparbankens kunder ges en fördel i och med de nya reglerna. De får nämligen en större 

inblick i hur deras kreditbedömning går till och har rätt att begära ut vilken riskklass de till 

slut får, det är dock inte många kunder som utnyttjar det säger Wästerlund. Han fortsätter med 

att prata om att Baselreglerna har mer påverkan ur ett större perspektiv och tar ingen större 

plats än någon annan del i prissättningen. 

4.3.3 Kreditrisk 

Kreditrisk ingår som en del i räntesättningen. Sparbanken måste förbereda sig för en eventuell 

kreditförlust, han menar att banken tar betalt för risken som uppstår vid en kreditaffär. 
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Wästerlund rapporterar till styrelsen vilken risk banken har i relation till vilken risk styrelsen i 

sin tur vill att banken ska ha.  För att Sparbanken ska kunna driva en långsiktigt hållbar 

verksamhet så måste de på något sätt ta betalt för risken. Wästerlund menar att det är viktigt 

för banken att visa stabilitet och att inte ha ett minusresultat även i dåliga tider när många 

företag går i konkurs. 

Skulle reporäntan sänkas ytterligare så påverkas Sparbanken i och med att de mest 

konkurrensutsatta kunder nästan får låna gratis. Wästerlund funderar om de skulle få betalt för 

den risken. De får ingen del av den negativa reporäntan själva i deras funding. Det enda de 

kan göra då enligt honom är att sänka riskpremien, vilket är ohållbart. Han fortsätter med att 

de trots allt är en sparbank och att det därför inte finns en möjlighet att de skulle börja ta betalt 

av sina kunder. 

Sparbanken klassar sina kunder för att få en bedömning på hur riskabla de är. De metoder de 

använder utgår ifrån internmetoden. När de då ska bedöma en företagskund så används 

variabler som konsolideringsgrad, extern skötsamhet och räntetäckningsgrad. Banken gör 

detta för att kunna få en uppfattning om vilka affärer som är mer eller mindre riskfyllda. 

Kunderna klassas individuellt till en sannolikhet över att de ska gå i konkurs vilket benämns 

som probability of default (PD) och sen placeras företagen i olika riskklasser. Wästerlund 

säger utan att gå in alltför djupt att de jobbar med en 21-gradig skala för Sparbankens 

riskklasser. Wästerlund säger också att riskklassificeringen valideras statistiskt varje år, detta 

för att kontrollera hur affärerna gick och om det överensstämmer med hur modellerna sa att 

det skulle bli. 

4.3.4 Konkurrens 

När Wästerlund fick frågan om vilken faktor som är den mest påverkande under 

räntesättningsprocessen nämnde han konkurrens som en av de största men att alla faktorer är 

viktiga delar i processen. Men överlag så kommer det alltid vara konkurrensen säger han. 

Det råder hård konkurrens på marknaden och det tror Wästerlund beror på att det inte är en 

stor investeringsbenägenhet bland företagen i dagsläget. Den bransch som är benägen att 

investera just nu är fastighetssektorn då det är den som är den mest konkurrensutsatta. Där 

jobbas det med att få ner löptidspåslaget och samtidigt anpassa löptid samt hur hög 

belåningsgraden är. Målet är att det ska bli så billigt som möjligt utifrån likviditet och 

kapitalkostnad.  
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Trots att det är en konkurrensutsatt marknad och att reporäntan ligger på minus kan 

Sparbanken inte gå till sina kunder och sätta vilket pris som helst på grund av lagstiftningen. 

Wästerlund säger därför att det är av stor vikt att de bestämmer sig för en 

prissättningsmetodik som är samma för hela verksamheten. Vilket betyder att oavsett vilken 

rådgivare kunden går till ska den få ungefär samma pris. Han fortsätter med att berätta att så 

ligger det till för alla banker, sen gäller det att konkurrera med de mjuka faktorerna som han 

uttrycker det. I Sparbankens fall betyder det att de har ett stort antal rådgivare, de har en 

gemytlig känsla när kunder kommer in på kontoret och att de är snabba när det gäller 

kreditbeslut. De fattar alla sina kreditbeslut i huset vilket bidrar till den snabba responsen, 

undantag säger Wästerlund är vissa affärer som behöver hjälp av styrelsen men att de håller 

sig alltid på den lokala marknaden. Vi är förhoppningsvis lite mer personliga och lite närmare 

kunderna säger han. Sparbanken anser sig också ha en komparativ konkurrensfördel i och 

med att de verkar på den lokala marknaden vilket gör att de har en stark marknadskännedom.  

4.4 Herfindahl- Hirschman Index – HHI 

HHI-måttet används för att mäta koncentration på bankmarknaden. Diagrammet nedan 

redovisar måttet för hela den svenska bankmarknaden gällande utlåningsräntor till företag.  

 

Figur 7: Utlåning till företag, Sverige – Marknadsandelar.   

   

Den ursprungliga formeln för HHI:  

HHI = S1²+ S2² + S3² + ... + Sn ² 

 När HHI värdet är under 100, har marknaden en hög konkurrens 
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 Ett HHI värde mellan 100 och 1000, ger en marknad som inte är koncentrerad 

 Ett HHI värde mellan 1000 och 1800,anses vara en medelkoncentrerad marknad 

 När HHI värdet är över 1800, räknas det som en högkoncentrerad marknad 

S = marknadsandelar för respektive bank 

HHI = 19²+ 22² + 14² + 13² + 6² + 4+ 22² = 1746   

HHI = 1746, vilket innebär att det är en medekoncentrerad marknad enligt formeln. 
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5 Analys och Diskussion 
I detta avsnitt ges en koppling mellan referensram och empiri, som sedan analyseras och diskuteras.  

 Respondenterna i denna studie kommer hädanefter benämnas som bankerna.  

 

5.1 Reporäntan 

Reporäntan har fått mycket uppmärksamhet i media, vilket kan vara en av anledningarna till 

att den uppfattas som den mest betydande faktorn i bankers räntesättningsprocess. Detta håller 

inte bankerna med om då de anser att den negativa reporäntan har en mer indirekt påverkan. 

Däremot har reporäntan en direkt effekt på STIBOR, som bestämmer bankernas 

inlåningsräntor, som i sin tur påverkar bankernas marginal och finansiella kostnader. 

Som ovan nämnts har STIBOR en direkt koppling till reporäntan där Stiborbankerna 

prognosticerar utifrån förändringen av reporäntan. Samtliga respondenter medger att STIBOR 

har en direkt påverkan på deras räntesättning, där STIBOR refereras som internränta för 

bankerna.  

När beskedet om räntesättningen kom funderade respondenterna på praktiska detaljer, SEB 

jämförde till exempel händelsen med situationen strax innan millennieskiftet och funderade på 

om deras system praktiskt taget skulle klara av en negativ ränta. Den negativa reporäntans 

besked gav ingen större reaktion hos Sparbanken och ingen särskild effekt heller. Den effekt 

den negativa reporäntan har, att det minskar marginalerna som Wästerlund uttryckte det, kan 

Sparbanken stå för utan att lida någon större förlust. Däremot om reporäntan sänks ytterligare 

kan marginalerna bli ohållbara för dem. 

Bankerna har inte märkt av att företag investerar mer i samband med låga räntor. Detta 

stämmer inte överens med Riksbankens påstående om att investeringar ökat, även före 

reporäntesänkningen. Respondenterna anser att de flesta företag avvaktar med att investera på 

grund av det låga konjunkturläget som Sverige befinner sig i. Det är för tidigt i dagsläget att 

avgöra om den negativa reporäntan verkligen kommer att resultera i en ökning av 

företagsinvesteringar.  

I dagsläget vill ingen av bankerna att kunderna ska få betala på grund av den negativa 

reporäntan. Sparbanken sade specifik att det definitivt inte skulle hända, dock är de inte lika 

påverkade av reporäntan, vilket förmodligen på grund av bankens storlek. Ingen av bankerna 

har uttryckt någon större oro över höga kostnader, även om de sagt att det påverkar. Om 

reporäntan sänks ytterligare uttryckte alla respondenterna oro över hur kostnaderna ska 



 

31 

 

finansieras och hur det går ut över kunderna. Ingen kunde dock ge något definitivt svar på 

exakt hur det skulle gå till.  

Då bankerna måste lägga in sitt likviditetsöverskott i Riksbanken och därmed förlora en del 

av det på grund av den negativa reporäntan kan bankerna försöka hitta andra sätt att bli av 

med överskottet på ett sätt de har nytta av. Som Scott nämnde kan en konsekvens bli att 

banken lånar ut till kunder med högre risker som en åtgärd, istället för att förlora 

likviditetsöverskottet till Riksbanken. På det sättet finns det ändå en chans att få tillbaka de 

pengarna än att det blir definitiva kostnader. Det kan diskuteras om denna åtgärd är bra för 

den finansiella stabiliteten, då de höjda kreditriskerna kan resultera i förluster för bankerna.   

Bankerna resonerade om hur scenariot skulle bli om reporäntan skulle sänkas ytterligare till 

minus 0,5 procent. Det skulle kunna leda till i att bankerna ökar sina kreditrisker ytterligare 

för att undvika likviditetsöverskottet. De kan även försöka hitta ett sätt att öka sina inkomster 

för att kunna täcka över de ökade kostnaderna. Bankerna har några alternativ för hur de vill 

göra med utlåningsräntor. En räntesänkning kan gynna bankernas kunder, dock får bankerna 

stå för kostnaderna som skapades av den negativa reporäntan. En ränteökning i sin tur kan 

påverka bankernas konkurrenskraft negativt, men de får istället ökade intäkter. Om bankerna 

väljer att behålla räntan, får de stå för kostnaderna med oförändrade intäkter.  

5.2 Regelverk 

Alla respondenter har uppgett att de nya kraven påverkar deras utlåningsräntor, vilket ger 

högre kostnader för bankerna. Basel III har gjort att de måste lägga på högre marginal för att 

täcka kostnaden för kapitaltäcknings- och likviditetskravet. Det är bättre för stabiliteten 

överlag, enligt Basel-kommittén. Att bibehålla bankernas finansiella stabilitet är den största 

anledningen till kraven.  

Riksbanken skriver i en rapport att ett högre kapital- och likviditetskrav kan öka 

kapitalkostnaderna för banker. Respondenterna upplever att kraven leder till ökad kostnad, 

som Riksbanken påstått i sin rapport. Utöver kraven vill den svenska regeringen att bankerna 

ska ha en större marginal än vad Basel-reglerna framställer. SEB, Nordea och Sparbanken 

arbetar fortfarande på att uppnå ovannämnda krav. Detta skulle kunna leda till att bankerna 

måste justera utlåningsräntorna för att kunna anpassa sig till de nya kraven. Regelverket 

fungerar mer som en underliggande faktor vid räntesättningen än som en primär faktor. Detta 

då det inte är någonting som bankerna tar upp vid en förhandling. Det är dock en bidragande 

faktor till ökade utlåningsräntor.  
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Syftet med nya kraven är att öka den finansiella stabiliteten på bankmarknaden. Det kan vara 

så att den svenska regeringen inser att Sveriges ekonomi har en bättre ställning än övriga 

länder inom EU, därmed ställer de hårdare krav på de svenska bankerna. Bankerna har i 

dagsläget uppnått de krav som Basel III ställer, dock inte den buffert som regeringen begär. 

Detta betyder att det är något som bankerna fortfarande behöver arbeta med, vilket kan leda 

till att deras kostnader ökar ytterligare. 

Sparbanken säger att det kapital som de tidigare kunde låna ut, måste de nu behålla inom 

banken för att anpassa sig efter kraven. Nordea håller med och säger vidare att lån med korta 

löptider måste minskas då de kostar banken mer än lån med längre lånelöptid gör. Dessa är 

exempel på hur regelverken påverkar bankernas kostnader och därmed deras prissättning. För 

att sammanfatta kan det antas att Basel har en direkt påverkan på bankernas kostnader och 

därmed en indirekt påverkan på bankernas räntesättning. Detta överensstämmer med 

referensramen som beskriver att ökade krav på kapital och likviditet i sin tur leder till höjda 

utlåningsräntor till företag.  

5.3 Kreditrisk 

Kreditrisk är en av de största risker som en bank kan utsätta sig för. Den definieras som risken 

för att en kund inte kommer kunna betala tillbaka sina lån. Bankerna måste bedöma 

låntagaren utifrån flera kriterier, dessa består av både kvalitativa, vilket respondenterna 

beskriver som mjuka faktorer, och kvantitativa egenskaper. Dessa egenskaper kan vara till 

exempel vilken typ av ledning företaget har, extern skötsamhet, räntetäckningsgrad samt hur 

balansräkningen ser ut. I praktiken har bankerna sina egna system för att klassificera risken på 

sina företagskunder. Bankerna arbetar utifrån samma principer, dock skiljer sig deras system 

åt. Meningen med att använda sig av dessa riskklasser är att underlätta bankernas 

räntesättning, ju högre kreditrisk desto högre utlåningsräntor.  

SEB och Nordea anser att kreditrisken är den viktigaste faktorn för räntesättningsprocessen, 

detta kan bero på det är den faktorn som de aktiv arbetar med. Sparbanken håller delvis med 

men då de är en liten bank i relation till storbankerna så är konkurrens en viktigare faktor för 

dem i och med att de antagligen måste anstränga sig mer i jämförelse med de större 

konkurrenterna. Bankerna vill helst inte stå för några risker vid utlåningen, men ibland är det 

oundvikligt. Bankerna använder ratingsystem för att bedöma kundernas riskklasser, som 

sedan sätter utlåningsräntorna. Ju högre riskklass, desto högre utlåningsräntor. Ett företag som 

ligger i en ”hög” riskklass har oftast svårt att betala räntor, och det är en risk som bankerna 
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inte vill stå för. För att ett företag med hög riskklass skakunna låna måste de i princip ha höga 

säkerheter för att kunna dämpa räntorna.  

Den primära inkomstkällan för banken är inbetalning från sina kunder, och om bankerna 

bedömer sina kreditrisker felaktigt kan det leda till att de riskerar den inkomstkällan. För att 

kunna bedöma helheten, måste de väga ihop både interna och externa faktorer som kan 

komma att påverka kundens betalningsförmåga. Det kan till exempel handla om allt från brist 

på råvaror eller arbetskraft till ren konkurs. Banken måste i sin tur fastställa ett rimligt belopp 

på deras avkastning för affären. Slutligen sammanställer banken dessa faktorer och sätter sin 

utlåningsränta. Att ha ett korrekt utformat system för bedömning av risker är avgörande för 

bankens lönsamhet och stabilitet över tid, vilket gör att kreditrisken som faktor är avgörande 

för räntesättningsprocessen.  

5.4 Konkurrens 

Samtliga respondenter har angett att konkurrens har en stor påverkan i deras utlåningsräntor. I 

dagsläget anses konkurrens vara hårdare för respondenterna, dock är det en fungerade 

marknad som ger möjlighet för alla typer av banker att ta sig in på marknaden.  

HHI:s visar resultatet på 1746, vilket ligger alldeles under snittet för en högkoncentrerad 

marknad. Det betyder att i Sverige är konkurrensen relativt låg och bankverksamheten 

uppdelad på ett fåtal aktörer. Resultatet från HHI tyder på att bankerna borde känna sig 

relativt säkra i sin position på marknaden. Det går emot respondenternas upplevelse av att 

marknaden är hård. Det skulle kunna förklaras som att Sverige kommer ur en lågkonjunktur 

och att efterfrågan på lån är lägre. En annan anledning kan vara att nya aktörer, som till 

exempel nischbanker har börjat konkurrera på bankmarknaden. Bankerna får färre 

företagskunder i samband med det låga konjunkturläget då företagen avvaktar med att 

investera. Bankerna har i princip återhämtat sig från Finanskrisen 2008 – 2009 och har god 

tillgång på likviditet, vilket gör att de är angelägna om att låna ut pengar. Dock avvaktar 

företagen med att investera på grund av en lågkonjunktur och därmed får banken färre kunder. 

Detta i kombination med fler aktörer på marknaden kan bidra till att bankerna uppfattar 

konkurrensen som hård. 

Konkurrens haren effekt på priser, det vill säga att ju mer konkurrens det finns på marknaden, 

desto billigare blir priset enligt Button och van Leuvenstijns. Priset skulle kunna vara den 

mest betydelsefulla faktorn för att konkurrera ut andra banker, men det anser inte SEB och 

Sparbanken. Att endast satsa på priserna är inte långsiktigt. Det kräver kompetens och 
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engagemang för att kunna ha en hållbar ställning. Speciellt i banksektorn, där varorna, det vill 

säga pengar, har samma värde oavsett vilken bank det gäller. Vidare har van Leuvenstijns 

påstått att bankerna kompenserar konkurrensen genom att sänka räntorna. Dock upplever 

bankerna att det inte är så hårt konkurrensutsatta att de måste sänka sina räntor till kunderna. 

Bankernas fokus gällande konkurrens ligger mer på kvalitativa faktorer, än just priset. De 

flesta banker har i regel svårt att konkurrera gällande pris, eftersom att det dels är individuellt 

baserat och dels kan andra banker inte veta vad konkurrenterna erbjuder för priser.  

Konkurrens är en av faktorerna som påverkar räntesättningen. Bankerna försöker erbjuda sina 

kunder bästa möjliga utlåningsräntor, dock kan de inte enbart sikta på ”bästa priser” på 

marknaden eftersom att det finns flera faktorer som bankerna måste ta hänsyn till. Sparbanken 

nämnde att konkurrens är den viktigaste faktorn för deras räntesättning. Vilket kan vara 

rimligt eftersom att Sparbanken är relativ liten i förhållande till SEB och Nordea. Sparbanken 

måste fokusera mer på konkurrens än storbankerna för att kunna hålla sig stark på marknaden. 

Bankerna satsar mer på kompetens och engagemang än priser när de konkurrerar.  

Därmed anses att bankerna använder mer av de kvalitativa faktorerna när det gäller 

konkurrens. En anledning till att de inte kan konkurrera med pris är att prissättningen ser i 

princip likdana ut då de har gemensamma regler och grund att gå efter. Det gör att de inte kan 

skilja sig så mycket i pris från varandra. 
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6 Slutsats 
Här presenteras studiens slutsatser 

Vilken betydelse har faktorerna: reporänta, regelverk, kreditrisk och konkurrens för 

bankernas räntesättningsprocess?  

Reporänta och regelverk har en underliggande påverkan på bankernas räntesättning. Dessa 

faktorer är inte någonting bankerna diskuterar under en individuell förhandling med kunden. 

Vi drar slutsatsen att dessa faktorer endast har indirekt påverkan på utlåningsräntor. Basels 

ökade krav på kapital och likviditet leder till att banker måste ha större marginal och 

kostnader. Dessa ökade kostnader för banker har en indirekt påverkan på slutgiltiga räntor till 

kund. Reporäntan är en faktor som i första hand påverkar STIBOR, vilket bankerna sätter sin 

basränta utifrån. Basräntan utgör i sin tur grunden i räntesättningsprocessen.  

Den primära inkomstkällan för banken är inbetalning av räntor från sina kunder. Om banken 

gör en felbedömning av kreditrisken kan det påverka den inkomstkällan, vilket kan leda till en 

förlust. Att ha ett korrekt utformat system för bedömning av risker är avgörande för bankens 

lönsamhet och stabilitet vilket i sin tur kan vara avgörande för bankens verksamhet. Därmed 

dra vi slutsatsen att kreditrisken har mycket stor betydelse för räntesättningsprocessen. 

HHI-måttet visar på en medel-hög koncentrerad marknad i Sverige, vilket tyder på lägre 

konkurrens. Respondenternas svar gav en indikation om att konkurrensen är hårdare än förut, 

men ändå relativt stabil. Det tyder på att bankernas konkurrenskraft inte är speciellt hotad i 

dagsläget, med tanke på de få aktörer som finns. Konkurrensen betydelse för 

räntesättningsprocessen handlar i princip bara om pris. Däremot väljer bankerna att inte 

konkurrera i pris då det inte skiljer sig avsevärt mycket banker emellan. Bankerna satsar 

därmed på de kvalitativa faktorerna.  

Hur kommer den nuvarande negativa reporäntan påverka bankernas utlåningsränta till 

företag? 

Den negativa reporäntan ger en indirekt påverkan på utlåningsräntan då den har en direkt 

effekt på STIBOR, vilket är den ränta som bankerna använder i sin räntesättningsprocess.  

I dagsläget ser det ut som om bankerna har kapacitet att hantera de kostnader som har 

uppkommit på grund av den negativa reporäntan och det kommer inte att påverka deras 

kunder överlag. Däremot om reporäntan sänks ytterligare eller fortsätter att vara under noll, 
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kommer detta inte vara hållbart för bankerna. Reporäntan kommer då ha större påverkan för 

bankernas utlåningsränta än vad den har nu.  

7 Förslag till vidare forskning 

Den negativa reporäntan är ett nytt och aktuellt ämne. Effekten av räntan har inte uppnått full 

effekt än, detta tar cirka ett till två år. Riksbankens syfte med den sänkta reporäntan är att öka 

landets inflation. Ett förslag till forskning är om effekten blev som Riksbanken förväntat sig 

eller inte, och varför det blev så.   

Om Riksbanken nu istället väljer att öka reporäntan till positivt igen, kan förslag till vidare 

forskning vara att undersöka konsekvenserna som kom av reporäntesänkningen. Även om 

effekten av räntan inte har fått full effekt, kan det vara intressant att utreda de eventuella 

konsekvenser den negativa reporäntan hade. 



 

 

 

 

Referenser 

 

Andrén, N., Eriksson, T., & Hansson, S. (2010). Finansiering. Malmö: Liber. 

Asgharian, H., & Nordén, L. (2007). Räntebärande instrument. Poland: Studentlitteratur. 

Bankernas betydelse för Sverige.(2014).  Stockholm: Svenska Bankföreningen. 

Blåvarg, M. (04 2013). Det svenska banksystemets finansiering. Hämtat från Handelsbanken: 

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_svenska_ba

nksyst_finans_apr13_sv/$file/svenska_banksystemets_finansiering_april_2013.pdf den 30 03 

2015 

Bolagsverket. (den 29 Augusti 2014). Hämtat från Verksamt.se: 

https://www.verksamt.se/starta/finansiera-starten/banklan 

Broomé, P., Elmér, L., & Nylén, B. (1998). Kreditgivning till företag. Lund: Studentlitteratur. 

Button, R. (2010). Understanding the price of new lending. Quarterly bulletin, Bank of 

England. 

Cervenka, J. (den 31 03 2015). Storbank inför minusränta. Hämtat från svt.se: 

http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/storbank-infor-minusranta 

Compricer.Reporänta. Hämtat från Compricer: https://www.compricer.se/wiki/reporanta den 

30 03 2015 

Das, D. (2014). Negative interest rate policy by ECB. Journal of contemporary research in 

management, 9 (4), 25-34. 

Ekonomifakta. (den 18 03 2015). Reporäntan. Hämtat från Ekonomifakta: 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Styrrantan/ den 30 03 

2015 

Finansinpektionen. (den 10 12 2007). Kreditrisk. Hämtat från Finansinpektionen: 

http://www.fi.se/Regler/Kapitaltackning/Grundlaggande-kapitalkrav-pelare-1/Kreditrisk/ den 

02 04 2015 

Finansinspektionen. (2009). Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna. 28: 01. 



 

 

 

Finansinspektionen. (den 14 02 2014). Finansinspektionens författningssamling. Hämtat från 

Finansonspektionen: http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2014/fs1401.pdf den 30 03 

2015 

Finansinspektionen. (den 10 06 2010). Riskbedöming och tillsyn. Hämtat från 

Finansinspektionen: http://www.fi.se/Regler/Kapitaltackning/Riskbedomning-och-tillsyn-

pelare-2/ den 30 03 2015 

Hajilee, M., Al Nasser, O., & Perez, G. (2015). Banking sector development and interest rate 

volatility in emerging economies. Applied economics, 47 (17), 1739-1747. 

Hamilton, G. (1996). Risk Managemnet. Lund: Studentlitteratur. 

Hässel, L., Norman, M., & Andersson, C. (2001). De finansiella marknaderna i ett 

internationellt perspektiv. Kristianstad: SNS Förlag. 

Hörngren, L. (1995). Riksbanken. Hämtat från Penningpolitik i teori och praktik: 

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/PV_95_3_ar

tikel1.pdf 

Investopedia. Herfindahl-Hirschman Index - HHI. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp den 30 03 2015 

Investopedia. Kreditrisk. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/terms/c/creditrisk.asp den 30 03 2015 

Jönsson, B. (2014). An examination of the liquidity coverage (LCR) in Swedish kronor.Hämtat 

från Riksbanken: 

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2014/rap_ek_kom_

nr06_141009_eng.pdf den 29 03 2015 

Lind, G. (2005). Basel II - Nytt regelverk för bankkapital. Hämtat från Riksbanken: 

(httpwww.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/goranlind.pdf 

den 31 03 2015 

Markwall, J. (03 2015). Så här påverkar minusräntan dig. Privata Affärer , ss. 8-9. 

Nya Affärer. (den 31 03 2015). SEB inför minusränta för företagskunder. Hämtat från 

privataaffarer.se: http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/na-nyheter/bank-seb-forst-ut-med-

minusranta-for-foretagskunder-di-741717 



 

 

 

Privata affärer. (den 14 01 2015). Seb Spar negativ ränta. Hämtat från 

http://www.privataaffarer.se/nyheter/seb-spar-negativ-ranta-714708 den 30 03 2015 

Riksbanken. (den 30 09 2009). Basel II reformer. Hämtat från Riksbanken: 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Finansiella-regelverk/Aktuella-

regleringsforandringar/Basel-II-reformer/ den 30 03 2015 

Riksbanken. (den 30 09 2011). Den nya bankregleringen Basel III. Hämtat från Riksbanken: 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Finansiella-regelverk/Aktuella-

regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-III/ 

Riksbanken. (2014). Den svenska finansmarknaden. Riksbanken. 

Riksbanken. (02 2011b). Effekter av Basel III på den makroekonomiska utvecklingen. Hämtat 

från Riksbank.se: 

http://www.riksbank.se/Upload/Rapporter/2011/PPR_feb/PPR_feb_2011_artikel4.pdf 

Riksbanken. (2014). Finansiell rapport. Riksbanken. 

Riksbanken. (2014). Finansiell stabilitet. Riksbanken. 

Riksbanken. (02 2012). Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag. 

Hämtat från riksbank.se: 

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/PPR/2012/120216/rap_ppr_120216_ruta3_sve.

pdf 

Riksbanken. (den 30 09 2011a). Penningpolitik. Hämtat från Hur påverkar penningpolitiken 

inflationen?: http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Hur-

paverkar-penningpolitiken-inflationen/ 

Riksbanken. (den 20 03 2015). Riksbankschef Stefan Ingves, vad innebär beslutet om negativ 

reporänta? Hämtat från Riksbank.se: http://www.riksbank.se/sv/Fragor-och-

svar/Penningpolitik/Riksbankschef-Stefan-Ingves-vad-innebar-beslutet-om-negativ-reporanta-

/ 

Räntor. (2015). Negativa räntor – vad innebär det? Hämtat från Räntor.org: http://www.xn--

rntor-gra.org/negativa-rantor/ 

SEB. (2015). SEB. Hämtat från: http://sebgroup.com/sv/om-seb/vilka-vi-ar/historia den 19 04 

2015 



 

 

 

SEB. (2014). Årsöversikt. Hämtat från SEB: 

http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsoversikter/arsoversikt_2014.pdf den 

19 04 2015 

Servigny, A. d., & Renault, O. (2004). Measuring and managing credit risk. McGraw-Hill. 

Bank for international settlements. About the Basel committe. Hämtat från: 

http://www.bis.org/bcbs/about.htm?m=3%7C14%7C573 den 31 03 2015 

Srejber, E. (2001 09). Bankernas roll för penningspolitiken. Hämtat från Riksbanken: 

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2001/Srejber-Bankernas-roll-for-

penningpolitiken/ den 30 03 2015 

SvD Näringsliv. (den 05 03 2015). Nordea tar minusränta i Danmark. Hämtat från svd.se: 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/sparande/nordea-tar-minusranta-i-danmark_4384941.svd 

Svenska Bankföreningen. (2010). Hämtat från Swedish bankers association: 

http://www.swedishbankers.se/Sidor/3_Bankfakta/Svensk%20bankmarknad/Bankernas-

uppgifter.aspx 

Svenska bankföreningen. (den 26 mars 2015). Hämtat från Swedish bankers association: 

http://www.swedishbankers.se/Sidor/4_Publikationer/Bankfokus%20nr%201%202015/16_Kl

as%20Eklund%20-%20En%20ny%20v%C3%A4rld%20med%20minusr%C3%A4nta.aspx 

van Leuvensteijn, M., Sørensen, C., Bikker, J., & Van Rixtel, A. (2008). IMPACT OF BANK 

COMPETITION. 

Veckans Affärer. (den 31 03 2015). SEB först ut med negativ ränta - kunderna får ta smällen. 

Hämtat från va.se: http://www.va.se/nyheter/2015/03/31/seb-forst-ut-med-minusranta/ 

Våra kunder. (2015). Hämtat från SEB: http://sebgroup.com/sv/om-seb/vilka-vi-ar/vara-

kunder den 19 04 2015 

 



 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

 

Figur 8: Hela transmissionsmekanismen  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till banker. 

1) Kan du berätta lite om dig själv?  

2) Hur länge har du arbetat inom ekonomi?  

3) Vad är dina arbetsuppgifter?  

4) Har alla XXX-kontor samma utlåningsränta?  

(Om det skiljer sig) 

 Hur mycket skiljer det, och varför?  

5) Vart i företaget bestäms räntorna?  

6) Vilken tjänst/produkt använder företagskunder främst av?  

7) Kan du förklara din bank räntesättning?  

8) Enligt teori har kreditrisk, konkurrenter, regelverk samt reporäntan påverkan på 

räntesättningen.  

1. Har kreditrisk påverkan på er räntesättning, hur?  

2. Hur mycket spelar konkurrenter roll i räntesättningen?  

3. Hur gör ni för att konkurrera marknaden?  

4. Hur stor roll har reporäntan i räntesättningen, på vilket sätt?  

5. Har Basel III påverkan på er räntesättning, hur?  

6. Basel III har kommit med nya kapitals- och likviditetskrav för bankerna, 

kommer detta påverka er räntesättning på grund av ökat kapitalkostnader?  

9) Vilken faktor anser ni att vara mest påverkande, och varför?  

10)  Hur reagerar din arbetsplats när beskedet gällande negativ reporäntan meddelades? 

11)   Hur kommer den negativa reporäntan påverka utlåningsränta till företag?  

12)  Märker ni av om dina företagskunder investerar mer efter reporäntesänkningen?  

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Operationalisering 

1) Kan du berätta lite om dig själv?  

Syfte med denna introfråga är att respondenten får möjlighet att presentera sig själv, känna sig 

bekväm med de följande intervjufrågorna, och att introducera intervjun på ett lugnt och 

trevligt sätt. 

2) Hur länge har du arbetat inom ekonomi? 

Denna fråga ställs i syfte att få vetskap om respondentens bakgrund inom det område som 

studeras. Frågan gör att en bedömning av respondentens kompetens kan göras, utefter 

respondentens erfarenhet inom området och därmed avgöra hur mycket tyngd dennes svar ger.  

3)Vad är dina arbetsuppgifter? 

Arbetsuppgifterna speglar vilka kunskaper som respondenten har inom bankvärlden. Det ger 

en förmaning om att respondenterna har kunskaper inom ämnet i fråga. Den här frågan ingår i 

”lära känna-delen” av intervjun. 

4) Har alla XXX-kontor samma utlåningsränta?  

– Om det skiljer, hur mycket skiljer det, och varför?  

Denna fråga ställs för att ta reda på om alla banker har samma system gällande 

räntesättningen. Om respondenten ger positivt svar leder det till att författarna inte måste ta 

hänsyn till andra enheter som tillhör samma företag. Om svaret är negativt måste författarna ta 

reda på vad som skiljer sig, hur det skiljer sig samt varför skiljer det sig.  

5) Vart i företaget bestäms räntorna?  

Denna fråga ställs i syfte att få en bild utav företaget och dess organisation. Den ska ge 

förståelse för hur räntorna sätts inom denna banks verksamhet och ska hjälpa till att besvara 

den första frågeställningen "hur skiljer sig de olika bankernas räntesättning åt?" 

6) Vilken tjänst/produkt använder sig företagskunder mest utav? 

Här vill vi få en inblick för hur marknaden för företagskunder ser ut samt vilken 

produkt/tjänst som dominerar. Syftet med studien är som sagt att undersöka de faktorer som 

påverkar räntesättningen och med denna fråga vill vi undersöka vilken räntebärande produkt 

som företagen väljer främst. 



 

 

 

7) Kan du förklara din banks räntesättning?  

Vi vill ta reda på hur ränteprocessen inom bankerna går till, för att undersöka om detta 

överensstämmer med teori. Vi utesluter att nämna faktorerna, och ha en mer öppen fråga i 

syfte att ge respondenten möjlighet att svara utan att hålla sig inom angivna ramar. 

8) Enligt teori har kreditrisk, konkurrenter, regelverk samt reporäntan påverkan på 

räntesättningen.  

1. Har kreditrisk påverkan på er räntesättning, hur?  

2. Hur mycket spelar konkurrenter roll i räntesättningen?  

3. Hur gör ni för att konkurrera marknaden?  

4. Hur stor roll har reporäntan i räntesättningen, på vilket sätt?  

5. Har Basel III påverkan på er räntesättning, hur?  

6. Basel III har kommit med nya kapitals- och likviditetskrav för bankerna, 

kommer detta påverka er räntesättning på grund av ökat kapitalkostnader?  

Dessa frågor skall beröra de faktorer som påverkar räntesättningen enligt teorin, och skall ge 

oss info om hur bankerna själva uppfattar de olika faktorernas påverkan. Det kommer att 

hjälpa oss med den första frågeställningen "Vilken är den viktigaste faktorn som bankerna 

fokuserar på vid räntesättning, och varför".  

9) Vilken faktor anser ni vara den mest påverkande på räntesättningen och varför? 

Denna fråga behandlar de fyra faktorerna i räntesättningsprocessen som studien baseras på. 

Här får vi reda på om de faktorer vi har sammanställt utifrån sekundära källor ger en bild av 

hur det ser ut i verkligheten. Här får vi en klar bild över vilken av dessa faktorer som banken 

själva anser påverka deras räntesättningsprocess, eller om det är något annat som påverkar.  

10) Hur reagerade din arbetsplats när beskedet gällande den negativa reporäntan 

meddelades? 

Vi vill ta reda på hur personal reagerade på den negativa reporäntan, för att få inblick i hur de 

uppfattade situationen. Den skall hjälpa oss att besvara den andra frågeställningen "Hur 

kommer den nuvarande negativa reporäntan påverka bankernas utlåningsränta till företag?" 

11) Kommer den negativa reporäntan påverka utlåningsränta till företag?  

Denna fråga ställs i syfte att bevara den andrafrågeställningen "Hur kommer den nuvarande 

negativa reporäntan påverka bankernas utlåningsränta till företag?" Med denna fråga vill vi få 



 

 

 

en uppfattning om hur de ser på den direkta kopplingen mellan minusräntan och deras egen 

utlåningsränta till företag och om hur de tror att deras egen bank kommer att handla i frågan. 

12) Märker ni av om företagskunder investerar mer efter reposänkningen? 

Målet med reporäntesänkningen är enligt Riksbanken att öka inflationen samt att vi ska 

investera och konsumera mera. Även om effekten av reporäntan kan dröja upp till två år så 

vill vi ändå undersöka om det redan nu syns någon effekt på marknaden vad gäller investering 

från företagskunder. 


