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SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

Efter finanskrisen har flertalet jämförelsesidor uppkommit för att möjliggöra 

jämförelser av räntor och villkor på bolån. Jämförelsesidor ska förenkla processen att 

jämföra de olika långivarna. Den 1 juni 2015 kom ett nytt direktiv från 

finansinspektionen till långivarna att istället för listräntan ska den genomsnittliga räntan 

som långivarna ger sina kunder vara den som publiceras, för att öka pristransparensen 

ytterligare. Denna studies syfte är att undersöka hur konkurrensen på bolånemarknaden 

har förändrats efter jämförelsesidornas tillkomst med HHI- index och konkurrensteori. 

Teori om marknadsformer och Herfindahl-Hirschman Index att tillämpas för att 

undersöka konkurrensen. Resultatet av studien visar att koncentrationen av 

konkurrensen har ökat över tid. Denna studie visar även att jämförelsesidorna har 

bidragit med ökad pristransparens som har bidragit till konsumenternas information om 

marknaden. Studien är avgränsad till den svenska bolånemarknaden.  

Nyckelord; Bolån, Konkurrens, Herfindahl-Hirschman Index, Jämförelsesidor, 

Kartell, Marknadsformer.   

  



 

ABSTRACT 
 

 

 

 

After the financial crisis, several comparison websites have emerged for private lenders 

to enable comparison on mortgage terms. The idea behind the comparison pages is that 

they should be used by the private borrower. On June 1, 2015, a new directive emerged 

from the Swedish Financial Supervisory Authority to the credit institutes that instead 

of the list interest, the average interest rate that the lenders offer their customers should 

be the one published, in order to further increase the transparency of the price. The 

purpose of this study is to investigate whether competition in the mortgage market has 

improved after the introduction of the comparison websites and the effects of the 

increased price transparency. In order to investigate the competition on the mortgage 

market, the theory of market forms and the Herfindahl-Hirschman Index has been 

applied. The result of the study shows that the concentration of competition has 

increased over time. This study also shows that the comparison pages have contributed 

to increased price transparency that has contributed to consumers information about the 

market. This study is limited to the Swedish mortgage market.  

Keywords;	 Mortgages,	 Competition,	 Herfindahl-Hirschman	 Index,	

Comparative	pages,	Cartel,	Market	forms.	
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 

 
 

 

 

Kapitel ett inledes med problemdiskussion och syfte. Vidare kommer även metoden som 

används i studien att redovisas för att förse läsaren med förståelse över hur studien är 

utförd. Kapitel 1 innehåller även avgränsningar för att redovisa vad studien inte 

innehåller tillsammans med motivation av detta. Tidigare studier kommer att redovisas 

kortfattat tillsammans med de resultat och slutsatser som är relevanta för denna studie. 

Kapitel ett avslutas med en disposition. 

 

1.1 Problemdiskussion & syfte  

Bolånemarknaden i Sverige är en marknad som är under ständig bevakning. De räntor 

som styr marknaden är till stor del är en kombination av reporäntan, konkurrens och 

risk. Det finns olika institut i Sverige som har i uppdrag att bevaka bolånemarknaden 

och säkerställa att det finns en hälsosam konkurrens som verkar tillsammans med det 

finansiella systemet för att skydda den svenska ekonomin (Konkurrensverket, 2015). 

Efter påtryckningar från både konkurrensverket och låntagare har publiceringen av 

utlåningsräntor förändrats. Tidigare har det varit svårt att jämföra olika långivare och 

deras villkor och faktiska priser. Listräntorna införde ett informationsproblem där det 

saknades information om prutmån och det faktiska priset ut till kunderna. Efter dessa 

påtryckningar har listräntorna ersatts med genomsnittsräntor som kommunicerats ut till 

kunderna. Genomsnittsräntan är det priset som den genomsnittlige låntagaren som kund 

hos banken verkligen betalar, det vill säga räntan minus rabatter och prutmån 

(Konkurrensverket 2018).   

 

Genom digitaliseringen och en ökad efterfrågan från finansiella institut efter en mer 

transparant bankmarknad finns det numera jämförelsesidor som, Consector, Lånbyte, 

Mitt bolån med mera, tillgängligt för konsumenterna. Jämförelsesidor bidrar till att 
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låntagare lättare kan jämföra sina villkor och priser för att kunna få fram de bästa 

lånevillkoren (Konkurrensverket 2018).  

 

Jämförelsesidornas funktion är att bidra till en bättre överblick för låntagarna på 

marknaden genom att redovisa de olika långivarnas genomsnittsräntor tillsammans med 

dess villkor. Tanken med jämförelsesidorna är att de ska förbättra konkurrensen och 

skapa en bättre marknad för kunden, i och med detta är det även relevant att undersöka 

hur konkurrensen ser ut på marknaden för bolån i Sverige har utvecklats. En av 

svårigheterna med att mäta konkurrensen på bolånemarknaden är att det inte finns 

publik information angående kostnader och vinster som bankerna gör på deras tjänster, 

därför går det inte att se till vinsterna på marknaden för att mäta konkurrensen. Ett mått 

som används för att mäta intensiteten av konkurrensen på en marknad är Herfindal-

Herschman Index.  

 

Syftet med studien är att analysera konkurrensen på marknaden för bolån i Sverige 

under tidsperioden 2001-2018 för att undersöka hur en ökad pristranparens genom 

digitaliseringen av bolåneräntor har påverkat konkurrensen mellan kreditinstituten i 

form av pris och marknadsmakt.   

Detta leder till två frågeställningar som kommer att vara centrala föra att svara till 

studiens syfte:  

• Hur har förutsättningarna för konkurrens på bolånemarknaden förändrats sedan 

jämförelsesidorna tillkom?  

• Har transparensen på marknaden och publiceringen av genomsnittsräntor haft 

en positiv effekt på konkurrensen?  

 

1.2 Metod  

För att ge svar på syfte och angivna frågeställningar kommer teori angående 

marknadsformer samt konkurrens som är relevanta vid mätningar och analys av 

konkurrens på en finansiell marknad tillämpas, dessa är angivna under teoriavsnittet. 

För att få en överblick hur den finansiella marknaden och konkurrensen ser ut i Sverige 

kommer både tidigare studier användas (från forskningen, tidigare uppsatser samt 

studier från statliga institut). Undersökningens empiri kommer till stor del att bestå av 

sekundära data insamlad av svenska finansiella institut som konkurrensverket, 
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finansinspektionen och Svenska Bankföreningen. Med hjälp av insamlade data och en 

analys av marknaden kommer slutsatser att utföras med hjälp av konkurrensteori och 

HHI. Sammanställning av empiri och beskrivning av marknaden är det som utgör den 

största grunden för analys och diskussion. För att kunna räkna ut ett HHI-index och 

göra en numerisk estimering över tid kommer data över marknadsandelarna på den 

svenska bolånemarknaden från åren 2001–2018 av Svenska Bankföreningen att 

användas. Svenska bankföreningen har i sin tur insamlat data från SCB.  HHI-index har 

valts eftersom att detta mått är lämpligt att tillämpa på en marknad som 

bolånemarknaden eftersom att indexet är konkret och fungerar bra med detn tillgängliga 

data som finns över bolånemarknaden.  

 

Under studien kommer teorierna angående marknadsformer och konkurrens att 

tillämpas på den informationen som är insamlad om bolånemarknaden. Tillämpningen 

syftar till att kunna konkretisera och kategorisera marknaden för att enklare kunna göra 

bedömningar av konkurrensen. Uträkningarna av HHI-index kommer att avgränsas till 

de långivarna med 0,5 procent i marknadsandel eller mer. Anledningen till 

begränsningen av bolåneinstitut med minst 0,5 procent i andel, är på grund av aktörer 

med mindre andel är så pass små att de inte påverkar HHI-indexets uträkning samt för 

att avgränsa till de aktörerna som har den större delen av marknaden för att bibehålla 

relevansen i jämförelserna. En analys av bolånemarknaden kommer att utföras med 

hjälp av tidigare forskning och data som är insamlad tillsammans med HHI-Indexet. 

Analysen kommer att vara fokuserad på främst vad det kan finnas för samband mellan 

HHI- indexet och jämförelsesidornas tillkomst.  

 

1.3 Avgränsningar 

I och med att det finns mycket tidigare forskning angående konkurrensen på 

bolånemarknaderna och bankerna kommer avgränsningen i stor utsträckning vara det 

data som uppges under avsnittet tidigare forskning, för att begränsa studiens storlek 

samt för att kunna tydliggöra för läsaren vilken information som ligger till grund till 

studiens resultat på ett tydligt sätt. Vidare är studien är avgränsad till att undersöka den 

svenska bolånemarknaden.  
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I uträkningarna av HHI index kommer studien att vara avgränsad genom att endast 

undersöka från år 2001 till 2018 eftersom detta kan anses vara en relevant tidsperiod 

för att kunna undersöka dels en tid när inga jämförelsesidor fanns och dels en tid efter 

att de har funnits tillgängliga. Kreditinstitut med 0,5 procent eller mindre i 

marknadsandelar kommer ej att räknas med som en egen post utan kommer att samlas 

under namnet ”övriga”. HHI-index är vald som modell för denna studie eftersom att 

den fungerar väl för att mäta konkurrensen på bolånemarknaden där marknadsandelar 

är en offentlig uppgift. HHI-index är även ett mått som är enkelt att tolka vilket 

förenklar att förståelsen av en komplex marknad.   

 

1.4 Värdering av metod och data 

Denna studie är framförallt baserad på statliga och offentliga källor som SCB, Svenska 

Bankföreningen och Konkurrensverket. Den finns mycket omfattande information om 

detta ämne. I och med att det finns mycket tidigare forskning inom ämnet har ett kritiskt 

urval av data utförts och endast de mest trovärdiga källorna använts. Det som kan vara 

en följd av den kritiska utsorteringen av data är att vissa källor som kan ha varit 

relevanta för studien kan ha utelämnats. Den data som samlats in har ett stort urval och 

har dessutom och varit lättillgängligt. Modellen som används är HHI-index, denna 

modell i kombination med tidigare forskning och data kan anses vara tillräcklig för att 

mäta konkurrensintensiteten på bolånemarknaden i en studie av denna omfattning.  

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Konkurrensverket (2018) Konkurrensen i Sverige 

I den årliga rapporten Konkurrensen i Sverige redovisas Konkurrensverkets 

nulägesanalys över den rådande konkurrensen i Sverige.  Under avsnitt 11. undersöker 

konkurrensverket kreditmarknaden och hur konkurrensen fungerar tillsammans 

uppdateringar på marknaden. Konkurrensverket gör en årlig undersökning tillsammans 

med en analys för att skydda den privata sektorn som är beroende av en fungerande 

kreditmarknad vid finansiering av framförallt bostäder. Det är av stor vikt att vi har en 

fungerande kreditmarknad i Sverige så att privata investeringar kan fortsätta. 

Konkurrensundersökningen syftar även till att överse att ingen av aktörerna på 
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kreditmarknaden bryter mot konkurrensverket och finansinspektionens regler. 

Konkurrensverkets studie är en objektiv undersökning på uppdrag av svenska staten.  

 

1.5.2 Swedish Bankers (2018) Competition in the Swedish Banking Sector 2018  

Huvudrapporten till Svenska Bankföreningens rapport ”Sammanfattning – 

konkurrensen på den svenska bankmarknaden 2018” är den engelska versionen som är 

baserad på en undersökning som Copenhagen Economics har utfört för att undersöka 

konkurrensen på den svenska bankmarknaden. Copenhagen Economics uppdrag 

syftade till att mäta den faktiska statusen på de finansiella tjänsterna i Sverige, analysera 

den rådande konkurrensen och göra en analys av den ökade marginalen på bolån efter 

finanskrisen. I den nulägesanalys som Copenhagen Economics har utfört kommer de 

fram till att det inte finns några bevis för en bristande konkurrenssituation och att i 

Sverige råder en dynamisk bankmarknad med fyra stora aktörer med ett antal små 

aktörer som ständigt ökar i marknadsandelar. Vidare i rapporten visar de på att att 

svenska banker har låga marginaler i jämförelse till andra Europiska banker. Rapporten 

innehåller en övergripande analys av den nuvarande bolånemarknaden i Sverige med 

tydliga mätningar av marknadsandelar mellan bankerna, räntor och tidsöverskridande 

jämförelser.  

 

1.5.3 Johansson och Lindström (2018) Bilverkstäder, en marknad med lika spelregler? 

En studie om konkurrensen på marknaden för bilverkstäder i Sverige  

Johansson och Lindström (2018) skrev en rapport om konkurrensen på marknaden för 

bilverkstäder. Syftet med rapporten var att undersöka om konkurrensen på marknaden 

blivit bättre efter avregleringen 2003. Avregleringen på marknaden innebar att det 

öppnades upp för fler aktörer på marknaden. De använde sig av tidigare data som fanns 

och en tidigare prisundersökning av marknaden för att göra en nationalekonomisk 

analys av konkurrensen. De använde sig delvis av teorier angående marknadsformer 

något som även kommer att tillämpas i analysen av bolånemarknaden. I rapporten 

använder de även sig av teori angående informationsasymmetri något som är aktuellt 

även på bolånemarknaden då banken inte vet om kundernas sanna betalningsvilja och 

risk. I metodkritiken angav författarna att det som hade förbättrat deras analys av 

marknaden på ett mer påtagligt sätt hade varit att göra en numerisk mätning av 
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konkurrensen, förslagsvis genom ett HHI-index, något som kommer användas i denna 

studie som ett mer påtagligt mått av konkurrensen.  

 

1.5.4 Holmgren och Olsson (2014) Konkurrens- och vinstsituationen på den svenska 

bankmarknaden  

En tidigare studie som har analyserat konkurrensen och vinstsituationen på 

bankmarknaden är uppsatsen Konkurrens- och vinstsituationen på den svenska 

bankmarknaden (2014). Studien handlar om hur bankmarknaden har utvecklats främst 

efter finanskrisen 2008 och vilken effekt finanskrisen hade på bankmarknaden i 

Sverige. Syftet var att undersöka konkurrensen och vinsterna på marknaden, de 

använde sig av ett helhetsperspektiv och analyserade hela bankmarknaden i stort. 

Studien riktar dock in sig under ett avsnitt på bolånemarknaden då författarna anser att 

det är där bankerna generar största delen av deras vinst. De använde sig både av en 

litteraturstudie och kvantitativ data vilket är samma sätt som denna studie är uppbyggd. 

Resultatet från deras studie visar på att konkurrensen på marknaden är svag, med 

motivering att det beror på inträdeshinder som råder på obligationsmarknaden. Deras 

perspektiv bidrar till denna studie genom att de har gjort en grundlig analys av 

obligationsmarknadens effekt på bolånemarknaden. Vidare anser författarna att 

vinsterna som bankerna gör, framförallt är ett resultat av det lågränteläge som delvis 

fortfarande råder i Sverige idag. En av författarnas slutsatser är att det kan finnas en 

problematik för en ny deltagare på bolånemarknaden är att få inträde på denna 

säkerställda obligationsmarknad, detta kan agera som ett tillträdeshinder till 

bolånemarknaden eftersom att det är den delen av bolånet som genererar störst vinst för 

bankerna (Holmgren & Olsson 2014).  

 

1.5.5 Sammanfattning och relevans 

Konkurrensverkets rapport är en sammanfattning över konkurrenssituationen i Sverige 

idag från ett statligt perspektiv. Konkurrensverkets rapport kan anses vara en pålitlig 

källa då denna rapport utförs årligen och är på statens uppdrag. Konkurrensverket har 

inget att vinna eller förlora på sin analys och har ett objektivt synsätt. 

Konkurrensverkets rapport tar upp att konkurrensen har ökat som en följd av de nya 

jämförelsesidorna, dock tar inte rapporten upp varför eller hur jämförelsesidorna gör 
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detta samt hur pristransparens påverkar konkurrens på en marknad. Rapport är utvald 

till denna studie då den tillför en objektiv nutidsanalys samt tar upp digitaliseringen 

som en faktor som påverkar marknaden utan att gå in djupare, vilket denna studie syftar 

att göra.  

 

I Oliver Johansson och Viktor Lindströms studie undersöker de konkurrensen på 

bilverkstadsmarknaden genom att analysera aktuella tidigare studier av marknaden. I 

studiens metodkritik ansåg författarna att det som saknades i deras studie för att kunna 

utföra en mer precis mätning av konkurrensen var HHI-Index. Författarna ansåg att ett 

HHI-Indexet skulle förse studien med ett mer påtagligt resultat av 

konkurrensmätningen. Studien utgör ett bidrag till denna uppsats eftersom den väckte 

ett intresse huruvida HHI-index skulle passa att användas som ett mått för att mäta 

konkurrensen på en annan marknad. Copenhagen Economics har utfört en 

undersökning av konkurrensen på den svenska bankmarknaden på uppdrag av Svenska 

Bankföreningen i syfte att undersöka kvalitén och konkurrensen inom det svenska 

banksystemet. I rapporten undersöker de bankmarknaden grundligt och förser läsaren 

med en kritisk analys, i deras studie utför de flera jämförelser mot andra europiska 

länders banksystem. I rapporten tar de upp att digitaliseringen har haft en positiv 

påverkan på bolånemarknaden men uppvisar inte detta med grund i någon typ av 

påtaglig numerisk mätning, utan endast konstaterar att digitaliseringen har påverkat 

konkurrensen. Den sista utvalda studien av Henrik Holmgren och Edvin Olsson är en 

studie av konkurrens och vinstsituationen på hela bankmarknaden, samt hur den har 

förändrats efter finanskrisen 2008. Det är en stor studie med många olika infallsvinklar 

där de tar upp bland annat befintliga inträdeshindren på bolånemarknaden, detta är dock 

en något äldre studie som inte har tagit hänsyn till digitaliseringen och jämförelsesidor 

och hur dessa har påverkat bolånemarknaden denna studie syftar till att fylla i dessa 

informationsluckor. Sammanfattningsvis innehåller alla studier inkluderade forskning 

angående konkurrens, hur konkurrens på en marknad påverkas av förändringar men 

saknar en precis analys av jämförelsesidor och hur dessa har påverkat 

bolånemarknaden.  

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen kommer att innehålla följande kapitel;  
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Kapitel 2 redogör för bakgrunden för den svenska bolånemarknaden samt en översikt 

hur den har sett ut över tid. Här redovisas även vilka aktörer som agerar på marknaden 

samt en sammanfattning av relevanta nulägesrapporter. Kapitel 3 innehåller den 

teoretiska referensramen som syftar till att redovisa de grundläggande och relevanta 

teorierna om konkurrens och marknadsformer. Här kommer teori för monopol, full 

konkurrens, oligopol samt Hirschman-Herfindahl att index redovisas. I kapitel 4 

kommer en analys av den nuvarande konkurrenssituationen på bolånemarknaden 

utföras med hjälp insamlad data. Kapitlet kommer även att analysera vilken effekt 

jämförelsesidorna har haft för konkurrensen på den privata bolånemarknaden. Kapitel 

5, avsnittet med diskussion och slutsatser avser att besvara studiens frågeställningar och 

syfte. Kapitel 5 avslutas med idéer och förslag för framtida forskning som inte tagits 

med i denna studie.  
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KAPITEL 2 

BAKGRUND 
 

 

 

 

Kapitel 2 avser att ge en överskådlig bild över hur bolånemarknaden ser ut nu och 

tidigare samt även ge en förklaring av marknadsstrukturen och dess aktörer. Kapitel 

två innehåller även en förklaring av olika händelser på bolånemarknaden som 

amorteringskravet och publiceringen av genomsnittsräntor.  

2.1  Svensk bolånemarknad 

Bolån anses vara huvudprodukten på bankmarknaden i Sverige och är ofta en 

avgörande produkt som påverkar vart kunden sköter de resterande av sina finansiella 

affärer som sparande och andra mindre krediter. Marknaden för bolån har varit positiv 

och upp emot en fjärdedel (23%) av alla bostadslån godkändes mellan åren 2002–2016 

enligt SCB. (Swedishbankers 2018). Sverige har en trend med högkonjunktur sedan 

2016, detta visar sig delvis genom att under 2017 då Sverige hade det högsta antalet 

påbörjade bostadsbyggen sedan 1992 (Konkurrensverket 2018).  

 

Den svenska bolånemarknaden verkar genom olika hypoteksbolag och banker. I en 

nulägesrapport Konkurrensen i Sverige 2018.01 från konkurrensverket är total utlåning 

4085 miljarder kronor. De tre största hypoteken är Swedbanks bolånehypotek, 

Handelsbankens bolånehypotek och Nordeas Hypotek (Konkurrensverket 2018). En 

analys av konjunkturuppgången visar att en stor del av detta är på grund av 

bostadsinvesteringarna i from av nybyggnation av bostäder (Swedishbankers 2018). 

Den svenska bolånemarknaden har sedan länge ansetts vara ett oligopol med fyra 

storbanker som agerar tillsammans med ett flertal mindre aktörer. De fyra aktörerna 

som har ansetts som huvudaktörerna på marknaden är Swedbank, Handelsbanken, 

Nordea samt SEB (Konkurrensverket 2018).  

 

I Finansinspektionens rapport Bolånemarknaden i Sverige (2019) anger de att 93% av 

den totala utlåningen i bolån stod aktörerna Danske Bank, Handelsbanken, 
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Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank för 

utlåningen, se figur 1. Storbankernas marknadsandelar tillsammans har minskat över 

tid, detta menar Svenska Bankföreningen kan bero på restriktivare beteende från de 

stora aktörerna och större konkurrens på marknaden (Svenska Bankföreningen 2018).  

 

 
Figur 1.  Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB 

Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank totala andel av bolånemarknaden. 

Källa: Svenska Bolånemarknaden 2019 av Finansinspektionen.   

 

I figur 2. Ser vi marknadsandelarna på bolånemarknaden över tid 2001–2018. 

Kreditinstituten som är inkluderade är Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea, 

SBAB, Länsförsäkringar, Danskebank, Skandiabanken och Sparbankerna. I figur 2 ser 

vi att Swedbank har tappat en stor del av sina marknadsandelar, medan SEB har ökat 

för att sedan plana ut. SBAB och Länsförsäkringar har ökat sina marknadsandelar 

påtagligt under tidsperioden.  
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Figur 2. Marknadsandelar bolån 2001–2018  

Källa: Svenska Bankföreningen (2019)  

 

2.2 Amorteringskravet 

För att bromsa högkonjunkturen och utlåningsgraden infördes ett amorteringskrav 1 

mars 2018 för att därigenom bromsa utlåningen till hushållen med hög belåningsgrad 

utan att höja utlåningsräntan (Finansinspektionen 2018).  

 

Tabell 1. Amorteringskravet tabell.   

Tabell över amorteringskravet som infördes 1 mars 2018 

   
Belåningsgrad Amorteringstakt Lån överstigande 4,5 x årsinkomsten  

   
0-50 % Inget krav 1% årligen 

50-70 % 1% årligen 2% årligen  

70-85% 2% årligen 3% årligen  

Källa: Avanza (2019). 
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Amorteringskravet är främst riktat emot nya låntagare som lånar mer än 4,5 gånger mer 

än sin årsinkomst (se figur 3) (Finansinspektionen, 2018). Det nya amorteringskravet 

ställer krav på hur mycket låntagaren får låna i bostadslånet och i vilken takt som 

amorteringen skall ske, de nya kraven är specificerade i figur 3.  Med skärpta krav 

såsom amorteringskravet sjunker även priserna på både första och 

andrahandsmarknaden för bostäder (Konkurrensverket, 2018).  

 

 
Figur 4. Prisutvecklingen av bostäder tidsperiod 1996 – 2018.  

Källa: Svensk Mäklarstatistik 2019 

I figur 4 kan man avläsa en nedgång i bostadspriserna det senaste året. Detta stödjer 

konkurrensverkets slutsats att de skärpta kraven leder till lägre priser på marknaden.  

 

2.3 Ränteläget 

Transparensen av bolåneräntorna blivit bättre med åren och låntagarna har fått ett bättre 

informationsläge. Det som har givit den största förändringen enligt konkurrensverket, 

är att istället för listräntor publiceras nu genomsnittsräntor. Genomsnittsräntorna förser 

konsumenterna med en mer korrekt jämförelse då detta även tar hänsyn till prutmån. 

De senaste åren går det att se att de fyra storbankerna (Swedbank, Handelsbanken, 

Nordea och SEB) har minskade marknadsandelar i jämförelse med tidigare år och de 

fyra mindre aktörerna på marknaderna har ökat sina marknadsandelar. Det som har varit 

en konkurrerande faktor har till största del varit de längre räntorna och olika 

bindningstider (Konkurrensverket 2018). 
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Det går inte att avläsa genom räntenivån hur bankernas nuvarande lönsamhet ser ut, det 

går inte heller att säga att konkurrensen har ökat på marknaden till grund av att 

genomsnittsräntorna blivit publicerade menar Konkurrensverket i deras rapport 

Konkurrensen i Sverige (Konkurrensverket 2018).  

 

Bankernas genomsnittligamarginal mellan inlåningsräntan och utlåningsräntan har ökat 

sedan finanskrisen 2008 och illustreras i figur 5 nedan. 

 
Figur 5. Genomsnittsmarginalen mellan inlåning och utlåningsräntan. 

Källa: Finansinspektionen april 2019.  

 

Enligt finansinspektionen (FI) kan en del av de ökade marginalerna bero på kraven som 

FI har infört under 2010–2011 både som skydd för låntagarna och bankerna. Bankernas 

kapitalkostnad till följd av de införda regleringarna ökat på bolån motsvarande 40–50 

räntepunkter på utlåningsräntan. Ett exempel på en av de införda regleringarna som 

ställde högre krav på bankerna är en höjning på kravet på kapitalbufferten i samband 

med bolån (Finansinspektionen 2019). En del av de högre marginalerna kan förklaras 

med de ökade kostnaderna menar FI eftersom att med högre kostnader måste bankerna 

hålla högre marginaler på deras beräkningar, trots detta menar FI att konsumenterna 

ska ta dessa högre marginaler i beaktning när de förhandlar om sina bolån. FI betonar 

vikten av att bolånetagarna vänder sig till olika kreditgivare och hemsidor och jämför 

olika bankers räntor och villkor, samtidigt som bankerna har som ansvar att upprätthålla 
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en lönsamhet i sina bolåneaffärer till kund för att upprätthålla finansiell stabilitet 

(Finansinspektionen 2019). 

 

Konkurrensverket har framställt att publiceringen av genomsnittsräntorna har försett 

konsumenterna med ett bättre informationsläge om det faktiska prisläget. 

Konkurrensverket har varnat för att denna typ av pristransparens kan medföra att 

bankerna går samman och att rörelsemarginalerna blir mindre för kunderna när de ska 

förhandla genom att rädslan mellan bankerna minskar att någon ska erbjuda kunden 

något bättre utan att banken vet om det. Med publicerade räntor kan bankerna se sin 

konkurrens svart på vitt inklusive rabatter och prutmån och därmed är det svårt för 

kunden att spela på bankens omedvetande om konkurrenternas erbjudande 

(Konkurrensverket, 2018).   

 

2.4 Jämförelsesidor och deras funktion 

Under den senaste tiden har det uppkommit olika plattformar på internet för att jämföra 

priser och villkor på bolån. Det är svårt att specificera en exakt tid då jämförelsesidorna 

fick betydelse på marknaden, men mellan 2005–2008 tillkom några av de största 

aktörerna som Lendo, Compricer och låneguiden (Lendo 2019, Compricer 2019, 

Laneguiden, 2019). Vidare åren 2014–2016 har fler aktörer anslutit som exempelvis 

Zmarta och Concentor (Zmarta 2019, Concentor, 2019).  Tidigare publicerade de olika 

kreditinstituten sina listräntor för att kunderna som var intresserade av att jämföra de 

olika lånevillkoren skulle kunna jämföra de olika aktörerna mot varandra. Som nämnts 

tidigare har publiceringen av listräntor i sig en problematik då de inte visade det faktiska 

priset till kunden då listräntorna inte inkluderade prutmån, rabatter och liknande. Den 

1 juni 2015 kom ett nytt direktiv från Finansinspektionen till kreditgivarna att istället 

för listräntan ska den genomsnittliga räntan som långivarna ger sina kunder vara den 

som publiceras. I tillägg till detta skall även historik på 12 månader finnas tillgänglig. 

Den genomsnittliga räntan ska publiceras på långivarnas hemsida. Efter detta direktiv 

har jämförelsesidor som exempelvis Konsumenternas.se fungerat som en plattform som 

överskådligt redovisar de olika kreditgivarnas genomsnittsräntor för att bolånekunder 

ska på bästa möjliga sätt kunna jämföra långivare mot varandra (Konsumenternas, 

2019).  
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2.5 Universalbanker och nischade banker  

Det finns olika typer av banker på marknaden idag som erbjuder bostadslån till 

låntagare. Universalbanker är de banker som erbjuder sina kunder samtliga finansiella 

tjänster. Universalbanker representerar den större delen av bankmarknaden. De flesta 

svenska universalbankerna är lika varandra. Det som skiljer bankerna åt är exempelvis 

kunder, prissättning och strategi, av den anledningen anser Svenska Bankföreningen att 

man inte borde samla ihop storbankerna i en benämning. Det finns även nischade 

banker som har främst riktat in sig på den privata marknaden som har diversifierat sig 

bankmarknaden som exempelvis ICA-banken (Swedishbankers, 2019). Ett annat 

exempel är Avanza som har utvecklats från att vara en aktiemäklare till att numera vara 

en aktör som konkurrerar med banker om de privata kundernas sparanden och bolån 

(Avanza, 2019).  

 

En av fördelarna med universalbankerna är att kunden kan välja att vara ”hel kund” hos 

banken. Att vara ”hel kund” innebär att man som låntagare även är kund på bankens 

andra avdelningar. Vad som ingår i ”hel kund” konceptet kan variera beroende på vad 

banken erbjuder för tjänster. Exempel på vad som kan ingå är lönekonto, kreditkort, 

pensionssparande, rådgivning, aktie och fondplaceringar, mäklarservice och även 

ibland försäkringar (Konsumenternas, 2019). Några av de nischade bolånegivarna är 

fokuserade på bostadsaffären specifikt och har det som sitt fokus. SBAB är en aktör 

som har riktat in sig på bolåneaffären och har som vision ”att erbjuda Sveriges bästa 

bolån” (SBAB, 2019).  

 

2.6 Informationsasymmetri på bankmarknaden  

Ett problem som under en lång tid har existerat på bolånemarknaden är 

informationsasymmetri. Ett exempel på problematiken är när låntagare ska förhandla 

om ränta med sin långivare. I denna situation har kreditgivaren mer information än 

konsumenten. Något som i sin tur innebär att långivaren har ett övertag över 

konsumenten, exempelvis genom att banken vet mer än konsumenten angående vilken 

ränta konsumenten kan få. (Finansinspektionen, 2015) Bolånemarknaden är ständigt 

bevakad eftersom att bankerna misstänkts göra stora vinster på bolån som låntagarna 

får betala för (Axelsson, 2018). En av finansinspektionens uppdrag är att minska 

informationsasymmetri på marknaden, vilket även var syftet med det krav som infördes 
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2015 med publiceringen av genomsnittsräntorna (Finansinspektionen, 2019). För att 

kontrollera och jämföra konkurrensen och ränteläget utförs regelbundna 

undersökningar och jämförelser mot andra länder, se exempelvis studien Copenhagen 

Economics genomförde på uppdrag av Svenska Bankföreningen Competition in the 

Swedish Bakning Sector 2018 (Svenska Bankföreningen, 2018). 
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KAPITEL 3 

TEORI 
 

 

 

 

Under detta kapitel kommer den teori som är väsentlig för studien att redovisas. Teorin 

som redovisas är betydande för att förstå de slutsatser och resultat som framförs i 

studien.  

 

3.1 Fullständig konkurrens 

På en marknad med fullständig konkurrens är alla varorna identiska och det finns fri 

tillgång på information och inga transaktionskostnader. Fri tillgång till information 

innebär att alla aktörerna på marknaden har all information om varandra för att kunna 

göra en korrekt ekonomisk analys, exempelvis produktionskostnader, inköpskostnader 

och liknande. Transaktionskostnader är ett uttryck för de kostnader och hinder som 

affären innebär. Ett klassiskt transaktionskostnadsexempel är att skriva och förhandla 

om ett kontrakt inför en affär. Med mindre transaktionskostnader är det enklare att byta 

från en leverantör till en annan eller från en köpare till en annan, i och med det genererar 

en friare marknad.  En marknad med fullständig konkurrens har inte heller några 

inträdeskostnader i form av hinder för att kunna delta på marknaden, vilket i sin tur 

innebär att om det finns vinster på marknaden kommer nya aktörer att träda in på 

marknaden. (Lundmark,  2010). Alkoholmarknaden i Sverige är ett bra exempel på en 

marknad med ett starkt inträdeshinder då det är av lag ett statligt monopol 

(Systembolagethistoria.se hämtat 4 maj 2019).  

 

En marknad med fullständig konkurrens har ofta många aktörer, en enskild aktör ej har 

någon marknadsmakt över priset, detta leder till att de enskilda aktörerna kommer att 

vinstmaximera och samtidigt försöka vara konkurrenskraftiga. Vid fullständig 

konkurrens är priset desamma som marginalkostnaden, och företagen är pristagare till 

skillnad från en marknadsform som ett monopol där kunderna är pristagare, i och med 

detta pressas priset ner till samma som marginalkostnaden (MC). På kort sikt finns det 
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vinster på marknaden när efterfrågan är hög, men på lång sikt är vinsten på marknaden 

lika med noll, detta illustreras i figur 6. (Johansson och Lindström, 2018). 

 
Figur 6. Fullständig Konkurrens   

Källa: (Lundmark, 2010)   

3.2 Monopol  

Monopol är en marknad där det bara finns ett företag på marknaden. Ett monopol kan 

vara antingen naturligt eller skapat av staten exempelvis. I ett monopol är det kunderna 

som är pristagare, alltså motsatsen till en marknad där full konkurrens råder. Företaget 

i ett monopol bestämmer även produktionsnivån och på detta sätt kan företaget styra 

utbudet och priset, detta resulterar att företaget kan ta ut mer i vinst än vad som är 

samhällsekonomiskt effektivt, se figur 7. Ett tydligt exempel på ett monopol är det 

statliga monopolet Systembolaget. Systembolaget har monopol på att sälja alkohol i 

Sverige, det betyder att det finns ett inträdeshinder och ingen annan kan öppna upp en 

affär som säljer alkohol för att konkurrera med Systembolaget lagligt (Lundmark, R. 

2010). 
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Figur 7. Monopolmarknad  

Källa: (Lundmark, 2010)  

3.3 Oligopol 

En marknad där ett oligopol råder kännetecknas av ett fåtal stora företag som har så 

pass mycket marknadsmakt att de har en viss makt över marknadspriset. Makten som 

företagen har är att styra sitt beteende och därmed ändra utbudet på marknaden 

(Lundmark, 2010). Genom att kontrollera marknadspriset kan även företagen påverka 

varandras vinster och produktionsbeslut. Därav måste företagen ta sina konkurrenter i 

beaktning vid beslutstagande. Det finns ett flertal olika typer av oligopolmarknader, 

ibland samarbetar företagen ibland konkurrerar de. De kan också vara en marknad med 

homogena (likadana) eller differentierade varor. Antalet företag kan variera stort, allt 

ifrån att det finns tre företag till att det finns ett stort antal företag men att marknaden 

är koncentrerad av ett få antal stora aktörer (Johansson & Lindström, 2018). I och med 

att förhållandena mellan företagen på ett oligopol är komplicerade med många olika 

aspekter innebär att det ofta svårt att utföra en korrekt marknadsanalys på en 

oligopolmarknad (Lundmark, 2010).  

 

Ett känt problem på en oligopolmarknad är att det finns en chans att det uppstår 

kartellsamarbete. En kartell är när ett flertal företag går ihop på marknaden för att få 

samma marknadsmakt som vid ett monopol för att kunna bestämma ett pris eller dela 

upp marknadsandelar. Där ett oligopol bildar kartell kan de prissätta där efterfrågan 
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möter efterfråga (punkt ”Pk” i figur 8.) likt ett monopol, kartellbildning är dock olagligt 

i Sverige (Konkurrensverket, 2019). 

 
Figur 8. Oligopolmarknad med kartellbildning  
Källa: (Lundmark,  2010)   

3.3.4 Tacit collusion  

Det finns två olika marknadstyper som inte är samhällsekonomiskt effektiva, monopol 

och i ett oligopol där en kartell råder där företagen kan gå samman och prissätta som 

vid ett monopol (figur 8). I en kartell kommunicerar alltså företagen med varandra så 

att dem agerar som en enda stor dominant aktör (Fonseca & Normann, 2012). Det som 

skiljer Tacit Collusion från en vanlig kartell är att företagen inte kommunicerar med 

varandra och utbyter information. Denna form av kartell fungerar genom att företagen 

använder sig av samma strategi och det existerar en underförstådd överenskommelse 

där man prissätter som vid en kartell. Som en följd av att företagen har denna 

underförstådda överenskommelse utan kommunikation kan det vara svårt att bevisa att 

företag befinner sig i en tacit collusion. Modellen för tacit collusion ser även ut som 

figur 8., alltså på samma sätt som vid en klassisk kartellbildning (Holmgren & Olsson, 

2014).  

3.4 Informations asymmetri  

Ett välkänt problem på bolånemarknaden är informationsasymmetri. För att kunna 

utföra en analys av marknaden bör man veta vilka osäkerheter som finns för ”köpare 
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och säljare” på bolånemarknaden. Informationsasymmetri uppstår mellan köpare och 

säljare när någon av parterna har ett informationsövertag, antingen om varans sanna 

skick, pris eller kostnad. Denna snedvridna situation gör att affären blir mer osäker för 

den ena parten, oftast köparen, då säljaren ofta är den med informationsövertaget. 

Informationsasymmetri är något som finns på de flesta marknader till olika grad. Varför 

informationen är okänd för ena parten kan bero på olika anledningar, exempelvis kan 

informationen var komplex och svår att förstå, inte tillgänglig eller sekretessbelagd 

(Lundmark 2010).  

 

I de mest extrema fall har säljaren all information och köparen ingen. När köparen inte 

har någon information vet inte köparen om kvalitén på varan och kan inte avgöra om 

den är av låg eller hög kvalité. När köparen inte kan avgöra kvalitén eller kostnaden för 

varan erbjuder en riskneutral säljare samma pris för en vara med hög eller låg kvalité. 

I ett scenario där både köpare och säljare har full information säljs en vara till sitt sanna 

värde (Johansson & Lindström, 2018).  

 

Det finns två identifierade hjälpmedel för att motverka denna asymmetriska 

information, signalering och screening. Ett exempel på signalering kan vara att säljaren 

erbjuder köparen någon typ av garanti för att förse köparen med ytterligare trygghet, 

detta i sin tur skall fungera som en utsållning av säljarna med en dålig bil genom att 

garantin skulle bli en för stor kostnad för dem. Screening är när man undersöker den 

andra parten innan affären, till exempel som när en bank utför en kreditförfrågan på en 

potentiell ny kund för att undersöka individens potentiella betalningsförmåga (Akerlof, 

1978).  

 

3.5 Herfindahl-Hirschman Index  

Herfindahl-Hirschman index (HHI) är ett av de mest välkända måtten som används för 

att mäta koncentrationen av konkurrensen på en marknad. HHI är ett mått utvecklat av 

(Hirschman, 1945; Herfindahl, 1950; Brezina, Pekár, Čičková, & Reiff, 2016). HHI-

index beräknas genom att samla företagen på marknadens andelar och kvadrera dessa 

och sedan addera dem. Formeln för detta visas i figur 9. där x representerar de olika 

företagens marknadsandelar i procent (dock ej i decimalform).  

Figur 9. 
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𝐻𝐻𝐼	 =   𝑥'( + 𝑥(( + 𝑥*(+. . . . . . 𝑥,( 

 

Vid ett monopol är HHI 10 000. En marknad som anses vara högt koncentrerad har ett 

HHI värde av 1800 eller högre. När det finns hög konkurrens på marknaden närmar sig 

HHI noll. När företag har hög marknadsmakt kan detta företag påverka priset, detta har 

oftast en negativ effekt på konsumenten då företag kan prissätta högre än vad som är 

ekonomiskt effektivt. Hög marknadsmakt kan påverka både priset på varorna ut till 

kund men även faktormarknadspriserna då om det bara finns en köpare kan 

faktorpriserna antingen pressas upp eller ned beroende på antalet leverantörer och 

köpare. Lundmark, R. (2010). Det finns expanderade och mer avancerade versioner av 

HHI-index som är specificerade för vissa marknader som exempelvis arbetsmarknaden, 

dock är det denna enklare version som tillämpas i denna studie eftersom att den är mest 

lämplig för det data som finns offentligt tillgängligt om bolånemarknaden. Det som 

anses vara den största fördelen med HHI-index är enkelheten i beräkningen som är 

nödvändig för att kunna få fram ett trovärdigt index. En ytterligare fördel med HHI är 

att den inte tar i beaktning komplexiteten i en marknad som gör det möjligt att även 

beräkna koncentrationen av komplicerade marknader som lider exempelvis av 

konkurrensutsatthet eller monopolistiska marknadsförhållanden (Departement Of 

Justice, 2019).  
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KAPITEL 4 

EMPIRI & ANALYS  
 

 

 

I kapitel 4 kommer en undersökning av nuvarande konkurrenssituation på 
bolånemarknaden utföras. Kapitlet kommer även att analysera vilken effekt 
jämförelsesidorna haft för konkurrensen på den privata bolånemarknaden. Vidare 
innehåller kapitel 4 en uträkning över tid av Herfindal-Hirschman Index tillsammans 
med en tolkning av dessa värden.   
 

4.1 Bolånemarknadens marknadsform 

Swedbank har under en lång tid varit den största aktören på marknaden för bolån.  

Handelsbanken har även haft en större del av marknadsandelarna över tid.  Swedbanks 

marknadsandelar minskade från 34,5% till 24,3% (figur 10), medan SBAB dubblade 

sin marknadsandel från 4,6% till 8,4% (figur 10) från åren 2001–2018. Från figur 10. 

går det att avläsa att Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea innehar tillsammans 

en stor andel av marknaden. År 2001 utgjorde de fyra storbankerna 87,5% av 

marknaden, år 2018 de samma storbankerna 74,2% detta är en minskning med närmare 

13 procentenheter under en tid på 18 år (se bilaga 1.) (Svenska Bankföreningen, 2019).  

 

 
Figur 10. Marknadsandelar Storbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea 

samt utmanarna på bolånemarknaden SBAB och Länsförsäkringar 2001–2018. 

Källa: SCB 
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Som tidigare nämndes i teori avsnittet kännetecknas en marknad där ett oligopol råder 

av ett få antal stora företag som har så pass mycket marknadsmakt att dom har en viss 

makt över marknadspriset (R. Lundmark, 2010). Från figur 10. utgår det att avläsa att 

storbankerna har alla tappat marknadsandelar och utmanarna SBAB och 

Länsförsäkringar har tagit allt mer. Länsförsäkringars marknadsandelar har stigit från 

0,6 procent till 6,4 procent under 18 år (figur 10.).  

 

Att bedöma vilken marknadsform som nu råder blir allt svårare med tilltagande 

marknadsandelar från utmanarna. Alla storbankerna har tappat marknadsandelar 

förutom SEB och alla utmanarna förutom Sparbanken har ökat sina marknadsandelar 

(se figur 2.) Utifrån att det har skett stora omfördelningar av marknadsandelarna går det 

att ifrågasätta oligopolet som länge har varat på bolånemarknaden. På en marknad med 

fullständig konkurrens är alla varorna identiska och det finns fri tillgång på information 

och inga transaktionskostnader (Lundmark, 2010). Bolån är en produkt som är näst 

intill identisk, det som kan skilja åt är bindningstider och ränta och hur långivaren 

finansierar utlåningen. Jämförelsesidorna bidrar genom att marknaden tar ett steg 

närmare fri tillgång information.  

 

Hinder för inträde har stor påverkan på marknadsformen och konkurrensen på 

marknaden (Lundmark, 2010). I en uppsats där bankkonkurrensen undersöks av Henrik 

Holmgren och Edvin Olsson menar författarna att det inte är svårt i sig att starta en bank 

men att svårigheten ligger i att inskaffa det kapital som krävs för att kunna få tillstånd 

att bedriva bankverksamhet, det vill säga en bankoktroj. Den största delen av bolån i 

Sverige (75%) finansieras genom säkerställda obligationer, balansräkningen illustreras 

i figur 11. (Riksbanken, 2014). 
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Figur 11. Svenska bankernas bolåneinstituts balansräkning  

Källa: SCB. 

 

Det är Finansinspektionen som ger tillåtelse till företag att delta i marknaden för 

säkerställda obligationer. En obligation är ett räntebärande skuldebrev, det som skiljer 

en säkerställd obligation mot en icke säkerställd är att en säkerställd obligation har en 

särskild förmånsrätt om till exempel banken skulle gå i konkurs. För att få sälja 

säkerställda obligationer måste ett företag uppfylla ett flertal av Finansinspektionens 

krav som kan variera beroende på det ekonomiska läget (Finansinspektionen, 2019). 

Det är viktigt för att bolånemarknaden ska kunna närma sig fullständig konkurrens att 

det finns så små inträdeshinder på marknaden som möjligt.  

 

4.2 Jämförelsesidornas bidrag till konkurrensen 

I Konkurrensverkets rapport från 2017 beskrivs det hur pristransparensen har ökat 

genom e-handeln genom att kunderna kan ta del av flera olika priser från olika företag 

genom jämförelsesidor och sökmotorer som jämför sidor. Vidare kan konsumenter 

använda jämförelsesidor för att hitta lägsta möjliga pris för samma vara, detta är 

främjade för konkurrensen (Konkurrensverket 2017). Ett statligt företag DIBS som 

bidrar med betalningslösningar senaste rapport anger de att svenska konsumenter nu 
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själva föredrar att hitta det billigaste abonnemanget eller bästa försäkringen själva 

genom att använda internet och få en mer överskådlig blick över priser och villkor. Det 

som kan vara negativt är att sidorna inte alltid har full transparens på jämförelsesidor 

om de fullständiga villkoren runt köpet, exempelvis en leveranskostnad (Svensk E-

handel 2018). Ett annat exempel kan vara att månadsavtalet på en mobiltelefon på 

avbetalning är lägre hos en operatör men då kanske inte det framgår exempelvis att de 

avtalet är 12 månader längre än konkurrentens med den högre månadskostnaden. I 

Konkurrensverkets avsnitt angående konkurrensen på e-handeln uppgav ungefär 

hälften av deltagarna i undersökningen att de följer konkurrenternas prissättning online. 

Två tredjedelar av de som svarade att de följer sina konkurrenters prissättning angav att 

de använder sig av automatiserade mjukvaruprogram för detta. Mjukvaruprogrammen 

gör att konkurrenterna kan anpassa sina priser i realtid och detta kan i bästa fall främja 

konkurrensen mellan aktörerna (Konkurrensverket 2017). 

 

Det finns ett dilemma med pristransparensen som jämförelsesidorna ger och detta är att 

med högre pristransperens desto mindre incitament ges till företagen att sänka sina 

priser ytterligare för att öka försäljningen genom att konkurrenternas priser anpassas i 

samma takt, där av blir det svårt att konkurrera genom pris. Pristransparensen medför 

därför att det blir svårt för företagen att profilera sig mot andra företag genom att 

erbjuda lägre priser än dom andra. I konkurrensverkets undersökning uppger 80 procent  

av dem företagen som använder mjukvaruprogrammet att de ändrar sitt pris efter 

konkurrenternas priser (Konkurrensverket 2017). 

 

Digitaliseringen av företagens priser har ökat möjligheterna för företagen att övervaka 

konkurrenternas priser, detta innebär att det finns en större risk för olagliga samarbeten 

mellan företagen. När mjukvaruprogrammen utformas måste risken för olagliga 

samarbeten tas i beaktning. Om mjukvaruprogrammen utformas får inga funktioner 

som möjliggör överenskomna priser eller som bryter mot konkurrensreglerna finnas. 

Mjukvaruprogrammen skulle rent hypotetiskt kunna utformas så att om en deltagare i 

ett kartellsamarbete avviker från prisöverenskommelsen får de andra aktörerna en 

signalering, och på så sett skulle programmet kunna fungera som en övervakning. 

Prissamarbeten mellan företag är olagliga och är skadligt för konsumenterna då detta 

kan leda till att de får betala ett högre pris än de borde (DIBS, 2016). 
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4.3 Herfindahl-Hirschman Index 

I detta avsnitt har formeln för att räkna ut HHI-index (figur 9.) tillämpats på 

marknadsandelarna på bolånemarknaden (bilaga 1) för att kunna göra en jämförelse av 

i konkurrensens intensitet på bolånemarknaden över tid. Figur 12. Visar att HHI-index 

har minskat stadigt sedan 2006 till 2018. Ett minskande HHI-värde visar på att 

intensiteten på bolånemarknaden har minskat från 2001 och framåt. År 2001 hade 

bolånemarknaden ett index på 2 266 och 2018 var HHI-index 1614, detta innebär att 

HHI-indexet har minskat med omkring 29%.  Ett monopol har ett HHI-index på 10 000, 

där har konsumenten ingen marknadsmakt över pris och utbud och en marknad som 

anses vara högt koncentrerad har ett HHI värde av 1800 eller högre (Lundmark, 2010).  

 

 
Figur 12. HHI-Index 2001–2018 bolånemarknaden. 

Källa: SCB 

 

Från värdena i figur 12. går det att säga att bolånemarknaden har gått från att ha varit 

högt koncentrerad till att inte längre vara detta, dess mer en marknad närmar sig full 

konkurrens borde låntagarna få starkare makt över pris och utbud, då i en full 

konkurrens är det företagen som är pristagare och inte konsumenterna (Lundmark, 

2010). Marknaden gick under 1800 index gränsen mellan åren 2011 och 2012, där blev 

alltså bolånemarknadens HHI-index lägre än 1800 (figur 12.)  Utifrån HHI-index har 

bolånemarknadens konkurrens förbättrats genom mindre intensitet över tiden 2006–

2018.  
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KAPITEL 5 

DISKUSSION & SLUTSATSER 
 

 

 

 

Kapitel 5 besvarar syftet med studien som är att analysera om konkurrensen på 

marknaden för bolån i Sverige har ökat med förbättrad pristransparens genom 

jämförelsesidorna, och hur pristranparens genom digitaliseringen av bolåneräntor har 

påverkat konkurrensen mellan kreditinstituten i form av pris och marknadsmakt.   

 

5.1 Diskussion  

Förutsättningarna på bolånemarknaden har förändrats i och med digitaliseringen. Som 

konsumterner är vi mer benägna att jämföra priser och villkor för att få de bästa priserna 

och villkoren, på alla marknader. Bolånemarknaden i Sverige har under en lång tid 

karaktäriserats av ett oligopol och inte varit särskilt konkurrens utsatt genom att 

storbankerna har haft en stor del av bolånemarknaden under en längre tid. Vidare kan 

detta dock ifrågasättas i framtiden då det även går att avläsa att storbankernas 

oligopolmakt minskar. År 2001 hade dom fyra storbankerna Swedbank, 

Handelsbanken, SEB och Nordea 87,5% av marknaden, år 2018 utgjorde samma 

storbanker 74,2% detta är en påtaglig minskning. Samtidigt har aktörer som SBAB och 

Länsförsäkringar börjat närma sig samma marknadsandelar som storbankerna. Under 

teoriavsnittet beskrivs ett oligopol som en marknad som styrs av tillräckligt få företag 

för att kunna ha makt över marknaden (Lundmark, 2010). Det att svårt att definiera hur 

mycket marknadsmakt som aktörerna på marknaden nu eftersom att långivarnas vinster 

inte är tydliga, detta som vilar som ett ständigt dilemma när bolånemarknaden 

undersöks. Fler inträden på marknaden innebär mer konkurrens och är bra för 

konsumenterna detta i enlighet med teori angående fullständig konkurrens.  

 

HHI beräkningen visar på att koncentrationen av konkurrensen på bolånemarknaden 

har ökat. En nackdel med HHI index är att man inte kan se vilken direkt påverkan den 

ökade koncentrationen har haft på priset eller vinsterna på marknaden. Ett minskat HHI 
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index visar konkret att det finns fler företag som slåss om vinsterna på marknaden och 

detta enligt ekonomisk teori borde innebära en mer gynnsam situation för 

konsumenterna, dock är detta inte påtagligt utan går endast att anta.   

 

Med starkare konkurrens har konsumenterna mer marknadsmakt och detta har visat sig 

mest samhällsekonomiskt effektivt (Lundmark, 2010). Enligt resultaten från HHI-

Index uträkningen har intensiteten av konkurrens ökat på marknaden i form av att fler 

aktörer har mer marknadsandelar, det vill säga att oligopolet är försvagat i jämförelse 

mot tidigare år. Enligt Henrik Holmgren och Edvin Olsson (2014) har inte 

konkurrensen förändrats markant efter finanskrisen trots att marknaden har gått från 

högkoncentrerad till medelkoncentrerad. Författarna menar att detta beror på det 

rådande lågränteläget som skapar incitament för bankerna att istället prissätta enligt 

tacit collusion (Holmgren & Olsson, 2014).  

 

Genom att applicera teorierna angående marknadsformer på bolånemarknaden och tyda 

signalerna på konkurrens går det att säga att jämförelsesidorna bidrar med 

pristransparens åt båda hållen. Publiceringen av räntor och villkor bidrar därmed inte 

bara med pristransparens för konsumenterna utan även för långivarna emellan, detta 

konstateras i tidigare studier av konkurrensverket och svenska bankföreningen samt att 

detta stöttas upp av resultatet av HHI beräkningen. En möjlig negativ följd från ökad 

pristransparens är att det har blivit enklare för bankerna att agera enligt tacit collusion 

och publiceringen av genomsnittsräntorna har i detta fall endast bidragit med att minska 

konkurrensen ytterligare genom att det förenklar långivarnas möjlighet att bevaka 

varandra och använda underförstådda prisstrategier. Det ska dock förtydligas att även 

om genomsnittsräntan är mer transparent än listräntan finns det fortfarande prut- och 

rabattutrymme för konsumenterna att nyttja. I och med att konsumenterna har mer 

information kan förtroendet och förhandlingskraften öka hos konsumenterna och deras 

sanna betalningsvilja kan ha en god påverkan på konkurrensen i enlighet med teori 

angående ökad informationsasymmetri på marknader.  

 

Det svårt att sätta en stämpel på vilken marknadsform som nu finns på 

bolånemarknaden, och därav finns det svårigheter i att definiera hur pass stark 

konkurrensen är. Marknaden har fortfarande kännetecken som tyder på att det 
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fortfarande är ett oligopol, dock har allt fler kännetecken för full konkurrens börjat visa 

sig som fler nya aktörer på marknaden och mer tillgång information på marknaden. 

Med fler aktörer på marknaden är det fler som ska slåss som vinsterna på marknaden, 

förhoppningsvis med konsumenterna som vinnare i slutet. I figur 5. går det att avläsa 

en nedgång i marginalen mellan inlåning och utlåningsräntan. En nedgång i 

marginalerna signalerar minskade vinster, detta kan vara en följd av att de nya aktörerna 

tar allt fler marknadsandelar och att marknaden nu måste konkurrera om kunderna med 

pris som strategi. En minskning i inlåningsräntan och utlåningsräntan indikerar på att 

bankerna går mindre i vinst på bolåneaffären till kunderna, utifrån detta kan man göra 

ett antagande att mest troligen har transparensen har haft en positiv effekt på 

konkurrensen. I Dagens Industri säger Nordnets sparekekonom Frida Bratt (2019) ”Det 

här kommer fortsätta i takt med att vi får fler nya typer av aktörer som tar nytta av 

digitaliseringen och erbjuder bolån med nya finansieringssätt och lägre bolåneräntor. 

Om storbankerna vill göra vinst kan de inte luta sig tillbaka, de måste agera”. 

 

Alla resultat från denna studie visar på att konkurrensen har en ökande trend, och från 

som det ser ut nu kommer konkurrensen bara bli mer intensifierad. Fördelarna med att 

kunna erbjuda ett helkundspaket är något som storbankerna fortfarande har som fördel 

på marknaden. Kanske kommer konceptet med att vara helkund och sköta alla sina 

finansiella affärer genom en och samma bank vara något som förekommer allt mer 

sällan i framtiden om det inte visar sig vara ekonomiskt lönsamt. 

 

5.2 Sammanfattning slutsatser  

Slutligen går det att konstatera att jämförelsesidorna har förändrat sättet som 

marknaden fungerar. Pristransparensen har ökat med publiceringen av 

genomsnittsräntor och konsumenter idag på bolånemarknaden har mer tillgång till 

information än innan. Detta har dock även medfört att långivarna har mer information 

om varandras strategier och sanna prissättning. Informationsasymmetrin mellan kund 

och långivare har minskat i och med finansinspektionens nya krav i form av krav på 

publicering av genomsnittsräntor. I och med att det finns fler aktörer på marknaden 

finns det bättre möjligheter för låntagare att förhandla mellan olika aktörer för bästa 

möjliga villkor.  
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HHI-index visar på att intensiteten på marknaden stigit kontinuerligt. 

Bolånemarknaden har förändrats från att ha varit en högkoncentrerad marknad till 

medelkoncentrerad, vilket visar på att konkurrensen har ökat. Så länge det finns vinster 

kommer inträdena på marknaden att fortsätta i enlighet med konkurrensteori tills 

vinsterna på långsikt är noll. Nedgången i marginal mellan inlåning och utlåningsräntan 

2017 kan avläsas från figur 5. signalerar att vinsterna har minskat på marknaden. Det 

kan finnas fler saker som påverkar detta än nya aktörer och pristransparens därför att 

räntan är något påverkas av många faktorer. Dock kan möjligtvis sänkningen i 

marginalen vara följden av att det har tillkommit fler aktörer på marknaden som slåss 

om priset på räntan och jämförelsehemsidor som marknadsför räntorna även från de 

nya okända aktörerna.  

 

5.3. Förslag för vidare forskning 

Bolånemarknaden i Sverige är en marknad som är ständigt under förändring med nya 

direktiv och nya aktörer. Det finns många nya intressanta aspekter som har kommit upp 

under studiens tid som inte inkluderats i denna studie som skulle kunna vara intressant 

för vidare framtida forskning för att kunna undersöka konkurrensen på 

bolånemarknaden ytterligare. Nutida händelser som drabbar marknaden substantiellt är 

det försämrade förtroendet för storbanker i samband med penningtvättsanklagelser 

(Rex, Dagens Industri, 2019). En skandal är något som kan sänka storbankernas 

popularitet och förtroende och ge mer utrymme för nya aktörer. Ett intressant ämne för 

framtida forskning skulle vara att se undersöka om finansiella skandaler påverkar 

marknadsandelar och konkurrens hos banker.  

 

Ett annat ämne som skulle vara intressant att undersöka vidare är om bankerna faktiskt 

bedriver tacit collusion. Ett sätt att undersöka detta kan bara att de om det finns ett 

samband mellan hur bankerna prissätter och vad som händer om en aktör sänker priser 

hur agerar andra bankerna. Tacit collusion bygger på en tyst överenskommelse, på 

grund av detta är det svårt att bevisa men detta kan vara något att undersöka vidare i 

framtida forskning då det är ett intressant fenomen som mycket troligt kommer att 

förekomma allt mer i framtiden med digitala köpplatser och jämförelsesidor. En 

mätning av användandet av jämförelsesidor hade varit en framtida intressant studie. Att 

se hur pass mycket jämförelsesidorna används och bankernas uppskattning av hur stor 
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effekt detta har haft för dem. Djupintervjuer med både banker och exempelvis 

konsumenternas.se hade varit ett intressant tillskott till den studien för att se hur detta 

har påverkat dem i deras prisstrategier och beslutsfattande.  
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