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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker hur samordningen mellan aktörer verksamma på den 

svenska bolånemarknaden kan se ut när regleringsbeslut skall fattas. Uppsatsens fokus 

ligger på att identifiera de olika aktörernas respektive metoder för att försöka utöva 

påverkan. För att kunna göra detta analyserar vi marknadens struktur och organisation. 

Vi bygger upp en analysram med hjälp av en organisationsteori och en maktteori. 

Genom denna försöker vi öka kunskapen om hur marknadens aktörer försöker påverka 

beslut om reglering som rör bolånemarknaden. För att öka förståelsen utforskar vi 

relationer och underliggande maktförhållanden mellan aktörerna. Empirin visade på att 

aktörerna ständigt uppdaterar sig om de andra aktörernas förehavanden, i syfte att ha en 

så god chans som möjligt att påverka utkomsten av beslut som berör bolånemarknaden. 

Vår hypotes, att aktörer kan utöva påverkan utan formella maktresurser, visade sig 

också vara riktig då inflytande och auktoritet tycks väga tungt. Till detta visade det sig 

också att även om vissa aktörer har makt att driva sin vilja igenom så väljer de oftast att 

diskutera regelförslag med andra aktörer för att få in värdefulla synpunkter. Detta tycks 

påverka de beslut som Finansinspektionen slutligen fattar. 

 

Nyckelord, Bolånemarknaden, makt, samordning, inflytande, auktoritet och påverkan. 
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Inledning 

Ett välmående finansiellt system är av stor vikt för samhällsekonomin. Privatpersoner och 

företag är i stor utsträckning beroende av finansiella tjänster för att kunna fungera i dagens 

samhälle (Finansutskottet 2014:5). I det finansiella systemet är bolånemarknaden en stor och 

väl integrerad del som vuxit kraftigt, bolån i jämförelse med andra skulder, under senare år 

(Ax till Limpa 2014:10). En följd av detta är att bolånemarknadens utveckling intresserar 

många, exempelvis enskilda konsumenter, hushåll, företag, intresseorganisationer och 

myndigheter, då de alla kan ha olika intressen som direkt eller indirekt berör 

bolånemarknadens utveckling. 

     Marknaden är uppbyggd av ett flertal stora aktörer, där vi valt att studera Riksbanken, 

Finansinspektionen, Bankföreningen, SHB Stadshypotek, SEB och SBAB, som har olika 

roller på marknaden och olika mål med sin verksamhet. Med detta följer att de olika aktörerna 

på olika sätt försöker påverka beslut som rör marknadens spelregler i sin favör. Konkret 

innebär det att en typ av samordning uppstår mellan aktörerna, en samordning som föregår de 

faktiska besluten (Den svenska finansmarknaden 2013:10) (Svenska Bankföreningen 2012:1). 

I bästa fall har samordningen en positiv effekt på det slutgiltiga beslutet då det blir väl 

genomlyst och risken för oönskade externaliteter minimeras. 

     I den här uppsatsen ämnar vi studera hur samordningen inför beslut mellan de aktörer vi 

valt att studera kan se ut (Kapás† 2006:). Syftet är sprunget ur vår iakttagelse av att olika 

ekonomiska intressen ges utrymme att påverka beslut som rör bolånemarknaden och i 

förlängningen enskilda konsumenter, hushåll och företag. Vi anser att det i förhållande till 

liknande forskning är intressant och viktigt att på ett objektivt sätt undersöka samordningen 

mellan bolånemarknadens aktörer. Detta då kunskap om hur samordningen ter sig, med vilka 

medel aktörer utövar sin påverkan på beslut, bidrar med värdefull transparens som tydliggör 

hur olika ekonomiska intressen utövar sin påverkan (Konkurrensverket 2014:2), (Klein & 

Orsborn 2006:7). 

     För att hantera uppsatsens syfte ansåg vi det erforderligt att teoretiskt avgränsa marknaden, 

i syfte att belysa den del vi valt att studera. Den teoretiska avgränsningen är ett resultat av att 

vi initialt förstod att marknaden präglas av en mängd olika intressen och att den till en relativt 
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hög grad är organiserad. Vidare visar vårt empiriska material tydligt att aktörerna inte verkar 

handla i stunden oberoende av tidigare relationer och erfarenheter. Vi valde därför att förkasta 

neoklassiska teorier om fria marknader och istället utgå från Patrik Aspers 

marknadsdefinition. 

     För att analysera hur marknaden och de enskilda aktörerna är organiserade använder vi oss 

av Ahrne och Brunssons organiseringsteori. En teori som behandlar partiella och formella 

organisationer där beslut spelar en central roll. Som komplement till ovan nämnda teorier har 

vi valt att använda Bachrach och Mortons teori om beslut och ickebeslut. Detta då vi jobbar 

utifrån hypotesen att beslut inte bara påverkas av aktörer som fogar över formella 

maktresurser. Valet föll på Bachrach och Mortons teori då den differentierar makt, tvång, 

inflytande och auktoritet. Differentieringen av olika sätt att försöka påverka beslut möjliggör 

en djupare förståelse för hur de olika relationerna som konstituerar samordningen ser ut och 

ger en bättre förståelse för samordningens karaktär i stort. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur olika ekonomiska intressen, på olika sätt, 

ges och tar möjligheten att påverka beslut som rör bolånemarknaden och i förlängningen 

enskilda konsumenter, hushåll och företag. Studium av en typ av samordning, aktörer 

emellan. Detta då kunskap om hur samordningen ter sig, med vilka medel aktörer utövar sin 

påverkan på beslut torde kunna bidra med värdefull transparens som tydliggör hur olika 

ekonomiska intressen utövar sin påverkan (Konkurrensverket 2014:2). 

Vi anser att det i förhållande till kontemporär forskning är intressant och viktigt att på ett 

objektivt sätt undersöka denna samordning på bolånemarknaden. 

Frågeställning 

Utifrån vilka förutsättningar och med vilka medel försöker aktörer verksamma på 

bolånemarknaden påverka beslut om reglering? 

Avgränsningar 

Med vårt syfte och vår frågeställning i åtanke valde vi att göra vissa avgränsningar. Detta för 

att kunna fokusera på de aspekter vi ansåg vara viktigast för att kunna besvara 
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frågeställningen. Den enskilde konsumenten har vi bortsett från då denne inte har samma 

förutsättningar att påverka beslut som de utvalda organisationerna. Vi valde även att bortse 

från Riksgälden då denna organisation endast fungerar som en stödorganisation och inte har 

någon del i den samordning vi ämnade studera. 

     Vad gäller teorier kring marknader och organisering så har vi valt att definiera marknaden 

utifrån Aspers marknadsdefinition samt Ahrne och Brunssons teori om formella och partiella 

organisationer. Detta då dessa ligger i linje med de empiriska upptäckter vi gjorde på fältet 

(intervju Finansinspektionen, s.10-11), (intervju Bankföreningen, s.6). 

     Då vi initialt jobbade efter hypotesen att försök till påverkan kan ske på andra sätt än via 

formell makt har vi tagit del av flera olika maktteorier. Den vi valde att använda är Bachrach 

och Mortons teori om beslut och icke-beslut. Anledningen till detta är att empirin bekräftade 

vår hypotes (intervju Riksbanken, s.11), (intervju Bankföreningen, s.4). Teorin i sin tur 

möjliggör en analys av påverkansförsök av annan karaktär än formell makt då den definierar 

begreppen tvång, makt, auktoritet och inflytande. Att skilja mellan dessa begrepp anser vi 

vara viktigt då det möjliggör en bättre förståelse än vi hade kunnat få med teorier som inte gör 

samma uppdelning. 

Tidigare forskning 

Utbudet av forskning som behandlar ämnena samordning, marknader, organisationer, nätverk 

och institutioner är rikt. Vi har försökt ta del av så mycket som möjligt, givet vår tidsram. 

     En mängd studier stödjer sig på klassiska teoretikers verk. Klassisk politisk ekonomi ser 

marknaden som en fysisk plats där aktörer kan handla med varandra. Adam Smith, av många 

sedd som nationalekonomins fader, tillhör den klassiska politiska skolan. Smith liknade 

marknadens effekter vid en osynlig hand. Med det menat att aktörernas egoism, vinstintresse, 

på en så fri marknad som möjligt verkar självrenande. Bara de bästa aktörerna blir kvar och 

tävlar om att få sälja varor och tjänster till konsumenterna (Eklund 2010:111). Enligt detta 

perspektiv skulle bolånemarknaden innefatta de bästa konkurrerande aktörerna och vara 

självreglerande i en strävan mot jämvikt. Människan som agerar på marknaden benämns som 

homo-economicus, en aktör med tillgång till perfekt information som möjliggör perfekta 

beslut. 
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     Även Hayek (1945) menar att marknaden kan betraktas som en produkt skapad av 

mänskliga handlingar snarare än av mänsklig design (Powell 1990:302). 

     I sammanhanget är det också värt att nämna Judit Kapas. Hon söker svar på frågan om 

företag och marknader skiljer sig åt vad gäller det sätt de koordinerar sig på. Målet med 

frågeställningen är att förstå marknader och företag på ett bättre sätt genom att analysera 

koordinationsproblem. Utgångspunkten är distinktionen av två typer av koordination, vilken 

problematiseras, presenterade av Klein och Sautet (Kapás†2006:16-17). Den första typen av 

koordination (1) handlar om att aktörers ömsesidiga medvetenhet gradvis ökar, 

koordinationen mellan aktörerna sker dock omedvetet. Den andra typen av koordination (2) är 

konkret i den bemärkelsen att aktörer bestämmer sig för att samarbeta i syfte att uppnå ett 

mål. Den första typen av koordination fungerar genom outtalade regler som skapar en viss typ 

av ordning. Tankekonceptet liknar Adam Smiths osynliga hand som guidar marknaden mot 

jämvikt. Den andra typen av koordination verkar genom beslutade regler och konventioner. 

(Kapás†2006:16-17) 

     I förlängningen innebär detta att marknaden som karakteriseras av typ 1 koordination, och 

företag som karakteriseras av typ 2 koordination samfällt kan lösa bägge typerna av 

koordinations problem (Kapás†2006:31). Ett liknande resonemang om samordning återfinnes 

även i Klein och Orsborns teoretiserande om samordning då de talar om omedveten och 

medveten samordning. Vidare nämner de även att den fria marknaden, ekonomin, är 

mångfacetterad i sitt sätt att fungera. Samarbete, tävlan, bedrägerier och falska kontrakt är alla 

konstituerande delar av marknaden (Klein & Orsborn 2006:7). Klein och Orsborn anser även 

att bägge typerna av samordning bör ges utrymme i diskursen som behandlar samordning 

(Klein & Orsborn 2006:2). 

     Inom sociologin ses homo-economicus som ett orimligt antagande om hur en människa, en 

aktör på marknaden, agerar i tanke och handling. Med anledning av detta har homo-

sociologicus tillkommit som ett sociologiskt alternativ. Homo-sociologicus antas inte ha 

tillgång till perfekt information och hen antas inte heller vara perfekt rationell, homo-

sociologicus antas vara begränsat rationell (Boudon 2006:151). Ur detta perspektiv är det inte 

längre en självklarhet att de bästa aktörerna blir kvar på bolånemarknaden då perfekt 

rationella aktörer med perfekt information inte antas existera. 

     Aktörer av olika slag utgör bolånemarknaden och relationen dem emellan kan vara olika 

beskaffad. Den ovan nämnda neoklassiska modellen ser relationerna som korta. En aktör gör 

affärer på marknaden, att aktören sedan kommer att göra affärer igen med samma motpart är 

inte säkert. Kanske är det den snäva neoklassiska modellen av en marknad som bjudit in 
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forskare till att utveckla alternativa teorier om hur en marknad fungerar. En del forskare 

ställer sig frågan om marknader i själva verket kan vara nätverk, hierarkier eller 

organisationer. En av dessa motparter till den neoklassiska teorin om relationer på marknaden 

utgörs av forskningen kring nätverk. 

     Nätverksteorier gör gällande att relationerna mellan aktörerna i nätverket inte är 

kortfristiga. Goldberg menar att den kortfristiga handeln i form av utbyte av varor eller 

tjänster på en marknad till stor del har ersatts av långsiktiga förhållanden mellan aktörerna. 

Detta ändrar marknadens karaktär eftersom att Goldberg istället antyder att handel sker inom 

befintliga långsiktiga relationer och att en transaktion kan vara en följd av en tidigare relation 

och inte alltid upphandlas i stunden av aktörer som inte har någon uppfattning om varandra 

(Goldberg 1980:338). Powell menar att den neoklassiska grunddefinitionen av en marknad 

bygger på en omedelbar upphandling och affär utan grund i tidigare relationer och utan att 

heller ta hänsyn till eventuella framtida affärer. I kontrast till neoklassisk teori menar Powell 

istället att nätverk skapar ett beroende mellan aktörerna, en aktör kan stå i skuld till en annan, 

en skuld som inte behöver återbetalas omedelbart. Skulden utgör istället en slags säkerhet i 

den mening att aktörerna vet att de finns där för varandra, kanske i form av kunskaps- eller 

tjänsteutbyte (Powell 1990:302).  

     Andra forskare anser att marknaden präglas av en beslutad ordning. Göran Ahrne och Nils 

Brunssons forskning bygger på detta perspektiv. Ahrne och Brunsson skiljer ut fem 

konstituerande element av vilka, de anser, en formell organisation består av. Dessa element 

är: Hierarki, övervakning, sanktioner, regler samt medlemskap. För att en organisation i denna 

bemärkelse skall kunna klassas som en, antingen formell, eller partiell organisation måste 

dessa fem element, eller några av dem, vara beslutade (Ahrne, Brunsson, Aspers 2014:5). 

Ahrne och Brunsson menar att marknader, precis som formella organisationer, kan vara mer 

eller mindre organiserade (Ahrne, Brunsson 2010:2). Vidare anser Ahrne och Brunsson att 

mycket av den tidigare organisationsforskningen kretsat kring studier av enskilda 

organisationer, medan en stor del av organiseringen på en marknad faktiskt äger rum utanför 

och mellan organisationerna (Ahrne, Brunsson 2010:2). Den gemensamma nämnaren för 

senare tids forskning kring marknader verkar vara relationer. Enligt Powell menar också 

Arrow att tillit verkar vara en effektiv faktor som underlättar vid upphandlingar av olika 

affärer på marknaden (Powell 1990:304). Paul S. Adler menar att det finns ett starkt behov av 

tillit eftersom att dagens allt mer kunskapsintensiva samhälle bidrar till allt fler 

interorganisatoriska samarbeten (Adler 2001). Vidare hävdar Adler att marknader med en 

lägre grad av interorganisatoriska utbyten av kunskap tenderar att vara mer effektiva men med 
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skillnaden av att de inte präglas av sådan innovation och utveckling som marknader med 

organisatoriska utbyten verkar göra (Adler 2001). 

     Forskning kring hierarkier lägger inte lika stort fokus på tillit. Hierarkiskt uppbyggda 

organisationer tänks istället fungera genom en formell struktur där aktörer inom 

organisationen är olika högt uppsatta och kan fatta beslut åt underställda aktörer (Aspers 

2011:25). Inom hierarkiska organisationer och marknader, där vissa organisationer har en 

given rätt att reglera och sanktionera, förekommer det också olika typer av maktförhållanden. 

Edling menar att rätten att reglera en marknad eller sanktionera en organisation som brutit 

mot gällande regelverk kan ses som maktresurser (Edling 2010:20). Edling beskriver också 

maktförhållanden som asymmetriska relationer där någon av parterna har möjlighet att utöva 

makt i någon form över den andre (Edling 2010:20). Edling påpekar dock att det inte bara 

finns en maktriktning inom en relation mellan två parter utan att relationen även präglas av 

motsättningar och maktkamper (Edling 2010:109). Olika forskare skiljer sig skarpt i sin 

definition av begreppet makt. Robert A. Dahl valde till exempel att inte skilja begreppet makt 

från andra, enligt vissa forskare, besläktade begrepp som kontroll, auktoritet och inflytande 

eftersom att han sökte den underliggande grunden gemensam för alla dessa förhållanden 

(Dahl 1957:202). 

     Bachrach och Morton menar att ett maktförhållande existerar när det finns en konflikt 

mellan minst två aktörer som mynnar ut i att den ene aktören måste böja sig för den andres 

krav (Bachrach, Morton 1963:635). 

     Göran Ahrne menar att en individ med makt kan välja att inte utöva den och att aktörernas 

relationer kan förklara denna eventuella återhållsamhet (Ahrne 2007:14). Vidare menar Ahrne 

att det kan krävas en öppen konflikt innan någon av parterna aktivt försöker utöva makt över 

den andre. Detta fenomen betecknas av Walter Korpi som “maktens isberg”, dvs. att ögat ofta 

missar relationen mellan individer som förekommer ett aktivt maktutövande (Korpi 1987). 

Teori 

Marknaden, konstituerande element 

Studien syftar till att studera samordningen mellan aktörer på bolånemarknaden som uppstår 

när ny reglering skall utvecklas. För att kunna uttala sig om dessa förhållanden anser vi att det 
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är av vikt att även förstå marknaden i sig som utgör en form av spelplan för aktörerna i fråga. 

Det finns en uppsjö av teorier kring marknader som ofta rotar sig i den neoklassiska modellen 

och Adam Smiths teorier kring den “osynliga handen” som sägs vara marknadens egen 

förmåga att ständigt anpassa sig och sträva mot jämvikt. Marknadsteorier, såsom Eklunds, 

som beskriver marknaden som ett självsanerande fenomen där bara de bästa och mest 

anpassade aktörerna blir kvar anser vi inte vara tillräckligt adekvata då relationerna mellan 

aktörerna på denna marknad tycks prägla den löpande utvecklingen (Eklund 2010:111). Som 

resultat av att vi studerar samordning mellan aktörer kommer neoklassiska teorier, som 

exempelvis Eklunds, inte kunna utgöra ett fruktbart teorival eftersom att dessa teorier inte tar 

hänsyn till att aktörer aktivt kan skapa relationer till andra aktörer för att sedan vårda dessa.  

     Vi utgår istället från Patrik Aspers definition av marknaden som en socialt skapad struktur 

vars syfte är att tjäna som plattform för utbytet av rättigheter. Dessa byter ägare genom 

budpris som i en tävlan med andra bud blir utvärderade. Marknadens aktörer tävlar med 

varandra genom ett anbudsförfarande (Aspers 2011:4). 

     I sin mest basala form menar Aspers att marknader består av minst tre aktörer, till exempel 

två säljare och en köpare där säljarna tävlar om att få sälja sina varor till köparen som gynnas 

av konkurrensen (Aspers 2011:7). 

     Tre krav måste vara uppfyllda för att en marknad skall kunna existera, det första är att vad 

som handlas på marknaden tydligt framgår, det andra är att regler säkerställer en stabilitet på 

marknaden genom att tydliggöra vad som är tillåtet och inte tillåtet och det tredje kravet är att 

buden måste ha ett ekonomiskt värde (Aspers 2011:9). 

     För att de tre kraven skall kunna infrias krävs att äganderätt och rätten att handla erkännes 

och säkerställs. För detta krävs en aktör med tillräckliga resurser för ändamålet, exempelvis 

en stat (Aspers 2011:5). 

     Det sociologiska perspektivet på en marknad skiljer sig från det neoklassiska perspektivet. 

Detta som följd av att det sociologiska perspektivet är bredare då det exempelvis behandlar 

begrepp som värdegrund, moral och social struktur (Aspers 2011:10). 

     För att strukturera vår analys av marknaden använder vi ett organisationsperspektiv. Göran 

Ahrne och Nils Brunsson har formulerat en teori som behandlar just de delar av organisering 

som tidigare hamnat i skymundan och som ibland betraktats som icke organiserade. Teorin 

beskriver olika former av organisering i termer av formell och partiell organisering i kontrast 

till institutioner, nätverk och marknader (Ahrne, Brunsson 2010:9). Ahrne och Brunsson 

menar att organisering kan ske på olika plan i samhället och att man inte bör låsa sig i ett 

perspektiv av att forska i hur enstaka organisationer är organiserade utan att man även kan 
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överväga möjligheten att det kan finnas organisering utanför och även mellan dessa enskilda 

organisationer. Det vill säga att marknaden som dessa organisationer är verksamma på, i sig, 

kan sägas utgöra en slags formell eller partiell organisation. Centralt för teorin är att den 

beskriver beslut som en viktig del i förståelsen av hur organisering uppstår (Ahrne, Brunsson 

2010:3). Teorin möjliggör ett perspektiv av bolånemarknaden som en beslutad ordning som 

inte uppkommit till följd av olika marknadskrafter.  

     Ahrne och Brunsson menar att en formell organisation bygger på fem konstituerande och 

beslutade element. Dessa element är: hierarki, regler, övervakning, sanktioner samt 

medlemskap (Ahrne, Brunsson 2010:2). I en sådan formell organisation finns det en tydlig 

hierarkisk struktur där vissa individer är överordnade andra, de överordnade kan fatta beslut åt 

de underställda (Ahrne, Brunsson 2010:3). Individer som ingår i denna organisation sägs vara 

medlemmar av densamma. Regler styr vad som anses vara tillämpligt för organisationens 

medlemmar att göra eller inte göra. Inom organisationen finns det både, av organisationen 

utnämnda, och självutnämnda övervakare som ser till att regler efterlevs. Medlemmar som 

bryter mot regler kan utsättas för negativa sanktioner som följd av regelöverträdelsen. Vidare 

menar Ahrne och Brunsson att det även förekommer organisering vilken man kan definiera 

som partiell då endast en eller flera (men inte alla) av dessa element är beslutade om (Ahrne, 

Brunsson 2010:12). De olika individuella organisationerna inom organiseringen av, i vårt fall, 

bolånemarknaden använder sig av någon eller några av dessa roller som man kan säga att 

elementen utgör. Vissa av rollerna så som övervakare, regelskapare och sanktionerare är på 

förhand beslutade av staten medan andra, så som medlemmar, kan te sig mer öppna även om 

marknaden inte är fri för alla. 

     Vi förhåller oss till Ahrne och Brunssons teori för att kunna visa hur aktörerna förhåller sig 

till varandra rent organisatoriskt vilket innebär att vi studerar vilka organisationselement de 

olika aktörerna valt att begagna sig av, eller blivit tilldelade. Detta kommer att hjälpa oss att 

förstå hur och varför de olika aktörerna förhåller sig till varandra på det sätt som de gör och 

dessutom hjälpa oss att förstå vilka maktresurser som olika organisatoriska element bjuder 

aktörerna på. För vår del utgör teorin en ram för vidare analys då teorin med fördel kan 

kompletteras med andra teorier vilka möjliggör en djupare analys av specifika ämnesområden 

inom olika organisationer. 
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Tvång, makt, auktoritet och inflytande 

Eftersom vi initialt arbetade utifrån hypotesen att aktörer kan försöka påverka beslut på andra 

sätt än genom formell makt sökte vi maktteorier som skulle kunna identifiera 

maktförhållanden mellan aktörer och olika sätt att utöva påverkan. 

Ett flertal teorier beskriver hur maktbalansen kan vara beskaffad. Göran Ahrne nämner att den 

som har makt inte alltid väljer att utöva den. Vad som föranleder återhållsamheten och hur 

länge den varar bör kunna förstås genom aktörernas relationer. ”Människor anpassar sig mer 

eller mindre medvetet till olika maktrelationer och det är inte förrän de bryter ut i öppna 

konflikter som makten blir synlig” (Ahrne 2007:14). Ahrne menar att konformitet, medveten 

eller omedveten, i enlighet med en maktrelations gällande riktning ofta grundar sig i att den 

ena aktören är omedveten om hur mycket makt den andre fogar över. För att få klarhet i hur 

maktförhållandet verkligen ter sig krävs en öppen konflikt där den maktutövande parten 

tvingas visa sin kraft. Aktörer kan dock ofta tänkas avstå från att pröva maktförhållandet på 

grund av risken för nederlag. Ahrne menar att makt på grund av detta ofta godtas helt 

obefogat. 

    Till den relationella makten kommer den diskursiva makten. Den senare typen av makt kan 

ofta passera helt obemärkt då den verkar genom ideologiska eller kulturella idéer som kan 

främja viss moral eller kunskap. Den diskursiva makten är således inbäddad i samhället självt, 

vilket gör att den kan verka på ett lågmält men kraftfullt sätt. Den diskursiva makten stärker 

den relationella makten då den normaliserar de rådande förhållandena. Om den diskursiva 

makten är förhärskande kan det vara svårt att se alternativ till den och om alternativ 

identifieras kan det krävas mycket mod för att våga utmana den relationella makten som har 

sin grogrund i den rådande diskursiva makten (Ahrne 2007:15). 

     Aspers har skrivit om hierarkier som har ett inbyggt maktförhållande i sig själva. Inom 

formella hierarkiska organisationer finns det aktörer som är olika högt uppsatta, en aktör som 

är överställd en annan kan således fatta beslut som den underställde tvingas följa. 

(Aspers 2011:25). Inom hierarkiska organisationer och marknader, där vissa organisationer 

har en given rätt att reglera och sanktionera, förekommer olika typer av maktförhållanden. 

Edling menar att rätten att reglera en marknad eller sanktionera en organisation som brutit 

mot gällande regelverk kan ses som maktresurser (Edling 2010:20). Edling beskriver också 

maktförhållanden som asymmetriska relationer där någon av parterna har möjlighet att utöva 

makt i någon form över den andre (Edling 2010:20). Edling påpekar dock att det inte bara 
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finns en maktriktning inom en relation mellan två parter utan att relationen även präglas av 

motsättningar och maktkamper (Edling 2010:109). 

     Bachrach och Morton har skapat en teori om beslut och icke-beslut. Författarna 

problematiserar maktbegreppet genom att analysera det från flera olika synvinklar. De 

beskriver bland annat att det, för att ett maktförhållande ska kunna existera, är nödvändigt att 

minst två aktörer har intressen eller värdegrunder som står i konflikt med varandra, att den 

ena faktisk böjer sig för den andres vilja samt att maktförhållandets existens är avhängigt att 

minst en aktör kan sanktionera den andra. Författarna menar att makt är den process som 

syftar till att påverka andras sätt att agera, detta med hjälp av sanktioner (Bachrach, Morton 

1963:633). 

     För att ytterligare tydliggöra vad som konstituerar ett maktförhållande beskriver författarna 

att det också är nödvändigt att den aktör eller person som står under hot från en annan måste 

veta vad som förväntas av denne. Om den hotade inte förstår situationen kan denne inte heller 

välja hur den skall svara på situationen. Den förestående sanktionen måste av den hotade 

uppfattas som viktig att förhålla sig till. Detta oavsett om den är negativ eller positiv. Om den 

uppfattas som oviktig finns för den hotade ingen anledning att göra något alls. För att 

diversifiera resonemanget, om en negativ sanktion riktas mot en aktör måste påföljden av att 

inte lyda uppfattas som värre än den eventuella förlusten som kan upplevas efter att den 

hotade underkastat sig den andres vilja. Till detta krävs förstås att hotet uppfattas som 

verkligt, det vill säga att det inte bara är tomma ord (Bachrach, Morton 1963:634). 

     Skillnaden mellan makt och tvång beskrivs som att en aktör genom makt kan erövra eller 

förvärva en annan aktörs samtycke, medan tvång karakteriseras av att samtycke inte uppstår 

(Bachrach, Morton 1963: 636). 

     Om en aktör lyckas hota en annan aktör till att foga sig efter dennes krav så kommer 

sanktionerna som utfärdats att tjäna som en symbol för aktörens makt, vilket kan avskräcka 

andra att trotsa aktörens vilja. Maktdemonstrationer kan dock verka i motsatt riktning av vad 

som var tänkt. En aktör som utsätts för sanktioner kan i vissa fall uppfatta det som bättre att ta 

straffet för att inte lyda. Om det händer rubbas maktbalansen och sanktionerna får inte avsedd 

effekt. En sanktionerad aktör kan också efter en tid uppfatta sanktionerna som mindre farliga 

än vad denne ursprungligen tänkte. Detta kan leda till att aktören framledes ignorerar hoten 

(Bachrach, Morton 1963:636). 

     En annan typ av påverkan kan ske via inflytande. En person kan sägas ha inflytande över 

en annan om denne utan hot, vare sig underförstådda eller öppna, kan få den andre att agera i 
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enlighet med den förstes vilja. I praktiken kan det dock vara svårt att skilja mellan makt och 

inflytande då de tenderar att stärka varandra (Bachrach, Morton 1963:637). 

     Till detta menar Bachrach och Morton att auktoritet bör, precis som makt, förstås ur en 

relationell synvinkel. Med det menat att den ene aktören följer den andres vilja på grund av att 

denne uppfattar den andres krav som rationella i relation till de egna värderingarna. Att 

kraven känns rationella i relation till egna värderingar är också det som skiljer auktoritet från 

makt. I ett maktförhållande vägleder aktörens rationalitet denne i valet mellan två ”onda ting”, 

förmågan att välja det bättre av dessa två (Bachrach, Morton 1963:638). 

     Författarna menar att beslutsfattande, och processer kring dessa, till största delen inte har 

sin grund i makt. De menar, efter redogörande av begreppen, att tvång, inflytande och 

auktoritet många gånger helt eller delvis kan förklara hur beslut fattas. En viktig insikt är att 

en aktör kan försöka påverka en annan på många olika sätt, det vill säga att kombinationer av 

olika sätt att påverka kan förekomma (Bachrach, Morton 1963: 640). 

     Tack vare författarnas distinktion mellan makt, tvång, inflytande och auktoritet belyses 

maktrelationens karaktär och med den beslutsfattandets bakgrund. Med distinktionen blir det 

lättare att se att makt inte alltid är vad som ligger till grund för beslut. Det kan lika gärna vara 

en eller flera av de andra identifierade begreppen (Bachrach, Morton 1963: 641). 

     Även icke-beslut berörs och beskrivs som ett läge där situationens kontext gör att saker 

och ting får bero. Detta kan exempelvis medföra att beslut rörande förhärskande värderingar, 

regler och rådande maktbalans består. Författarna menar att icke-beslut är möjliga att skilja ut 

från beslut om att inte agera och beslut om att inte besluta. Icke-beslut är inte observerbara 

men författarnas resonemang gör dock gällande att latenta frågor och ”mobilization of bias” är 

urskiljbara. Vidare menar de även att processen som utgör ett aktivt icke-beslut i förhållande 

till icke-beslut bör utgöra ett område för analys (Bachrach, Morton 1963: 641). 

     Efter att vi tillägnat oss ovan beskrivna teorier så föll valet av maktteori, för analys, på 

Bachrach och Mortons. Anledningen till detta är att aktörerna vi studerat tydligt visat att de är 

medvetna om maktbalansen på marknaden och vilka möjligheter de har att påverka beslut 

(intervju Bankföreningen, s.4) , (intervju Riksbanken, s.11), (intervju Finansinspektionen, s.6-

7). Det som skiljer ut Bachrach och Mortons teori från de övriga ovan nämnda är att de 

differentierar begreppen makt, tvång, auktoritet och inflytande. Teorin möjliggör således för 

vår frågeställning en fylligare och mer korrekt bild av varje aktörs försök att utöva påverkan 

av beslut jämfört med vad vi hade kunnat uppnå med någon av de andra nämnda teorierna om 

makt. 
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     Vi anser således att Ahrne och Brunssons organisations teori i kombination med Bachrach 

och Mortons teori om makt utgör den bästa analysramen för att svara på vår forskningsfråga. 

Analysram 

Hur ser då de olika aktörernas förutsättningar för att påverka beslut ut och med vilka medel 

försöker de utöva påverkan? Ett utförligt svar på frågan kommer i resultatdelen av uppsatsen. 

Här kommer vi emellertid beskriva det praktiska tillvägagångssättet för att besvara frågorna 

som nämnts ovan. 

     Den analysram vi skapat är uppbyggd på sådant sätt att Ahrne och Brunssons teori om 

formella och partiella organisationer utgör en grund som vi bygger på med Bachrach och 

Mortons teori om beslut och icke-beslut. 

     Rent praktiskt innebär det att vi först identifierar, genom empiri och skrivet material som 

vi tagit del av, vilket eller vilka organisationselement varje aktör, som organisation, använder 

sig av. Organisationselementen är hierarki, övervakning, sanktioner, medlemskap och regler. 

När vi för varje organisation identifierat organiseringselementen går vi vidare och arbetar med 

maktbegreppen. Maktbegreppen identifieras med hjälp av steg ett och genom empiri och 

skrivet material som vi tagit del av. De olika maktbegreppen är tvång, makt, inflytande och 

auktoritet. Analysramens styrka är att den även påvisar andra typer av försök till påverkan än 

de som har sin grund i formell makt. 

Metod 

För att kunna studera samordning och hur makt fördelas inom denna var vi dels tvungna att 

öka förståelsen för hur aktörerna förhåller sig till varandra inom marknaden samt med vilka 

medel och under vilka förutsättningar de försöker påverka beslut. Detta är således 

anledningen till den kombineringen av organisations- och maktteori vi har valt att göra. Mot 

bakgrund av vår frågeställning fann vi det mest lämpligt att genomföra en kvalitativ studie 

eftersom att kvalitativa metodverktyg var nödvändiga för att kunna besvara frågeställningen.   
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Urval 

För att kunna besvara vår frågeställning var valet av strategiska informanter av stor vikt. Det 

var en nödvändighet att kunna intervjua högre tjänstemän med en djupare förståelse för hur 

bolånemarknaden fungerar och som är införstådda med den egna organisationens 

ställningstaganden på marknaden. För att kunna studera och förstå samordningen mellan 

aktörer på marknaden var det även av betydlig vikt att de strategiska informanterna var av 

förhållandevis liknande rang i respektive organisation. Detta eftersom, exempelvis en VD, 

och en mellantjänsteman kanske har olika uppfattningar om respektive organisations 

samordning med andra organisationer. 

     Valet av informanter inom bolånemarknaden skedde genom ett tvåstegsurval där vi till att 

börja med genomförde en internetbaserad förstudie för att bättre förstå marknadens 

grundstruktur och för att kunna avgöra vilka organisationer som bäst lämpade sig för studien. 

Därefter sökte vi kontakt med respektive organisation för att etablera en relation och få 

tillgång till strategiska informanter (Ahrne, Svensson 2014: 42). Vi valde att kontakta 

Finansinspektionen, Riksbanken, Bankföreningen och alla storbanker, av vilka banker vi 

lyckades etablera kontakt med SBAB, SEB och Handelsbanken Stadshypotek. Detta eftersom 

att dessa organisationer spelar en aktiv roll i, och berörs av, den löpande utvecklingen av 

bolånemarknaden.  

     Genom den initiala kontakten med de statliga institutionerna slussades vi vidare till 

respondenter som vår kontaktperson ansåg vara bäst lämpade att besvara våra frågor. Kontakt 

etablerades därefter direkt med dessa respondenter och beslut togs om tid och rum för 

intervjun. 

     De privata organisationerna var desto svårare att etablera kontakt med. Initialt skickade vi 

e-post för att förhoppningsvis kunna slussas vidare. E-posten innefattade en kortare 

presentation av oss själva samt studien och intervjun. Detta gav blandade resultat och en 

annan typ av ansats ansågs därför vara nödvändig. I ett andra försök besökte vi dels 

huvudkontor respektive vanliga bankkontor med rådgivningsavdelningar. Detta försök att 

etablera kontakt misslyckades fatalt, förmodligen på grund av de privata organisationernas 

storlek och strukturella komplexitet. Eftersom att vi ansåg oss vara beroende av respondenter 

från mer än en av dessa organisationer för att kunna göra någon form av generalisering inom 

banksektorn så skickade vi återigen e-post till potentiella respondenter vars adresser var 

tillgängliga på organisationernas webbplatser. Detta tredje försök innebar lyckligtvis att vi 



 

 14 

kunde komma i kontakt med representativa respondenter för att kunna boka tid och rum för 

intervju. 

Respondentpresentation 

Respondenterna från var och en av alla för studien relevanta organisationer ansåg vi på ett 

adekvat sätt representera sina respektive organisationer i den hierarkiska strukturen. Nedan 

följer en kortare anonymiserad presentation av respektive respondenter. 

Finansinspektionen: Intervju med två stycken representanter. Analytiker respektive jurist. 

Riksbanken: Intervju med två stycken representanter. Mellantjänstemän. 

Bankföreningen: Intervju med en högre uppsatt tjänsteman med ledande roll. 

SBAB: Intervju med områdeschef. 

Handelsbanken Stadshypotek: Intervju med högt uppsatt tjänsteman med ledande roll. 

SEB: Intervju med affärsområdes-chef. 

Swedbank: Misslyckades att etablera kontakt. 

Nordea: Misslyckades att etablera kontakt. 

Datainsamling 

Efter noga övervägande angående datainsamlingsmetod så beslutade vi oss för att hålla 

semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011:415). Vi ansåg att struktur var en nödvändighet då 

marknadens komplexitet annars kunde skapa oreda och leda till ofördelaktiga tyngder på vissa 

områden eftersom att respondenterna i respektive organisationer antogs ha subjektiva 

bedömningar om vad fokus bör riktas på. Trots att vi ansåg att struktur var en nödvändighet 

formulerade vi strukturerade intervjuguider med frågor som ändå skulle kunna ge 

respondenterna utrymme för egen reflektion. Detta för att ändå kunna få bilder av 

organisationernas subjektiva syn på marknaden men inom ramen av vår studies område. 

Intervjuerna var beräknade att ta cirka 20-30 minuter men kom oftast att bli längre då 

respondenterna verkade ha avsatt en hel timme för ändamålet samt visade ett starkt intresse 

för studien. Utöver intervjuer har vi även tagit del av befintligt skriftligt datamaterial från 

organisationerna vi har studerat. Rapporter, analyser, yttranden och remissvar visade sig vara 

mycket användbart material för att få en deskriptiv bild av dels organisationerna själva och 

marknaden i sin helhet. 



 

 15 

Bearbetning av data 

Då vi samlat in det datamaterial som vi ansåg vara nödvändigt var det dags att bearbeta detta. 

I ett första steg transkriberade vi ljudupptagningar från intervjuerna direkt efter respektive 

intervjutillfälle. Därefter gick vi vidare med att marginalkoda dessa transkriberingar. Initialt 

kodade vi efter ett relativt öppet och kategoriserande kodschema för att därefter även koda 

underrubriker till detta. Denna process ledde till ett gediget och lättnavigerat empiriskt  

material. 

Källkritik 

Vi har tagit del av ett flertal olika deskriptiva dokument från respektive organisation. Viktigt 

att notera är att samtliga av dessa dokument beskriver marknadsläget utifrån respektive aktörs 

perspektiv. Vår sammanfattning av marknaden i sin helhet bygger till största delen på 

Riksbankens rapport “Från Ax Till Limpa”. Detta kan kritiseras då det skulle kunna uppfattas 

som att vi ger en icke nyanserad bild av marknaden. Vi är medvetna om att detta kan 

uppfattas som ett potentiellt problem men baserat på vår egen förförståelse värjer oss från den 

kritiken då vi anser denna rapport vara av väldigt allmän karaktär. Dessutom styrker 

Bankföreningens rapport Bolånemarknaden i Sverige (2014) och Finansinspektionens rapport 

Den svenska bolånemarknaden (2014) bilden som ges i Från ax till limpa (Bankföreningen 

2014, Finansinspektionen 2014). 

Metodproblem 

Ett problem som vi ganska tidigt ställdes inför var huruvida tillgången till fältet ifråga skulle 

te sig eftersom att datainsamlingen skedde under tiden som förslaget om amorteringskrav 

behandlades av organisationerna samt i tider av räntebesked från Riksbanken. Initialt var vi 

tveksamma till möjligheten att få kontakt med respondenter även om det skulle vara relativt 

lugnt på marknaden. Våra farhågor besannades dessbättre inte då det visade sig att de flesta 

respondenter var relativt flexibla i fråga om att hitta en tid som passade alla parter. Vid ett av 

alla intervjutillfällen upplevde vi att respondenten var väldigt reserverad. Det var svårt att 

etablera ett bra och informativt samtal med denne respondent eftersom att hen verkade väldigt 

tillrättalagd då svaren upplevdes som väldigt standardiserade. Detta bemötande och typ av 

interaktion var dock inte speciellt överraskande då vi på förhand förmodat att respondenterna 

skulle vara mer eller mindre medietränade. 
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     Ytterligare ett problem vi har stött på, men som ändå kan ses som en del i den iterativa 

processen som krävs för att genomföra en kvalitativ studie, är formuleringen av 

frågeställningen. Initialt hade vi en relativt bred ansats mot marknaden vilket medförde att vi 

blev tvungna att återkoppla till fältet för att komplettera vårt empiriska material. I slutändan 

verkar dock detta problem inte ha ställt till med alltför stor oreda utan kan snarare sägas ha 

bidragit till en bättre förförståelse av marknaden (Bryman 2011:511). 

     Slutligen så har vi resonerat kring i vilken mån vår förförståelse kan tänkas ha påverkat 

studien. Vi studerar inom programmet Nationalekonomi och Sociologi vilket har resulterat i 

varsina subjektiva uppfattningar och olika kunskaper om det finansiella systemet i sin helhet. 

Denna förförståelse kan, enligt våra egna erfarenheter, tolkas som både bra och mindre bra. 

Bra på så sätt att vi på förhand mer eller mindre förstod vissa speciella finansiella fenomen 

och hur systemet är uppbyggt. I själva intervjusituationen upplevde vi även att vår 

förförståelse snarare var till gagn för att kunna hålla en bra interaktion med respondenten utan 

att denne skulle behöva förklara allt i detalj. Mindre bra på så sätt att vår förförståelse kan 

tänkas ha färgat vår intervjuguide på så sätt att frågorna färgats av våra redan befintliga 

antaganden om hur marknaden förhåller sig. Värt att tillägga är dock att vi resonerat kring just 

detta då denna utformades och vilket ytterligare motiverat vårt val av intervjustruktur 

(Bryman 2011:361-363). 

Generaliserbarhet 

För att säkerställa att vår tolkning av det insamlade empiriska materialet, som ligger till grund 

för uppsatsen, överensstämmer med respondenternas mening har vi valt att skicka uppsatsen 

till samtliga intervjupersoner. Uppsatsen har skickats till intervjuobjekten, i god tid innan den 

deadline vi hade att förhålla oss till inföll, så att de i lugn och ro skall hinna läsa igenom 

uppsatsen och komma med kommentarer och synpunkter, om de så önskar. Att vi valt just 

denna typ av respondentvalidering är dubbelbottnad. En anledning är att vår ambition är att 

skriva en uppsats som förvisso är av tydlig akademisk karaktär men samtidigt är möjlig att 

tillägna sig även om man inte studerar sociologi. Vår förhoppning är således att 

intervjupersonerna och andra intresserade skall kunna tillägna sig uppsatsens resultat (Bryman 

2011:353). Den andra anledningen är att respondenternas gensvar på uppsatsen kan tjäna som 

en indikator för vilken grad av validitet vi lyckats uppnå. Det vill säga att om 

intervjupersonerna anser att våra slutsatser är riktiga, så bör det sätt vi analyserat materialet på 

vara tillfredställande (Bryman 2011:50). 
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     Resultatets generaliserbarhet över andra marknader torde vara relativt hög eftersom att 

våra verktyg och vår analysram möjliggör detta. Dock förmodar vi att endast marknader med 

en liknande struktur, läs grad av statlig tillsyn, kan generera liknande resultat eftersom att 

statlig inblandning verkar generera en form av demokratisk samordning som kanske inte 

existerar på mer avreglerade marknader i samma utsträckning. Förslag till vidare forskning är 

att studera dessa skillnader mellan marknader med mer eller mindre statlig institutionell 

inblandning.       

Etiska ställningstaganden 

I den process då vi etablerade kontakt med fältet har vi värnat principen om informerat 

samtycke (Ahrne, Svensson 2014: 31), (God forskningssed 2011:45). Alla respondenter har 

på förhand blivit informerade om studiens syfte och dess innebörd. Vi informerade även om 

alla respondenters anonymitet, att deras identitet inte finns nedtecknad så att den kan kopplas 

till respektive transkribering och även att allt material endast kommer att användas inom 

uppsatsens ramar och inte i några kommersiella syften (God forskningssed 2011:67). 

Respondenterna förfrågades om samtycke till ljudupptagning av intervjuerna och erbjöds även 

återkoppling innan inlämningstillfället för att kunna ge synpunkter. Vi har förhållit oss till 

vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed. Därför betonades kraven på informerat 

samtycke, risk- och vinstbedömning och att vetenskapens och samhällets intresse inte fick 

väga tyngre än skyddet av individens välbefinnande och säkerhet. 

Resultat och analys 

Bolånemarknaden 

Bolånemarknaden är för närvarande ett hett diskuterat ämne då frågan om långsiktig finansiell 

stabilitet ligger i en mängd olika institutioners intresse. Många andra branscher är även mer 

eller mindre beroende av denna marknad såsom exempelvis byggbranschen. 

Bolånemarknaden har historiskt sett genomgått stora förändringsfaser som påverkat samhället 

på olika sätt. Mer om den historiska utvecklingen finns att läsa i Riksbankens rapport ”Från 

ax till limpa” (Från ax till limpa 2014:50-). 
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     Den gemensamma nämnaren för bolånemarknadens alla organisationer är konsumenten 

och dennes finansiella kapacitet samt betalningsförmåga. Konsumenten är den som 

bestämmer sig för ett objekt av intresse och ansöker därefter om ett lån vid något av 

bankinstituten. Banken utvärderar därefter objekten och avgör om priset kan matcha 

tillgången i relation till kundens betalningsförmåga. I denna fråga om utvärdering av objekten 

skiljer sig SBAB från Handelsbanken Stadshypotek och SEB, eftersom att SBAB är en 

distansaktör och därför inte har samma möjligheter. När banken sedan har värderat objektet så 

gör man en kreditbedömning av kunden. Detta går till på så sätt att banken stresstestar 

konsumentens ekonomi. SEB räknar exempelvis med att konsumenten ska klara av att betala 

en ränta på sju procent (intervju SEB, s.6). Informationen om konsumenten som banken har 

att tillgå är dels inkomst av tjänst och en form av utvärdering av individens karaktär som 

banken kan göra genom att träffas öga mot öga. Denna information kompletterar banken 

därefter med upplysningar från konsumentverket om olika schablonvärden på hur övriga 

utgifter ser ut för det genomsnittliga hushållet. Om alla uppgifter är tillfredsställande beviljas 

därefter kunden ett lån och kan köpa sin nya bostad. Löptiden på dessa bolån uppgår inte 

sällan till långt längre tidspann än konsumentens uppskattade genomsnittliga livslängd. 

     När avtal om lånet har skrivits måste banken säkerställa en finansiering till detta. Banken 

äger det vill säga inte tillräckligt kapital för att betala kunden av egen kraft. Endast en del av 

de tillgångar banken har tillgodo genom andra kunders inlåning finansierar bostadslånet. 

Banken måste därför emittera dels så kallade säkerställda obligationer och dels finansiera en 

del av utlåningen genom så kallad icke-säkerställd finansiering. De säkerställda 

obligationerna är en typ av värdepapper som ger en viss avkastning i form av ränta. 

Ränteersättningen på dessa obligationer varierar dels beroende på förväntad risk genom 

utlåningen och dels beroende på förtroendet för banken i sin helhet. Detta förtroende för 

bankerna varierar över tid och man har sett att efter den senaste finanskrisen vill investerare 

ha större avkastning på obligationerna, och detta förklarar differensen mellan bankernas 

utlåningsräntor och Riksbankens reporänta (Från ax till limpa 2014:45). De säkerställda 

obligationerna anses vara mycket säkra investeringar och förvärvas ofta av mycket stora 

finansiella institut såsom försäkringsbolag och pensionsfonder men också även av 

konkurrerande banker. Löptiden på säkerställda obligationer är i genomsnitt knappt fyra år. 

Detta innebär att Banken endast, vid alla tidpunkter, har säkrat finansieringen i en bråkdel av 

löptiden på lånet i sin helhet och detta är både Riksbanken och Finansinspektionen skarpt 

kritiska till. Bankerna å sin sida ser dock inte några problem i detta eftersom att de anser sig 

ha säkrad finansiering på betydligt längre löptider genom säkerställda obligationer kombinerat 
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med olika former av ränte-swappar. Hur man ser på detta varierar mellan institutionerna men 

om man, enligt Riksbanken, ser på hela systemet så täcker inte finansieringen hela 

bostadslånets löptid vilket vår respondent på Riksbanken tydliggör genom följande citat: 

“Och tänker man då att man ser det som vi gör, hela systemet aggregerat så är det alltså ett 

långt bolån som till viss del finansieras väldigt, väldigt kort.” (intervju Riksbanken, s.5) 

Fem konstituerande element 

I denna del av uppsatsen presenteras respektive element som Brunsson och Ahrne anser 

konstituerar en beslutad ordning (Ahrne, Brunsson 2010:2). Under respektive rubrik knyter vi 

an till vårt insamlade empiriska material för att därefter analysera hur aktörerna använder de 

olika maktbegreppen i relation till det aktuella organisationselementet (Bachrach, Morton 

1963:632). Analysen syftar till att öka kunskapen om utifrån vilka förutsättningar och med 

vilka medel aktörerna försöker påverka beslut om reglering, hur de strävar efter att vinna 

inflytande och auktoritet inom samordningen kring beslut.  

Medlemskap 

Bolånemarknaden är vid sidan av de statliga organisationerna förbehållen de organisationer 

som av staten erhållit tillstånd att bedriva finansiell verksamhet. Det enda medlemskapet som 

staten inte har beslutat om är Bankföreningen som startades av bankerna själva med syftet att 

skapa en branschförening (swedishbankers.se). Även om bankföreningen startades på 

bankernas eget initiativ så har organisationen accepterats och därigenom formellt integrerats 

på marknaden av staten. Bankföreningen är således en metaorganisation som samordnar 

bankerna i gemensamma frågor för att sedan föra en samlad talan gentemot staten (intervju 

Bankföreningen, s.4, 6), (Ahrne, Brunsson 2010:12). Syftet med detta är att vinna slagkraft i 

den samordning som föregår de faktiska besluten. Vår respondent förklarar att detta rent 

praktiskt låter sig göras genom att de använder sig av experter på exempelvis skattefrågor, 

redovisningsfrågor och kapitaltäckningskrav. Den samlade kunskapen är menad att väga tungt 

(intervju Bankföreningen, s.5). Ett av Bankföreningens mål är att informera om hur ny 

reglering kommer att påverka samhällsekonomin. Ovan nämnda empiri torde vara en av 

anledningarna till att Finansinspektionen ofta är måna om att föra en dialog med 

Bankföreningen. Detta då ett regleringsbeslut som inte belysts från många olika vinklar 

riskerar att bli ogenomtänkt. Vår respondent hos Bankföreningen förklarar saken på följande 

sätt: ”Och då blir det oftast bättre för alla parter, det behöver ju inte innebära att dem är 
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släpphänta i sin reglering, det kan ju mycket väl… att de ställer kraven på ett mycket bättre 

sätt” (intervju Bankföreningen, s.6). 

Angelägenheten i att inte ställa ogenomtänkta krav förklaras också av att aktörerna värnar sitt 

inflytande och sin auktoritet. Om beslutet som fattas skulle vara negativt för ekonomin som 

helhet skulle den regelskapande aktörens inflytande och auktoritet kunna minska (Bachrach, 

Morton 1963:640). 

     Bland marknadens medlemmar finns gränsöverskridande individuella relationer. Dessa 

bottnar i att rörligheten bland personal kan sägas vara relativt hög. En av våra respondenter på 

Finansinspektionen förklarar detta: ” …väldigt många som jobbar här har ju ofta tidigare 

arbetat på bank, eller kanske på riksbanken eller finansdepartementet eller riksgälden så att. 

Det här är ju ett ganska litet land och folk som arbetar med de här frågorna, det är ju en 

hyfsat begränsad krets människor.” (intervju Finansinspektionen, s.10). Denna rörlighet 

innebär förmodligen en större mängd informella individuella relationer än vad som hade 

förekommit annars. 

     Även om befintliga medlemmar kan sägas vara väl etablerade så skulle medlemskapet, 

teoretiskt sett, kunna upphävas av staten vid alltför regelvidriga överträdelser. Denna mer 

extrema åtgärd är dock på många sätt orimlig då befintliga aktörer redan är så pass integrerade 

på marknaden och då åtgärden förmodligen skulle orsaka mer skada än nytta på kort sikt. I 

själva verket fungerar det ekonomiska systemet snarare tvärtom då staten inte vill riskera att 

banker går i konkurs. Riksbanken har blivit ålagda denna uppgift att se till att bevara ett sunt 

bankväsende och rädda banker i tider av ekonomiska kriser. Vår respondent, på Riksbanken, 

förklarar saken på följande sätt: ”Sen har vi då finansiell stabilitet som är att vi ska främja ett 

säkert och effektivt betalningsväsende står det/.../ Vi ska både vara den här som, om det 

smäller, att vi lånar ut pengar till bankerna, ”lender of last resort” funktionen då. Men sen 

har vi även en, en förebyggande roll också att vi ska analysera och titta på vissa risker som 

kan uppstå då om det skulle bli ett problem.” (intervju Riksbanken, s.1).       

Regler 

Bolånemarknaden är relativt kraftigt reglerad, både banker och statliga institutioner har en rad 

regler och lagar att förhålla sig till. Den huvudsakliga regelskaparen på marknaden är 

Finansinspektionen då denna myndighet besitter makten att kunna föreslå, utveckla och 

implementera nya regleringar som andra institutioner enligt svensk lag måste förhålla sig till. 

Men trots att Finansinspektionen har den slutgiltiga makten att ta beslut om regleringar så 

förekommer det ändå en slags samordning då regleringar skall utformas. I praktiken innebär 
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detta att Finansinspektionen ofta väljer att ta del av andra aktörers synpunkter innan de inför 

en reglering som är menad att tillrättalägga ett iakttaget problem. Detta genom att 

Finansinspektionen hör sig för bland de andra aktörerna om synpunkter på det aktuella 

regleringsförslaget. Antingen genom att skicka ut förslaget på remiss, genom informell dialog 

eller via samtal på återkommande formella träffar (intervju Bankföreningen, s.6), (intervju 

Finansinspektionen, s.10-11). Marknadens övriga aktörer kan på detta sätt förmedla sina 

synpunkter på förslaget och återkomma med dessa till Finansinspektionen som därefter 

överväger ytterligare. Den huvudsakliga länken mellan Finansinspektionen och bankerna i 

denna samordning är bankföreningen som i sammanhanget fungerar som remissinstans. Vår 

respondent på SEB förtydligar detta i följande citat: ”Det är olika i olika frågor, alltså som, 

när Finansinspektionen utfärdar nya regelverk eller förslag till lag, lag, ny lagstiftning i 

konsumentkreditlagarna exempelvis då är ju bankföreningen remissinstans. Och som 

medlemmar i bankföreningen så får vi ju då vara med och påverka det remissvaret som 

bankföreningen lämnar.” (intervju SEB, s.3). En viktig anledning till att Finansinspektionen 

skickar förslag på remiss är att myndigheten även har ett ansvar för att bankerna, efter 

införandet av ny reglering, fortfarande ska vara konkurrenskraftiga globalt sett. 

     Vid betraktande av samordningen kring beslut blir det tydligt att de regelskapande 

institutionerna, via sin formella makt att skapa regler, har en möjlighet att utöva makt och 

tvång gentemot de andra aktörerna om deras inflytande och auktoritet inte skulle räcka. 

Empirin visar emellertid att detta endast sker i undantagsfall, då det vanligaste förfarandet 

verkar vara att aktörerna tillsammans utformar beslut om reglering (Bachrach, Morton 

1963:636). 

     Sammanfattningsvis pekar empirin på att de regelskapande institutionerna sällan behöver 

utöva makt och tvång när de i samarbete med andra aktörer skall utforma ny reglering 

(intervju Bankföreningen, s.5). 

     Även om Finansinspektionen är den mest uppenbara regelskaparen så är det också viktigt 

att beakta Riksbankens roll i sammanhanget. Riksbanken har mandat att sätta styrräntan och 

arbetar med ett inflationsmål utifrån vilket de sätter styrräntan till den nivå som de anser vara 

passande. Räntebeslutet kan betraktas som en form av reglering som påverkar marknadens 

aktörer då räntebeslutet, beroende på dess karaktär, stimulerar ekonomin på olika sätt. 

     Konsensus av detta är således att den rena formella auktoritära rättigheten att skapa regler 

på marknaden genererar en skev bild av hur regelskapandet egentligen ter sig. Istället för att 

bara skapa regler oberoende av vad andra aktörer har för åsikter så är Finansinspektionen 

istället centrum för den samordning där andra aktörer bjuds in för att försöka påverka. Detta 
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visar på ett förhållande mellan aktörer som styrker vårt tidigare antagande om att aktörer inte 

handlar oberoende av tidigare relationer vilket neoklassisk teori vill göra gällande. Eftersom 

att andra aktörer bjuds in att uttrycka sina åsikter rörande nya regleringar så kan man 

förmodligen också anta att regleringarna faktiskt mer eller mindre påverkas av andra 

ekonomiska intressen än bara statliga myndigheters. Att regleringen faktiskt i någon mån 

påverkas är själva tanken med samordningen då detta, i genomsnitt, skapar det bästa beslutet 

för alla parter. Samordningen fungerar som en återkommande spelplan för aktörerna där olika 

aktörers inflytande kan variera mellan olika omgångar av regleringsutveckling beroende på 

tidigare samordningsutfall (Bachrach, Morton 1963:637). Detta skapar också möjligheter för 

aktörer att utveckla strategier för att kunna påverka så mycket som möjligt. Hur detta förhåller 

sig som det gör återkommer vi till i det senare avsnittet om sanktioner.   

Övervakare 

Finansinspektionen har i egenskap av marknadens tillsynsmyndighet det huvudsakliga 

ansvaret för att övervaka marknaden och dess aktörer. Syftet är att kontrollera marknadens 

aktörer så att de ej begår regelöverträdelser. För att kunna hantera uppgiften har 

Finansinspektionen rätt att när som helst begära ut material från en viss aktör. Detta för att 

kunna avgöra huruvida berörda aktörer begått regelöverträdelser eller ej. Vår respondent på 

Finansinspektionen förklarar institutionens roll i sammanhanget: ”Om man ser det rent 

verksamhetsmässigt har vi ju dels en roll i att övervaka banker och deras risker över lag, om 

de tar stora kreditrisker. Så det är en roll vi har kan man säga. Sen har vi samtidigt en annan 

roll som fokuserar på kunderna. Konsumentskydd på de finansiella marknaderna. Var 

gränsen går mellan vår verksamhet på detta område och konsumentverkets skyddande roll är 

lite luddig. ” (intervju finansinspektionen, s.2). 

     Finansinspektionen skall värna den finansiella stabiliteten och lägger därför stor vikt vid 

att bevaka bankernas risknivåer som är förknippade med krediter: ”Sen kan man också säga 

att vi på senare tid fått fundera mer och mer på stora risker, på systemnivå, man kan kalla det 

makrotillsyn eller systemriskanalys.” (intervju Finansinspektionen, s.2). 

Att Finansinspektionen fyller en viktig roll på marknaden framgår tydligt. Vår respondent på 

SBAB förklarar Finansinspektionens roll i följande citat: ”Finansinspektionen ska ju ändå se 

till att vi sköter oss och gör det vi ska.” (intervju SBAB, s.10). 

     Finansinspektionens ovan nämnda rätt att begära in material tjänar även som underlag för 

analys av det rådande marknadsläget. De slutsatser som kan förvärvas genom analyserna kan 

sedan komma att ligga till grund för ny reglering. En av respondenterna på 
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Finansinspektionen förklarar detta i följande citat: ”...regelgivning en viktigt del, vi skapar ju 

ganska mycket regler. Finansinspektionen är ju en myndighet, vi kan ju förstås inte bara hitta 

på regler.” (intervju Finansinspektionen, s.3). Respondenten förklarar att de behöver ett visst 

lagrum för att kunna agera, att skapa ny reglering: ”...om vi inte tycker det så kan ju vi säga 

till regeringen att vi ser ett problem men saknar rättsliga möjligheter att göra någonting åt 

detta i dagsläget men vi vill ha de möjligheterna.” (Intervju Finansinspektionen, s.3). 

     Finansinspektionen är emellertid inte de enda som har rätt att begära ut information. Även 

Riksbanken arbetar på det sättet. De vill precis som Finansinspektionen skapa analysunderlag, 

en uppdaterad bild av enskilda aktörer och marknaden som helhet. Detta för att kunna hantera 

de ansvarsområden som Riksbanken är ålagda att sköta. Våra respondenter på Riksbanken 

beskriver arbetsgången på följande sätt: ”…vi har ju inte noll verktyg, utan det vi gör som är 

ganska viktigt, det är att vi skriver, vi har, egentligen har vi all information, och har vi inte 

det så kan vi kräva in från bankerna. Det har vi rätt till. Vi kan kräva all information vi vill ha 

och då kan vi göra analyser och skriva om det och säga dem här riskerna finns och vi kan 

påverka investerare, ratingbolag, bankerna själva och så vidare. Men sen så kan vi jobba, vi 

har ett faktiskt verktyg, vi har liksom ett kassakrav. Vi kan kräva att bankerna deponerar 

pengar hos oss.” (Intervju Riksbanken, s.6). 

     Begreppet övervakare inbjuder även in till en vidare tolkning av detsamma där fler aktörer 

än de beslutade statliga övervakarna ingår. Genom våra empiriska data har vi kunnat 

konstatera att information rent strategiskt är mycket värdefull för alla marknadens aktörer. 

Precis som för de statliga övervakarna kan informationen sägas utgöra ett verktyg även för de 

privata aktörerna. Ett verktyg för att kunna påverka andra aktörer och värna egna intressen. 

När man reflekterar över begreppet ur detta perspektiv så kan alla aktörer mer eller mindre 

anses vara övervakare av marknaden. Att respektive aktör ständigt strävar efter aktuell 

information om övriga aktörers förehavanden visade sig tydligt under våra intervjuer. 

Respondenten på Stadshypotek visar på detta då hen resonerar kring de andra bankernas 

utlåningsrutiner: ”...medan vi då tickar på… med ungefär vår marknadsandel över tiden hela 

tiden så ser man några månader, det är SEB, och sen har Nordea, de har kört hårt i år. Dem 

har behövt få in bättre kvalitet på sin bolånestock och kanske vill ha en viss typ av kunder och 

då hårdkör ju dom.” (intervju SHB Stadshypotek, s.4). Citatet visar att respondenten har en 

väldigt god bild över konkurrenternas förehavanden och detaljerad information om respektive 

konkurrents bolånestock. 

     Alla aktörer har tillgång till ett ständigt informationsflöde genom både formella och 

informella kontakter med de andra aktörerna. Empirin pekar på att de olika förekommande 
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relationstyperna bidrar till olika kontaktytor som möjliggör informationsflödet och underlättar 

den samordning som uppstår då förslag till ny reglering skickas runt på remiss. Att tät och 

tydlig kommunikation med andra aktörer är viktigt visade sig under våra intervjuer, 

Finansinspektionen: ”…det är ju väldigt mycket utbyte. Och så framföralt för de som sitter 

och övervakar, som, till exempel. Vi har ju folk som sitter och tittar på de fyra storbankerna 

som är, alltså som jobbar väldigt nära. Inte nära, men direkt mot dem i princip. Och de har ju 

kontakter där väl, och känner personer inne på banken /.../ Man får en förståelse för varandra 

och en ganska vettig dialog.” (intervju Finansinspektionen, s.11). 

Riksbanken: ”… vi jobbat mycket, mycket mer med att träffa alla aktörer och diskutera. Om 

vi har någonting som vi vill rekommendera då brukar vi diskutera det här och få en syn på 

marknaden om vad vi liksom har funderat över då…när vi släpper finansiella 

stabilitetsrapporten så träffar vi alla storbanker och diskuterar både hur de kommer ut i olika 

stresstester med även om det är en rekommendation vi har så kan man också diskutera den, 

inte i detalj, för vi säger ju inte allt vi vill gå ut och rekommendera men i alla fall diskutera 

med bankerna innan om det är något de tycker, om de har något bra argument… 

motargument, är det här dåligt? Då måste man ju ta in det och fundera över det” (Intervju 

Riksbanken, s.10-11). 

     Ovan nämnda empiri visar på att alla aktörer lägger stor vikt vid att övervaka marknaden 

och dess aktörer. Vår slutsats vad gäller övervakning är att aktörerna lägger stor vikt vid att ha 

en uppdaterad och detaljerad bild över marknaden som helhet och varje aktör för sig. 

Bakgrunden till detta är enligt vår uppfattning att det underlättar det strategiska spelet då 

aktörer framför sina synpunkter gällande beslut om reglering. Marknadens aktörer är alltså 

tvungna att ha uppdaterade analyser för att erkännas som auktoritära i samordningen med 

andra aktörer. Detta dels för att kunna ge konstruktiv kritik och dels för att själva förstå hur 

förslaget till reglering påverkar den egna organisationen och marknaden som helhet.  

Sanktioner 

Det ramverk av regler som marknaden utgörs av på olika plan implicerar olika påföljder av 

överträdelser. Finansinspektionen är den aktör som har de nödvändiga verktygen för att kunna 

utfärda handfasta sanktioner. Med det menat att de kan driva rättsprocesser mot aktörer som 

de anser brutit mot gällande regelverk. Finansinspektionen försöker justera sanktionerna för 

regelöverträdelse på sådant sätt att just regelöverträdelse får mer kännbara följder än de som 

kommer av att följa den nya regleringen (Bachrach, Morton 1963:636). Resonemanget 

konfirmeras av en respondent på finansinspektionen: ” jo men det där är ju ett problem, 
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eller… problem… men det beror ju på hur man ser det. Men det är väl nånting som har 

diskuterats i alla fall, om man skulle ha, och jag tror att det pågick en process om det här och 

då har det diskuterats en del om det här om man skulle höja det beloppet, maxbeloppet. Just 

för att vi har, det är inte tillräckligt kännbart för de absolut största bankerna.” (intervju 

Finansinspektionen, s.8). Sanktionerna syftar till att få en annan aktör till att foga sig efter 

sanktionerarens vilja. Om det lyckas så kommer de utfärdade sanktionerna tjäna som en 

symbol för aktörens makt vilket kan avskräcka andra från att trotsa dennes vilja. 

Maktdemonstrationer kan dock verka i motsatt riktning av vad som var tänkt, exempelvis om 

vitesbeloppet är för lågt. En sanktionerad aktör kan då uppfatta det som bättre att ta straffet 

för att inte lyda. Om det händer rubbas maktbalansen som ett resultat av att sanktionerna inte 

fått avsedd effekt (Bachrach, Morton 1963:636). För att säkerställa regelefterlevnad har 

Finansinspektionen en glidande straffskala till sin hjälp. En av våra två respondenter på 

Finansinspektionen förklarar det på följande sätt: ”Sen har ju vi en möjlighet att sanktionera 

banker som bryter mot alla möjliga typer av regler. Skalan är anmärkning, varning, 

återkallelse av tillstånd. Men för det sistnämnda skall överträdelsen vara av extremt allvarlig 

karaktär.” (intervju Finansinspektionen, s.6). Till detta förklarar respondenten att de alltid gör 

beslutet publikt: ”FI går ju alltid ut och så står det på vår hemsida, det är ju en goodwill 

skada som följer med det där. Det ser ju inte så bra ut ifall man får en varning från oss.” 

(intervju Finansinspektionen, s.6). Den bakomliggande anledningen till att göra besluten om 

sanktioner publika kan tolkas som ett sätt att befästa sin roll som sanktionerare på marknaden, 

det vill säga att visa andra aktörer att man är handlingskraftig. Ytterligare en form av verktyg 

för att kunna befästa och demonstrera sin makt i sammanhanget uppstod då 

Finansinspektionen tilldelades rätten att bättre kunna komma åt huvudsakligt ansvariga 

individer: ”…och numera kan vi även, den har aldrig använts, det är en ganska ny möjlighet 

att ge oss på fysiska personer, VD och styrelse. Att ge dem personligen böter.”(intervju 

Finansinspektionen, s.7).  

     Trots att Finansinspektionen har en dominerande ställning vad gäller sanktioner så 

försöker även andra aktörer att utfärda sanktioner. Dessa sanktioner verkar emellertid på ett 

indirekt sätt via offentliga uttalanden där en aktör kritiserar en annan i hopp om att stärka sin 

auktoritet och vinna inflytande. För aktörer som Riksbanken och Bankföreningen är detta en 

viktig möjlighet. 

     Vår respondent på Bankföreningen förklarar att deras strategi, som ovan nämnt, går ut på 

att använda sig av experter på exempelvis skattefrågor, redovisningsfrågor och 

kapitaltäckningskrav vilkas kunskap är menad att väga tungt (intervju Bankföreningen, s.5). I 
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sammanhanget sanktioner synliggörs, även om det enligt den definition av makt vi valt att 

använda möjligtvis inte är glasklart, ett försök att utöva makt och genom den ett försök till att 

utfärda en sanktion. Ett exempel: ett av Bankföreningens mål är att informera om hur ny 

reglering kommer att påverka samhällsekonomin och för att kunna göra detta använder de sig 

av experter. Det är därför möjligt att se Bankföreningens kommentarer, om de är negativa, 

som ett slags hot. Hotet gör gällande att Bankföreningen som vill påskina att de verkligen kan 

marknaden, och vet hur deras medlemmar fungerar, starkt avråder från reglering. De varnar 

alltså för att regleringen kan vara negativ för samhällsekonomin. Om regleringen sedan blir 

verklighet kan man se de eventuella negativa aspekterna av densamma som en indirekt 

sanktion som Bankföreningen varnade för (Bachrach, Morton 1963:636). Samma logik gäller 

för Riksbankens offentliga uttalanden och just detta torde vara en av anledningarna till att 

Finansinspektionen ofta är mån om att föra en dialog med övriga aktörer. 

Hierarki 

De statliga institutionerna har av staten blivit tilldelade olika ansvarsområden på marknaden 

att värna över. Detta har skapat en tydlig formell hierarkisk ordning. Denna hierarkiska 

ordning kan man skönja genom att studera marknaden rent övergripande och våra empiriska 

data har stärkt den ytterligare. Den kanske mest tydliga åtgärden var att tilldela 

Finansinspektionen rätten att reglera marknaden men även beslutet om att ge Riksbanken 

ansvaret för att sätta styrräntan kan ses som en åtgärd i en strävan efter att befästa olika 

positioner inom marknadens hierarkiska ordning. Tydligt är att staten inte förlitar sig på rena 

självsanerande marknadskrafter utan anser att reglering är av vikt för marknadens 

självbevarande (Aspers 2011:5, 9). De olika roller i hierarkin som Finansinspektionen och 

Riksbanken innehar är helt oberoende av varandra och det är därför svårt att finna någon 

hierarkisk skillnad dem emellan. Finansinspektionens och Riksbankens gemensamma 

nämnare är staten som avgör den formella hierarkiska ansvarsfördelningen. Den påtagliga 

skillnad som ändå existerar mellan dessa båda aktörer är vilka verktyg som finns att tillgå då 

man anser sig behöva åtgärda något som man uppfattar som ett problem på marknaden. 

Verktygen i sig skiljer sig enormt i fråga om förutsättningar att påverka marknaden och dess 

aktörer. Både Finansinspektionen och Riksbanken har möjlighet att sanktionera vissa andra 

aktörer men staten har tilldelat Finansinspektionen en betydligt tydligare legitimitet än vad 

man tilldelat Riksbanken.    

     Skapandet av Bankföreningen kan ses som ett aktivt försök att rubba den hierarkiska 

ordningen på marknaden. Om bankerna har hjälp av en organisation som ensam för deras 
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gemensamma talan torde deras intressen få större genomslagskraft än om de skulle framföra 

dessa på egen hand. Detta är en viktig insikt som ligger i linje med Bachrach och Mortons 

tankar. Deras teori gör gällande att en aktör kan påverka beslutsprocessen helt utan 

tvångsmedel och formell makt, vilket bankernas organisering är ett bra exempel på, då det är 

tydligt att deras tonvikt ligger på inflytande och auktoritet (Bachrach, Morton 1963:640). Vår 

respondent på Stadshypotek förklarar att samordning bankerna emellan är av yttersta vikt för 

att säkerställa gemensamma intressen: “...lika mycket som vi är stora konkurrenter, lite olika 

grad på olika marknader och så, så är vi också i ett samarbete i ramen för bankföreningen. 

Det är ju både och. Vi äger ju UC ihop, vi diskuterar ju andra lösningar tillsammans vi har ju 

hela bolånedirektivet som kom och som förenar bankerna i en mängd gemensamma frågor. Så 

att vi behöver ju förhålla oss schysst till varandra. Sen är vi ju i affären stora konkurrenter, 

men väldigt olika affärsmodell, men.” (intervju Stadshypoket, s.8). 

     Den formella hierarkiska strukturen av marknaden är väldigt tydlig. Det som dock inte är 

lika tydligt är att man vid analys också kan skönja en slags informell hierarkisk struktur. Med 

detta menar vi att skapandet av Bankföreningen, som ovan nämnt, är ett försök till att utmana 

den informella hierarkiska strukturen. Detta då den informella hierarkin till skillnad från den 

formella är av en mer föränderlig karaktär där inflytande och auktoritet utgör de nödvändiga 

resurserna för att nå en auktoritär ställning. I vilken utsträckning bankföreningen faktiskt kan 

påverka de andra aktörerna är förmodligen olika, beroende på frågans karaktär. Men klart 

tycks det däremot vara att Bankföreningen, som den metaorganisation de är, kan åtnjuta mer 

inflytande och auktoritet än vad enskilda banker kunnat göra. Sammanfattningsvis är den 

formella hierarkiska strukturen inte möjlig att förändra då svensk lag befäster den. Det som 

däremot verkar vara föränderligt är den ovan nämnda informella hierarkiska strukturen. Det 

tycks också vara inom denna som alla studerade aktörer lägger stor vikt vid att vinna 

auktoritet och inflytande.  

Diskussion och slutsats 

Syftet med uppsatsen var att öka kunskapen om hur olika ekonomiska intressen på olika sätt 

ges och tar möjligheten att påverka beslut som rör bolånemarknaden och i förlängningen 

enskilda konsumenter, hushåll och företag. 
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     För att uppfylla syftet har vi undersökt de olika aktörernas förutsättningar och möjligheter 

till att utöva påverkan på beslut. Det tycks vara så att det finns två dimensioner av den 

hierarkiska ordningen på marknaden. Den första är av officiell och icke ifrågasatt karaktär, en 

ordning som är beslutad av staten och befäst i lag. Den andra ordningen framträdde vid analys 

av det empiriska materialet och är av en mer föränderlig informell karaktär.  

Medel och förutsättningar för att kunna påverka 

Sett ur perspektivet av marknadens formella organisation så har aktörerna helt skilda 

möjligheter att påverka beslut. Finansinspektionen och Riksbanken står högst upp och har 

bankerna och bankföreningen under sig. I resultat och analysdelen visade vår empiri dock att 

den formella strukturen är av underordnad betydelse när det kommer till att förstå hur beslut 

gällande marknadens regler fattas. Det finns en ständigt pågående samordning mellan 

aktörerna. En samordning kring beslut där varje aktör utvecklat egna sätt för att vinna tyngd i 

samtalet kring reglering. Det tycks vara så att oavsett vilka organisationselement varje aktör 

har möjlighet att bruka så verkar de viktigaste maktbegreppen vara inflytande och auktoritet. 

Dessa är beroende av tidigare samordning då en aktör som under tidigare samordning fått 

gehör för sin syn på det aktuella beslutets utformning vinner inflytande och mer auktoritet 

inför nästa samordning. 

     När vi analyserade det empiriska materialet, och den informella ordningen gradvis blev allt 

mer framträdande, tydliggjordes också de olika ekonomiska intressenas påverkan på beslut. 

Vi menar att den informella ordningen närmast kan beskrivas som en arena där det verkliga 

maktspelet mellan aktörer försiggår. En informell arena där olika aktörer kan försöka utöva 

inflytande över andra aktörer i syfte att påverka beslut till sin fördel. Aktörerna verkar således 

vara fullt medvetna om att den formella strukturen knappast är möjlig att rubba och att större 

vinster kan göras på den informella arenan då inflytande och auktoritet utgör de viktigaste 

medlen för påverkan där. Denna slutsats exemplifieras av Bankföreningens och Riksbankens 

indirekta sanktionsmetoder som syftar till att öka den egna organisationens inflytande och 

auktoritet. 

     Vi anser att samordningen på ett positivt sätt bidrar till att nya regleringar blir väl belysta 

innan dessa presenteras och implementeras. Men vår observerade informella arena bjuder 

ändå in till reflektioner som mynnar ut i en viss problematisering av densamma. I ett 

extremfall där exempelvis Bankföreningen erhåller maximalt inflytande inom den informella 

hierarkiska strukturen, på grund av tidigare indirekta sanktioner, riskerar förslagen om ny 
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reglering bli för färgade av ekonomiska vinstintressen. Detsamma kan gälla i det motsatta 

fallet där Finansinspektionen agerar för auktoritärt och inte samtalar med övriga aktörer i 

samma utsträckning. Att den informella strukturen skulle te sig på något av dessa sätt på 

grund av vinster i inflytande som en följd av tidigare indirekta sanktioner ser vi dock som 

orimligt. Även om Bankföreningen säger sig använda sina experter så betyder detta 

nödvändigtvis inte att dessa är mer sakkunniga än motsvarigheten på exempelvis 

Finansinspektionen. Rörligheten bland personal på bolånemarknaden förhindrar även detta då 

individer ofta har arbetat för ”konkurrerande” organisationer tidigare. Dessa tidigare 

individuella relationer till organisationer kan tänkas fungera som trösklar för hur mycket 

inflytande eller tvång man till slut väljer att använda inom en samordning eftersom att man 

redan har ett sedan tidigare etablerat förhållningssätt gentemot varandra.   

Transparens 

Vi anser att vi i arbetet med den här uppsatsen har bidragit med mer transparens. Detta genom 

en ökad kunskap om hur samordningen kring utformning av nya regleringar på marknaden går 

till samt ökad kunskap om hur de olika aktörerna försöker påverka nya regleringar till sin 

egen fördel. Den identifierade inofficiella hierarkiska strukturen problematiserar 

beslutsfattandet på bolånemarknaden och synliggör den inofficiella arenan för beslutsfattande. 

En struktur där aktörer försöker framstå som auktoritära och utöva inflytande för att i största 

möjliga mån påverka förslag om ny reglering till sin fördel. Med den inofficiella arenan 

synliggjord och de medel som används för att utöva påverkan där identifierade kommer även 

insikten om att olika ekonomiska intressen kan ha färgat de färdiga besluten som fattas av 

Finansinspektionen. 

     Vår förhoppning är att vår teoretiska kombination och studiens empiriska, bidrag i form av 

ett blottläggande av en informell hierarkisk struktur, ska inspirera andra forskare till liknande 

studier av andra marknader eller enskilda organisationer. 
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Bilagor 

Intervjuguide  

Anpassas för respektive organisation  

1. En kortare övergripande redogörelse för organisationens verksamhet. 

2. Hur ser organisationen på det rådande läget på bostadsmarknaden? 

2.1 Vad är organisationens roll i sammanhanget?  

2.2 Lägger organisationen vikt vid rådande omständigheter på bolånemarknaden och 

andra aktörers förehavanden? Hur resonerar organisationen kring detta? Vilka 

faktorer kan tänkas påverka beslut? 

3.  Hur ser förhållandet mellan bolånemarknadens aktörer ut? 

3.1 Finns det konstellationer av aktörer som samverkar med varandra, eller mot andra 

aktörer eller grupper? 

3.2 Specifikt, vad är organisationens roll i detta ”nätverk”? Aktör oberoende av andra? 

3.3 Hur anser organisationen att kommunikationen inom detta ”nätverk” fungerar?  

3.4 Är det möjligt att få aktörer att verka samfällt?  

Följdfrågor kan tillkomma i mån av tid.  

Mvh, 

Erik Bakken 

Lars Fränstam 

 


