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Sammanfattning 
 
Titel:  Bankers kreditbedömning av hushåll; En empirisk studie av 

bankernas hantering av kreditbedömning 
 

Seminariedatum: Januari, 2009 
 
Kurs: Kandidatuppsats, Företagsekonomi. 15 Högskolepoäng (HP) eller 

15 ECTS-credits 
 
Huvudämne: Finansiering 
 
Författare:   Carina Linder, Therese Norrbelius 
 
Handledare:   Darush Yazdanfar 
 
Nyckelord:   Kreditbedömning, Bolån, Risk Management, Bank, Hushåll, 
  Sverige 
 
Syfte:  Syftet är att undersöka bankernas tillvägagångssätt när de lämnar 

krediter till en kund, vilka skillnader och likheter finns mellan de 
olika bankerna och på vilket sätt använder de sig av riskhantering 
vid kreditbedömning av hushåll?   

 
Metod:  För insamling av det empiriska materialet har vi använt en 
  kvalitativ metod, i form av intervjuer med bankchefer. Det 
  empiriska materialet analyserade vi främst utifrån teoretiskt 
  material kring risker och riskmanagement, konkurrens och 
  relationer.  

 
Slutsats:  Riskbedömningen hos de olika bankerna görs i stora drag likartat, 

men det finns skillnader i bankernas hantering när det kommer till 
handläggarens frihet och hur de personliga relationerna spelar in. 
Vi kan se att riskhantering sker till stor del reaktivt, bankerna är 
passiva i förändring av riskhantering och behåller rutinerna så 
länge som möjligt. Undersökningen visar även att bolånen inte 
längre är den starka konkurrensfaktorn den tidigare varit för 
bankerna.
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Abstract 
 
Title:  Swedish banks credit risk assessment regarding household loans; a 

qualitative study  
 
Seminar date:  January, 2009 
 
Course:  Bachelor Theses, Business Economics, 15 University Credit Points 

(15 ACTS) 
 
Major:   Financing 
 
Authors:   Carina Linder, Therese Norrbelius 
 
Advisor:   Darush Yazdanfar 
 
Keywords:  Credits, Mortgage, Risk Management, Banking, Households, 

Sweden. 
 
Purpose:  The purpose is to compare Swedish banks risk management 

process regarding mortgage loans.  
 
Methodology:  For the collection of the empirical evidence, we used a qualitative  

method, based of interviews with bank executives. We analyzed 
the empirical evidence on the basis of theoretical material based 
mostly on different risks, risk management processes, competition, 
and personal relations. 

 
Conclusions:  Risk management of the various banks is broadly similar, but there 

are some important differences in banks' management such as the 
administrators’ latitude and the banks perception of personal 
relationships. The paper also discovers a reactive risk 
management, banks are passive in the change of management, and 
keep their routines as long as possible. Finally, the investigation 
shows that mortgage is no longer as important in competition 
between banks, as it used to be. 
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1  Inledning 

I det första kapitlet ger vi läsaren en inblick i ämnet och presenterar bakgrunden vilken 

fångat vårt intresse. Kapitlet leder oss in på vår problemformulering och syftet med studien 

och i slutet presenteras dispositionen av uppsatsen. 

 

 

1.1  Kreditförluster och finansiella kriser 

Bankerna spelar en central roll i ekonomin genom deras kredit och likviditetsfunktion, men de 

har samtidigt en känslig finansstruktur, tillgångarna består många gånger av delvis riskfyllda 

långa lån medan skulderna ofta består av kortare lån.1  

Stora utlåningar innebär stora risker och det största och viktigaste hotet mot banker i världen 

är kreditrisken, vilken kan utgöra en stor kostnad för skattebetalarna, och i många fall också 

har gjort det. Mellan åren 1980 till 1995 led tre fjärdedelar av de 181 medlemmarna av 

International Monetary Fund (IMF) av allvarliga bankproblem där massiva kreditförluster var 

en viktig faktor i princip alla av fallen. I sviterna efter den asiatiska bankkrisen har priset för 

att hjälpa utsatta banker i bl.a. Sydostasien i många fall inneburit kostnader motsvarande 

uppemot 10 – 20 procent av respektive lands BNP. Kreditförluster är även ett stort problem i 

övriga världen, i Frankrike har dåliga kreditbeslut i Crédit Lyonnais kostat franska 

skattebetalare enorma summor, och situationen har sett likadan för banker i bl.a. Japan och 

USA under 80 och 90-talet, som ett resultat av dåliga lån.2   

 

Även de svenska bankernas historia har varit turbulent. I slutet av 80-talet uppstod stora kriser 

i det svenska banksystemet. Problemet uppstod eftersom kreditefterfrågan var större än 
                                                
1Calem, Paul  S och LaCour-Little, Michael, “Risk-based capital requirements for mortgage loans”, Journal of 
Banking & Finance 28, 2004, Sid. 647–672. 
2Herring, Richard J, “Credit Risk and Financial Instability”, Oxford Review of Economic Policy, Vil 15, Nr 3, 
1999, Sid. 63-71 
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utbudet hos bankerna vilket ledde till att bara de mest kreditvärdiga fick låna pengar. När 

regleringarna gradvis släpptes saknade bankerna helt enkelt kunskaper för att hantera de nya 

och svårbedömda riskerna, den höga inflationen gjorde även riskbedömningen svårare. Staten 

tvingades ta några radikala beslut för att ändra valutasituationen eftersom det var nödvändigt 

att försöka stabilisera inflationen, och under samma period ändrades skattesystemet och flera 

ekonomiska bidrag många var beroende av försvann. En stor del av den finansiella krisens 

uppkomst berodde på fastighetskrisen, över 60 % av bankernas kreditförluster under krisen 

orsakades av just fastighetsutlåningen. Det var högkonjunktur i landet och fastighetspriserna 

hade under perioden stigit drastiskt. Bankerna var oförmögna att se prisutvecklingen som en 

spekulationsbubbla och när fastigheterna sjönk i värde försvann säkerheten för lånet.  

Brister fanns även vid kreditgivningen generellt eftersom stora krediter gavs till nya kunder 

och nya geografiska områden. Den så kallade kyrktornsprincipen, att krediter främst bör ges 

till kunder bosatta och aktiva i närområdet, följdes inte alls vilket gjorde att kontrollen 

förlorades över kunderna och det utlånade kapitalet.3  

Rent historiskt har finanskriserna många gånger föregåtts av stora utlåningar av dåliga 

krediter. En finanskris förutsätter inte stora utlåningar, och stora utlåningar leder inte till en 

finanskris, men fenomenet har en påtaglig korrelation4. 

1.2  Dagens Situation; den Amerikanska finanskrisen  

Dagens läge visar att svårigheterna med att handhålla krediter är ihållande. I dagens läge har 

en lång tids kreditexpansion skett med tillväxt av finansiella tillgångar p.g.a. att läget både i 

USA och övriga världen har bestått av låga räntor, stabil inflation och god tillväxt. Låga 

räntor ökar viljan att investera och leder till ökad skuldsättning vilket gjort att priserna på bl.a. 

fastighetsmarknaden ökat radikalt vilket i sin tur gett utrymme till ännu högre skuldsättning 

osv. En del i spiralen är att både banker och bolåneinstitut har fått högre konkurrens och 

därmed lättat på sina kreditvillkor och bl.a. sänkt räntorna för att vinna marknadsandelar.5  

Bakgrunden till dagens finanskris 2008 är att amerikanska finansinstitut under en lång period 

bedrivit en offensiv utlåning till betalningssvaga hushåll i form av sub-primelån. Dessa 

krediter har sedan sålts vidare till investerare världen över Konkurrensen mellan 

                                                
3Ekonomisk debatt, Nr 1, Årg. 26, 1998, Sid. 26 
4Ibid. Sid. 63-71 
5Heikensten, Lars. Riskhantering och den Finansiella Stabiliteten. 2004-02-17  



 

 3 

bolåneinstituten ökade och marginalerna sänktes i form av räntor och krav på säkerhet. När 

sedan den amerikanska centralbanken höjde styrräntan blev det svårt för många att betala 

eftersom ungefär hälften av lånen löpte med rörlig ränta.6  

Problemet var i första hand amerikanskt men eftersom krediterna sedan sålts vidare och 

investerarna grovt underskattat risken, har en global kris skapats. En orolighet hos bankerna 

gjorde att försiktighet intogs och bankernas förutsättningar att låna av varandra försämrades 

samtidigt som marknadsräntorna steg kraftigt. Sub-primekrisen i USA har växt till en global 

förtroende- och likviditetskris och speglar vilken dominoeffekt utlåningen kan ha på resten av 

världen.7 Vi ska komma ihåg att den amerikanska finanskrisen har sina speciella element, och 

situationen är ny men den har många liknande drag med andra kriser världen sett tidigare, 

med t.ex. alltför generös kreditutlåning och dåliga krediter. 

1.3  Hushållens Krediter och Kreditbedömning 

Att hantera kreditrisken har alltså rent historiskt sett varit fyllt av problem, och svårigheterna 

finns kvar. Banker i Europa har fått större konkurrens från andra aktörer, vilket dels resulterar 

i att de traditionella långivande bankerna lättare beviljar lån och sänker kraven, eller att 

personer med större kreditrisk får lån hos annan institution och därmed sänker  kvaliteten 

krediterna8. Själva kreditbedömningen har blivit en alltmer komplicerad uppgift och nya 

verktyg för kreditbedömning utvecklas hela tiden för att mäta, övervaka och urskilja bra 

lånekunder från dåliga.   

Under de senaste åren har räntorna varit låga och tillväxten hög i de flesta av EU:s länder, 

samtidigt har priserna på bostäder ökat kraftigt. Hushållen har blivit alltmer viktiga kunder för 

bankerna, idag är ca 60 % av bankernas totala utlåning till hushållen. Under samma tid har 

bolånestocken nästan fördubblats. Den totala summan utestående lån bankerna har till bolån 

har sedan 1991 växt med uppskattningsvis 8 % per år.9 Möjligheten att äga sin bostad har över 

hela Europa förverkligats genom lån som kreditinstitutioner beviljat privatpersoner och 

hushållens största månatliga utgift, är amorteringarna på bolån. Det finansiella kontraktet ger 

husägare lån i olika former, ibland med en återbetalningstid under en lång period. 

                                                
6Finansiell Stabilitet 2007:1. Riksbanken, 2007-05-24 
7Nyberg, Lars. Finanskrisen. Riksbanken, 2008-10-15  
8Herring, R, 1999, Sid. 63-71 
9Calem, LaCour-Little, 2004, Sid. 647–672 
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Bolånekontraktens utseende varierar, men de flesta påverkas mer eller mindre av faktorer som  

arbetsmarknaden, fastighetsmarknaden, finansiella marknaden och det sociala systemet. Rent 

generellt överstiger priset på ett hus rejält, hushållets årliga inkomster. Amorteringarna och 

räntekostnaderna är ofta hushållets största månatliga utgift. Detta innebär att den nuvarande 

situationen för hushållen är ofta baserad på hur den framtida situationen ser ut, huruvida 

hushållen kan betala tillbaka lånet eller inte.10 

 

En undersökning från 1996 visar antal hushåll inom EU vilka rapporterades ha problem med 

att betala sina amorteringar;  

 
Tabell 1: Andel av hushåll som uppger problem med att betala sina amorteringar. (1996) 
 
LAND: PROCENT AV HUSHÅLL SOM UPPGER 
 AMORTERINGSPROBLEM: 
___________________________________________ 
 
Austria  1.1 
Belgium  4.9 
Denmark  1.2 
Finland  13.6 
France  2.9 
Germany  1.3 
Greece  27.1 
Italy  8.5 
Netherlands 0.6 
Portugal  3.2 
Spain  7.1 
UK  6.2 
___________________________________________ 
Reijo & Juntto, 2002.11 
 

1996 uppgav 27 % av de grekiska hushållen att de hade problem med att betala tillbaka lånen 

och samma siffra i Finland var 13 %. Nederländerna däremot har en betydligt lägre siffra; 0,6 

%. Vi är medvetna om att alla länder har olika system, rörande både fastighetsmarknader, 

kreditmarknader, arbetsmarknader osv. och att många faktorer spelar in på dessa siffror. Det 

intressanta är dock att det finns ett dokumenterat problem. Tyvärr har vi inte ännu hittat en 

säker siffra för hur situationen ser ut i Sverige. Enstaka problem för hushåll med återbetalning 

av amorteringar ger inga större konsekvenser för samhället. Det är när ett större antal 

                                                
10Dolin, John och Horsewood, Nick,  “Repayment Risk and European Home Owners: The Interplay of Housing 
Markets, Labour Markets Financial Markets and Social Security Systems”, Housing Studies, University of 
Birmingham, Vol. 19, No. 3, 2004, Sid. 433–446 
11Ibid 
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låntagare inte kan betala tillbaka sina lån det kan leda till att hela systemet blir ansträngt. 

Konsekvenserna är då inte begränsade till låntagare och långivare, utan gällen även för hela 

de finansiella och sociala systemen12.   

Rent historiskt har just bolånen och lånen till privatpersoner oftast inte varit källan till 

kreditproblem för bankerna men en allt större utlåning i kombination med inte lika 

proportionella ökningar i inkomster kan leda till problem. När konjunkturen går ned finns 

anledning till att titta över utlåningen. En allt högre andel i förlorade krediter kan innebära ett 

behov av att strama åt kriterierna vid utlåning13.  

1.4  Problemformulering 

Risker är återkommande problem i många banker och låneinstitut, och berör hela världens 

banker. De svenska bankerna genomled en omfattande kris under 1990 talet och idag härleds 

finanskrisen i USA från dåliga krediter. Till detta finns det indikationer vilka pekar på att 

hushållen har problem med amorteringarna, det handlar om lån de redan från början kanske 

beviljats på alltför generösa grunder. Vår problemformulering ställer frågorna; Hur gör 

bankerna för att bedöma huruvida en kund är kreditvärdig eller inte, och hur kan det skilja sig 

mellan olika banker? 

1.5  Syfte 

Inledningen leder oss till formuleringen av vårt syfte: att undersöka bankernas 

tillvägagångssätt när de lämnar krediter till en kund, vilka skillnader och likheter finns mellan 

de olika bankerna och på vilket sätt använder de sig av riskhantering vid kreditbedömning av 

hushåll?  

                                                
12Dolin, och Horsewood, 2004, Sid. 433–446 
13Diaz-Serrano,  Luis, “Income Volatility and Residential Mortgage Delinquency: Evidence from 12 EU 
countries”, National University of Ireland, 2004, Sid 2-10. 
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1.6  Disposition 

Kapitel 2 Metod 

 I kapitlet berättar vi hur undersökningen har genomförts, vilka 

 ställningstaganden vi gjort och varför samt vilken kvalitet undersökningen 

 har genom validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel 3  Teori 

 Kapitel 3 innehåller vår teoretiska referensram med tidigare forskning om 

 kreditbedömning, finansiella bubblor osv. 

 

Kapitel 4  Empiri 

 I det fjärde kapitlet presenteras materialet vi samlat in under fallstudierna. 

 

Kapitel 5 Analys 

 Här analyseras vi resultaten och jämför de olika företagen med varandra,

 teori ställs mot empiri och vi finner likheter och skillnader. 

 

Kapitel 6  Slutdiskussion 

 I det sista kapitlet besvarar vi vårt syfte och drar slutsatser. Eventuella 

 förslag till vidare forskning ges. 
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2  Metod 

I metodkapitlet redogör vi för tillvägagångssättet vi använt oss av vid undersökningen. Vi har 

använt oss av en kvalitativ metod med få undersökningsenheter för att få detaljerad 

information från varje respondent och genomfört fallstudier i form av intervjuer av 

kreditansvariga hos de olika bankerna. 

 

2.1  Tillvägagångssätt 

Eftersom studien är av beskrivande karaktär och slutprodukten är deskriptiv använde vi oss av 

en kvalitativ metod genom att utföra tre fallstudier. Detta gör att studien blir mer utvecklande 

eftersom vi som forskare för in vår egen erfarenhet och förståelse i studien14.  

Det finns dock brister i den kvalitativa metoden vilka är viktiga att påpeka och vi är medvetna 

om. Det är svårt att dra generella slutsatser, vi vet inte hur väl våra respondenter representerar 

den stora massan eftersom vi inte kan göra en total undersökning av samtliga analysenheter.  

Vår strävan med fallstudierna är att hitta den teoretiska mättnad vilken omskrivs i 

metodböcker, vilket i praktiken kan tyckas vara omöjlig. Vi försöker ändå samla in så mycket 

relevant information som möjligt på ett meningsfullt sätt. Fallstudierna motiveras med att vi 

vill komma nära våra objekt för att finna eventuella avvikelser. Den är en lämplig metod vid 

utvärdering av exempelvis program och ger information rörande policyfrågor, som i vårt fall 

hanteringen av kreditbedömning.15 Vi har använt oss av både primär och sekundär data vilket 

gett oss både vetenskaplig information från tidigare studier och förstahandskällor. 

 

Sekundärdatan i form av vetenskapliga tidskrifter och litteratur vilken användes i inledningen 

och den teoretiska ramen baseras på modern forskning (från 90-talet och framåt). Vi har 

studerat litteraturen för att utveckla vår teori om risk management, kreditbedömning, 
                                                
14Merriam, S.B, Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur: Lund, 1994, Sid. 26-29 
15Ibid. Sid. 46 
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finanskriser och få förståelse för olika modeller vilka mäter kreditvärdighet. Vi har i huvudsak 

använt oss av Mittuniversitetets bibliotek där vi sökt litteratur i bibliotekskatalogen MIMA 

och vetenskapligt material i form av artiklar i diverse olika databaser t.ex. JSTOR och Oxford 

Journals. 

Vi utförde sedan tre fallstudier med djupintervjuer på en och en halv timme, för att komma 

nära undersökningsobjektet. Huvudsyftet med en djupgående intervju är att lära sig se världen 

med intervjupersonens ögon och fördelen är att det ger möjligheten att utveckla både frågor 

och svar för att undvika eventuella missuppfattningar. Att göra djupintervjuer gav oss även 

möjligheten att ställa följdfrågor för att fördjupa intervjun ytterligare och vilket hjälper oss att 

levandegöra studien.16 

2.2  Urval och Respondenter 

Det finns två grundläggande typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Vi 

har använt oss av den senare. Vi vill nå de centralt placerade källorna vilket urvalsprincipen 

bygger på. Det var även viktigt att använda oss av källor med mycket erfarenhet inom 

området och gärna verkat inom banken en längre tid, därför har vi intervjuat kreditansvariga 

på respektive bankkontor. För att få en personlig kontakt gjordes djupintervjuer med dessa 

personer vilka för oss var främlingar. Eftersom generalisering inte är något direkt mål för 

kvalitativ forskning utan vi önskar upptäcka, förstå och få insikt om ämnet gjordes urvalen 

med syfte att få ut och lära sig så mycket som möjligt. Urvalet för denna uppsats är 

verksamma banker i området där det finns tre storbanker och några enstaka mindre banker. 

För att finna ett eventuellt avvikande beteende valde vi två stora och en mindre bank för att se 

om skillnader fanns vid själva kreditbedömningen. Hade det funnits flera banker i Sverige, 

och framförallt i Jämtland, hade vi kunnat göra en kvantitativ undersökning och jämfört flera 

olika parametrar för att se samband. Detta kan vara en diskussion för framtida forskning i 

området. Vi kontaktade bankerna via mail och blev därefter hänvisade till den chef banken 

ansåg vara mest lämplig att svara. För att kritiskt kunna granska bankerna har vi valt att låta 

banker och personer vara anonyma i studien. Vilka respondenterna är, och vilken bank de 

tillhör har ingen betydelse i forskningens syfte. En läsare kan i vissa fall ändå lista ut vilka 

                                                
16Ely, M. m.fl. (1993).Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken. Studentlitteratur: Lund. Sid. 66 
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banker det handlar om, därför vill vi tillägga att anonymitet inte var viktigt för 

respondenterna.  

2.3  Intervjumetodik 

Vi önskade få en djupare förståelse för området, hur kreditbedömningen sker och hur 

processen går till, därför använde vi oss av ca 40 frågor med olika djup, vilka delades in i fyra 

kategorier, se Appendix 1. De första frågorna är inledande uppvärmningsfrågor, allmänt om 

arbetsplatsen och banker överlag. Därefter frågor gällande sammanfattning av 

kreditbedömningen och hur låneprocessen går till. Frågorna utvecklades sedan till mer 

ingående frågor angående andra kriterier för krediter, kundrelationer och konkurrens. 

Avslutningsvis fick respondenterna själva säga något om processen. Alla intervjuer skedde på 

respondenternas arbetsplats.  

 

Intervjun innehöll följande fyra områden: 
 

1. Grundfrågor 
2. Kreditbedömning 
3. Arbetsgång 
4. Finanskriser,  bostadsmarknaden och konkurrens. 

 

Vi gjorde ingen pilotundersökning, anledningen till detta är att vi inte hade några 

försökspersoner att prata med. Vi hade alltså ingen möjlighet att ställa provfrågor innan 

intervjuerna, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi hela tiden förde en dialog med 

respondenterna för att minska sannolikheten för missuppfattningar gällande 

frågeformuleringarna. Respondenterna gavs heller ingen möjlighet att titta på frågorna innan 

intervjun, eftersom vi var intresserade av den första reaktionen. 

En intervju kan göras på många olika sätt, den kan vara helt öppen, där en vid fråga ställs och 

respondenten får utveckla sina tankar kring helt fritt. Men den kan även vara helt strukturerad 

likt enkäter, där frågorna ställs med fasta svarsalternativ.17 Vår intervjuteknik ligger 

någonstans i mitten, vi har ett visst antal frågor respondenterna skall besvara, detta för att vi 

vill ha en viss struktur i intervjun och för att lättare kunna jämföra svaren. Men vi vill 

fortfarande ge respondenten möjlighet att fritt tala kring ämnet.  

                                                
17Lantz, Annika, Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund, 1998, Sid. 20. 
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Samtalen kunde dock vid tillfällen leda in på andra delar av forskningsområdet men vi 

använde oss av en guide för att behålla ungefär samma kronologiska ordning för att 

säkerställa att alla respondenter fick möjlighet att svara på alla frågor med lika förutsättningar.  

Frågornas karaktär ser likadana ut för alla respondenter med undantag för en fråga vilken 

riktade sig till de två banker som har en telefonbank. Av naturliga skäl kunde inte den frågan 

besvaras av en av respondenterna och vi anser inte heller att det påverkat studien negativt. Vi 

använde oss inte av några tekniska hjälpmedel, då respondenterna avböjde detta.  

Vår analys baseras på svaren på intervjuerna vilket tillsammans med koppling till teorin och 

tidigare forskning diskuteras och analyseras.  

2.4  Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att komma ihåg kritiken mot kvalitativa studier, först och främst är det svårt att 

få en hög reliabilitet då de verkande aktörer, både respondenter och intervjuare, speglar 

verkligheten utifrån hur de själva uppfattar den, och inte alltid den faktiska verkligheten18. I 

en kvalitativ forskning finns ingen möjlighet att komma fram till den absoluta sanningen om 

verkligheten eftersom det kan finnas mer än en, möjligen flera beskrivningar av denna. Våra 

respondenter bestående av anställda inom företag kan dessutom ha en uppfattning om 

verksamheten vilken skiljer sig från omvärldens. 

Validiteten visar giltigheten på studien, dvs. stämmer resultatet överens med verkligheten och 

har vi mätt det vi avser att mäta19. Validiteten i en kvalitativ undersökning ifrågasätts bl.a. 

med argument som att undersökningen ligger mycket i forskarens händer och hur denne 

uppfattar situationen. Vi tycker det är viktigt att påpeka att vi, tack vare personliga intervjuer, 

har stor närhet till det vi studerar.  

Validiteten visar även hur pass generaliserbara resultaten i undersökningen är, vilket är ett 

dilemma för fallstudier eftersom urvalet ofta är begränsat. En studie kan fortfarande ha bra 

validitet utan att resultatet är generaliserbart 20. Hög validitet kräver att rätt frågor ställs till rätt 

person, vilket vi eftersträvat genom att välja insatta personer med ansvar för verksamheten 

                                                
18Merriam, S.B, 1994, Sid. 61 
19Holme Mfl, 1997, Sid. 177 
20Esaiasson, Peter, Gilliam, Mikael Mfl. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, Individ och Marknad, 
Norstedts Juridik, 2007, Kap: II, III. Sid. 181 
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som respondenter. Att använda primär data, dvs. förstahandskällor, istället för sekundär bidrar 

också till hög validitet.  

Vi är medvetna om att dessa tre fall inte nödvändigtvis är representativa för bankerna överlag, 

men likt vi tidigare nämnt är detta ett av de kvalitativa undersökningarnas stora dilemman 

som vi reflekterat över.  Eftersträvat i våra frågor är att nå kärnan i problemet. 

 

Reliabilitet handlar om vilken utsträckning ens studie kan upprepas och få samma resultat, 

dvs. hur tillförlitlig studien är. För att undersökningen ska kunna upprepas och ge samma 

resultat krävs att vi mäter på rätt sätt. Visar två olika undersökningar gjorda med samma 

metod lika resultat har de hög reliabilitet. Att en liknande oberoende mätning likt vår 

undersökning skulle ge samma resultat kan vi inte vara säkra på. Men reliabilitet i kvantitativa 

studier är inte det primära eftersom den syftar till att få bättre förståelse för vissa fenomen och 

faktorer.21  

 

De teoretiska begreppen vi undersöker måste ju omvandlas till operationella indikatorer, och 

detta kan alltid ifrågasättas. Mätningar av komplicerade och omtvistade företeelser som makt 

eller graden av demokrati kan vara svåra att operationalisera. Detta är ett problem vår 

undersökning också har. Vi vet inte huruvida vi mäter upplevda eller faktiska faktorer.22  I 

vårt fall blir frågorna fall för operationalisering, men det finns inget svar på vilken den bästa 

frågeformuleringen är. Vi strävar mot att frågorna inte ska kunna missuppfattas, och inom 

ramen av intervjuerna sker hela tiden ett samspel. Men vi är givetvis medvetna om att svaret 

ges beroende på hur frågan ställs.  

                                                
21Holme, Idar och Solvang, Bernt, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund 
Studentlitteratur, 1997, Kap II och III. 
22Esaiasson, Mfl. 2007, s 181 ff. 
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2.5  Arbetsgång för fallstudien 

I vår undersökning har vi strävat efter att följa en viss mall, och detta har gjorts enligt 

nedanstående figur.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Arbetsgång 

 

Efter att studerat tidigare forskning och existerande teorier kring kreditbedömning, har vi valt 

metod, samt olika fall. Efter att fallstudie genomförts har vi för att dra slutsatser analyserat 

resultaten gentemot varandra och den teoretiska bakgrunden. Slutrapporten skrivs i form av 

analys och slutdiskussion.  

Studera teori 

Gör tväranalys Jämför med teorin 

Välj fall Genomför fallstudie Skriv rapport 

Dra slutsatser Skriv slutrapport 
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3  Teoretiskt ramverk 

Det tredje kapitlet innehåller vår referensram. Det finns mycket forskning kring lån och 

egenskaper för låntagare för små och medelstora företag i litteraturen, och vi har till viss del 

använt oss av den forskningen som teoretisk bakgrund i uppsatsen En stor del av tillgänglig 

forskning är baserad på amerikanska lånesystem och hushåll, vilkas förutsättningar skiljer sig 

från den europeiska marknaden. Vi beskriver här riskerna banker utsätts för, teorier om 

kreditbedömning, beskriver fenomenet bubbla närmare samt berör tidigare forskning om 

personliga relationer och konkurrens i bankvärlden. 

 

3.1  Risk Management 

Risk Management är inget nytt, det pågår hos varje människa hela dagarna genom de beslut vi 

fattar för att överleva.  Den svenska definitionen lyder:  

 

”Risk Management är ett systematiskt sätt att i 

näringslivet skydda en verksamhets resurser och 

inkomstmöjligheter mot skaderisker så att verksamhetens 

resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker så att 

verksamhetens mål kan uppnås med ett minimum av 

störningar”23 

 

Syftet med Risk Management är förenklat att begränsa skador och förluster genom att avväga 

kostnaden för skyddet mot kostnaden för de eventuella skadorna och målsättningen är att öka 

medvetenheten kring riskerna inom företaget för att minska att förutsedda händelser inträffar.  

                                                
23Hamilton, Gustaf. (1996). Risk Management. Studentlittertur: Lund, Sid. 65 
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Riskbedömning brukar ske i form av en cykel 1) Identifiering av riskerna 2) Fastställande av 

riskerna och framtagande av plan 3) Genomförande av planen 4) Återkoppling och 

uppföljning 24. Det är vid arbete med riskreducering viktigt att kunskaperna och 

tillvägagångssätten integreras hos hela företaget och att arbetet hela tiden återkopplas. 

Analyser bör fortlöpande göras för att hålla riskerna kartlagda och vara ekonomiskt 

försvarbara samt inte minst visa på ekonomisk trygghet i företaget, gentemot kunder och 

allmänheten i övrigt.25 

När finanskrisen ebbat ut i början av 90-talet började kunskaperna inom riskhantering 

utvecklas och med hjälp av IT-utvecklingen har nya och effektivare finansiella instrument 

uppkommit och en modernare variant av riskhantering tagit form26.   

3.1.1  Risker inom Bankverksamheten 

Bankernas Risk Management består dels av att bedöma vilka de ska låna ut pengar till 

eftersom det primära är att kunderna måste kunna betala tillbaka lånet. Vi listar här de största 

riskerna för bankens verksamhet.  

 

o Marknadsrisken är beroende av konjunktursvängningar, räntor och tillgången på 

kapital. För att skapa och behålla ett stabilt läge är det viktigt att utbud och efterfrågan 

balanserar upp varandra. Banken behöver både sparande och lånande kunder för att 

balansera. En del av risken är den som skapas på bostadsmarknaden eftersom en stor 

del av bankernas utlåning går till fastigheter, därför är bankerna mycket beroende av 

bostadspriserna.  

 

o Kreditrisken är bankernas största eftersom verksamheten till störst del utgörs av 

utlåning till privatpersoner och företag. Risken är att banken vid utlåning inte får 

tillbaka sina pengar utan gör en kreditförlust, det gäller därför att skilja kreditvärdiga 

kunder från övriga. För att reducera riskerna uppstår en riskkostnad vilken betalas i 

form av en slags riskpremie vilken i bankens fall är en procentuell ränta som läggs till 

på återbetalningen.  

                                                
24Williams, CA, Smith, ML, Young, PC, “Risk management and Insurance”, McGraw-Hill International 
Editions: Singapore, 1998, Sid. 63 
25Hamilton, 1996,  Sid. 142-144 
26Heikensten, Lars, Riksbanken. 2004-02-17 
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o Ränterisk är risken för att marknadsvärdet på bankens tillgångar förändras när 

marknadsräntan varierar. Det kan även vara att räntenettot försämras genom att 

räntebindningstiden är olika för tillgångar och skulder. 

 

o Politisk risk är när en förändring i den politiska miljön sker och leder till försämring. I 

länder med stabil ekonomi och politik kan det vara snabba beslut angående t.ex. 

indragna bidrag eller ändrade skatter. Ett exempel är när staten i början av 90-talet lade 

om skattesystemen för att stabilisera den ekonomiska situationen.27 

 

Risk indelas i ren och spekulativ risk. Ren risk är en ensidig risk och innebär att det bara finns 

risk för förlust, inte för vinst. Den är alltid, vid inträffande negativ. Spekulativ risk är tvåsidig 

och det finns chans för både vinst och förlust, den kan alltså vara både negativ eller positiv.  

Det traditionella sättet att hantera risk innebär att risken hanteras i efterhand, inga 

förebyggande åtgärder vidtas utan problemet tas omhand efter händelsen inträffat. Det 

modernare synsättet som kallas risk management innebär att risken hanteras i förhand genom 

samordning och förebyggande av riskerna. På så sätt får företagen bättre kontroll över 

riskerna de utsätts för och lättare kan reducera eller undvika dem.28   

För att räkna ut risken multipliceras sannolikheten av att något inträffar med det förväntade 

värdet av den inträffade händelsen. Resultatet av kombinationen kan för den riskvillige vara 

attraktivt, men kan göra att en riskhatare inte törs satsa något alls. För denne kan det då vara 

aktuellt att diversifiera risken genom att skaffa sig en portfölj med olika sorters investeringar. 

Diversifiering gör att risken går att reducera till viss mån, men den går aldrig att ta bort helt 

eftersom den systematiska risken drabbar alla på marknaden och inte är påverkbar. Med Risk 

Management kan den osystematiska risken framgångsrikt reduceras. 29 

 

                                                
27Hamilton, 1996, Sid. 15ff  
28Rejda, George E, Principles of Risk Manegement and Insurance, Pearson International Edition, USA, 2008 
29Williams, CA, Smith, ML, Young, PC, 1998 Sid. 1-9 
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3.2  Kreditbedömning 

Krediten har viktig roll i dagens moderna ekonomi, hushåll och företagare behöver krediter 

för att kunna investera, producera och konsumera. Krediterna erhålls på kreditmarknaden där 

bankerna är ett stort finansiellt institut där kapital lånas och lånas ut.30  

En kredit får bara beviljas ”om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda” 

och kreditgivaren bör göra en bedömning av kundens ekonomiska situation för att konstatera 

att det finns goda skäl att anta att kunden kommer fullgöra sina förpliktelser. Den vanligaste 

säkerheten är panträtt i fast egendom t.ex. att belåna en bostadsrätt.31 

 

Kreditbedömning består av två sorters risker, risken för och vid fallissemang. Risken för 

fallissemang är risken för att kredittagaren inte kommer att betala tillbaka lånet och att 

bedöma risken vid fallissemang innebär en bedömning av säkerhetens värde och hur det 

ändras under löptiden. Den risken sjunker normalt sett vid amorteringen av lånet om inget 

oförutsett sker på marknaden. 

 

Risken vid fallissemang fås genom att dela skillnaden mellan säkerheten och krediten med 

krediten. T.ex. krediten är på 100 000 och värdet på säkerheten 75 000, risken vid 

fallissemang är då 25 000 dvs. 25% (25000/100000=0,25). 

Risken för fallissemang grundar sig på värderingen av sannolikheten att lånet kommer att 

betalas tillbaka räknas även ut i procentsats. Låt säga att risken för att återbetalning inte sker 

är 2 % och risken vid fallissemang 25 % enligt ovan så bör kreditgivaren räkna in ett 

risktäckningskrav på 0,5 % (0,02*0,25=0,005) i sin utlåningsränta. Är risken för fallissemang 

låg, sätts kraven på kreditsäkerheten lägre. Ökar den måste kraven på säkerheten skärpas och 

risken vid fallissemang minskas. I praktiken är det svårt att uppskatta sannolikheten för de två 

riskerna, men det viktiga är att räntan måste täcka kreditrisken.32

                                                
30Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet, Lustus: Uppsala, 2006 Sid. 11 
31Ibid., Sid. 15-16 
32Tegin, Åke, Kredithandboken. Norstedts juridik: Falköping, 1993, Sid. 11-12 
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3.2.1  Räntor 

Ränta är egentligen priset på vad ett lån kostar och betalas av låntagaren och erhålls av 

utlånaren. Räntesatsen räknas ut i procent i förhållande till lånets storlek. Rörlig ränta är när 

räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntan eller index och fast ränta är när räntan är 

bestämd under en viss tid. Räntan styrs av centralbanken eftersom de har monopol på att ge ut 

likvida medel och kan ses som den som lånar ut pengar till samhället och därmed har rätten att 

bestämma räntan på dessa fordringar.33 

 

Konsumentkreditlagen säger att kredittagaren skall betala ränta efter en årlig räntesats vilken 

beräknas procentuellt på utestående kreditbelopp. Den gällande räntesatsen när krediten 

lämnas är angiven på första sidan. För kredit med rörlig ränta gäller att räntesatsen med 

omedelbar verkan får ändras i den utsträckning det motiveras av: kreditpolitiska beslut, 

ändrade upplåningskostnader för banken eller andra kostnadsförändringar banken inte 

skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Banken är skyldig att tillämpa ovanstående 

villkor även till kredittagarens förmån. Banken lämnar meddelande om ändrad räntesats för 

krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett särskilt meddelande till kredittagaren 

eller med annons i dagspressen. Sker underrättelse via annonsering skall meddelande om 

ändringen även lämnas när nästa avisering eller kontoutdrag sänds till kredittagaren.34 

3.2.2  Scoring 

Vid kreditbedömningen bör lånehandläggaren, för att ta det bästa beslutet, förstå varför 

kunden behöver låna, hur mycket han behöver, hur han ska betala tillbaka lånet, när han 

betalar tillbaka och hur stor sannolikheten är att han kommer att betala tillbaka lånet enligt 

överenskommelse. En amerikansk/engelsk undersökning visade att låntagaren var lämpligast 

                                                
33Holmberg, Karolina, Riksbankens styrning av de korta räntorna, Penning –och valutapolitik, Riksbanken, 
4/1996.  
34Lennander, G. 2006, Sid. 31 
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värderad när information från scoring system användes och sämst när bara generella uppgifter 

lämnades35.  

Scoring är en statistisk modell och hjälpmedel vilken visar sannolikheten att en beviljad kredit 

kommer att vara bra eller dålig. Ett antal variabler väger positiva egenskaper mot negativa för 

att ge en rättvis bild av den sökande. Variablerna läggs sedan samman på bästa möjliga sätt 

för att skapa ett enda avspeglande värde. Målet är att minimera lån som inte betalas tillbaka 

men även antalet felaktigt bedömda lån dvs. kreditvärdiga som på fel grunder nekats. 

Kunderna delas in i två kategorier, de som förväntas betala tillbaka sina lån och de som 

troligen inte kommer betala i tid eller inte alls.36  

Scoringen bygger på personnummer, civilstånd och folkbokföring även inkomst, skatt, 

fastighetsägaruppgifter med taxeringsvärde, gamla och nuvarande krediter, 

betalningsanmärkningar, tidigare frågor hos Upplysnings Centralen m.m. Dessa hämtas från 

olika register och samkörs i en dator utifrån en matematisk modell och leder sedan fram till en 

rekommendation om kunden bör godkännas som låntagare eller ej. Används scoret på rätt sätt 

ger det kreditgivaren möjlighet att maximera lönsamheten genom att risktagandet blir mer 

kontrollerat.37 Forskning från 1989 som nyligen vidareutvecklats visar dock att bankernas 

utlåningspolicy inte har något samband med risk minimering. Bankerna syftar istället till 

andra mål som avkastning på andra produkter och från flera olika håll, exempelvis att 

kombinera utlåning med försäkringar, så kallad produktpaketering.38 

3.2.3  UC Sverigekortet 

När en kreditbedömning görs tar banken alltid kontakt med Upplysnings Centralen (UC) för 

att få information om den sökande personen. UC Sverigekortet används för att prognostisera 

framtida kreditförluster och metoden har utvecklats sedan 30-talet då ett flertal tumregler 

skrevs ned för att skilja bra från dåliga betalare vilket blev grunden till dagens kreditmallar. I 

Sverige introducerades versionen av UC Sverigekortet 1992 och är idag ett etablerat sätt att 

utföra kreditbedömning på.  

                                                
35Maznevski, m.fl. “The Power to Borrow and Lending”. The Journal of the Operational Research Society, 
University of Virginia, Vol. 52, No. 9, Special Issue: Credit Scoring and Data Mining Sep, 2001, Sid. 1045-1056  
36Roszbach, Kasper. Bank lending policy, credit scoring and the survival of loans. Riksbanken 154, Nov 2003 
Sid. 22-23 
37UC Sverigekortet version 5, 2004-06-09 
38Roszbach, K, 2003. Sid. 22-23. 
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Kortet är uppdelat i två modeller, Bas och Fokus, där Bas värderar personer som inte har 

någon betalningsanmärkning eller skuld sedan tidigare och Fokus de som redan finns 

registrerade hos Kronofogden. Modellerna förutsäger sannolikheten att en person kommer att 

få en betalningsanmärkning eller skuld inom 12 månader och anger en prognos för framtida 

betalningsproblem mellan 0 och 100, där 100 innebär hög risk för återbetalningsproblem. De 

felkällor som kan uppstå vid kreditgivningen är antingen att bevilja en dålig kredittagare eller 

att avslå en bra. 

 

Valet av variabler föregås av hypotestester för avgörande om det föreligger samvariation med 

utfallsvariabeln dvs. bra eller dålig betalare. När variablerna valts ut grupperas de på nytt och 

genom bl.a. chi2-tester kan sedan gruppernas signifikans definieras dvs. om det observerade 

värdet avviker eller överensstämmer med ett troligt jämförelsevärde.  

Hänsyn tas inte till variablerna; kön, medborgarskap, sociala tillhörighet eller födelseland. 

Följande variabler används: 

 

o omfrågningar 

o ålder och inkomst 

o förmögenhet och fastighetsägande 

o civilstånd 

o information från UC:s kreditregister 

o inkomstuppgifter 

o information om fastighetsägande 

o information om befintliga kreditengagemang (gäller för kreditgivare som rapporterar 

in till UC:s kreditregister) 

 

Enligt tester visas kreditförmågan bäst genom kombinationen av de tre variablerna ålder, 

inkomst och omfrågningar. Har en person många frågor under en kort tidsperiod innebär det 

hög risk. Andra bevisade variabler är att innehav av förmögenhet eller ägande av fastighet är 

positivt eftersom det tycks minska risken för betalningsanmärkningar. Även personens 

civiltillstånd har inverkan, att vara gift påverkar positivt och skild negativt, analyser har visat 

att risken för betalningsproblem i det senare fallet är det dubbla.  

Bankerna kan genom att anpassa räntan efter risken bevilja fler kunder kredit eftersom 

marginalen dvs. räntan ökar för de kundgrupper där högre kreditförluster förväntas. Att 
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bevilja grupper med hög risk ökar intäkterna mer än för de med låg risk och ökar därmed 

lönsamheten i kreditgivningen vilket är av stor betydelse för verksamheten.39 

3.2.4  Basel II 

Basel II är ett internationellt regelverk för kapitaltäckning vars syfte är att säkerställa 

stabiliteten i det finansiella banksystemet. Regeln trädde i kraft 1 februari 2007 men 

implementeringen sker stegvis under en treårsperiod fram till 2009. Basel II ska hjälpa och 

visa hur banker och finansbolag ska beräkna sina kredit-, marknads- och operationella risker. 

Syftet är att gynna konkurrensen mellan bankerna och minska risken för nya finanskriser.  

De grundläggande kraven på kapitalkrav är att företaget ska ha en kapitalbas motsvarande 

minst den summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. För 

att räkna ut kravet för riskerna används antingen en schablonmetod eller något av 

Finansinspektionens särskilda metoder för mer exakt beräkning. Varför det finns olika 

metoder att välja mellan beror på att vissa inte kräver specifik bedömning.  

Regelverket säger att bankerna ska ha en tillfredsställande hantering, tillsyn och bedömning 

av risker och ska se till att dess risker inte påverkar verksamheten. Därför ska de använda 

metoder vilka gör det möjligt att värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och 

fördelning är nog att täcka nivån på de risker de kan bli utsatta för. Finansinspektionen ska 

granska och utvärdera att kraven uppfylls minst en gång per år, tillsynen kallas Samlad 

kapitalbedömning (SKB). Företagen är även skyldiga att offentliggöra information om sin 

kapitaltäckning och riskhantering.40 Vissa forskningar antyder dock att Basel II endast är ett 

måttligt framgångsrikt instrument när de matchades med de faktiskt inträffade förlusterna41.  

3.2.5  Transparens 

I takt med en ökad globalisering ökar behovet av transparens hela tiden. Desto mer integrerad 

världen blir, desto mer påverkas, och vill folk påverka, vad som tidigare var ”andra personers” 

affärer. Det finns många anledningar till att transparens leder till förbättringar; finns det insyn 

och transparens mellan de finansiella institutionerna kan det leda till att den finansiella 
                                                
39UC Sverigekortet version 5, 2004-06-09 
40Lind, Göran, Basel II – Nytt regelverk för bankkapital, Penning- och Valutapolitik, Riksbanken, 2/2005  
41Jacobsen, Tor, Lindé, Jesper och Roszbach, Kasper, Credit Risk versus Capital Requirements under Basel II. 
Sveriges Riksbank Working paper series Nr 162, April 2004 Sid. 19 
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marknaden ”mjuknar” då det med rätt verktyg går att hitta och rätta fel i finansiella 

institutioner, i dess beslutsfattande och arbetsgång. Transparens är även i en demokratisk 

mening positivt, då mindre ”eliter” får det svårare att sekretessbelägga och behålla enighet i 

sina beslut.42 

 

Det asiatiska bankproblemet under 90-talet, blev extra komplicerat då öppenheten inom 

banken och utelämnandet av information var bristande, vilket ledde till problem med att dels 

få en överblick på problemet och dels att finna lämpliga lösningar i tid. Banker regleras och 

skyddas många gånger av staten, istället för att bli lämnade åt de sparande och investerande 

kunderna i banker. Kapital åker in och ut, men riskerna är svåra att observera för utomstående. 

Var banken lika transparent som andra företag, skulle de riskfyllda bankerna inte kunna 

”infektera” de trygga bankerna43.  I den tredje delen av Basel II, slås det fast att bankerna 

måste öka sin insyn för att tillåta marknaden att få en bättre översyn på bankernas risktagande. 

Detta kan leda till att åtgärder görs i rätt tid.44 I denna uppsats talar vi främst om transparensen 

i en organisation. 

3.3  Personliga Relationer 

Bankernas kreditverksamhet kretsar till stor del av operativa och administrativa risker, men 

för att förstå den komplicerade strukturen som omger en banks verksamhet måste vi även ta 

hänsyn till andra faktorer t.ex. sociala betydelser och personliga relationer. Det finns en viktig 

relation mellan bank och kund att ta hänsyn till. Tidigare forskning har inte alls i samma mån 

behandlad detta ämne utan kunden och kundrelationen har länge stått i bakgrunden. På senare 

tid har detta dock ändrats i och med att mer uppmärksamhet från studier inom psykologi, 

organisation, management, genusvetenskap osv. gett forskning om kundrelationen. Denna 

utveckling förklaras bl.a. av en ökad industri av servicetjänster i utvecklade demokratier.45 

 

                                                
42Kaufmann, Daniel Vishwanath, Tara, “Toward Transparency: New Approaches and Their Application to 
Financial Markets”, The World Bank Research Observer, vol. 16, no. 1, 2001, Sid. 41-57 
43Morgan, Daniel P, “Rating Banks: Risk and Uncertainty in an Opaque Industry”,  Federal Reserve Bank of 
New York, FRB of New York Staff Report No. 105, May 2000. 
44Rochet, Jean Charles, “Rebalancing the three pillars of Basel II,” FRBNY Economic Policy Review, 
September 2004, Sid. 5-10 
45Cutcher, Leanne, Banking on the customer, “Customer Relations, Employment Relations,and Worker Identity 
in the Australian Retail Banking”, år 2006, Sid. 2-10 



 

 22 

Om vi diskuterar bankers förvandling mot mer serviceinriktad och konkurrensutsatt bransch 

är det intressant att titta på relationen mellan kunden och banken. En undersökning av Perrien, 

Filiatrault och Ricard, 1993; pekar på de snabba förändringarna i den finansiella världen, den 

alltmer tuffare konkurrensen, minskade krav för kreditgivning och teknologisk framväxt 

vilket har lett till att många banker mer betonar vikten av att upprätta och behålla kontakten 

med framför allt större klienter46. Tesen bygger på antagandet att banken ökar lönsamheten 

genom att maximera alla inkomster som fås från ett och samma förhållande, istället för att 

maximera lönsamheten från varje enskild produkt banken erbjuder.  

 

En långvarig relation mellan kund och bank är en riskreducerande strategi i form av 

ömsesidigt beroende. En annan undersökning visar att relationen mellan banken och kunden 

bottnar i ett antal olika dimensioner; Ömsesidigt förtroende, ömsesidig tillgänglighet, få 

konflikter, samarbete och dedikation mellan parterna47. Denna forskning bygger till stor del på 

strukturen i relationen mellan företag och banker men är intressant att titta på även från 

banken och hushållets perspektiv. Undersökningen tar fasta på vissa band existerande mellan 

banken och kunden och är av större betydelse än andra.  De sociala banden bestående av 

personliga preferenser och vänskapliga relationer är mycket viktiga i denna relation48. 

3.4  Finansiella bubblor och kriser 

Bubbla är ett ord vilket ofta används i litteratur och medier, vars betydelse allmänt uppfattas 

som; stora förväntningar på en tillgångs framtida värde, vilket leder till stora prisökningar på 

detta värde. Men sällan ser vi den exakta definitionen av ordet. Calem och Laour (2004) 

definierar en bubbla som “tillgångar som ex. aktier eller fastigheter vars marknadsvärde stort 

överstiger nuvärdet av det förväntade framtida betalningsflödet från tillgången” 49. Siegel 

                                                
46Perrien, Jean and Ricard, Line, "The Meaning of a Marketing Relationship - A Pilot Study", Industrial 
Marketing Management, 1995, Sid. 5-10 
47Proença, João, “The Substance of Business Banking Relationships” Faculty of Economics, University of Porto, 
2001, Kap 1,2.  
48Cutcher, 2006, Sid. 2-10 
49Hwang Smith, Margaret, “Bubble, Bubble, Where’s the Housing Bubble?” Department of Economics, Pomona 
College, År 2006, Sid. 1-5 
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2003), skriver, “Vi vet att priset av en tillgång är nuvärdet av alla framtida 

betalningsflöden”50 

 

Vi vill samtidigt notera att det finns förespråkare för tron om att bubblor inte alls kan existera, 

med argument att marknadspriset alltid är det korrekta priset. Vi bör dock komma ihåg att 

marknadspriser kan både sjunka och stiga kraftigt, utan att en bubbla påverkat. 

3.4.1  Fastighetsbubblor 

När vi talar om fastighetsbubblor i denna uppsats syftar vi på de olika barometrar som: 

 

o En snabb uppgång i huspriser. 

o En snabb ökning i huspris ratio index i jämförelse med hushållens inkomst ratio index. 

o Orealistiskt höga förväntningar på framtida ökning av fastighetspriser.  

 

En bostadsbubbla föregås ofta av att en fastighetsköpare som normalt skulle anse en fastighet 

vara alltför dyr, istället legitimerar köpet med antagandet om att husets värde kommer att öka 

betydligt i framtiden. Detta innebär att hushållen kanske inte sparar lika mycket de normalt 

skulle ha gjort, då de istället antar att det stigande fastighetsvärdet kommer att vara tillräckligt 

lönsamt. Vissa köpare kan resonera att om inte fastigheten köps idag, finns ingen möjlighet att 

köpa den i morgon heller, då priset stigit. Detta leder till en allmän tro att huspriser är 

osannolika att falla och att det därmed inte finns någon större risk involverad i husköp. 51 

3.4.2  Hushållens känslighet 

Den största tillgången i det vanliga hushållet är ofta bostaden, en relativt likvid tillgång men 

som kan ha ett osäkert värde. Ofta finansieras huset med bolån, vilket kan ha stora effekter på 

den risk hushållen utsätts för52. Bolånen är till stor del beroende av vilken inkomst hushållet 

har, Cocco och Campbell (2003) skriver om betydelsen av att titta på både inkomsten och den 

                                                
50Siegel, Jeremy J, “What Is an Asset Price Bubble?”, European Financial Management, vol 9, nr 1, 2003, Sid. 
11-24.  
51Case, Karl & Shiller, Robert, “Is There a Bubble in the Housing Market?” Brookings Papers on Economic 
Activity, 2:2003, Yale University. 
52Cocco, Joao F och Campbell, John Y, ”Households Risk Management and Optimal Mortgage Choice” The 
Quarterly Journal of Economics, 2003 vol:118 iss:4, Sid. 1449 
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involverade risken. Arbetsinkomsten är till stor del en avgörande tillgång för hushållen. Skulle 

marknaden vara perfekt i form av att inkomsten blir kapitaliserad och dess risk försäkrad, är 

det egentligen inget större problem i beslut vid beviljande av lån. Men i verkligheten är 

marknaden fylld med moral hazard problem, vilket diskuteras i nästkommande kapitel. 

3.4.3 Finansiella Kriser 

Vi kommer inte att fördjupa oss i definitioner av finansiella kriser, men vad som kan sägas är 

att de finansiella kriserna alla ser olika ut och kan definieras på olika sätt. Varje kris är unik 

och har sina egna element. Ett exempel på en definition är Mishkin som menar att en 

finansiell kris är avbrott i den finansiella marknaden p.g.a. moral hazard och adverse selection 

problem, och leder till att dem med största produktionsmöjligheterna inte kan få ut medel till 

detta. Detta leder till att produktionen sjunker kraftigt.53 Vissa teorier hävdar att finansiella 

kriser är associerade med bankpaniker, medan andra anser att finansiella kriser är en kraftig 

nedgång i rikedom, men att det inte är associerade med bankpaniker.54   

3.5  Asymmetrisk Information och Moral Hazard 

Den asymmetriska informationens teori ligger i antagandet om att vissa aktörer har bättre 

information än andra och i detta fall vet låntagaren mer om sin återbetalningsförmåga än 

långivaren. När ett lån ska beviljas ställs långivaren inför viktiga beslut, då risken för 

utlåningen ska kalkyleras. En låntagare kan däremot lättare förutspå situationen och därmed 

har asymmetrisk information skapas. Informationssymmetrin kan bli ett problem om 

låntagaren försöker dölja information för kreditgivaren t.ex. att syftet med lånet skulle vara 

något annat än vad det utger sig för. För att kunna kategoriska och göra en riskbedömning 

måste banken räkna fram en genomsnittsränta för alla eller vissa grupper vilken ska täcka upp 

för eventuella förluster för gruppen. När asymmetrisk informations finns kan detta leda till 

moral hazard vilket innebär att kunden efter ett lån beviljats kan bete sig på ett sätt banken 

inte kalkylerat med. Denna risk är svår att beräkna och kan leda till att utlåningen och riskerna 

                                                
53Mishkin, Frederic S, “Anatomy of a financial crisis”, Journal of Evolutionary Economics, Volume 2, Nr 2, 
Juni, 1992 
54Mishkin, Frederic S, “Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective”, Columbia 
Business School; National Bureau of Economic Research (NBER), 1991. 
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hamnar i obalans. Stiglitz och Weiss menar att den moral hazard asymmetrisk information kan 

leda till bidrar till att vissa får negativt avslag av lån medan andra beviljas, ur en population av 

helt identiska låntagare55. Moral hazard leder till dilemma för banker, vilka därför bör bilda en 

portfölj med många olika sorters låntagare för att diversifiera sig mot risken. 56 

3.5.1  Adverse Selection 

Vid en jämförelse mellan åldersgrupper tillhör befolkningen mellan 25 till 35, de som i 

relation till sin grupps storlek har mest bolån. Denna grupp tar ofta i samband med bolån 

andra blancolån vilket kan leda till överbelåning. Detta visar att de som har mest behov av lån, 

oftast inte är de optimala låntagarna för bankerna. Samtidigt kan inte banker endast ha äldre,  

mer kreditvärdiga och mindre riskbenägna kunder eftersom de är den grupp vilka troligen har 

minst behov av att låna. Utlåningen skulle då sjunka och bli mindre lönsam för bankerna. 

Detta kallas Adverse selection och är ett problem för institutioner som banker, dvs. att avgöra 

vilka kunder låneinstitutet bör satsa på. Att använda nyckeltal och flera sådana kan vara ett 

bra sätt vid utlåning av pengar till både privatpersoner och företag. Studier har visat att 

konkurser i företag kan utvisas ca 4 år innan konkursen är ett faktum, detta borde gälla för 

privatpersoner, därför bör utvärderingar görs kontinuerligt.57 

3.6  Konkurrens 

Svenskarna har länge litat på att våra banker är trygga och säkra och är det mest långsiktiga 

sättet att förvalta pengar på. Bankerna har därmed haft chansen att ta ut höga avgifter för sina 

tjänster utan att behöva lämna någon vidare avkastning tillbaka. När regleringarna under 80-

talet successivt försvann hårdnade konkurrensen på marknaden, utländska banker tilläts 

etablera sig i Sverige och under bara några år ökade antalet banker stort. I slutet av 2007 fanns 

126 banker i Sverige och storbankerna konkurrerar nu både med nischbanker, 

kreditmarknadsföretag och inlåningsföretag.58 

                                                
55Stiglitz, Joseph E, Weiss, Andrew, ”Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, The American 
Economic Review, Vol. 71, Nr 3, Sid. 393 -410. 
56Besanko, D Thakor AV, “Competitive equilibrium in the credit market under asymmetric information,”  
Journal of Economic Theory, 1987, Sid. 1-16. 
57Finansinspektionen, Stabilitetstillsyn, Lönsamhet, kapitaltäckning och risker i företagen under tillsyn , 2005 
58Svenska Bankföreningen informerar, nr 5 2008-11-05 
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Det är viktigt för bankerna att fokusera på att behålla de egna kunderna.  Det finns argument 

för att kostnaden för att upprätta en ny kund överstiger kostnaden att behålla en existerande 

kund. En nöjd kund skapar ett starkt förhållande till företaget, vilket leder till en ökad 

lönsamhet. En av de viktigaste stunderna i en banks förhållande till sina kunder är vid 

låneansökningar för bolån. Är förhandlingarna framgångsrika och lånet beviljas, skapas band 

(åtminstone affärsmässiga) i flera år framöver. Beviljas inte lånet kan kontakten komma att 

upphöra omedelbart, och en potentiell kund med framtida lönsamhet under en lång period 

försvinner. 59  

 

Konkurrenssituationen mellan bankerna har gjort att kunderna anpassat sig och lärt sig 

utnyttja sina bankers olika fördelar, och eftersom kreditgivningen är bland de viktigaste 

inkomstkällorna hårdnar konkurrensen på kreditmarknaden. De dyra och viktiga bostadslånen 

i spetsen resulterat i konkurrerande räntor och lägre krav på andelen eget kapital vid utlåning. 

Utvecklingen har gått fort även med hjälp av lättillgängliga internettjänster vilket ger en viss 

kontroll för kunderna. På senare år har förmögenheten hos befolkningen ökat och kunderna 

har upptäckt att det går att få bättre avkastning på sparande och pensioner på andra ställen än 

hos de traditionella bankerna. Enligt Bankföreningens VD uppskattas hälften av alla svenskar 

idag ha mer än en bank och har vant sig vid deras olika konkurrensfördelar. 60   

3.6.1  Kyrktornsprincipen 

Kyrktornsprincipen är ett fenomen vilket uppträder vid kreditgivning vilket innebär att ett 

lokalt bankkontor bör fokusera på sitt geografiskt närmaste område, traditionellt sett det 

område som går att överblicka från traktens kyrktorn. Detta ger både bank och kunder en 

trygghet och gör det lättare för banken att vinna kundernas förtroende, men kräver ett stort 

kontorsnätverk. I dagens globala samhälle är dock principen något urholkad med snabb 

produktutveckling, nya aktörer på marknaden och framförallt mer medvetna kunder. Bankerna 

bör därför bygga upp kundernas förtroende med nya metoder utifrån de nya förutsättningarna 

för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. 61  

                                                
59Grönroos, Christian, Storbacka, Kaj & Strandvik, Tore, “Managing Customer Relationships for Profit: The 
Dynamics of Relationship Quality”, The Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki, 
Finland, 1994, Sid. 21-28. 
60Svenska Bankföreningen informerar, nr 5 2008-11-05 
61SOU 2004:47 Finanssektorn – stabilitetsperspektivet, Sid. 279 
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3.7  Teoretisk Summering 

Efter att studerat litteraturen har vi bildat en uppfattning om de olika faktorer vilka spelar in 

vid kreditbedömning och bankerna bör ta hänsyn till i sin kreditverksamhet. Kreditrisken 

vilken är den primära risken inom bankvärlden, med innebörden att inte få tillbaka sina 

utlånade pengar, utgör grunden i vår forskning. Risk management är något som utvecklats 

mycket de senaste decennierna vilket gör att riskerna idag borde vara mer lätthanterliga. 

Hjälpmedel som scoring och UC används vid bedömningar av kunder men den allt hårdare 

konkurrensen på marknaden kan istället leda till lägre toleransnivå vid utlåningen vilket 

innebär högre risker för både kunden och banken. 

Andra faktorer som kan påverka kreditbedömningen är en långvarig relation mellan kund och 

bank eftersom den visar sig vara en riskreducerande strategi i form av ömsesidigt beroende. 

Applicerar vi detta på kunder med lång tradition i banken, med ett visst beteende, kanske detta 

ger avtryck på bankens relation med t.ex. kundens barn och övrig familj som kanske lättare får 

lån. Ett beviljat lån leder till långvariga relationer med framtida intäkter, samtidigt har 

kunderna blivit mer medvetna om både risker och möjligheter vilket även lett till att 

konkurrensen för att behålla och värva kunder för bankerna kraftigt har ökat. Till detta måste 

bankerna vara medvetna om problem med asymmetrisk information och ett moral hazard 

beteende från sina kunder.  
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4  Resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna i vår fallstudie. Två av bankerna vi 

besökt är ledande storbanker i landet och en av dem är en s.k. nischbank som nyligen 

etablerat sig och expanderat de senaste åren. Personerna vi intervjuat har alla en ledande 

position inom organisationen i form av chef eller kreditansvarig på respektive bank. 

 

4.1  Fallstudie A 

Bank A är en av Sveriges största med 9 miljoner privatkunder och mer än 430 bankkontor i 

landet. Deras vision är att vara den ledande finansiella institutionen på sina verksamma 

marknader.  

4.1.1  Kreditbedömning 

När ett möte planeras in mellan handläggare och kund görs ingen förberedande research från 

bankens sida. Vid mötet diskuteras fallet och banken kollar främst på kundens 

återbetalningsförmåga dvs. att inkomster och utgifter går ihop. Inga nyckeltal används för att 

utvärdera kunden utan själva tyngdpunkten och fokuseringen ligger just på själva 

återbetalningsförmågan. Respondenten poängterar att grunden till den förra ekonomiska 

krisen till stor del berodde på att bankerna felaktigt tittade på bostadens förmåga att stiga i pris 

istället för kundens förmåga att amortera på lånet varje månad.  

Banken arbetar inte med så kallad produktpaketering dvs. att kunder som samlar sina tjänster 

och sparande hos banken får bättre förmåner och kanske får låna med lägre säkerheter än 

andra. Detta hänvisas till att en kund med ett stort kapital på sitt sparkonto inte alls behöver 

innebära någon säkerhet för banken vid utebliven betalning eftersom kunden när denne vill 

kan välja att ta ut sina pengar. Däremot önskar banken att kunden har sitt lönekonto hos dem.  
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Det finns inte heller något system där en icke kreditvärdig person kan skaffa sig en 

borgensman och därefter bli beviljad. Istället kan en medlåntagare gå in och stå som låntagare 

på halva lånet. Även i dessa fall är det väsentliga förmågan för återbetalning. 

Transparensen mellan kontoren finns i form av full insyn hos varandra. Alla handläggare 

arbetar med återbetalningsförmågan som avgörande och anser därför att alla tar beslut på 

samma grunder. Skulle ett kontor inte skulle uppnå de gemensamma målen blir det påföljder, 

vilka chefen inte går in på. Är en handläggare nyfiken på att se hur andra kontor eller delar av 

telefonbanken arbetar, finns möjligheten att titta på historik för olika kunder och se tidigare 

behandlade låneansökningar. I övrigt görs regionkontroller ständigt för 

utlåningsverksamheten och de uppföljningar som görs i kreditgivningssystemet är 

utvärderingar. Den stora skillnaden på senare tid är att banken nästan aldrig lånar ut 100 % av 

beloppet längre eftersom bostäderna nu ser ut att kunna sjunka i värde. Hela bostaden belånas 

inte, utan en kontant insats krävs av låntagaren. Inga nya metoder för kreditbedömning 

planeras inom företaget, istället försöker banken följa efter marknaden.   

4.1.2  Scoring 

För att avgöra en kunds kreditvärdighet används en typ av scoring innehållande vissa 

schabloner. Här kollas inkomsten och en kreditupplysning hos UC görs, för att se om kunden 

har andra krediter sedan tidigare, betalningspåminnelser eller annat ej önskvärt vid 

kreditutlåning. Scoringsystemet har flera olika parametrar, respondenten kan inte svara på 

exakt vilka, men är nöjd med systemet.  

4.1.3  Handläggarens frihet och kundens personliga egenskaper 

För en handläggare är det ganska fritt att ta beslut helt på egen hand. Eftersom en tydlig gräns 

finns mellan de kreditvärdiga och icke, hamnar banken aldrig i någon gråzon där 

handläggarens enskilda beslut är avgörande. Vissa kunder kanske har en något lägre marginal. 

Räntor och återbetalningstid avgörs helt av handläggaren efter önskemål vid samtal med 

kunden, men det finns ramar att förhålla sig till. Handläggaren kan vara flexibel när det gäller 

återbetalningstiden på ett lån. Amorteringsfria lån förekommer visserligen, men det föredras 

att kunden amorterar, gärna ännu mer om bostaden finns i glesbygden. Efter den amerikanska 

bankkrisen har reglerna angående amorteringsfritt skärps en aning, men instruktionerna till 
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lånehandläggarna ändras inte. Trots att kontoren och telefonbanken följer centrala beslut för 

att arbeta på samma sätt och med samma regler, har handläggaren stor frihet att bevilja lån till 

olika bindningstider och räntor.  

En kund som blir nekad lån hos telefonbanken kan i vissa fall uppmanas att uppsöka närmaste 

kontor istället. Respondenten menar dock att de personliga egenskaperna hos en kund ändå 

inte är av betydelse att utan banken försöker ta beslutet på en gång för att sedan stå fast vid 

det. Det finns ingen direkt siffra på antalet avslagna låneansökningar, men på internet där 

kunden direkt kan få svar på sin ansökan är det fler än på telefonbanken. Kontoren har allra 

minst antal avslag. Där kan även handläggaren diskutera med den eventuella låntagaren vad 

som kan göras för att situationen ska bli mer fördelaktig vilket oftast brukar gynnar kunden.  

Vid kreditbedömningen av gamla respektive nya kunder kan relationen göra skillnad, 

huruvida det är en för- eller nackdel beror på omständigheterna. Det har en viss betydelse för 

en låneansökande kund med tidigare historik i banken, t.ex. att dennes föräldrar har varit 

kunder länge. Detta kan innebära att omständigheterna förmildras en aning för en kund som 

inte är en given kandidat för lån. 

 

4.1.4  Utebliven betalning  

Till en kund som inte betalar sin skuld skickar banken först två betalningspåminnelser. En 

dialog med kunden eftersträvas, innan inkassoföretag kopplas in. Själva bostaden är bankens 

säkerhet på bostadslånet men står kvar på ägaren och låntagarens namn tills en ny ägare köper 

bostaden och därmed löser de utställda pantbreven. Banken äger därmed aldrig bostaden. 

Finns en skuld till banken kvar då omvandlas bolånet till ett blancolån vilket innebär högre 

ränta och kortare amorteringstid. Men detta scenario är sällsynt, de flesta betalar efter 

påminnelserna och inkassobreven. Kan kunden inte betala, brukar denne ofta själv besluta att 

sälja, och detta sker oftast långt innan kronofogdemyndigheterna blir inblandade.  

 

Ingen uppföljning av kreditrisken planeras, det befintliga systemet ändras inte. Skulle det visa 

sig att en större grupp inte kan betala av sina lån är det möjligt att reglerna ändras då.  

För att undvika risker vid bedömningen använder sig banken inte av något bonussystem vid 

utlånande. Risken skulle då vara att en tjänsteman skulle låna ut till kunder som inte är 

kreditvärdiga för egen vinning. Inte heller finns något omvänt system vid misstag vid 

utlåningen, utan istället sker en utvärdering och återkoppling.  
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4.1.5  Finanskriser och Bostadsmarknaden 

Att marknadspriserna på bostadsmarknaden ser ut att sjunka framöver ser inte banken som ett 

problem så länge kunderna bor kvar i sina bostäder och har jobb. Respondenten tycker inte att 

varken finanskrisen eller de senaste årens låga räntor har påverkat efterfrågan på bostadslånen. 

Vid en försäljning av en bostad vars pris sjunkit är det låntagaren som får problem eftersom 

säkerheten på lånet försvinner och lånet läggs om till vanligt privatlån med högre ränta. 

Krisen på 80-talet som drabbade banken berodde på att de i bolånekalkylerna räknade med att 

bostäderna skulle öka i pris, till och med fördubblas. Idag är istället återbetalningsförmågan 

det avgörande.  

 

De vidtagna åtgärderna är som tidigare nämnts att ingen fullbelåning beviljas, och att kunden 

helst ska sälja sin befintliga bostad innan en ny köps. Ingen större omläggning av arbetet har 

gjorts eftersom marginalerna finns i form av räntor och kontantinsats. Om utlåningen sjunkit i 

samband med stigande räntor och stundande lågkonjunktur kan inte respondenten svara på, 

ansökningarna har sjunkit, men troligen är det högre kvalitet på låneansökningarna nu än 

tidigare. 

Den risk som i samband med finanskrisen blivit större är arbetslösheten hos låntagare, men 

eftersom arbetslöshet är svårt att förutspå läggs ingen tid på arbetslöshetsprognoser hos 

banken. ”Men det klart att om en Volvoanställd skulle komma in och vilja låna till bostad så 

skulle man ju kolla en extra gång” säger respondenten på Bank A med hänvisning till de 

varsel som skett under 2008. 

En etablerad åtgärd som idag tillämpas i högre utsträckning än tidigare är det låneskydd 

banken erbjuder. Det innebär en slags försäkring i form av amorteringshjälp från banken 

under en begränsad tid, om problem skulle uppstå.  

4.1.6  Konkurrens 

Banken drivs med vinstsyfte och de konkurrerar med övriga banker om hushållen, vilket 

enligt respondenten har lett till att kraven för att få lån minskat. Mindre nykomlingar har 

pressat på med bl.a. attraktiva räntor vilket inneburit att banken har tappat i perioder. Detta ses 

ändå inte som ett problem, rent historiskt har banken snabbt tagit igen förlorade 

marknadsandelar. 
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En konkurrensfördel är att i enlighet med kyrktornsprincipen, genom lokala värderingsmän 

inom banken, kan banken granska fastighetsmarknaden och de aktuella priserna, vilket skapar 

trygghet hos både låntagare och långivare. 

4.2  Fallstudie B 

Bank B erbjuder ett brett utbud av försäkringar, banktjänster och andra finansiella lösningar, 

för såväl privatpersoner som företag och lantbruk. Antalet kunder uppgår till drygt 3,2 

miljoner och bankverksamheten har pågått sedan 1996. I begynnelsen marknadsfördes främst 

konkurrenskraftiga räntor, idag satsas det mer på produktpaketering. I landet har banken 110 

kontor och 686000 kunder. 

4.2.1  Kreditbedömning 

Hos banken ligger tyngdpunkten främst på kundens inkomst, boendekostnad och eventuella 

tidigare lån. Inga nyckeltal används men en KALP-kalkyl (Kvar Att Leva På) beräknas för att 

se hur mycket hushållet har kvar att leva på varje månad. Måttet är att en person bör ha 7 500 

kr kvar efter skatt, lön, amortering, ränta på lån dvs. de fasta boendekostnaderna samt 2 500 kr 

extra per barn. En familj med två vuxna och två barn ska därmed efter fasta kostnader ha 20 

000 kr kvar att handla mat, bensin, kläder osv. KALP går ändå att rucka på om 

omständigheterna gör att det finns anledning, den är alltså inte helt fast.  

Kalkylräntan som tas med i beräkningen är betydligt högre än den aktuella räntan. I kalkylen 

för det nya boendet räknas räntan till 9 %, vilket är drygt 3 % högre än den rörliga räntan. När 

räntorna för några år sedan var allra lägst räknade banken ändå med 7 % vilket gör att 

kalkylerna får en god marginal vid ränteuppgång. Återbetalningstiden på ett bolån är max 50 

år vilket även är den populäraste amorteringstiden. De flesta kunderna önskar få längsta 

möjliga återbetalningstid för att få ned månadskostnaderna. Eftersom bostäderna vanligen 

ökar i pris och inflationen sänker lånet gör det inget om kunden inte hinner betala tillbaka 

lånet under tiden eftersom värdet på säkerheten ökar vilket är positivt ur dennes perspektiv. 

Banken räknar med att amortering och ränta till en början ska ligga runt 1000-2000 kr i 

månaden för ett boende och att det sedan successivt sjunker i takt med ökad lön och inflation. 

Det går inte med hjälp av en borgensman få lån om kunden själv inte är kreditvärdig, däremot 
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kan en medlåntagare gå in i lånet. Banken tillåter inte heller amorteringsfria lån, däremot kan 

amorteringsfria månader tillåtas under en övergångsperiod vid ekonomiska problem om 

kunden lagt en kontantinsats på mer än 15 %. 

 

Transparensen inom förtaget visar sig genom att kreditbedömarna träffas 2 gånger per år och 

ser över verksamheten. Strävan att jobba på samma sätt finns men det kan i vissa situationer 

vara svårt eftersom kontoren finns lokalt på olika platser. Två av landets kontor är nu 

pilotkontor och har gett sig in i företagsbranschen, de går t.ex. inte att jämföra med. Lokalt 

arbetar företaget med mindre ärenden, men en central koncernkreditchef övervakar och 

kontrollerar större ärenden. Själva kreditbedömningen fungerar likartat eftersom alla enheter 

använder sig av UC och KALP. 

4.2.2  Scoring 

Banken använder vid kreditbedömningen sig av UC och Sverigekortet som är ett scoringkort 

för kreditgivning av privatpersoner. Här syns andra relevanta fakta t.ex. 

betalningsanmärkningar, antalet kreditförfrågningar och eventuella blancolån. Idealet är 0,2 

och dessa scoringsystem brukar stämma bra överens och därför finns inga funderingar på att 

ändra systemet. För att fatta rätt beslut kombineras detta med en egen klassning där även 

kundbeteende vägs in. Implementeringen av Basel II innebar förändringar i parametrar, men 

är inget som märks av i det dagliga arbetet. Basel II är dels bra då banken prissätter utifrån 

parametrar och kan ge bra kunder billigare lån och förmåner. Det ger fördelen att företaget 

kan ge tio kunder med låg risk lån för att sedan ta en högre risk på den elfte kunden.  

4.2.3  Handläggarens frihet och kundens personliga egenskaper 

Varje handläggare har stor frihet vad gäller beviljande av lån och vid vilka villkor lånen 

beviljas. De personliga egenskaperna hos kunden påverkar en hel del och är en egenskap som 

tas med i beräkningen tillsammans med den ekonomiska biten. Själva bedömningen och 

beslutet tas på egen hand med hjälp av UC och KALP. För att minska fel krävs dualitet i 

låneprocessen, därför finns rutinen att alltid vara två kollegor om beslutet. Krediten måste 

även godkännas av den kreditansvarige eller en chef innan det beviljas.  
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Undantag från KALP kan i vissa fall göras. Ser ekonomin dålig ut för tillfället kan hänsyn tas 

t.ex. att den ene låntagaren är föräldraledig men har ett jobb som väntar eller liknande 

situationer som under en begränsad period påverkar inkomsten. Banken tittar för övrigt även 

lite på kundens arbetssituation i form av vikariat och kan i viss mån försöka göra en något 

mindre prognos på kundens framtida arbetssituation. 

Rutinen med att dubbelkolla varje ansökan, vilket nästan uteslutande görs av den 

kreditansvarige eller bankchefen, görs för att minimera eventuella misstag. Många som 

ansöker om lån får avslag, men banken försöker hellre fria än fälla, och därför uppskattas 

hjälpmedel som UC. Vid den förra krisen var det just avvägningen av kunder i gränslandet 

som orsakade stora problem.  

4.2.4  Utebliven betalning 

Vid utebliven betalning vid förfallodatum skickas först en påminnelse ut efter fem dagar. Tio 

dagar senare kommer påminnelse nr 2 och när det gått tre veckor skickas ett kravbrev ut där 

kunden informeras om att krediten kommer att sägas upp. Då har kunden ytterligare två 

veckor på sig att betala in hela lånesumman. En dialog med kunden eftersträvas under hela 

tiden, eftersom det inte är önskvärt för någon av parterna att blanda in kronofogden. Sista 

steget är att ett av bankens dotterbolag, ett inkassobolag, tar över och fastigheten säljs av 

kronofogden vilket ofta sker till underpris. Finns det en resterande del kvar på lånet 

omvandlas det till blancolån, med andra villkor. Detta är hos banken extremt ovanligt och 

motsvarar bara någon promille av alla lån, därför bedöms systemet fungera väl och inga nya 

metoder planeras vid själva kreditbedömningen.  

Bankens bästa kund är de som tjänar mellan 18 000-20 000 eftersom de överlag inte spenderar 

över sina tillgångar. De mest attraktiva är anställda inom kommun, stat och landsting då deras 

arbeten anses vara säkra. Respondenten märker inte av ett negativt Moral hazard beteende hos 

sina kunder, snarare tvärtom; de som lånat till sitt första hus blir ofta mer sparsamma. Ett 

förändrat lånebeteende är därför ofta ett positivt förändrat beteende. Mer ansvar kommer med 

bolån och kunderna överlag tar mer allvarligt på pengar och dess värde. Detta har troligen att 

göra med att människor får en ny och annorlunda livssituation med familj och andra 

prioriteringar.  

Bonussystem används på försäkringssidan men inte vid utlåning. Inte heller vid kreditförlust 

vidtas någon personlig åtgärd, istället sätts 0,5 % av kreditstocken, dvs. den totala utlåningen, 
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av till fallissemang. Banken räknar alltså med en viss kreditförlust. Denna siffra är inte 

konstant utan beror på en mängd olika faktorer. Denna budgetering ses som nödvändig 

eftersom det kan vara svårt att förutse situationer t.ex. arbetslöshet. Rutinerna vid utlåningen 

följs upp två gånger per år och ett dotterbolag till banken övervakar arbetet.  

4.2.5  Finanskriser och Bostadsmarknaden 

Den pågående finanskrisen gör att kontoret arbetar försiktigare än förut, men banken som 

företag är relativt skonade eftersom de främst har privatkunder och bolånekunder, inga 

företagare eller kapital på börsen.  

Marknadspriserna på bostäder går inte att förutspå, därför är det viktigt att kunden är villig att 

amortera på sitt bolån. Amortering ses ofta som en bättre investering än aktier för ett hushåll 

och banken arbetar för att amorteringarna ska ses av kunden som en form av sparande. Det 

sker en konstant naturlig inflation vilken påverkar kundens lånet positivt, samtidigt som det 

finns ett antagande om en framtida värdeökning på bostaden. Vid kreditutgivningen är det 

möjligt att vid mycket gynnsamma förhållanden tillåta 100 % belåning med motiveringen att 

tätorten i regionen är ett stabilt område där bostadspriserna fortsätter stiga trots sjunkande 

priser i resten av landet. Banken anser att en kontantinsats på 10 % är positivt, både för 

banken och kunden och uppmuntrar med detta för att kunden ska ha en handpenning till 

framtida husköp och då slippa låna fullt. Kraven har på senare tid reviderats, det är idag inte 

lika vanligt att lån på 100 % av kostnaden beviljas.  

Det finns inget specifikt krav på försäljning av den gamla bostaden innan ett nytt lån beviljas, 

men det ska helst göras i samma veva, åtminstone måste en köpare finnas i bilden men det kan 

bero lite på objektet. 

På kontoret har det märkts av att utlåningen sjunkit något i samband med krisen, men de 

beviljade lånen har lika bra kvalitet som tidigare. Det skedde en minskning under sommaren 

då utlåningen sjönk och färre ansökningar kom in. Antalet lån som inte beviljas uppskattas till 

ca 1 av 25, dvs. 4 % av ansökningarna avslås.  

Skulle priserna på bostadsmarknaden sjunka skulle troligen inte några förändringar ske på 

kontoret, det finns flertalet stabila jord- och skogsbrukskunder. Skulle något hända blir det ett 

fall för kronofogden. Åtgärden skulle troligen leda till att banken blir ännu hårdare på kravet 

om minst 10 % handpenning. Bostadsmarknaden i Åre kan tänkas ligga i riskzonen för 

sjunkande priser, men banken ser inte heller det som ett hot, med motiveringen att kunderna i 
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det området ofta har ett större kapital och därmed mindre lån, eller de har åtminstone råd att 

amortera i högre utsträckning än en normal kund. 

4.2.6  Konkurrens 

Som ny aktör på bankmarknaden märker företaget att de många gånger sätter reglerna för 

storbankerna, vilka ofta följer efter. Konkurrenssituationen i regionen har gjort att banken 

initialt varit prissättare tack vare låga räntor, vilket lockat många låntagare att byta bank. Idag 

är läget något annorlunda, bankernas räntor är väldigt lika varandra. För att vara 

konkurrenskraftig satsas det istället på produktpaketeringar, vilket betraktas vara en stor 

konkurrensfördel. Paketeringen innebär att som både bank- och försäkringskund är en person 

förmånskund, vilket dels genererar rabatter på försäkringar men också ger ett bättre 

förhandlingsläge när gäller det räntan på lån.  

Konkurrenterna har börjat med liknande samarbeten mellan bank och försäkring, men idag 

ligger banken före. Som konkurrensfördel tillämpas även den s.k. kyrktornsprincipen i allra 

högsta grad genom att fokusera på kunder i länet och enbart bevilja lån till kunder inom det 

egna geografiska området. Undantag kan dock göras för kunder boende i länet men t.ex. vill 

köpa en sommarstuga i ett annat län.  

Respondenten uppger tryggheten med bolån och kunder inom jord- och skogsbruk eftersom 

det innebär en säkerhet i ekonomiska kriser och lågkonjunkturer. Inom några år kommer 

troligen alla deras kontor ändå satsa på företagskrediter, vilket skapar förändring. Satsningen 

innebär större risker och en ökning av avsättningen från kapitalstocken till kreditförluster, 

men högre risk betyder samtidigt möjlighet till högre avkastning.  

4.3  Fallstudie C 

Bank C är en av Sveriges ledande banker och har cirka 10 miljoner kunder, cirka 1400 kontor 

med 33000 heltidsanställda. Deras vision är att vara den ledande banken i Norden, vara känd 

för sina medarbetare och skapa ett betydande värde för kunder och aktieägare. De erbjuder ett 

flertal produkter inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. 
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4.3.1  Kreditbedömning 

När en låneansökan handläggs hos banken är det framförallt återbetalningsförmågan banken 

tittar på. Låneprocessen börjar med att en kreditupplysning görs på kunden, därefter görs en 

kalkyl med hjälp av Kapitex som är ett befintligt program där banken även lägger till egna 

parametrar. Även om en handpenning på 10 % av ett lånebelopp finns skapar det inte en 

självklar kund, återbetalningsförmågan måste alltid finnas där. För att urskilja kunderna görs 

en kreditkalkyl som är ett internt verktyg i enlighet med konsumentverkets riktlinjer. 

Minimikravet är ska kalkylen gå plus-minus noll, men då är alla utgifter inkluderade enligt 

konsumentverket, som inköp av kläder, mat osv. Även om likviditeten ser mycket bra ut för 

kunden kan exempelvis ett flertal övertrasseringar av kontot göra att kunden inte blir beviljad 

eftersom det påvisar att kunden kanske ”struntar” i relationen till banken vilket är negativt. 

Motsatt behöver en kund som exempelvis varit ett fall för kronofogden inte nödvändigtvis få 

avslag eftersom återbetalningsförmågan är det primära. Inga direkta nyckeltal används om 

privatpersoner vid bedömningen, i vissa fall kan banken istället applicera nyckeltal när det 

handlar om objektet.  

Det finns inget krav på att kunden ska ha sparande innan, men banken ser en 10 % 

handpenning som en riktlinje. I vissa fall kan trots detta låntagaren få låna till handpenningen, 

om  återbetalningsförmågan finns.  

Det går att använda sig av en borgensman om en person skulle få problem med att beviljas 

lån. Det ställs dock höga krav på borgensmannen eftersom denne står för lånet om något 

skulle hända. Detta innebär att borgensmannen helst ska vara släkt med låntagaren, inga 

kompisrelationer godkänns.  

 

Banken är transparent eftersom den är oerhört standardiserad, alla ska arbeta likartat. 

Samtidigt anser respondenten att det finns en god kännedom om vad som sker hos 

konkurrenterna, då alla banker som respondenten säger ”sitter med fingrarna i samma 

syltburk”. Situationerna är likartade och bankerna agerar därefter. Samtidigt vill ju banken 

vara unik, men det biten läggs till största delen på personalen och deras kontakter med 

kunderna. Kundrelationerna och personalen är det primära. Något som kan skilja sig åt mellan 

kontoren är de hårdare kraven på utlåning i t.ex. glesbygden eftersom bostädernas 

framtidspris troligen inte kommer att öka. Banken rekommenderar t.ex. inte kunder att bygga 

nytt hus för flera miljoner även om det tänker sig ska bo där resten av livet. Vill kunden göra 

detta trots rekommendationerna, lånar banken då kanske bara ut hälften av beloppet och låter 
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låntagaren stå för resterande och risken själv. Det sker konstanta uppföljningar av 

utlåningsverksamheten på en speciell bankenhet. Systemet har funnits länge och det finns inga 

planer på nya ändringar.  

4.3.2  Scoring 

Scoringsystemen banken använder är till stor nytta. Ofta visar sig scoringen göra ett bättre 

kundomdöme än vad en personlig handläggare har gjort, men med risk av att bli alltför 

fyrkantiga litar banken inte fullt ut på scoret. Systemet med scoring förbättras ständigt, men 

inga direkta förändringar har gjorts på senare tid. Regelverket Basel II rör inte privatsidan 

speciellt mycket, utan behandlar mer företagssidan. Kanske innebär det istället för 

åtstramning, mer förmåner för de svenska bankerna, spekulerar respondenten. 

4.3.3  Handläggarens frihet och kundens personliga egenskaper 

Ett bolån kan beviljas på en återbetalningstid på upp till max 50 år, och det är upp till 

handläggaren tillsammans med kunden att diskutera vad som passar sig. Det allra vanligaste 

är 50 års löptid, eftersom kunden själv är med och styr och vill ofta ha den lägsta möjliga 

månadskostnaden. Handläggarna har annars i princip full frihet när det kommer till lånen så 

länge de följer bankens regler och kalkylen stämmer. Vid tveksamheter gällande 

kreditgivning tillämpas ”four eyes” principen, dvs. att flera personer tittar på lånet. 

Att vara en gammal kund med historik i banken kan vara en stor fördel, om skötsamheten 

varit god. Historiken kan leda till att lån beviljas även för en kund kanske har det motigt för 

tillfället. En helt ny kund har banken ingen kännedom om, vilket kan leda till osäkerhet. 

Processen hos telefonbanken är antagligen mer fyrkantig gällande kraven på kunderna, då 

utlåningen sker mer utefter mallar och scoringsystem. Det kan därför tänkas att en person som 

blivit nekad hos telefonbanken, kan bli beviljad samma lån vid ett personligt möte inne på 

kontor. De personliga egenskaperna har därmed betydelse. Det är lättare att bedöma personen 

om parterna kan sitta i samma rum med ögonkontakt, det är troligen svårare för kunden att 

med uppsåt ljuga på ett kontor än över telefon.  

En viss inkomstprognos görs, banken är intresserad av vilket slags jobb kunden har. Arbetar 

denne på ett företag som är på väg nedåt, kan det leda till att det blir svårare att få lån. Är 

detta fallet brukar ofta en dialog ske mellan bank och kund, där frågor tas upp kring en 
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eventuell arbetslöshet och hur kunden skulle agera i en sådan situation. Ser arbetsmarknaden 

osäker ut, kollas kunden en extra gång.  

4.3.4  Utebliven betalning 

Uteblivna betalningar efter utskickade påminnelser hamnar hos inkasso, och går sedan till 

kronofogden. Det är i nuläget inte speciellt vanligt, men när det sker vill banken hålla dialog 

med kunden. Eftersom privatpersoner lever vidare, till skillnad mot företag som kan försättas i 

konkurs, räknar banken kallt med att få tillbaka pengarna. Marknaden i Sverige skiljer sig från 

den amerikanska där låntagaren vid problem slutligen lämnar över bostaden till banken och 

banken sedan måste sälja den. I Sverige äger inte banken bostaden, utan en eventuell förlust 

vid en bostadsförsäljning är den enskilda individens problem.  

Inga bonussystem används, och så länge handläggaren följt direktiven sker inte heller några 

påföljder om en kreditförlust skulle uppstå. Har däremot handläggaren gått mot direktiven och 

handlat fel görs uppföljningar. Det har aldrig skett under respondentens tid. Kreditgivningen 

får ju inte ske vårdslöst, utan regleras av olika lagar över bankens egna, det är förbjudet att 

riskera spararnas pengar. Kunder kan ju om de tycker att de beviljats lån för enkelt och 

hamnat i återbetalningsproblem, driva en process mot banken. Ingen reservation av pengar för 

eventuella kreditförluster görs. 

Moral Hazard problem var ingenting respondenten idag funderat över, det har inte märkts av. 

Ändras ett kundbeteende är det oftast till det bättre. Finansoron har gjort att kunderna blivit 

mer ödmjuka, de flesta försöker t.ex. inte förhandla räntorna mellan olika banker.  

4.3.5  Finanskriser och Bostadsmarknaden 

 

Banken är oerhört noggrann med att undersöka bostadsmarknaden. För ett hus i glesbygden 

kommer inte ett större lån att beviljas, beroende på hur bostadsmarknaden ser ut idag. Att få 

lån till ett nybygge är betydligt enklare i en tätort än ute på glesbygden. Finanskrisen har gjort 

både chefer och handläggare mer reserverade och eftertänksamma, även om de direkta 

reglerna för utlåning inte förändrats. Enligt respondenten har banken aldrig haft lika 

”generösa” kreditgivningar som kanske andra banker haft, och därmed finns inget behov av 

förändring. Det kommer in mindre förfrågningar, men de inkommande har oftast bättre 
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kvalitet. Tidigare fanns kanske 20 spekulanter på samma bostad som kommer till banken för 

att få lånelöfte, idag handlar det kanske om tre stycken. Arbetsbelastningen har därmed blivit 

mindre, men kvalitén på de beviljade kunderna är desamma som tidigare vilket innebär att 

ingen policyändring behövs. Men respondenten tror att det kan komma att bli betydligt värre 

framöver, i fråga om bolånen. Vid stora varsel och uppsägningar följer husförsäljningar 

därefter, och mörknar det på bostadsmarknaden kommer det definitivt att märkas av. Vissa 

kan tycka att marknaden inte är speciellt viktigt för en person som köpt bostad för resten av 

livet, men det fungerar inte så för de flesta, utan många byter bostad ett par gånger under 

livet. I vissa fall kan en oväntad ändrad livssituation som sjukdom och skilsmässa påverka 

individen. Det finns inga uttalade krav om att den befintliga bostaden måste säljas innan ny 

inköps, det kan bero lite på hur situationen ser ut. Rent ekonomisk för banken skulle en större 

lågkonjunktur med stora uppsägningar dock inte ha någon större betydelse p.g.a. dess storlek.  

4.3.6  Konkurrens  

Det har hänt mycket med räntorna under senare tid. Kunderna kan inte längre pressa räntan 

som tidigare. För bara ett halvår sen låg vissa bankers räntemarginaler på 0,5 %, men nu har 

det utjämnats, bankernas räntor är idag ytterst marginella och konkurrensen ser helt 

annorlunda ut. Att räntorna idag följs åt mellan bankerna beror bl.a. på att det är svårare för 

bankerna att få in kapital mot bara för några år sedan p.g.a. den finansiella oron. 

Banken arbetar med produktpaketering och har haft konceptet ”förmånskund" i 20 år nu vilket 

innebär att kunder med stort engagemang kan få förmåner. Detta betyder ex. billigare 

försäkringar för kunder med samlat engagemang. Generellt ges inte förmånligare bolåneränta 

eller längre återbetalningstid på ett lån, utan fördelarna gäller de övriga delar i bankens 

sortiment.  

Rent spontant känner inte respondenten av någon prispress från nykomlingar. Konkurrens är 

positivt för banker och bra idéer kopieras sinsemellan. De stora konkurrensfördelarna är inte 

längre bolån, utan handlar om andra saker t.ex. nya internetlösningar. Bolånen är pressade i 

botten, nykomlingarna kan inte sänka räntorna längre. Banken är övertygad om att dess 

viktigaste konkurrenskraft är den personliga rådgivningen, personalen är utan tvekan det mest 

värdefulla för företaget.  
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5  Analys 

I kapitlet analyserar vi resultatet från de utförda fallstudierna och jämför det med den 

teoretiska referensramens giltighet. 

 

5.1  Kreditbedömning  

Den största risken bankerna är utsatta för är kreditrisken, att inte få tillbaka sina utlånade 

pengar62. Hanteringen av risken består av att bedöma vilka kunder som är lämpliga låntagare 

och reduceringen av risken finansieras av en riskpremie i form av ränta vilken betalas av 

låntagaren. Räntan styrs i grunden av centralbanken och bolånet kan hos bankerna tas med 

antingen fast eller rörlig ränta beroende på hur riskbenägen kunden är.63 

 

Bankernas kreditbedömning av kunder struktureras på ungefär samma sätt. Eftersom en kredit 

endast får beviljas om återbetalningen på goda grunder kan förväntas bli fullgjord är det 

viktigt att bedömningen av kundens personliga situation görs64. En kreditupplysning görs 

alltid eftersom det där finns viktig historik om kunden. Kontoren har uppsatta ramar att hålla 

sig inom vad det gäller att sätta räntor, amorteringstid och belåningsandel. Vid 

bedömningarna görs en kreditupplysning av kunden, därefter skiljer sig bankernas metoder åt 

något för att värdera en kund. Ingen av bankerna använder sig av nyckeltal när de bedömer 

privatpersoner, hos Bank C kan det användas för själva objektet dvs. bostaden. Bank A och B 

har inte heller något system där en borgensman kan gå in som säkerhet på lånet utan 

rekommenderar istället att kunden skaffar sig en medlåntagare.  

Fokus hos bankerna är själva återbetalningsförmågan men sättet att räkna ut detta skiljer sig 

åt. Bank A fokuserar på att inkomster och utgifter ska gå ihop, bank B har ett eget system men 

                                                
62Hamilton, G, Risk Management, 1996 Sid. 15ff 
63Holmberg, Karolina. Riksbankens styrning av de korta räntorna. 4/1996 
64Lennander, G, Kredit och säkerhet, Lustus: Uppsala, 2006 Sid. 15-16 
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namnet KALP (Kvar Att Leva På) som tar hänsyn till inkomst, boendekostnad och tidigare 

lån och sedan kalkylerar hur mycket hushållet har kvar att leva på. Bank C tittar i princip helt 

och hållet på personens återbetalningsförmåga med hjälp av Kapitex och räknar in alla utgifter 

som kläder och mat i kalkylen som då får gå plus minus noll för att godkännas. 

En skadefinansiering sker hos Bank B genom att 0,5 % av kreditstocken, bankens totala 

utlåning, sätts av till betalningar som eventuellt inte kommer in. Detta sker enligt Risk 

management processen och riskerna hanteras därmed i förebyggande syfte eftersom åtgärder 

vidtas innan skadan är skedd.65 Ingen av de andra bankerna gör detta utan tar istället smällen 

när och om den kommer.  

5.1.1  Scoring 

Bankerna tar alla hjälp av statistiska modeller genom UC och Scoringsystem för att få hjälp 

med att värdera sina kunder. Anpassningen av räntorna efter risken hos kunden gör att kan 

bankernas lönsamhet kan ökas. Bankerna är överlag nöjda med systemen, men ser det mer 

som ett hjälpmedel vid bedömningen än ett definitivt beslut. Bank A gör kontinuerligt egna 

utvärderingar och uppföljningar om hur det fungerar. Bank C menar att många gånger är 

scoringsystemet till och med överlägset människan, när det kommer till att fatta beslut, men 

tycker att det är viktigt att även en stor del av kundens personlighet vägs in i bedömningen. 

Systemen visar på en bättre träffsäkerhet vid kreditbedömning vilket stämmer väl överens 

med tidigare forskning angående scoringens trovärdighet66. I de fall scoret visar kunden som 

riskfylld kan det hända att den personliga kontakten med banken gör att kunden ändå får 

igenom sitt lån och eftersom det är ytterst få av lånen som fallerar, hittar troligen 

kombinationen scoring och personlig bedömning låntagare med hög kvalitet. 

Basel II reglerna som ställer nya krav på bankernas kapitaltäckning är under implementering 

och verkar inte ha påverkat bankernas verksamhet nämnvärt. Troligen har de svenska 

bankerna legat inom marginalerna redan innan eftersom de även tidigare varit bevakade av 

högre makter gällande hantering och bedömning av risker. 

Eftersom globaliseringen kräver ökad transparens är det viktigt att detta eftersträvas både på 

de lokala kontoren och i det övergripande i samhället. Insyn mellan institutioner som banker 

                                                
65Hamilton, G, Risk management, 1996 Sid. 68 
66Maznevski, M.L, Kemp, R.S, Overstreet G. A. och Crook, J. N “The Power to Borrow and Lending”. The 
Journal of the Operational Research Society, University of Virginia, Vol. 52, No. 9, Special Issue: Credit 
Scoring and Data Mining Sep, 2001, Sid. 1045-1056  
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gör att risken för oväntade kriser reduceras67. Bankerna i studien hävdar att transparensen 

mellan kontoren är stor och att de alla arbetar enligt samma principer. Bankerna har 

övervakande kontor i Stockholm, men hur väl det fungerar vet vi inte. Det kan vara svårt att 

arbeta lika när lokalisering och miljö skiljer sig åt. Respondenten på Bank C menar att 

transparens automatiskt uppstår när standardisering eftersträvas och är viktig för att kunna 

efterleva denna standardisering. Dessutom är insynen till övriga banker stor. En ännu högre 

transparens bör ändå eftersträvas för att även låta kunderna ta del av bankernas risktagande.  

5.1.2  Handläggarens frihet 

Handläggarnas frihet är stor hos de olika bankerna. Hos Bank A kan en person helt ensam 

avgöra om kunden får låna eller inte och även genom samtal bestämma återbetalningstid och 

ränta på lånet. Amorteringsfria lån förekommer, men handläggarna uppmuntrar till 

amortering, särskilt gällande bostäder i glesbygden. Eftersom handläggaren har tydliga 

gränser mellan kreditvärdighet och icke kreditvärdighet, finns inga gråzoner. Trots detta kan 

undantag göras exempelvis om kundens föräldrar varit kunder i banken under en lång tid. 

Denna relation kan anses reducera risken enligt teorin om långvariga relationer68. 

På Bank B arbetar en handläggare ensam med hjälp av UC och KALP, men har rutin att alltid 

bolla fallet med en kollega för att minska fel. Innan det slutgiltiga beslutet tas granskas fallet 

av en kreditansvarig eller bankens chef. Undantag från mallen kan även här göras t.ex. vid 

tidsbegränsad situation, som föräldraledighet med väntande jobb.  

Hos Bank C får handläggaren ensam fatta beslut om kalkylen går ihop, ligger situationen 

däremot i gråzonen finns en rutin där ytterligare en person är med och tar beslut. 

5.1.3  Utebliven betalning 

Om kreditrisken blir ett faktum och betalning inte görs på avtalad tid vidtas liknande åtgärder 

hos de olika bankerna. Rutinen är att två betalningsanmärkningar skickas ut, en dialog 

upprättas och slutligen kopplas inkasso in. Går det riktigt illa måste bostaden säljas och lånet 

                                                
67Kaufmann, Daniel Vishwanath, Tara, “Toward Transparency: New Approaches and Their Application to 
Financial Markets”, The World Bank Research Observer, vol. 16, no. 1, 2001, Sid. 41-57 
68Proença, João, “The Substance of Business Banking Relationships” Faculty of Economics, University of Porto, 
2001, Kap 1,2. 
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avslutas vilket bankerna hävdar är mycket ovanligt. Finns lån kvar efter försäljningen 

omvandlas detta i samtliga fall till blancolån.  

För att undvika att detta inträffar arbetar ingen av bankerna med bonussystem. Beslut skulle 

tas på felaktiga grunder och leda till ett högre risktagande för banken. Om en handläggare 

lånar ut till någon som inte betalar tillbaka vidtas inte heller några åtgärder. Skulle det 

upprepas försöker bankerna istället lära av misstagen och återkoppla, för att undvika att det 

händer igen. Endast hos Bank B förebyggs en eventuell större kreditförlust genom att en viss 

procent av kreditstocken avsätts till fallissemang som kan uppstå vid t.ex. plötslig 

arbetslöshet.  

5.2  Finanskrisens påverkan 

Låga räntor har lett till ökade bostadspriser vilket i sin tur lett till ökad skuldsättningsgrad hos 

kunderna samtidigt som bankernas riskpremie blivit lägre. Sub-primekrisen i USA kan tyckas 

vara en extrem marknad men likheter finns med Sverige och de senaste årens kraftiga ökning 

av marknadspriserna. Huruvida vi idag befinner oss i en fastighetsbubbla kan diskuteras, men 

de olika barometrarna syftar till detta bl.a. med tanke på den snabba prisuppgång vi sett de 

senaste åren69. Bankerna i undersökningen har alla en eller flera gånger tillåtit full belåning till 

bostäder, men uppmuntrat kunderna till att lägga en kontant insats för att minska på topplånet, 

sänka månadskostnaden på lånet och därmed sänka risken för banken. Nu när bostadspriserna 

sjunkit en del och det är finansiell kris i världen har bankerna dock blivit hårdare på att 

kontantinsatsen ska betalas in, men det förekommer fortfarande hos bankerna att full belåning 

beviljas – om kalkylen ser lovande ut. Bank B i undersökningen verkar vara de som är hårdast 

på detta. 

Hur dagens finanskris påverkat bankerna är lite olika, Bank A och C som har både 

företagskunder och är börsnoterade har känt av en del men menar att arbetsgången vid 

privatutlåningen inte påverkas. ”Det klart att om en Volvoanställd skulle komma in och vilja 

låna till bostad så skulle man ju kolla en extra gång” säger respondenten på Bank A med 

hänvisning till de varsel som varit och den ökande arbetslösheten men menar samtidigt att 

ingen anledning till oro finns så länge kunderna bor kvar i sina bostäder och har kvar sina 

                                                
69Case, Karl & Shiller, Robert, “Is There a Bubble in the Housing Market?” Brookings Papers on Economic 
Activity, 2:2003, Yale University. 
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jobb. Misstagen som gjordes på 80-talet var att bankerna nästan uteslutande tittade på 

bostadens möjliga framtidsvärde vilket i princip i alla fall förväntades stiga. Idag ligger fokus 

på återbetalningsförmågan. Arbetslöshet är för övrigt svårt att spekulera i eftersom det nästan 

kan drabba i princip vem som helst. Bank B menar att kunder arbetande inom kommun, 

landsting och stat ligger bra till vid utlåning eftersom deras arbetssituation är stabil. Bank C 

tror att en lågkonjunktur kommer att märkas av inom en snar framtid men tror inte att 

tillvägagångssättet behöver förändras, eftersom förutsättningarna varit konstanta under en 

längre tid.  

Bank B är en mindre och ganska ny bank och har inte påverkats speciellt mycket av krisen 

eftersom de inte jobbar med företagskunder eller har kapital på börsen utan har mer stabila 

kunder som privatpersoner och jord- och skogsbrukskunder inom länet. De vidtagna 

åtgärderna är här ett skärpt krav på bostadens kontantinsats.  

5.3  Asymmetrisk information och Moral hazard 

Avslag av kredit kan bero på den asymmetriska informationen70. Kunden vet själv vilka 

förutsättningar och mål han har med sitt lån men för bankens handläggare är det svårare att 

sätta sig in i situationen. Det finns även risk för ett moral hazard beteende för kunden, där han 

helt ändrar sitt beteende och då även kanske syftet med lånet. 

En fördel för banken kan vara att tillämpa kyrktornsprincipen vilket alla bankerna i 

undersökningen gör för att komma närmare sin kund och se övergripande på situationen.  

Enligt kyrktornsprincipen bör bankerna fokusera på kunder inom sitt geografiskt närmaste 

område för att bygga upp en trygghetsrelation71. Detta är något alla tre bankerna i 

undersökningen tillämpar med fördel. I enlighet med detta måste bankerna i länet ta hänsyn 

till att det finns en stor del glesbygdskunder som söker bolån vilket gör att bedömningen blir 

lite speciell då deras bostäder snarare sjunker än stiger i värde. Kombinationen mellan 

kyrktornsprincipen och fortsatt objektivitet är troligen ett vinnande koncept.  

Det är många som söker lån, och flera av dessa får avslag. Av de sökande på internet får 

många avslag, även hos telefonbanken är det många som inte går igenom, men på kontoren 

händer det sällan att en kund blir nekad. Huruvida detta beror på den personliga kontakten 

                                                
70Case och Shiller, 2:2003. 
71SOU 2004:47 Finanssektorn – stabilitetsperspektivet, Sid. 279 
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mellan bankman och kund eller att lånen som hanteras på kontoren har högre kvalitet vet vi 

inte. Det kan bero på att ansökningar på internet och per telefon är mer impulsiva utifrån 

kundernas synvinkel, än ett möte med en banktjänsteman på kontor. De personliga 

relationerna har i studierna visat sig kunna ha en viss betydelse när det kommer till beviljande 

av lån72. Moral hazard upplever bankerna inte vara något större problem utan ser snarare detta 

som en positiv effekt hos kunderna.   

5.4  Konkurrens 

Den utvecklade konkurrenssituationen i Sverige efter krisen på 80 och 90-talet har gjort att 

många kunder blivit medvetna om vilka olika fördelar de olika bankerna har. Eftersom 

kreditgivning innebär hög lönsamhet, är det på kreditmarknaden konkurrensen hårdnat mest. 

Det är även här kunderna kan spara pengar, främst i form av lägre räntor på lånen. Att 

bankerna finns tillgängliga på internet är en stor konkurrensfördel eftersom medvetna kunder 

vill ha kontroll på sina tillgångar och lån.73 

Bank A uppger att konkurrensen gjort att kraven för att få ett lån beviljat har minskat, men ser 

det inte som något problem. Resultatinriktningen gör att banken måste följa sina 

konkurrenters steg i form av räntesänkningar och liknande, vilket har inneburit att banken 

tappat vissa andelar, men anser sig vara duktiga på att ta igen dem i det långa loppet.  

Bank B är i Östersund den nya banken som till en början satte press på storbankerna med sina 

låga bolåneräntor. Skillnaden på räntorna mellan bankerna är idag liten, istället satsas det på 

produktpaketering i form av förmåner för kunder som har sina tillgångar och försäkringar 

samlade hos dem. Idag har banken två pilotkontor vilka jobbar med företagsutlåning och inom 

några år kommer det vara implementerat över landet vilket innebär ännu högre konkurrens. 

Bank C ser positivt på konkurrens och menar att konkurrensen idag inte längre handlar om 

räntor på bolån, utan tror att de mindre bankerna har lärt sig att det inte går att pressa räntorna 

ytterligare. Det satsas primärt på personalen och kundrelationer, för framgång. Även här 

tillämpas produktpaketering vilket gör att kunder kan få bättre avtal genom att vara 

förmånskund. Produktpaketeringen gör att det blir lättare för bankerna att behålla sina kunder 

eftersom kunden binder upp flera saker än bara sitt lönekonto hos banken. Banken i sin tur 

                                                
72Proença, João, “The Substance of Business Banking Relationships” Faculty of Economics, University of Porto, 
2001, Kap 1,2.  
73Svenska Bankföreningen informerar, nr 5 2008-11-05 
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måste behandla dessa kunder bättre och banken har härmed byggt upp ett ömsesidigt beroende 

enligt Perrien och Ricards teori74. Banken kan öka lönsamheten genom att maximera alla 

inkomster som fås från ett och samma förhållande, istället för att maximera lönsamheten från 

varje enskild produkt banken erbjuder. Detta visar produktplaceringarna på, där banken kan 

vara extra förmånlig och ha ett större förhandlingsutrymme med kunder som har stora 

engagemang och tillgångar i banken.  

 

 

                                                
74Perrien, J and Ricard, L, "The Meaning of a Marketing Relationship - A Pilot Study", 1995, Sid. 5-10 
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6  Slutdiskussion 

Här presenteras våra slutsatser utifrån teori, resultat och analys samt lämnar förslag till 

förbättring och förändringar. I slutet lämnas förslag till vidare forskning inom området. 

 

 

Vi återblickar på vårt syfte: ”att undersöka bankernas tillvägagångssätt när de lämnar krediter 

till en kund, vilka skillnader och likheter finns mellan de olika bankerna och på vilket sätt 

använder de sig av riskhantering vid kreditbedömning av hushåll?  ” 

 

Riskhanteringen hos de olika bankerna görs i stora drag likartat, kreditupplysningen är det 

grundläggande, sedan använder bankerna egna scoringsystem och avgörandet ligger slutligen 

hos handläggaren. Bank A skiljer sig från de andra med att en enskild handläggare får ta 

beslutet även om kalkylen innan inte går ihop. Hos de andra måste ännu en person vara med 

och ta beslutet. Ingen av bankerna arbetar med bonussystem, detta är troligen inte heller 

möjligt eftersom bankerna styrs av högre lagar och inte får riskera kundernas kapital. Bank A 

och C gör inte någon avsättning till förluster i förebyggande vilket bank B gör. Eftersom bank 

B är den bank som verkar utsättas för minst risker är detta något kanske de andra borde ta 

efter. Bank A och C har lång tradition och erfarenhet bakom sig vilket är positivt men 

riskerna hanteras trots detta (eller kanske just därför) på ett traditionellt och omodernt sätt 

eftersom de inte förebyggs. 

Hanteringen i sig görs på ett modernt sätt genom användande av statistiska, genomarbetade 

metoder. Ändå följer bankerna varandras steg t.ex. gällande räntor, vilket sänker deras 

riskpremie och tyder på att hanteringen inte har någon direkt framförhållning utan hanteras 

delvis i efterhand, misstagen rättas efter att de har skett. Men troligen är det ett måste för att 

vara konkurrenskraftiga på marknaden och behålla sina kunder. Kostnaden för att upprätta en 

ny kund överstiger kostnaden att behålla en existerande kund enligt argument och ett beviljat 

lån skapar band mellan kund och bank för flera år framöver vilket är viktigt. Till detta har 

konkurrensen dessutom hårdnat, något alla banker vittnat om.  
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Det är svårt att uppfylla önskan om likartad handläggning vid låneärenden eftersom varje 

enskild handläggare får mycket frihet. Även om en chef eller handläggare kan titta på andra 

delar av bankverksamheten är informationen egentligen begränsad, och frågan är om det finns 

tid till att göra det. Vi vet även att det kan ha betydelse vid handläggningen beroende på hur 

de personliga relationerna ser ut. Finns det en tidigare historik i banken t.ex. att ens föräldrar 

har varit kunder länge, kan detta påverka lånet genom att omständigheterna förmildras en 

aning även om kunden inte är en helt lämplig låntagare. Detta kan innebära ett steg från 

reglerna. De personliga relationerna kan förminska ett gap som i realiteten är större, och leda 

till moral hazard. En skillnad är hur bankerna uttrycker vikten av personliga relationer och 

vilket intryck en person ger. En av banken uppger att det inte har någon större betydelse, 

medan en annan bank anser de personliga relationerna och bankens uppfattning om kunden 

vara av stor vikt. Varför denna skillnad finns vet vi inte, det kan finnas flera olika faktorer  

t.ex. respondenternas uppfattning och hur uppriktigt svar som getts.  

 

Vid kreditbedömningen uppger samtliga tre banker att många sökande blir nekade lån. Detta 

pekar på att bankerna har ett stort samhällsansvar, dels genom att på ett riktigt sätt hitta de 

kandidater som är lämpade för lån, och dels bedöma de eventuella kreditförlusterna på ett 

rimligt sätt för att inte oroa marknaden. Att ge en individ ett lån denne inte klarar av är en 

belastning för både individ och samhälle.  

Den enskilda handläggarens makt när det kommer till amorteringar och löptid är väldigt stor 

för en organisation som eftersträvar centrala mallar. Att amortera på 30 eller 60 år är en stor 

skillnad, det är intressant att de flesta låntagare väljer att amortera under längsta möjliga 

period. Troligen beror detta på att de höga priserna gjort att månadskostnaderna blivit högre 

och att risken för bostadspriserna att sjunka i botten inte är särskilt stora. Att som Bank B gör, 

räknar med ett räntepåslag med 3-4 % är sunt eftersom låga räntor alltid följs av högre och ett 

bolån sträcker sig över en lång tid framåt. Moral hazard syndromet är inget någon av bankerna 

ser som ett problem. Troligen är detta vanligare vid blancolån där ingen säkerhet lämnas. Vid 

bolån pantsätts ju bostaden och är bankens säkerhet på lånet, kunden kan därför inte lika lätt 

sätta sprätt på pengarna. 

 

Tidigare forskning pekar på betydelsen av låntagarens situation idag, för samma persons 

situation i morgon. Det sker ingen direkt prognostisering för hur situationen kan komma se ut 

i framtiden, samtidigt uppger branschen att det är möjligt att de i vissa fall uppmärksammar en 

persons arbetssituation, exempelvis vid stora uppsägningar. I praktiken innebär det att stora 
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uppmärksammade händelser kan få konsekvenser för varje enskild individ, samtidigt som det 

inte egentligen ska göras någon prognostisering för varje kunds framtid. Att göra detta skulle 

kunna leda till ogynnsamma spekulationer vilket kan drabba långivare på ett negativt sätt.  

 

Sjunkande marknadspriser uppges inte vara ett större problem för bankerna. Vissa anser att 

Östersund är ett stabilt område som inte drabbas lika hårt som resten av landet. Det blir dock 

ett problem om ett större antal får problem med återbetalningarna och tvingas sälja under en 

period av sjunkande marknadspriser. Är då lånet större än vad värdet på bostaden är 

omvandlas bolånet till ett blancolån som kunden fortsätter att betala på. Det vore intressant att 

se statistik över hur vanlig denna situation är eftersom det egentligen visar ett misslyckande 

av bankens hantering även om banken inte drabbas rent ekonomisk. 

 

Kyrktornsprincipen tillämpas av alla bankerna. Det kan vara svårt att behandla alla sina 

kunder lika och ta vara på sina kunder på landsbygden eftersom lån på dessa bostäder inte alls 

är lika förmånliga som de inne i en stad där en marknad finns. Bankerna har fått mycket 

klagomål att de motarbetar glesbygden, men de måste ju räkna med riskerna att bostaden inte 

kan bli såld till samma pris det köptes för. 

 

Bankerna följer efter varandra för att hålla sig med i konkurrensen, vilket kan leda till att 

lånekriterierna sänks och risktagandet ökar. Men konkurrensen kring bolånekunderna har lagt 

sig i takt med minskade räntemarginaler mellan bankerna. Det går inte längre att konkurrera 

med förmånligare räntor, bankerna konkurrerar istället med andra faktorer. Bolånen och 

räntorna är därmed inte längre heller den konkurrensfaktorn det tidigare varit. Bankernas 

räntemarginaler är i dagsläget nästan obefintliga vilket bör vara en ohållbar situation i 

längden. Bankerna lånar ut pengar under en lång tid framöver, kan de verkligen vara säkra på 

att själva kunna finansiera dessa lån till samma förmånliga ränta?  
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6.1  Förslag till vidare forskning 

Som fortsättning skulle det vara intressant att undersöka syftet från en annan synvinkel. 

Intervjuer kan ske med andra respondenter än chefer. Frågorna även varieras. Det skulle även 

vara möjligt att stycka upp delarna och göra en djupare inriktning på t.ex. konkurrens och 

personliga relationer. En annan intressant fråga inom ämnet är finansvärldens transparens. En 

spännande infallsvinkel skulle vara att röra sig ifrån Sverige, och mot den internationella 

arenan, där bankerna är betydligt fler, och banksystemen ser annorlunda ut. Själva 

finansieringen av dessa långa bolån är en annan intressant fråga. Vi har inte berört det ämnet 

direkt i denna uppsats, men frågan väcks givetvis efter diskussioner om långa löptider på 

bolån och stora utlånade belopp, och det skulle bli en naturlig fortsättning på vår forskning 

om bankernas krediter. 
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Appendix 1: Intervjufrågor 

 
 

1. Grundfrågor 
 

o Respondenten får möjlighet att fritt berätta lite om just sin organisation. 

o Hur många bankkontor finns i landet? 

o Hur många kunder har ni i Sverige? 

 

2. Kreditbedömning 
 

o Hur går låneprocessen till, från ansökan till beviljan eller avslag? 

o Beskriv hur värderingen av kunden går tillväga, dvs. hur banken urskiljer en kund som 

passar för kreditgivning?  

o Använder ni något rangordningssystem/scoring? Görs någon uppföljning om hur väl 

systemen fungerar? 

o Vart lägger ni tyngdpunkten när ni beviljar lån, vilka är de viktigaste egenskaper en 

kund bör ha? 

o Använder ni några nyckeltal. Om ja, vilka och på vilka sätt används det? 

o Gör ni skillnad vid kreditbedömning beroende på om det är nya eller gamla kunder? 

o Har din organisation någon form av telefonbank? Om ja, telefonbanken har ingen 

personlig kontakt med sina kunder, är banken då mer restriktiva i sitt utlånande?  

o Hur stor del spelar de personliga egenskaperna in?  

o Kräver ni några referenser? 

o Använder ni er av borgensmän? 

o Har ni något bonussystem vid utlåning? 

o Finns något omvänt system vid misstag? 

o Vad händer om kunden inte kan betala sitt lån? Beskriv processen?  

o Görs någon uppföljning i kreditgivningssystemet vid kreditförluster? 

o Planerar ni några nya metoder för att göra kreditbedömning på kunder? 
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3. Arbetsgång 
 

o Hur mycket frihet har en handläggare att bestämma huruvida vissa personer, som 

kanske inte helt uppnår kraven, men som fortfarande kan vara en god kandidat, ska få 

lån eller inte? 

o Hur mycket frihet ges till varje individuell handläggare, vilka beslut får handläggaren 

själv ta? 

o Finns det ett tak på hur lång amorteringstiden kan vara, och hur flexibel kan en 

handläggare vara gällande detta? 

o Jobbar ni med produktpaketering, dvs. bankerna prissätter lånen individuellt för 

helkunder och kunder som köper andra tjänster och produkter? Finns det några 

speciella mallar att följa, eller är det upp till handläggaren att välja ränta och 

återbetalningstid? 

o Hur ser ni på kunderna som kanske inte är självklara lånekandidater men som ända 

inte kan avfärdas helt?  

o Märker ni av ett Moral hazard beteende hos era kunder, dvs. att det visar sig att lånet 

skulle vara till något annat än vad kunden påstod? 

o Hur går diskussionen inför beviljandet eller avslag på en låneansökan?  

o Gör ni någon form av inkomst prognos på era kunder? Hur inkomstsituationen kan 

komma se ut i framtiden? 

o Arbetar ni på banken i enlighet med kyrktornsprincipen? 

o Hur transparent är utlåningsverksamheten? Hur mycket vet banken om hur övriga 

delar inom sin organisation och hur de andra handläggarna arbetar? Eftersträvas 

standardisering? Om ja, hur säkerställs detta? Eller kan det även vara viktigt med en 

viss frihet för handläggarna? 

 

4. Finanskriser, bostadsmarknaden och konkurrens 

 
o Hur påverkar dagens finanskris ditt arbete? Fokuserar ni på andra saker, lägger om 

arbetet? Har t.ex. lånekriterierna ändrats? Har er strategi förändrats? Kan ni identifiera 

problemen? 

o Har du märkt av om utlåningen sjunkit eller stigit det senaste året? Om ja, ser ni 

samband med den finansiella oron? 
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o Om det rent hypotetiskt skulle ske en sänkning på bostadsmarknaden i specifikt 

område, vad ger det för påföljder på det lokala kontoret? (som då kan antas stå för en 

hel del lån och kommer påverkas av konsekvenserna) 

o Finns det krav på försäljning av den gamla bostaden, innan ett nytt lån beviljas, för en 

ny bostad? 

o I snitt för de nordiska bankerna utgör lånen 59 % av marknadsvärdet på bostaden, vet 

du hur det ser ut för din bank? 

o Bankerna har de senaste åren lägre säkerhetskrav, längre lånetider och kräver mindre 

handpenning. I vissa fall krävs ingen handpenning eller säkerhet alls förutom själva 

bostaden. Detta innebär att mycket hänger på marknadspriset på bostäderna, hur ser du 

på det, är det ett problem för banken, eller övervägs det av möjligheten för kunder att 

själva äga sin bostad? Har låga räntor bidragit till detta? 

o Hur ser ni på regelverket Basel II? 

o Beroende på hur er marknadssituation är, om er bank är en storbank eller uppstickare, 

hur ser konkurrensen ut?  

 

Övriga tillägg 
 

 


