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Sammanfattning 
 
De svenska storbankernas vinster är höga, till och med provocerande höga enligt finansminister 

Anders Borg. I Sverige domineras marknaden av de fyra så kallade storbankerna; 

Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank. Storbankerna visar hög 

lönsamhet och i samband med offentliggörandet av 2011 års bokslut har en debatt tagit fart i 

media om huruvida denna höga lönsamhet är legitim eller ej. Syftet med utredningen är att, 

genom att undersöka den svenska bankstrukturen, förklara hur graden av koncentration på den 

svenska bankmarknaden påverkar konkurrensen och hur dessa faktorer i sin tur påverkar de 

svenska bankernas prissättning och höga lönsamhet. För att se om den ovan nämnda situationen 

på den svenska bankmarknaden är avvikande kommer jämförelser med andra europeiska länder 

att genomföras och eventuella likheter och skillnader dem emellan att diskuteras. Vidare är syftet 

att skapa en djupare diskussion om situationen på den svenska bankmarknaden. Utredningen 

kommer att avgränsa sig till att undersöka bankstrukturen i Sverige och tre andra länder i Europa. 

De europeiska länderna som kommer att undersökas, utöver Sverige, är Frankrike, 

Nederländerna och Storbritannien. Undersökningen är av kvantitativ karaktär. Datainsamlingen 

har framförallt skett via internet, i relevanta tidskrifter samt relevant litteratur. 

 

Undersökningen visar att bankmarknaden i Sverige skulle enligt teorin kunna klassas som en 

oligopolmarknad i den bemärkelse att det, i praktiken, är ett fåtal stora företag som förser 

marknaden med en produkt eller tjänst. Den svenska marknaden är ett tydligt exempel på 

prisstelhet, som är en konsekvens av marknadsstrukturen. Prisstelheten påverkar i sin tur 

lönsamheten för storbankerna i Sverige. Graden av koncentration på den svenska marknaden är 

högre än den är på de andra ländernas bankmarknader, ändå är räntemarginalerna i Sverige bland 

de lägsta i Europa.  
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Definitioner 
 
 
Retail banking: Bank med speciell inriktning på hushållssektorn. Den delen av 
bankverksamheten som inriktar sig på privatkunder samt små och medelstora företag. 
(Nationalencyklopedin a, 2012) 
 
ROE: Räntabilitet på eget kapital  
 
Räntemarginal: skillnaden uttryckt i procentenheter mellan genomsnittlig in- och utlåningsränta 
i ett kreditinstitut. (Nationalencyklopedin b, 2012) 
 
Räntenetto: skillnaden uttryckt i kronor, eller annan valuta, mellan ett företags (ofta ett 
kreditinstituts) intäkts- och kostnadsräntor. (Nationalencyklopedin c, 2012) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
De svenska storbankernas vinster är höga, till och med provocerande höga enligt finansminister 

Anders Borg (Ekonominyheterna TV4, 2012). I Sverige domineras marknaden av de fyra så 

kallade storbankerna; Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och 

Swedbank. Exempelvis står dessa tillsammans för cirka 70 % av inlåningen på den svenska 

marknaden (Banker i Sverige, 2011) och för 80 % av bolånemarknaden (SEB ökar mest i 

bolånekampen, 2012). Storbankerna visar hög lönsamhet och i samband med offentliggörandet 

av 2011 års bokslut har en debatt tagit fart i media om huruvida denna höga lönsamhet är legitim 

eller ej (Ekonominyheterna TV4, 2012). Räntenettot är en signifikant del av bankernas intäkter 

och därmed är bolånen en viktig inkomskälla (Pletzin, 2012). Kunderna rasar nu mot bankernas 

höga marginaler och bolåneräntor. Konkurrensen på den svenska bankmarknaden har dessutom 

ifrågasatts och det anses finnas stora brister. Exempelvis uttalade sig Mats Bergman, professor i 

nationalekonomi vid Uppsala universitet, om konkurrensen på den svenska bankmarknaden i en 

intervju till Veckans Affärer år 2009:“Det är uppenbart att konkurrensen inte är särskilt intensiv 

och att det finns olika inträdeshinder för mindre aktörer som vill konkurrera". (Bederoff & 

Herin, 2009) En jämförelse av bankernas aktuella bolåneräntor, per den 25 januari 2012, visar att 

de ligger på liknande nivåer och att konkurrensen mellan storbankerna är till synes svag inom 

detta område. 

 

Konkurrensen på bankmarknaden i Sverige har studerats tidigare, exempelvis i rapporten 

Competition in Nordic Retail Banking som slutfördes år 2006 av Konkurrensverket och 

motsvarande institutioner i de andra nordiska länderna. En slutsats som rapporten kommer fram 

till är bland annat att nordiska banker är stabila och lönsamma, men att det är möjligt att erbjuda 

kunderna ännu bättre lösningar utan att riskera detta. Sammanfattningsvis har de högre 

marginaler än vad som kan anses nödvändigt för att säkra stabiliteten. En annan slutsats är att 

kundrörligheten inom banksektorn som är riktad mot privatpersoner är lägre än inom andra 

industrier. En av de intressantaste slutsatserna som dras är att koncentrationen på 

bankmarknaderna i Norden skiljer sig från hur det ser ut i resten av Europa, de är mer 

koncentrerade. (The Nordic competition authorities, 2006) I dagsläget saknas det dock är en 
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konkret jämförelse av bankmarknaden mellan länder i Europa med fokus på lönsamhet, 

bolåneräntor samt hur viktiga marginalerna på dessa är för bankernas lönsamhet. Nedan studie 

kommer försöka fylla detta tomrum. Det är intressant att utveckla denna studie rörande bolån 

eftersom att bolåneräntorna påverkar ett stort antal människor och är ett aktuellt ämne i dagens 

samhälle. I Sverige äger upp mot 70 % av alla hushåll sin bostad, och av dessa är det cirka 80 % 

som har bostadslån. (Swedish bankers, 2012) Det är även en önskan att denna studie och dess 

resultat ska kunna öppna upp för en diskussion om den svenska bankmarknadens situation idag 

och hur den fungerar rörande lönsamhet, bolåneräntor och konkurrensen på bolånemarknaden.  

1.2 Syfte 
Syftet med utredningen är att, genom att undersöka den svenska bankstrukturen, förklara hur 

graden av koncentration på den svenska bankmarknaden påverkar konkurrensen och hur dessa 

faktorer i sin tur påverkar de svenska bankernas prissättning och höga lönsamhet. För att se om 

den ovan nämnda situationen på den svenska bankmarknaden är avvikande kommer jämförelser 

med andra europeiska länder att genomföras och eventuella likheter och skillnader dem emellan 

att diskuteras. Vidare är syftet att skapa en djupare diskussion om situationen på den svenska 

bankmarknaden. 

1.3 Frågeställning 
● Hur påverkar graden av koncentration på den svenska bankmarknaden konkurrensen och 

hur påverkar dessa faktorer i sin tur de svenska bankernas prissättning och lönsamhet? 
 

● Är situationen på bankmarknaden i Sverige avvikande eller förhåller det sig på liknande 

sätt i andra europeiska länder? 
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1.4 Avgränsning: 
Utredningen kommer att avgränsa sig till att undersöka bankstrukturen i Sverige och tre andra 

länder i Europa. De europeiska länderna som kommer att undersökas, utöver Sverige, är 

Frankrike, Nederländerna och Storbritannien.  

 

Vidare kommer utredningen att avgränsas till bankverksamhet riktad mot privatpersoner. 

Lönsamhet och konkurrens kommer därmed att studeras utifrån detta perspektiv. 

Undersökningen kommer att studera hur konkurrensen på bankmarknaden ser ut med avseende 

på koncentration, marknadsandelar och pris, med fokus på bolånemarknaden. Utredningen 

kommer således inte att omfatta en närmare granskning av konkurrensen gällande andra tjänster 

som bankerna erbjuder privatpersoner, som exempelvis betalkort och fondförvaltning. I och med 

att utredningen avgränsar sig till konkurrensen rörande bolåneräntor kommer granskningen av 

bankers lönsamhet att inrikta sig på granskning av räntenettot. Det är av intresse att studera om 

räntenettot är en lika viktig inkomstkälla för andra europeiska banker, som det är för de svenska 

bankerna. Endast de största bankerna i varje land kommer att studeras. Slutligen kommer 

ländernas bankstrukturer att studeras endast utifrån hur det ser ut idag, och inte ur ett historiskt 

perspektiv. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Industrial Organization 
Teori om Industrial Organization kommer att tillämpas för att analysera de europeiska 

bankmarknaderna. Enligt Nationalencyklopedin definieras denna som en teori som ”har som mål 

att genom teoretiska och empiriska studier klarlägga marknadsstrukturer, förklara sambanden 

mellan de strukturella villkoren och marknadsaktörernas beteenden, effekterna på det 

ekonomiska utfallet på marknader samt uttala sig om ekonomisk-politiska åtgärder som kan 

förbättra den ekonomiska välfärden i samhället.” (Nationalencyklopedin d, 2012) Inom detta 

teoriområde utgör The Industrial Organization Paradigm, även kallat Structure-Conduct-

Perfomance (SCP) Paradigm, grunden. Innan en närmare beskrivning av paradigmet ges är det 

av intresse att klargöra för vad som menas med perfekt och imperfekt konkurrens på en marknad. 

 

Med perfekt konkurrens menas en marknad där inga företag kan påverka marknadspriset och 

företagen har liten påverkan på varandra konkurrensmässigt. För att en marknad ska kunna 

fungera perfekt så behöver vissa villkor vara uppfyllda. Det måste finnas ett stort antal av säljare 

och köpare, fritt inträde och utträde, en homogen produkt och fullständig information som är 

tillgänglig för alla. Misslyckas marknaden med att uppfylla något av dessa villkor klassar teorin 

det som ett ”marknadsmisslyckande”. (Burgess, 1989:10-11) Dock formar dessa misslyckanden 

marknaden på många viktiga sätt och det verkar som om företag måste utnyttja dem för att vara 

effektiva. Det finns en strukturell dimension av marknadsmisslyckande, som kommer ifrån den 

naturliga miljön, och en strategisk dimension, där företagen försöker utnyttja dessa till sin fördel. 

(Burgess, 1989:13).   

 

Vid imperfekt konkurrens kan företag istället påverka kvantiteten som tillverkas och tävla med 

produkterna, produktivitet eller med hjälp av marknadsföring. Ett företag som tillverkar en bättre 

produkt kan tjäna pengar på bekostnad av sina konkurrenter. Sådan konkurrens är associerad 

med förbättringar i produkt och information, vilket är fördelarna med imperfekt konkurrens. 

Nackdelarna är att en producent på marknaden kan få möjlighet att kontrollera priset, så kallad 

marknadsmakt. (Burgess, 1989:10-11) 
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Perfekt konkurrens finns egentligen enbart i teorin. Dynamisk konkurrens som ger upphov 

ständiga förändringar och förbättringar är inte möjligt på en perfekt marknad. Egentligen är alltså 

perfekt konkurrens endast perfekt i en statisk värld, där allt som är möjligt redan existerar och 

allt som går att veta är känt. (Burgess, 1989:13). 
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Figur 1. Structure-Conduct-Perfomance Paradigm (Ross & Scherer, 1990:5) 

 

SCP-paradigmet är ett generellt uttryck för relationerna mellan de attribut som till synes verkar 

karaktärisera eller vara associerade med en industri. 
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Basic Conditions (grundläggande villkor) antas vara givna. Här inkluderas alla de faktorer som 

formar marknaden eller industrin och de definierar den mänskliga och fysiska miljön som är 

relevant för den. Konsumenternas efterfrågan är en av de avgörande faktorerna bland de 

grundläggande villkoren. Dock är det många saker som påverkar konsumenternas efterfrågan av 

en produkt, exempelvis trender, inkomst fördelning, information/reklam samt geografiska och 

demografiska faktorer. Marknaden formas också av grundförutsättningarna i utbud och där spelar 

teknologi en viktig roll. Bland annat avgör teknologi i grunden vilka varor som överhuvudtaget 

kan produceras. De grundläggande villkoren inkluderar även den politiska miljön som har stor 

inverkan på marknadsstrukturen. Till exempel finns det i många industrier lagar som förhindrar 

sammanslagningar som kan påverka konkurrensen negativt. Bara för att de grundläggande 

villkoren tas för givna betyder det dock inte att de är oföränderliga och oberoende. Som de 

prickade pilarna i paradigmet visar kan marknadsstruktur och utförande även i sin tur påverka de 

grundläggande villkoren. (Burgess, 1989:33-34) 

 

Structure (strukturen) hos en industri syftar till de egenskaper som definierar utbudssidan av 

marknaden, så som producenternas relativa storlek och antal, kostnader för produktion och 

inträde, karaktären hos företagen, produktens karaktär osv. Stordriftsfördelar är en viktig 

dimension av strukturen och härstammar ifrån något av de grundläggande villkoren som 

nämndes ovan. Inträdeshinder är en annan strukturell egenskap av stor betydelse. De 

representerar de naturliga och icke-naturliga hinder som potentiella konkurrenter möter när de 

försöker att ta sig in på marknaden och är även dessa ett resultat av de grundläggande villkoren. 

Inträdeshinder kan ge vissa firmor en fördel över sina konkurrenter. (Burgess, 1989:34) Vad är 

då källorna till inträdeshinder? Det finns de som har naturliga orsaker och är del av 

marknadsstrukturen, de som härstammar ifrån överlägsna prestationer hos någon firma som 

verkar på marknaden samt de som kommer ifrån företags strategiska beteende som syftar till att 

begränsa konkurrensen (Burgess, 1989:64).  

 

Den allra viktigaste egenskapen hos marknadsstrukturen är dock koncentrationen, som mäter 

graden av marknadsdominans (Burgess, 1989:35). Graden av koncentration på en marknad kan 

mätas på olika sätt. Ett sätt är genom ett mått som kallas concentration ratio, CR-x, som visar hur 

stor procentuell del av marknaden de x största bankerna innehar. Exempelvis så visar CR-3 hur 
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stor marknadsandel de tre största företagen på marknaden har. Ett annat mått som mäter 

koncentration är Herfindahl-index som är ett vägt mått som beräknas genom att ta varje företags 

marknadsandel i kvadrat och sedan summera dessa resultat. (Burgess, 1989:82-83) Ett 

Herfindahl-index på 1800 och över tyder på en koncentrerad marknad. (The USA Department of 

Justice, 2012) 

 

Koncentrationen påverkas av antalet företag som verkar på marknaden och deras relativa storlek. 

Inträdeshinder påverkar utomstående företags möjlighet att ta sig in på marknaden och 

konkurrera med de etablerade företagen och eventuella stordriftsfördelar påverkar företagens 

storlek. (Burgess, 1989:35, 75, 85) Sammanslagningar mellan företag, eller uppköp av 

konkurrerande företag, minskar antalet företag på marknaden och ökar ett företags 

marknadsandelar, som en naturlig följd ökar koncentrationen (Burgess, 1989:91).  

 

Produktdifferentiering är också en del av strukturen och visar på att marknaden saknar perfekt 

konkurrens, som ju enbart baseras på pris. Differentiering är marknadens sätt att anpassa sig till 

brister som finns. De egenskaper hos strukturen som nämnts ovan kan betraktas som brister hos 

marknaden eller som resultatet av dessa. Om det inte finns några stordriftsfördelar, inga 

inträdeshinder, ingen koncentration eller produktdifferentiering skulle denna marknad antagligen 

klassas som en marknad med perfekt konkurrens. (Burgess, 1989:35)  

 

Conduct (utförande) refererar till beteendet hos de företag som verkar på marknaden; hur de 

reagerar på förutsättningarna som följer av strukturen och hur de integrerar med konkurrenter 

osv. Prissättning anses vara den viktigaste aspekten av utförande. När priset sätts helt av 

marknaden själv och utan att det finns någon som har marknadsmakt, råder som sagt perfekt 

konkurrens. Vad händer då om det endast finns ett fåtal företag på marknaden? På en sådan 

marknad, så kallad oligopolmarknad, får prissättningen en strategisk innebörd. En prisförändring 

introducerad av ett företag kan få flera olika konsekvenser som går bortom den omedelbara 

effekten på intäkter och vinst. Ett extremfall är om företag ser sitt beroendeförhållande till sina 

konkurrenter som ett hinder för sin förmåga att skapa ett eget pris och därmed blir villiga att 

samarbeta med konkurrenter i prissättningen. I andra fall kan företag se detta 

beroendeförhållande som ett tillfälle att använda priset som ett vapen i sin strategi att eliminera 
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konkurrenterna. (Burgess, 1989:36-37) En ytterligare beskrivning av oligopol kommer att ges 

nedan.  

 

Om det finns viss grad av produktdifferentiering kan företaget prissätta självständigt med 

antagandet att alla tänkbara negativa biverkningar av detta kommer att dröja så länge eller vara 

så obetydliga att de omedelbara vinsterna gör det värt risken. I en imperfekt marknad får 

prissättningen en mindre roll i utförandet. Finns det något som skulle kunna ersätta prissättning? 

Produktdifferentiering är ett alternativ till konkurrens med hjälp av pris. Produktmanipulering 

och utförande kan i sin tur leda till förändringar i marknadsstrukturen och utförandet kan även 

påverka de grundläggande villkoren. (Burgess, 1989:36-37) 

 

De mest omedelbara effekterna av utförande visar sig i Performance (prestation). Prestation 

beskriver och bedömer resultatet av marknadens beteende och det är av intresse att se hur väl 

marknaden fungerar. Prestation bedöms i första hand utefter marknadsaktörernas intresse. 

Prestation bedöms utifrån effektivitet, rättvisa och utveckling. Effektivitet syftar på hur väl 

marknaden utnyttjar tillgängliga resurser, rättvisa syftar på hur rättvist marknaden distribuerar 

vinsterna av den ekonomiska aktiviteten till de olika aktörerna och utveckling syftar till hur 

effektivt marknaden tar hand om de förändringar som leder till bättre produkter och 

produktionstekniker. Generellt kan man säga att olika dimensioner i prestationen verkar tävla 

med varandra. Effektivitet, i den mening att effektivt fördela produkterna, och rättvisa verkar 

föredra marknader som liknar sådana med perfekt konkurrens. Effektivitet i produktionen och 

utveckling verkar däremot föredra marknader som har för få företag och för många produkter för 

att kunna klassas som en marknad med perfekt konkurrens. (Burgess, 1989:37-39) Det finns 

många olika variabler som påverkar ett företags lönsamhet; produktdifferentiering och 

marknadsandel för att nämna några. Marknadsstrukturen är en viktig del när man undersöker ett 

företags lönsamhet. Det finns ett tydligt samband mellan dem, dock är det svårt att veta vad som 

är orsak och vad som är verkan. (Burgess, 1989:144) Exempelvis finns det ett samband mellan 

hög koncentration och hög lönsamhet, men i undersökningar har korrelationen mellan dem varit 

för svag för att kunna dra några slutsatser om ett kausalt samband (Burgess, 1989:140). 

Då politiska aspekter har stort inflytande på en industri finns de ibland med i paradigmet som 

faktorer som påverkar marknadsstrukturen och utförandet (Ross & Scherer, 1990:5). 
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Oligopol 

Oligopol är en imperfekt marknadsstruktur där ett fåtal stora företag förser marknaden med en 

vara eller tjänst. Enligt teorin är då oligopol samma sak som en koncentrerad marknad. På sådana 

marknader uppstår ett beroendeförhållande mellan företagen som de antas vara medvetna om. 

(Burgess, 1989:153) Hur prissättningen fungerar på en oligopolmarknad kan vara svårt att förstå. 

I extremfall kan prissättningen likna den på en monopolmarknad där ett företag i stort sett kan 

prissätta hur de vill. I andra fall kan prissättningen generera samma resultat som skulle kunna 

tänkas vid perfekt konkurrens och priskonkurrens kan alltså existera. (Burgess, 1989:97)  

 

När det bara finns ett fåtal företag på marknaden är det viktigt för företagen att de är medvetna 

om vilka följder deras agerande får. Om en firma ökar sin output, allt annat lika, pressas priset 

ner. Om ett företag ökar sin marknadsandel minskar någon annans osv. Oligopolföretags 

handlande baseras till stor del på hur de tror att deras konkurrenter kommer att reagera på deras 

initiativ. I vissa fall kan företaget anta att deras handlande kommer att leda till en motreaktion 

från övriga och det kan vara tillräckligt för att hålla tillbaka företaget. Om till exempel ett företag 

ensamt höjer sina priser kommer det att tappa kunder och därmed minska sin marknadsandel, 

men om det istället sänker sina priser kan marknadsandelen öka. Samtidigt finns risken att de 

andra företagen då svarar med att också sänka sina priser och följden blir att alla företagen 

förlorar ekonomiskt. Om alla företag på marknaden tänker likadant kan priset förbli oförändrat 

som följd och en prisstelhet uppstår. Det kan också förefalla sig så att ett företag utgår ifrån att 

konkurrenternas priser är fasta och att de då sänker sina priser för att vinna marknadsandelar, 

åtminstone för en kortare period. (Burgess, 1989:97) 

 

Det kan även vara så att företagen på marknaden inser att de har gemensamma intressen. 

Tillsammans kan de utöva marknadsmakt och höja priserna och förbättra sin lönsamhet, vilket 

gynnar dem alla. Finns det enbart ett fåtal aktörer är det lättare för företagen att komma överens 

om vilken prisnivå som ska hållas och det går att kontrollera att alla håller den. Om det däremot 

är så att en firma har stor andel av marknaden kan denna inse att den har makt att kontrollera 

priset oavsett vad de mindre firmorna gör, för att de mindre ändå tvingas att acceptera det större 

företaget som prisledande. (Burgess, 1989:97) 
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2.2 Teoretisk sammanfattning 
SCP-paradigmet är ett generellt uttryck för relationerna mellan de attribut som till synes verkar 

karaktärisera eller vara associerade med en industri. Vissa attribut, så kallade ”basic conditions”, 

antas vara givna. Alla attribut är logiskt bestämda av en kausalitetskedja som följer; (1) de 

grundläggande villkoren är de primära faktorerna som bestämmer hur marknaden ser ut och 

industrins struktur (2) industrins struktur är den primära orsaken till beteendet/utförandet hos 

industrins deltagare och (3) beteendet förklarar eller står för marknadens prestation. (Burgess, 

1989:32-33) 

2.3 Teoretisk referensram 
Då SCP-paradigmet behandlar många olika aspekter av en industri är inte alla dessa relevanta för 

det utredningen ämnar undersöka. Därför kommer endast vissa delar av denna teori att tillämpas.  

I och med utredningens syfte och frågeställning faller det sig naturligt att fokusera på 

marknadsstruktur, utförande och prestation med ytterligare fokus på särskilda delar inom dessa. 

Inom strukturen kommer koncentration att undersökas för de fyra aktuella länderna. Den 

viktigaste aspekten inom utförande är prissättning och i undersökningen kommer konkurrensen 

rörande priset på bolån, det vill säga räntan, att diskuteras för bolånemarknaderna inom länderna. 

Inom prestation ämnar uppsatsen framförallt att studera bankers lönsamhet och se hur viktig 

inkomstkälla bolåneräntenettot är för de olika bankerna. Även andra attribut från paradigmet kan 

komma att diskuteras i mindre utsträckning då alla attribut är nära sammankopplade, men 

tyngdpunkten ligger vid ovan nämnda delar. Nedan sammanfattas den teoretiska referensram 

som utredningen kommer att utgå ifrån.  
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Figur 2. Teoretisk referensram 

 

2.4 Tidigare forskning kring bankmarknader 
Under de senaste femtio åren, och framförallt under de två senaste decennierna har det forskats 

kring koncentration och konkurrens på bankmarknaden. Intresset för dessa typer av studier ökade 

markant under 1990-talet då de europeiska bankmarknaderna genomgick en förändring i 

samband med ökad konsolidering. Många studier har genomförts ur ett strukturellt perspektiv 

med SCP-paradigmet, men även studier med andra metoder har genomförts. Olika 

 resultat har framkommit av dessa studier, även sådana som talar emot varandra. (Berger, 

Demirguc-Kunt, Levine & Haubrich 2004) Nedan följer ett axplock av de slutsatser som har 

dragits genom åren. Dessa slutsatser är inte representativa för hela den forskning som har 

genomförts utan har valts ut för att skapa en överblick över tidigare studier och för att kunna dra 

paralleller till dessa slutsatser under en kommande analys. Dietrich och Wunderlin (2010) har 

gjort en studie rörande bolån och vad som påverkar de marginaler bankerna använder sig av vid 

bolåneräntor. Resultatet av deras undersökning är att det framförallt är bindningstiden och 

volymen på lånet som avgör hur stort påslag som banken gör. De är även andra bankspecifika 

faktorer som spelar in såsom bankens strategi samt effektivitet. BNP och inflation påverkar 

också hur stor bankernas marginal blir. (Dietrich & Wunderlin 2010) 

 

Claessens och Laeven (2004) konstaterar att deras studie inte kan visa statistiskt att det finns 

korrelation mellan hög koncentration och låg konkurrens. De visar istället att de har bevis på 
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motsatsen, att en koncentrerad marknad uppvisar hög konkurrens. Författarna uttrycker att deras 

resultat rörande det faktum att strukturen spelar en mycket liten roll när det kommer till 

konkurrens kan vara förvånande. En annan slutsats författarna drar angående bankmarknaden är 

att det viktigaste för att skapa en marknad med effektiv konkurrens är att ha få regleringar, så 

inte nya aktörer blir hindrade. (Claessens & Laeven 2004) 

 

Demirguc-Kunt, Laeven och Levine (2004) diskuterar att det är viktigt att ha i åtanke att det 

finns skilda syner på en koncentrerad marknad. En vanlig synvinkel är att det är regleringar som 

skapar monopol- och oligopolliknande marknader med hög koncentration, vilket leder till en 

ineffektiv marknad. En annan synvinkel är dock att effektiva banker har lägre kostnader och på 

så sätt skapar sig större marknadsandelar, vilket leder till hög koncentration. Detta ses då som en 

effektiv marknad. En slutsats som dras i studien är att banker med stora marknadsandelar har 

höga räntemarginaler. Detta pekar på att banker med makt på marknaden kan använda sin makt 

och sätta priser utefter det. (Demirguc-Kunt, Laeven & Levine 2004) 

 

Carbó Valverde, Humphrey, Maudos Villarroya och Molyneux (2006) uppmärksammar det 

faktum att de olika mått som används för konkurrens och koncentration i dagsläget kan säga 

emot varandra. Därför genomför de en studie där de tar hänsyn till fem olika mått för att skapa 

en så rättvis bild som möjligt. Författarna hittar ingen direkt korrelation mellan de olika måtten 

och anser sig därför inte kunna dra några konkreta slutsatser om bankmarknaden i Europa. De 

menar dock att sett till de enstaka måtten separat så är det tydliga skillnader i koncentration på 

bankmarknaden mellan länderna, men att resultatet av deras undersökning visar att länderna i 

Europa är mer lika än vad man tror konkurrens- och koncentrationsmässigt. I denna artikel 

diskuteras också det faktum att koncentration kan tolkas på olika sätt. SCP-paradigmet associerar 

koncentration på en marknad med höga priser och höga vinster för bankerna, medan andra anser 

att höga vinster och höga marknadsandelar kan bero på effektivt sätt att styra banken strategiskt. 

(Carbó Valverde, Humphrey, Maudos Villarroya och Molyneux 2006) 
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3._Metod 

3.1_Val_av_metod 

Undersökningen är av kvantitativ karaktär. Information har samlats in om marknadsstrukturen på 

bankmarknaderna samt om bolånen i Sverige, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. För 

att på bästa sätt uppnå uppsatsens syfte har endast sekundärdata används. Datainsamlingen har 

framför_allt_skett_via_internet,_i_relevanta_tidskrifter_samt_relevant_litteratur. 

 

3.2_Sekundärdata 

Sekundärdata innebär data som redan samlats in och presenterats av andra än författarna till 

denna uppsats. (Dellestrand 12-02-01) Det finns fördelar och nackdelar med användning av 

sekundärdata, men i detta specifika fall var det bäst att utgå från sekundärdata, för att sedan 

koppla ihop den informationen med olika teorier för att kunna utreda uppsatsens problem. 

 

De relevanta fördelarna med sekundärdata är att mycket av den aktuella informationen redan 

finns tillgänglig i utgivna rapporter, vilket sparar tid åt författarna. De källor som har använts är 

pålitliga och därför blir informationen av hög kvalitet. Detta leder i sin tur till att undersökningen 

blir_mer_trovärdig_(Gidhagen12-01-24) 

 

De nackdelar som finns med användning av sekundärdata är att det kan vara kostsamt att få 

tillgång till viss information. När sekundärdata används är det även viktigt att ha i åtanke att data 

som är presenterad kan vara påverkad av syftet som fanns med den ursprungliga undersökningen. 

(Saunders s. 270-272) Dessa aspekter har dock författarna tagit hänsyn till, och informationen 

har inte påverkats i någon större grad av detta. 

3.3 Urval 
De europeiska länder som har undersökts, utöver Sverige, är Frankrike, Nederländerna och 

Storbritannien. Dessa har valts ut först och främst för att de alla är välfärdsländer och 

demokratier precis som Sverige, vilket underlättar en senare jämförelse. Det finns dock både 

likheter och skillnader ur ett kulturellt och socialt perspektiv länderna emellan, vilket förmodas 

leda till en intressant jämförelse och diskussion. Det finns ingen önskan från författarnas sida att 
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dessa tre länder ska vara representativa för hela Europa, utan de har endast valt ut som 

individuella länder att göra en jämförelse med. Av de fyra länder som behandlas är två 

medlemmar i ”Den ekonomiska och monetära unionen” (EMU) och har euro som valuta, medan 

två har egen valuta. Att endast jämföra Sveriges situation med tre andra länders medför risken att 

gå miste om andra marknadsstrukturer runt om i Europa och världen. Dock är, som ovan nämnt, 

inte syftet att försöka generalisera utan endast göra en jämförelse med utvalda länder. 

 

För att kunna jämföra lönsamheten hos de olika europeiska bankerna har nyckeltalet räntabilitet 

på eget kapital (ROE) valts ut, med anledning av att det mäter bankernas avkastning på eget 

kapital samt ett företags effektivitet att generera vinster. Nyckeltalet har hämtats direkt ur 

respektive banks årsredovisning, varav det finns risk för att talet inte är exakt jämförbart.   

 

3.4_Datainsamling 

Den främsta källan till de referenser som valts ut är internet. I och med att ämnet är aktuellt finns 

det en del information i dagspress och denna har främst använts i syfte att presentera den aktuella 

debatten. Vetenskapliga artiklar har tagits fram genom att se till referenslistor i andra 

vetenskapliga artiklar samt uppsatser inom samma ämnesområde. De sökningar efter 

vetenskapliga artiklar som har gjorts har genomförts i databasen Business Source Premier 

(EBSCO). I samma databas har även fritextsökningar skett på olika aktuella ord för 

undersökningen. Utöver detta har även databasen LIBRIS använts.  

 

Grundläggande information om länderna har tagits fram från Nationalencyklopedins hemsida. 

De olika ländernas centralbanker har använts för att hitta information hur bankmarknaden ser ut 

inom de olika länderna. För att hitta bolåneräntor och marknadsstruktur har även inhemska 

hemsidor använts. Bankernas årsredovisningar och rapporter har använts för att ta fram aktuell 

information.  

 

För att få en uppfattning om hur viktig inkomstkälla bolånen är har först intäkterna för Retail 

bankning studerats i relation till de totala intäkterna för banken. Efter detta studerades hur stor 

del av Retail banking´s intäkter som utgörs av räntenettot. För att därefter få en uppfattning om 

hur stor del av räntenettot som härrör från bolån har den totala utlåningen inom Retail banking 
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undersökts och inom den har andelen bolån observerats. I de fall då andel bolån inte funnits 

angivet har istället andelen lån till privatpersoner observerats. När så är fallet innefattas även 

andra krediter, men det ger likväl en uppfattning om betydelsen av utlåningen till privatpersoner, 

vilket är av intresse för studien. I vissa fall har det inte funnits uppgifter om utlåningen inom 

Retail banking och då har andel bolån alternativt lån till privatpersoner sett ur bankens totala 

utlåning observerats.  

 

På grund av skillnader mellan hur bankerna redovisar sina resultat i årsredovisningarna har de 

studerade affärsområdena varierat. Ibland har siffror för Retail banking för hela banken 

undersökts och i andra fall har siffror för Retail banking för endast ett visst geografiskt område 

studerats. Valet har grundat sig i att studera de siffror som presenteras på ett sådant sätt att 

uppsatsens syfte uppfylls. Då målet inte är att göra några direkta jämförelser mellan bankerna, 

utan endast att se hur viktig inkomstkälla bolånen är, anses inte detta utgöra något större 

problem. Ett visst bortfall har inträffat då alla banker inte har redovisat siffror på ett, för studien, 

tillfredställande sätt. Det har heller inte gått att finna några räntemarginaler för de nederländska 

bankerna. En del banker hade vid tidpunkten för datainsamlingen ännu inte  

presenterat sina årsredovisningar för år 2011 och då har istället 2010 års redovisning legat till 

grund för datainsamlingen.   

3.5 Metod- och källkritik 
Valet att endast använda sekundärdata är väl genomtänkt och de negativa aspekter som följer av 

detta val har vägts in. Dessa kommer inte att påverka datainsamlingen då författarna har haft 

detta i åtanke under hela processen. De internetkällor som har använts är till störst del välkända 

källor, vilket gör dessa tillförlitliga. Dock har det i vissa fall krävts sökning bland inhemska 

hemsidor som behandlar bolån för att få en tydlig bild av den nationella bolånemarknaden. I 

dessa fall har de kontrollerats på ett så bra sätt som möjligt, genom att undersöka organisationen 

bakom. Ett problem som författarna stötte på vid insamling av data rörande vissa länder är att 

mycket information endast finns tillgänglig på ländernas officiella språk. Dessa rapporter har 

tyvärr inte kunnat användas då författarna inte är kunniga inom dessa språk.  
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4. Empiri 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Regleringar 
Precis som konstaterats i några av de studier som presenterats ovan spelar regleringar en stor roll 

för hur strukturen på bankmarknaden ser ut. Bankmarknadens regleringar ligger utanför studiens 

avgränsning så nedan följer endast en kort beskrivning av de regleringar som till störst del 

påverkar konkurrensen på bankmarknaden.  

 

Det finns olika hinder för nya aktörer på alla de marknader som undersökts i Europa. Olika 

tillsynsmyndigheter i länderna måste godkänna de aktörer som får agera som långivare på 

bankmarknaden. Det finns vissa regler och krav som de måste följa och uppfylla för att få 

tillåtelse att träda in på marknaden. I Sverige är det exempelvis Finansinspektionen som ger ut 

detta tillstånd, i Frankrike The Ministry of Finance och i Nederländerna är det centralbanken. Väl 

inne på marknaden granskas bankerna noga och omfattas även av regleringar gällande 

kapitalkrav. 

4.1.2 Räntor 
Det finns olika typer av bolån, det finns lån med rörlig ränta och lån med fast ränta. Lån med 

rörlig ränta är positivt eftersom att de nominella räntorna och inflationen då följs åt, på så sätt 

kommer inte inflationen att påverka den reala skulden. Nackdelen med rörlig ränta är dock 

ränterisken, vilket blir extra känsligt för hushåll med stora lån och små marginaler ekonomiskt 

sett. Det positiva med fast ränta är att de framtida nominella kostnaderna är kända. Det finns en 

uppfattning om att fast ränta är billigare, men under de första 5 åren på 00-talet var det 1,5 

procentenheter billigare med rörlig ränta. Räntor och bindningstider skiljer sig markant åt mellan 

länder. Sverige sticker ut på den internationella scenen då bindningstiderna är mycket korta 

relativt sett. Här är räntorna bundna vanligtvis två-fem år, det finns dock ofta en möjlighet att 

binda i upp till tio år. (Bolån i Sverige - en begränsad marknad 2010) Annars är inte bolån en 

särskilt differentierad produkt. Det som kan skiljas sig åt, förutom priset, är just bindningstid och 

lånevillkor.  
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Förr utgick banker från centralbankens reporänta när de bestämde bolåneräntan. Euroländerna 

har en gemensam centralbank som ansvarar för penningpolitiken. Idag är det istället den räntan 

bankerna får när de lånar pengar av varandra som påverkar räntenivån på bolån. (SEB, 2012) I 

Sverige kallas denna ränta för STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate). Det är alltså denna 

upplåningsränta plus marginal (som innefattar risk- och vinstpålägg) som bestämmer 

bolåneräntan. (SEB, 2012) Dock har även marginalerna ökat jämfört med STIBOR, detta tror 

Tor Borg som är ränteanalytiker på SBAB beror på att många svenska banker förbereder sig 

inför regelverket Basel III som innebär ökade kapitalkrav för bankerna. (Sjödén 2011) I 

Swedbanks årsredovisning för år 2011 uppger banken att ”Bolåneräntornas korrelation till 

reporäntan har minskat till följd av ökade upplåningskostnader för bankerna efter 2008 års 

internationella finanskris. Nya och skärpta regleringar ökar kostnaderna ytterligare för ett bolån 

för såväl bankerna som för kunderna” (Swedbank årsredovisning 2011). 

 

I de andra länderna som undersöks är det även där motsvarigheten till upplåningsräntan mellan 

bankerna som påverkar räntan. I Frankrike och Nederländerna är det EURIBOR (Euro Interbank 

Offered Rate, 2012), som alltså är en daglig referensränta som tar hänsyn till de räntor som 

EMU-ländernas banker sätter till varandra rörande utlåning. Denna ränta används som 

referensram när det kommer till räntesättning inom de berörda euroländerna. (EURIBOR - 

European Banking Federation, 2012) I Storbritannien är motsvarigheten LIBOR (London 

Interbank Offered Rate). LIBOR-räntan är en av de vanligaste räntorna för bankerna i 

Storbritannien att använda som utgångspunkt när de sedan sätter sina egna bolåneräntor genom 

att addera deras egen marginal (Bankrate, 2012). Dock är det av vikt att poängtera att i princip 

alla banker anpassar räntenivån efter respektive kund, dels beroende på hur stor risk kunden är 

förenad med, men möjliga rabatter är också möjliga beroende på hur attraktiv kunden i övrigt är. 

 

 

 

 



 24 

4.2 Sverige 

4.2.1 Allmänt 
Sverige är beläget i norra Europa och är 449 964 km2 stort. Landet har knappt 9,5 miljoner 

invånare (år 2012), varav cirka 850 000 är bosatta i huvudstaden Stockholm. Statsskicket är 

monarki och politiskt styrs det av en riksdag och regering. Sedan år 1995 har Sverige varit 

medlem i den Europeiska Unionen (EU), men landet har valt att inte delta fullt ut i det monetära 

samarbetet EMU, vilket innebär att Sverige fortfarande använder svenska kronor och inte euro. 

(Nationalencyklopedin e, 2012) 

4.2.2 Marknadsstruktur 
Sveriges centralbank är Riksbanken som är en myndighet under regeringen. Riksbankens ansvar 

är bland annat att sköta landets penningpolitik samt att hålla inflationen på en låg och stabil nivå. 

(Riksbanken 2012) Utöver Riksbanken så ansvarar även Finansinspektionen, som är en 

myndighet under finansdepartementet, för tillsyn av de svenska bankerna. Finansinspektionen är 

den myndighet som godkänner att banker får bedriva sin verksamhet inom landet.  

 

I december år 2010 fanns det 114 banker i Sverige, men bankmarknaden är ändå väldigt 

koncentrerad. De största aktörerna försöker att utvidga sin verksamhet, samtidigt är det många 

nya mindre företag som försöker slå sig in på marknaden. Trots detta står de fyra storbankerna 

för 70 % av inlåningen i landet (Banker i Sverige, 2011) och för 80 % av bolånemarknaden (SEB 

ökar mest i bolånekampen, 2012). År 2003 var Sveriges concentration ratio för de fem största 

företagen på marknaden (CR-5) cirka 99 %, och CR-3 var cirka 80 %. Landets Herfindahl-index 

var samma år 2600. (EU Banking Structures, 2005)  

4.2.3 Utförande 
Den senaste tiden har den svenska bankmarknaden varit mycket diskuterad i svensk media. 

Sveriges finansminister Anders Borg har öppet kritiserat bankernas lönsamhet och centrum i 

debatten har varit bolåneräntor och bankernas marginaler på dessa. (Ekonominyheterna TV4, 

2012) Diskussionen startade under höstmånaderna år 2011 när Riksbanken sänkte reporäntan, 

men sänkning av bolåneräntorna uteblev. Efter mycket påtryckningar från allmänheten sänktes 

bolåneräntorna en aning. Dock hade de höjts bara ett par månader innan detta skedde, så den 
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totala sänkningen var knappt märkbar. Idag är det dock inte reporäntan som styr bolåneräntorna, 

utan det är STIBOR-räntan som bankerna tar hänsyn till och sedan adderar sina marginaler på. 

Här kan det även argumenteras att även STIBOR-räntan har sänkts och att bolåneräntorna därför 

borde följa efter. Bankerna försvarar sig med att de måste öka marginalerna inför de nya 

kapitaltäckningskraven i och med regleringar som exempelvis Basel III. (Andersson, 2012)  

 

Nedan redovisas de aktuella bolåneräntorna för de fyra storbankerna per den 5 mars år 2012. 

Tabellen visar att räntorna på den svenska bolånemarknaden inte skiljer sig märkbart åt mellan 

de marknadsdominerande bankerna och att priskonkurrensen därmed är låg. Ingen av de fyra 

storbankerna agerar som prisledande inom detta område. Även en historisk tillbakablick, som 

sträcker från år 2005 fram till årsskiftet 2011/2012, visar att storbankernas bolåneräntor följer 

varandra (Respektive banks hemsida, 2012). 

 

 Bindningstid (år) Ränta (bolån)* 
Handelsbanken 2 3,80 % 
Nordea 2 3,75 % 
SEB 2 3,81 % 
Swedbank 2 3,85 % 
Handelsbanken 5 4,25 % 
Nordea  5 4,30 % 
SEB 5 4,36 % 
Swedbank 5 4,09 % 
 

Tabell 1. Svenska storbankernas bolåneräntor (Samtliga siffror är hämtade från respektive banks hemsida 

per den 5 mars år 2012) 

 

Hur stor del av bolåneräntorna motsvarar då bankernas marginaler? I en marknadsrapport från 

Deutsche Banks filial i Sverige 12 januari år 2012 presenteras bolånemarknaden i Europa med 

fokus på den svenska marknaden. Rapporten redovisar nettomarginalerna för 36 av de mest 

framstående bankerna på bolånemarknaden i Europa. Av detta kan det utläsas att Sveriges fyra 

storbanker är bland de sju bankerna med lägst nettomarginal. Handelsbankens och SEB:s 
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nettomarginaler är cirka 1,5 procentenheter, Swedbanks är cirka 1,6 och Nordeas är cirka 1,7 

procentenhet. (Wolter, 2012) 

 

Dock lyfter rapporten fram vikten av att ta hänsyn till andra kostnader som tillkommer och som 

påverkar hur mycket av denna marginal banken sedan får behålla. Rapporten visar även att 

bankerna i Sverige finansierar nästan 100 % av lånen med en speciell typ av lån, så kallade 

covered bonds, vilket är kostsamt för bankerna. Frankrike å andra sidan finansierar cirka 70 % av 

bolånen med insättningar från kunder, vilket är betydligt billigare. I Norden finns det inte 

tillräckligt med insättningar för att finansiera alla nordiska hushåll som vill äga sina hem. 

(Wolter, 2012) 

 

Banker i Sverige måste även stå för kostnaden att omvandla utländsk finansiering till svenska 

kronor och detta leder till en högre kostnad än för länder inom euroområdet. Efter en period av 

låga räntor och knappt befintliga marginaler mellan år 2005 och år 2009 bidrar nu högre 

finansieringskostnader och ökade kapitalkrav till att bankerna höjer räntan. Författaren till 

rapporten uttrycker dock en oro över de två faktorer som hindrar de svenska bankerna från att 

komma tillbaka till en normal och logisk räntenivå. De två faktorerna anses vara konkurrensen 

på marknaden samt press från politiker. Politikerna i Sverige menar att banker inte ska låta ökade 

kostnader påverka konsumenterna. En klassisk syn på marknader är att det är lättare att höja 

priser på en koncentrerad marknad men den svenska marknaden anses av författaren vara ett 

bevis på att det inte stämmer. (Wolter, 2012) 

  

Finansminister Anders Borg och finansdepartementet ifrågasätter dock denna rapport. Deras 

slutsatser är istället att marginalerna rörande bolåneräntorna har ökat enligt Riksbankens och 

Finansinspektionens sätt att räkna. I samband med senaste finanskrisen steg oron på marknaden 

och konkurrensen minskade vilket ledde till högre marginaler. Finansdepartementet menar att 

bankerna har hållit fast vid dessa höga marginaler även efter krisen. (Bolånemarginaler, 2012) 

 

 



 27 

4.2.4 Prestation 
I en debattartikel skriven för Dagens Nyheter den 28 februari 2012 skriver Eva Nordmark, 

ordförande i Tjänstemännens centralorganisation, att bankerna låter deras höga lönsamhetsmål 

äventyra den svenska ekonomins utveckling. (Nordmark 2012) SEB:s VD Annika Falkengren 

säger i en intervju till TV4 Nyheterna att räntenettot är en stor del av intäkterna och att det måste 

få vara så, eftersom det är där bankerna har möjlighet att bli lönsamma och gå med vinst 

(Ekonominyheterna TV4, 2012). Finansmarknadsminister Peter Norman anser att svenska 

banker är kostnadseffektiva samt gör stor nytta för den reala ekonomin (Bankföreningens 

Nyhetsbrev, 2012). Nedan visas de svenska bankernas räntabilitet på eget kapital som ett mått på 

deras lönsamhet. 

 

 

 

Tabell 2. Räntabilitet på eget kapital (Respektive banks årsredovisning för 2011) 

 

Handelsbankens Retail banking i Sverige utgör 61 % av de totala intäkterna och räntenettot är 79 

% av denna affärsdivisions intäkter. Av utlåningen till allmänheten inom svensk kontorsrörelse 

går 54 % till hushåll. (Handelsbanken årsredovisning 2011) 

 

I Nordea står Retail banking, som innefattar Norden, Baltikum och Polen, för 58 % av de totala 

rörelseintäkterna och räntenettot utgör 71 % av Retail banking´s totala intäkter. Av bankens 

totala utlåning till allmänheten utgör andelen lån till hushåll 45 %, varav 80 % av dessa lån till 

hushåll är bolån. (Nordea årsredovisning 2011) 

 

I SEB står Retail banking i Sverige, som även ansvarar för bankens kortverksamhet i Norden, för 

24 % av bankens totala intäkter och räntenettot utgör 62 % av kontorsrörelsen totala intäkter. Av 

kontorsrörelsens utlåning är andelen bolån cirka 60 %. Av den totala utlåningen i hela banken 

består 22 % av bolån. (SEB årsredovisning 2011)  

 ROE  
Handelsbanken 13.50% 
Nordea 10,60 % 
SEB 10,77% 
Swedbank 12,20 % 
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Retail banking i Sverige utgör 54 % av koncernens totala intäkter i Swedbank och av 

affärsenhetens intäkter står räntenettot för 67,2%. Privat utlåning motsvarar cirka 60 % av 

utlåningen till allmänheten i Sverige och av den privata utlåningen är 85,3 % bostadslån. 

(Swedbank årsredovisning 2011)  

4.3 Frankrike 

4.3.1 Allmänt 
Frankrike är en stat i västra Europa och är 551 700 km2 stort. Landet har 63,3 miljoner invånare 

(2011) varav drygt 2 miljoner av dessa är bosatta i huvudstaden Paris. Statsskicket är republik. 

Frankrikes ekonomiska utveckling var relativt långsam jämförelsevis med andra länder i västra 

Europa. Idag räknas Frankrike som Västeuropas andra ledande industrination efter Tyskland. 

Frankrike är ett av länderna som var med och grundade det som idag benämns EU. Den 1 januari 

år 2002 infördes euro som valuta. (Nationalencyklopedin f, 2012) 

 

4.3.2 Marknadsstruktur  

Frankrike har ett mycket välutvecklat finanssystem. Bankmarknaden i Frankrike är en av de mest 

koncentrerade i Europa. De senaste decennierna har marknaden påverkats mycket av fusioner, år 

1990 fanns det cirka 2000 aktiva banker och år 2000 hade denna siffra sjunkit med 900 stycken. 

År 2012 domineras marknaden framförallt av sex framstående banker – BNP Paribas, Société 

Générale, Credit Agricole, Banque Populaire, Caisse d’Esparge och Credit Mutuel. Banque 

Populaire och Caisse d’Esparge ingår i samma koncern och går under beteckningen BPCE.  

Även La Banque Postale måste tas upp som en viktig stomme i det franska banksystemet då det 

är den största banken mätt i antal kunder. (French Property, 2012) 

Frankrikes CR-5 låg år 2005 på cirka 84 % och CR-3 på cirka 65 %. Herfindahl-index samma år 

var 1800. (EU Banking structures, 2005) 

De fem största bankerna i Frankrike innehar 52,3 % av tillgångarna inom sektorn och de nio 

största bankerna besitter enligt information cirka 75 % av alla tillgångar. Många av dessa banker 

har privatiserats efter tidigare statligt ägande, och hela bankmarknaden regleras idag av The 

Ministry of Finance. (France country monitor, 2012) 
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4.3.3 Utförande 
I Frankrike sätts bolåneräntor med hänsyn till EURIBOR. De flesta bankerna i landet använder 

sig av 3 månaders-räntan för att sedan lägga på cirka 2 procentenheter i marginal (Athena 

mortgages, 2012). Den 29 februari år 2012 låg EURIBORs 3 månaders-ränta på 0,983 

(EURIBOR - European Banking Federation ). Den 20 januari år 2012 låg genomsnittsmarginalen 

bland franska banker på cirka 2 procentenheter (Athena mortgages, 2012). De två stora 

nationella bankerna, BNP Paribas och Société Générale, är inte kända för att ha de mest 

konkurrenskraftiga räntorna men det kan finnas utrymme för förhandling för befintliga kunder. 

Bland de andra stora bankerna skiljer sig räntorna mer på regional nivå. På senare år har dock 

även franska postens bank, La Banque Postale, beviljats obegränsad rätt att erbjuda bostadslån. 

Enligt information så är de fast beslutna om att ta sig in på marknaden och erbjuder därmed 

fördelaktiga räntor ur ett kundperspektiv, dock är det ofta en längre och mer byråkratisk process 

att ansöka om lån där jämfört med hos andra banker. (French property, 2012)  

 

Nettomarginalerna på bostadslån hos de två största bankerna i Frankrike presenterades i 

marknadsrapporten som genomfördes av Jan Wolter vid den svenska filialen av Deutsche bank i 

början av år 2012. Det fjärde kvartalet år 2011 var nettomarginalen för BNP Paribas cirka 3,7 

procentenheter och nettomarginalen för Société Générale var cirka 3,2 procentenheter. (Wolter, 

2012) 

4.3.4 Prestation 
Nedan ser vi de största bankerna i Frankrikes räntabilitet på eget kapital.  

 

 ROE 
BNP Paribas 12,30 % 
BPCE 5,70 % 
Société Génerale 6,00 % 
 

Tabell 3. Räntabilitet på eget kapital (Respektive banks årsredovisning för 2011) 

 

I BNP Paribas står Retail banking & Busniess för mer än 50 % av de totala intäkterna. Inom 

detta affärsområde motsvarar räntenettot 58 % av intäkterna. Fjärde kvartalet år 2010 utgjorde 
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bolån 46 % av den totala utlånigen inom Retail bankning & Busniess. (BNP Parisbas 

årsredovisning 2011) 

 

Retail banking står för 72 % av de totala intäkterna i BPCE. Av de totala intäkterna motsvarar 

Banque Populaire 42 % och Caisse d’Esparge  45  %. Av intäkterna för Banque Populaire utgör 

räntenettot 62 % och av total utlåning är 51 % bolån. För Caisse d’Esparge motsvarar räntenettot 

67 % av totala intäkterför Retail banking. Av total utlåning är 59 % bolån. (BPCE presentation, 

2012) 

 

Fransk Retail banking i Société Génerale representerar cirka 32 % av de totala intäkterna för hela 

gruppen. Inom denna division motsvarar räntenettot 53 % av de totala intäkterna. Sista kvartalet 

år 2011 var 58 % av all utlåning inom den franska kontorsrörelsen bolån. (Société Génerale 

presentation, 2012) 

4.5 Nederländerna 

4.5.1 Allmänt 
Nederländerna är en stat i Nordvästeuropa, vid Nordsjön, som gränsar till Belgien och Tyskland. 

Landet är indelat i tolv provinser och är ett till ytan litet land på 41 860 km2, jämfört med 

Sveriges 449 964 km2. Befolkningsmässigt är det dock betydligt större. Landet har 16,7 miljoner 

invånare (år 2011) och är efter Bangladesh världens mest tätbefolkade stat, exkluderat 

småländer. Huvudstaden Amsterdam hade 739 100 invånare år 2010. Sedan 1800-talet är landet 

en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt system. Monarken, landets statschef, har i 

huvudsak endast ceremoniella maktbefogenheter. Nederländerna har ett väl utbyggt 

socialförsäkringssystem och en väl utbyggd sjukvård. Traditionellt har landet en stark ekonomi 

med låg inflation och låg arbetslöshet. Även Nederländerna är ett av länderna som var med och 

grundade det som idag benämns EU. Den 1 januari år 2002 infördes euro som valuta och då 

övergavs den tidigare valutan gulden som betalmedel. (Nationalencyklopedin g, 2012) 
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4.5.2 Marknadsstruktur 
Det finansiella systemet i Nederländerna är ett av de mest välutvecklade samt öppna i världen 

och nederländska banker och försäkringsbolag finns bland världens största. Landets bankstruktur 

sägs likna Sveriges. Även om det finns runt 100 individuella banker, inkluderat filialer till 

utländska banker, är bankmarknaden koncentrerad med tre banker som dominerar. ABN Amro, 

ING Bank och Rabobank står tillsammans för över 60 % av bankverksamheten i landet. 

(Financial Service Forecast 2005) Tillsammans med banken SNS Bank Nederland kontrollerade 

de cirka 75 % av den nederländska bolånemarknaden år 2009 (Kreijger, 2010). År 2004 var 

Nederländernas CR-5 cirka 90 % och CR-3 cirka 72 %, Herfindahl-index låg på crika 2000. (EU 

Banking structures, 2005) Sedan 90-talet har en konsolideringstrend uppkommit i den holländska 

bank- och finanssektorn, precis som i de flesta europeiska ekonomier. Många banker har slagits 

samman och även banker, försäkringsbolag och institutioner som sysslar med värdepapper har 

sammanslagits, vilket har lett till en minskning av antalet aktörer på marknaden. (Financial 

Service Forecast, 2005)  

  

Riksbanken i landet, De Nederlandsche Bank (DNB), är statligt ägt men har en ledning som 

verkar oberoende av regeringen. I och med det fulla inträdet i EMU svarar DNB endast inför den 

Europeiska Centralbanken (ECB). År 1999 övertog ECB de viktigaste centralbanksfunktionerna, 

som att sätta räntor och hantera den monetära politiken. Dock har DNB fortsätt ansvar för 

stabiliteten av det nederländska finansiella systemet och dess institutioner. (Financial Service 

Forecast, 2005) För att få verka i Nederländerna krävs tillstånd från DNB. Alla aktoriserade 

banker finns i ”the Register under the Act on the Supervision of the Credit System 1992”. Även 

utländska banker behöver tillstånd. Ett banktillstånd givet i ett annat EU-land är giltigt också i 

Nederländerna, dock granskas inte dessa banker av DNB, utan av den granskande institutionen i 

hemlandet. Detta arrangemang visar på det faktum att banktillsynen inom EU är väldigt likt. 

Däremot måste de fortfarande registrera sig hos DNB så att de kan föras in i bankregistret. 

Endast banker som har tillräckliga finansiella tillgångar och förvaltas av pålitliga och kunniga 

personer ges tillstånd att bredriva verksamhet. De övervakas konstant och deras finansiella 

rapporter granskas. (De Nederlandsche Bank, 2012) 
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4.5.3 Utförande 
Cirka 3,5 miljoner hushåll har 590 miljarder euro i bostadsskulder (Kreijger, 2010). År 2010 tog 

en diskussion om bolåneräntor fart i nederländsk media. Kritiken är även där att bankernas 

bolåneräntor är för höga och de nederländska bolåneräntorna är dessutom högre än i övriga 

Europa. Det finns bevis på att bankernas marginaler på bolånen stigit sedan år 2009 och det 

nederländska konkurrensverket (NMa) genomförde därför en utredning för att förklara vilka 

faktorer som styrde de nederländska bolåneräntorna på banknivå under perioden 2004-2010. 

Rapporten slog fast att bolånemarknaden blev mer koncentrerad mellan åren 2004-2010 (de 

största bankernas marknadsandelar ökade) och att ökad koncentration hade en positiv effekt på 

bolåneräntorna. Förutom koncentrationen påverkades räntorna också positivt av bankernas 

kostnad för att låna pengar, bankernas risker och av reglerande åtgärder mot bankerna. Dock 

verkade bankernas kostnader och risker ha dubbelt så stor effekt på bolåneräntorna jämfört med 

effekterna av marknadskoncentration. Rapporten finner inget statistiskt samband mellan en 

banks storlek och dess ränta. Däremot utesluter de inte att bankers anseende kan påverka deras 

möjligheter att sätta högre räntor. De nederländska bolåneräntorna sätts alltså med hänsyn till 

bankernas kostnader för kapital (som baseras på Euribor, swapräntor och inlåningsräntor) med 

ett tillägg för riskpremie och bankernas vinstmarginal. Sedan kan alltså 

marknadskoncentrationen driva upp bolåneräntan och öka bankernas marginaler ytterligare. 

(Lengton & Mulder, 2011) Efter att ha studerat de nederländska bolåneräntorna visar det sig att 

priskonkurrensen mellan de marknadsdominerande bankerna är låg, men de mindre bankerna 

erbjuder bättre räntor (ABN Amro & Dutch mortgage, 2012)  

4.5.4 Prestation  
 ROE  
ABN Amro 7,8 % 
ING Bank  10,5 % 
Rabobank 7,6 % 
 
Tabell 4. Räntabilitet på eget kapital (Respektive banks årsredovisning för 2011) 
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I ABN Amro står Retail banking för 41 % av de totala rörelseintäkterna. Räntenettot motsvarar 

83 % av Retail banking´s intäkter. Av bankens låneportfölj utgör bolån 54 %. (ABN Amro 

årsredovisning 2011) 

 

Retail banking motsvarar 68 % av ING Banks totala intäkter och räntenettot utgör 91 % av 

intäkterna i Retail banking. Av Retail banking´s utlåning är 72 % bolån. (ING Bank 

årsredovisning 2011) 

 

Domestic Retail banking utgör 52 % av de totala intäkterna i Rabobank. Räntenettot inom detta 

affärsområde står för 75 % av dess intäkter. Av bankens låneportfölj står nederländska bolån för 

48 %. (Rabobank Annual Summary, 2012) 

4.6 Storbritannien 

4.6.1 Allmänt 
Storbritannien med sina 61,3 miljoner invånare (2008) ligger i västra Europa och består av 

England, Wales, Skottland och Nordirland. Cirka 80 % av invånarna bor i storstäder och 

huvudstaden London förser 7,6 miljoner människor med boende (2008). Till ytan är landet 244 

233 km2. Landet har konstitutionell monarki med ett parlamentariskt system. Parlamentet i 

London har huvudansvaret för den ekonomiska politiken. (Nationalencyklopedin, 2012) 

Storbritannien gick med i det som idag benämns EU år 1973 (Europeiska Unionen, 2012). 

Landet har dock precis som Sverige valt att inte delta fullt ut i EMU-samarbetet och har 

fortfarande kvar det brittiska pundet som valuta. (Nationalencyklopedin h, 2012) 

4.6.2 Marknadsstruktur 
Storbritannien är en viktig bult i den finansiella världen då Londonbörsen är en av de största 

(Nationalencyklopedin, 2012). Finanssektorn är viktig i dagens Storbritannien. År 2005 

publicerade EU en rapport och bankstrukturen i de olika länderna inom EU. Storbritanniens 

bankmarknad är relativt okoncentrerad och det finns många aktörer på marknaden. (EU Banking 

Structures, 2005) Bank of England är Storbritanniens centralbank och har som uppgift att hålla 

den ekonomiska politiken stabil samt hålla inflationen på en låg nivå (Bank of England, 2012). 

Det finns drygt 150 aktiva banker på den inhemska marknaden. I EU-rapporten som 
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presenterades 2005 redovisades olika koncentrationsmått. År 2004 var Storbritanniens CR-5 på 

bankmarknaden cirka 60 % och CR-3 var cirka 42 %. Herfindahl-index var samma år cirka 1000. 

(EU Banking Structures, 2005) 

 

Av alla de bolån som existerar idag i Storbritannien så står de fem största låneutgivarna för 63 % 

av totala utlåningen. Dock måste man ta hänsyn till att samma fem banker står för 75 % av den 

nya utlåningen (2009). Att utvecklingen går mot ökad koncentration visas även sett till den totala 

utlåningen. År 1998 stod de fem största utgivarna endast för 17 % jämförelsevis med 63 % år 

2009. (Gola & Roselli, 2009 ) 

 

Hur bankmarknaden ser ut samt utvecklas påverkas av olika regleringar som styr vilka som kan 

ta sig in på marknaden. År 2010 genomförde den brittiska motsvarigheten till konkurrensverket, 

Office of Fair Trading (OFT), en undersökning av Retail banking i Storbritannien och dess 

inträdeshinder. OFT konstaterade att det finns betydande hinder för nya aktörer att ta sig in på 

marknaden, attrahera nya kunder samt att utöka sin marknadsandel. När det kommer till 

konkurrensen på bolånemarknaden i Storbritannien är bolåneräntan samt andra avgifter i 

samband med lånet i centrum. För att kunna ta sig in som ny aktör på bolånemarknaden måste de 

krav som är satta av the Financial Services Authority (FSA) uppfyllas. (Office of Fair Trade, 

2010) 

4.6.3 Utförande 
LIBOR-räntan är en av de vanligaste räntorna för bankerna i Storbritannien att använda som 

utgångspunkt när de sedan sätter sina egna bolåneräntor, genom att addera deras egen marginal 

på LIBOR (Bankrate 2012).  För att kunna jämföra de olika räntorna hos de framstående 

bankerna i Storbritannien måste hänsyn tas till perioden med fast ränta, Loan-To-Value (LTV) 

samt andra avgifter som tillkommer. LTV visar hur stor procentuell andel av det totala värdet på 

fastigheten som lånet är. (HSBC, 2012) Det finns inga större skillnader mellan bolåneräntorna 

som de olika stora bankerna, Lloyds Banking group, Santander, RBS, HSBC och Barclays, 

erbjuder den brittiska marknaden. Något de har gemensamt är dock att de alla erbjuder rabatt på 

lånen för redan existerande kunder som har majoriteten av sina bankärenden hos banken.  
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Tabellen nedan visar bolåneräntorna per den 6 mars år 2012 som de största bankerna erbjuder. 

 
 År Bolåneränta Avgift* LTV APR** 

Barclays 2 3,39 % 199 60 % 3,9 % 

HSBC 2 3,29 % 0 70 % 3,9 % 

Lloyds 2 3,54 % 0 60 % 4,1 % 

RBS 2 3,19 % 0 60 % 4,0 % 

Santander 2 3,39 % 0 60 % 4,2 % 

 

Tabell 5. De största brittiska bankernas bolåneräntor (Samtliga siffror är hämtade från respektive banks 

hemsida per den 6 mars år 2012) 

* Avgift i brittiskt pund. 

** Annual Percentage Rate (APR) beskriver räntan för ett helt år inklusive avgifter och andra faktorer 

som påverkar totala kostnaden  

 

Nettomarginalen för bolåneräntorna hos de största brittiska bankerna skiljer sig med ett par 

procentenheter. Lloyd och RBS har relativt låga nettomarginaler på deras bolån (2,6 respektive 

2,4 procentenheter), medan de tre andras räntemarginaler är något högre. Barclays ligger på cirka 

3,9, HSBC på cirka 4,0 och Santander cirka 4,2 procentenheter. (Wolter, 2012) 

4.6.4 Prestation 
 

 

  

 
 

 

Tabell 6. Räntabilitet på eget kapital (Respektive banks årsredovisning för 2010 och 2011) 

 

I Barclays representerar UK Retail & Business banking 59 % av gruppens totala vinst före skatt. 

Räntenettot motsvarar 73 % av affärsområdets intäkter. (Barclays presentation, 2012) 

 

 ROE  
Barclays 5,8 % 
HSBC 10,9 % 
Santander 11,8%  
RBS Group 10,5 % 
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Av HSBC´s totala rörelseintäkter svarar Retail banking & Wealth management för 52 %. 

Räntenettot står för 72 % av Retail banking & Wealth management´s intäkter. (HSBC 

årsredovisning 2011) 

 

Av Santanders´s totala vinst före skatt motsvarar Retail banking 81 % och räntenettot står för 82 

% av Retail banking´s intäkter. (Santander presentation, 2012) 

 

I RBS Group står UK Retail banking för endast 24 % av bankens totala intäkter. Inom UK Retail 

bankning motsvarar räntenettot 79 % och bolån 42 % av intäkterna. (RBS Group årsredovisning 

2011) 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Marknadsstruktur 
Det har redan konstaterats att de fyra svenska storbankerna dominerar bankmarknaden i Sverige 

och att de tillsammans står för ca 80 % av bolånemarknaden. Koncentrationsmått för hela 

bankmarknaden visar att de fem största bankerna i Sverige tillsammans har cirka 99 % av den 

totala bankmarknaden. Detta är alltså en marknad med hög koncentration.  

 

Bankmarknaden i Sverige skulle enligt teorin kunna klassas som en oligopolmarknad i den 

bemärkelse att det, i praktiken, är ett fåtal stora företag som förser marknaden med en produkt 

eller tjänst. Dock är det inte en ren oligopolmarknad då det även finns ett antal andra aktörer som 

verkar på den svenska bankmarknaden, men CR-5 indikerar att övriga aktörer har en näst intill 

obefintlig del av marknaden. Då dessa aktörer har en för liten marknadsandel för att omfatta 

denna studie har ingen information om deras räntor samlats in och därför går det inte att dra 

några slutsatser om de erbjuder kunderna samma pris på bolån som storbankerna eller ej. 

 

 Det kan tänkas finnas olika förklaringar till varför Sveriges bankmarknad i praktiken har blivit 

en oligopolmarknad. Det finns fler aspekter än pris som är viktiga för kunder inom 

bankbranschen. Det har konstaterats att kundrörligheten är låg inom branschen och det kan bero 

på att kunderna vill känna sig trygga i vem som ska ta hand om dennes tillgångar, en banks rykte 

är mycket viktigt. En annan anledning till dagens marknadsstruktur kan vara att många banker 

erbjuder rabatter och liknande om kunden har alla sina bankaffärer hos dem. Det kan även vara 

så att kunderna upplever att det är svårt att byta bank och av den anledningen låter bli. De höga 

marknadsandelarna kan även bero på den konsolideringstrend som skett i Sverige, sådana 

aktiviteter till ökade marknadsandelar och ökad koncentration. En ytterligare anledning till den 

svenska oligopolliknande strukturen är de inträdeshinder som finns. Denna studie har inte 

omfattat att studera dessa närmare, men klart är att detta inte är en bransch med fritt inträde då 

det finns många regleringar som leder till svårigheter för nya mindre aktörer att ta sig in och 

utmana storbankerna. Sedan är det även viktigt att ta hänsyn till mer osynliga inträdeshinder, 

dvs. exempelvis oligopol och koncentrerade marknader, vilket leder till att det är svårare för nya 

aktörer att ta sig in. 
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Av de länder som studerats finns de största skillnaderna i koncentration mellan Sverige och 

Storbritannien. Sverige är det mest koncentrerade landet i denna undersökning, medan 

Storbritannien är det minst koncentrerade. Det kan diskuteras att Storbritanniens bankmarknad 

rör sig mot att bli mer koncentrerad och har så blivit de senaste åren, Av detta följer slutsatsen att 

landet har kommit närmare de andra länderna ur ett koncentrationsperspektiv, men är fortfarande 

det land som är minst koncentrerat i denna undersökning.  

5.2 Utförande 
En granskning av storbankernas prissättning på bolån visar att konkurrensen är låg inom detta 

område. Bolåneräntorna ligger på en jämn nivå mellan samtliga fyra banker och ingen av dem är 

tydligt prisledande. Även räntemarginalerna inom landet ligger på en nästan identisk nivå. Den 

svenska bankmarknaden visar ett tydligt exempel på prisstelhet när det kommer till bolån.  

 

Enligt teori om hur prissättning på en oligopolmarknad fungerar så kan studiens resultat även 

indikera på att storbankerna kan ha insett sitt ömsesidiga beroende av varandra och insett att de 

alla kan dra fördel av den låga konkurrensen. Detta möjliggör att samtliga kan ta ut ett högre pris 

och på så sätt öka sina intäkter, jämfört med om någon av dem agerat som prisledande och 

pressat räntenivån. Dock kan det konstateras att de svenska storbankerna har betydligt lägre 

marginaler än de framstående bankerna i de andra länderna (tyvärr saknas data för 

Nederländerna). Inom Storbritannien är det stor skillnad på marginalerna bankerna emellan, 

medan bankerna i Frankrike och Sverige använder sig av snarlika nettomarginaler som de 

nationella konkurrenterna.  

 

Claessens och Laeven (2004) presenterar att deras studie indikerar att marknader med hög 

koncentration även uppvisar hög konkurrens. Detta är dock något denna studie inte kan visa stöd 

för. Svenska bankmarknaden är koncentrerad men varken bolåneräntorna eller räntemarginalerna 

uppvisar exempel på någon hög priskonkurrens. Claessens och Laeven menar också att 

strukturen har förvånande lite inverkan på konkurrensen. Det faktum att konkurrensen på 

bolåneräntorna inom Sverige inte är mindre än priskonkurrensen på den brittiska 

bolånemarknaden indikerar att strukturen kanske inte har så stor påverkan på konkurrens. Sett till 
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de andra länderna kan det utläsas att det inte var någon större skillnad på räntemarginalerna 

mellan bankerna inom Frankrike heller. Däremot observerades mycket större skillnader mellan 

räntemarginalerna inom landet för studiens minst koncentrerade land Storbritannien, även om de 

brittiska bankernas bolåneräntor låg på en jämn nivå. Det är en intressant iakttagelse att de 

faktiska bolåneräntorna i Storbritannien inte skiljer sig anmärkningsvärt trots de olika 

räntemarginalerna bankerna emellan. Studier som har undersökt vilka faktorer som driver 

bolåneräntor har visat att bankernas finansieringskostnader och den risk de utsätts för har större 

inverkan än vad koncentration har, även om det visade sig att ökad koncentration leder till en 

viss ökning i räntenivån.  

5.3 Prestation 
Storbankerna visar hög lönsamhet och det har visat sig att räntenettot är en viktig bidragande 

faktor till detta. Siffror för framförallt Handelsbanken, Nordea och Swedbank fastställer att 

bolåneräntorna är en betydande inkomstkälla. Bolånen och räntemarginalerna är alltså viktiga ur 

ett lönsamhetperspektiv. Sveriges storbanker visar alla relativt hög räntabilitet på eget kapital, 

jämfört med de europeiska banker som har studerats, och stort sett så ligger de på en hög och 

jämn nivå. Inom Frankrike är det större skillnad mellan bankernas räntabilitet på eget kapital. 

Där kan det dock inte utläsas någon större skillnad för hur viktig bolåneräntan är för inkomsten 

mellan dessa banker.  

 

Storbritanniens banker visar över lag lite lägre räntabilitet på eget kapital än vad de svenska 

bankerna gör. Det kan konstateras att bolånen är viktiga för svenska bankers intäkter och för de 

brittiska bankerna det utläsas att åtminstone räntenettot utgör en viktig del av deras totala 

intäkter. En slutsats som kan dras utifrån det är att Sverige, som är ett land präglat av hög 

koncentration på marknaden, också visar högre lönsamhetsmått. Dock kan här diskuteras att 

räntemarginalerna hos de svenska bankerna är lägre än de hos de brittiska bankerna. Detta går då 

inte ihop med att bolåneräntorna skulle vara förklaring till att svenska banker är mer lönsamma 

än brittiska banker.  

 

Det finns dock studier som har visat på att det inte behöver vara koncentrationen som påverkar 

ett företags lönsamhet, utan snarare hur stor marknadsandel ett företag har. Större marknadsandel 
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innebär ofta högre lönsamhet.  

 

Hur utförandet ser ut är det som tydligast påverkar prestationen på marknaden. Något som är 

konstaterat är att de svenska storbankerna är lönsamma, varav räntenettot är en viktig del av 

deras inkomster. Om man ser till de andra ländernas banker så är räntenettot en stor del av 

inkomsten även där. Det är värt att påpeka att de svenska storbankerna, som de flesta andra 

banker i Europa, är bankaktiebolag med aktieägare som förväntar sig avkastning precis som vilka 

aktieägare som helst. En annan synvinkel, som inte lyfts fram lika mycket i den pågående 

mediala debatten, är att en viktig förutsättning för en sund och fungerande samhällsekonomi 

samt ekonomisk utveckling är att banker är stabila och kan gå med vinst. Banker spelar en 

central roll för tillväxt och välfärd i samhället. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att utredningen inte djupare studerat vilka politiska regleringar och 

åtgärder som kan ha påverkat både marknadsstrukturen, utförandet och prestationen. 
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6. Slutsats 
Bankmarknaden i Sverige skulle enligt teorin kunna klassas som en oligopolmarknad i den 

bemärkelse att det, i praktiken, är ett fåtal stora företag som förser marknaden med en produkt 

eller tjänst. Den svenska marknaden är ett tydligt exempel på prisstelhet, som är en konsekvens 

av marknadsstrukturen. Prisstelheten påverkar i sin tur lönsamheten för storbankerna i Sverige. 

Graden av koncentration på den svenska marknaden är högre än den är på de andra ländernas 

bankmarknader. Trots att koncentrationen på den brittiska marknaden var märkbart lägre så kan 

slutsatsen dras att trots mindre koncentration är inte priskonkurrensen större i Storbritannien än i 

Sverige. Således kan det konstateras att koncentrationen inte nödvändigtvis påverkar 

konkurrensen på en marknad.  

 

Jämfört med bankerna i de tre andra undersökta länderna visar Sveriges banker relativt hög 

räntabilitet på eget kapital. Det har visat sig att räntenettot och i viss mån bolånen är en viktig 

bidragande faktor till detta. De svenska bankerna visar högre lönsamhet än bankerna i de tre 

andra länderna, vilket ger en indikation på att högre koncentration leder till högre lönsamhet i 

detta specifika fall.  

 

Dock är det viktigt att ha i åtanke att de svenska bankernas marginaler på bolån är bland de 

lägsta i Europa, lägre än de framstående bankerna i de andra undersökta länderna. Detta kan man 

då väga emot det faktum att de svenska bankerna trots detta är de mest lönsamma. Alltså kan det 

faktum att svenska banker är så lönsamma relativt sett kan förklaras av strukturen och hur den 

påverkar prissättningen, det vill säga oligopol och prisstelhet, som sedan i sin tur genererar högre 

intäkter som leder till en högre lönsamhet. Den svenska situationen skiljer sig från de andra 

länderna i den mån att den är mer koncentrerad och de svenska storbankerna är mer lönsamma. 

Dock är det viktigt att ha i åtanke lönsamma banker.  

 

 

 



 42 

7. Förslag till vidare forskning 
Utredningen visar att Storbritanniens bankmarknad är mindre koncentrerad än Sveriges och 

räntemarginalerna skiljer sig åt mellan de brittiska bankerna, till skillnad från i Sverige. Trots 

detta visade sig konkurrensen vara låg mellan bankernas pris på bolån i Storbritannien. 

Författarna har ställt sig frågande till hur detta kan komma sig och förslag till vidare forskning är 

därför att studera eventuella samband.    
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