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Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur finanskrisen har påverkat bankens 

kreditbedömning av hushållskunder.  

 

Metod 

Vi har använt oss av kvalitativ metod. Intervjuer har genomförts med tre lånehandläggare 

samt kontorschefen vid ett av Swedbanks kontor i Solna. För att komplettera detta har även en 

kreditchef verksam vid Swedbanks huvudkontor i Stockholm intervjuats. Svaren har 

analyserats utifrån teorier om asymmetrisk information och riskhantering.  

 

Slutsatser 

Kreditbedömningen har inte påverkats i någon större utsträckning. Möjligen har bankens 

värdering av säkerheter blivit något försiktigare. Det kanske också görs en lite noggrannare 

prövning av kundernas arbetssituation. Inga regler eller rutiner har förändrats. 

Kreditbedömningen var relativt strikt redan innan krisen och några större förändringar är 

därför inte nödvändiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 



Abstract 

 

Purpose 

This paper aims to examine how the financial crisis has affected the credit assessment of 

private customers at a Swedish bank. 

 

Method 

We have used a qualitative method. Interviews were held with three bank clerks and one 

manager at a Swedbank office in Solna. An interview was also made with a credit manager at 

Swedbank´s headquarters in Stockholm. The empirical results have been analyzed in the 

context of asymmetric information and risk management. 

 

Conclusions 

The credit assessment has largely not been affected by the financial crisis. However, the 

bank´s collateral requirements may have increased somewhat. The assessment of prospective 

customers´ employment situation may also have become a bit more thorough. The credit 

assessment was relatively strict before the crisis. Hence, no major adjustments are necessary.    
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

När detta skrivs, i maj 2009, upplever världen den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talets 

depression. Inte minst finansmarknaderna har drabbats hårt, sedan banker i många länder 

drabbats av akuta problem. Även för de svenska bankerna är läget bekymmersamt, vilket i sin 

tur leder till att det kan bli svårare för såväl hushåll som företag att kunna få lån. Nedan följer 

en redogörelse för finanskrisens förlopp, dess orsaker och dess konsekvenser för den svenska 

ekonomin. Detta mynnar sedan ut i problemformulering, syfte och frågeställning.   

 

1.2 Finanskrisen 

Den globala finanskrisen inleddes i USA under början av 2007 med fallande bostadspriser 

som utlösande faktor. Antalet förfallna skulder för det så kallade subprimesegmentet (lån som 

bland annat innebär en lägre täckningsgrad än 80 %) började öka redan 2005.
1
 Dessa lån 

följer en federal policy att ”amerikanen ska äga sitt hus därför att ägandet i sig ger bättre 

samhällsmedborgare”.
2
 De utgör dock bara en liten del av den totala lånemarknaden och det 

var först när låntagarna i primesegmentet, (det vill säga lån med över 80 % täckningsgrad och 

som även i övrigt är mer kreditvärdiga) också började få problem att betala sina lånekostnader 

som krisen rullade igång. De banker som först fick problem var de som specialiserat sig på att 

låna ut till bostadsmarknaden. Dessa så kallade primärbanker sålde sedan vidare lånen till 

sekundärbanker och bolåneinstitut som Fannie Mae och Freddie Mac. Primärbankerna, som 

hade relativt litet eget kapital, var tvungna att låna betydande belopp för att sköta sin dagliga 

verksamhet. När bostadsmarknaden vände nedåt blev det svårare för primärbankerna att ta 

upp lån på kreditmarknaden och flera gick i konkurs. Också sekundärbankerna och andra 

finansinstitut drabbades emellertid. Bland annat Bear Sterns, en av USA:s största 

investmentbanker fick akuta problem med likviditeten och tvingades vända sig till Federal 

Reserve (USA:s centralbank) för att be om ett nödlån. Bakgrunden var bland annat problem 

med en av bankens hedgefonder som hade stora investeringar i subprimelån.
3
 

Under våren 2007 började också den upplevda osäkerheten att stiga i såväl USA som Europa 

kring de många olika hedgefonder och andra finansiella instrument med koppling till 

bostadsmarknaden som vuxit fram under de senaste åren.
4
 Eftersom lånen såldes vidare och 

paketerades om i olika så kallade strukturerade kreditinstrument, blev det svårt att bedöma 

kreditrisken. Ett sådant instrument kan ju innehålla flera olika typer av lån och om lånen 

dessutom paketeras om i flera led blir det ännu svårare att överblicka det hela. För att kunna 

                                                           
1
 Scocco, S. (2009) Institutet för tillväxtpolitiska studier, ”Finanskrisen - eller hur det väntade oväntat hände”   

2
 Lundström, S. (2008-09-17) Newsmill, “Risk för livslånga skulder” 

3
 Scocco (2009) 

4
 Ibid 
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uppskatta kreditrisken är ratinginstituten ofta hänvisade till matematiska modeller som bygger 

på uppskattade sannolikheter givet den utveckling man har sett historiskt.
5
   

Det är samtidigt viktigt att påpeka att nya instrument som gör det möjligt att handla med 

kreditrisk i grunden kan vara någonting bra. Investerare kan vilja diversifiera sig och få 

kreditrisk i sina portföljer och samtidigt kan kreditrisk flyttas bort från bankernas 

balansräkning. Detta gynnar det finansiella systemets stabilitet.
6
  

Den akuta fasen av finanskrisen inleddes i september 2008 efter att bolåneinstituten Fannie 

Mae och Freddie Mac placerats under finansdepartementets förmyndarskap. 200 miljarder 

dollar tillfördes bolagen direkt från den federala budgeten. Motivet för att rädda de två 

bolånejättarna var att konsekvenserna om de gick i konkurs bedömdes bli mycket omfattande 

för hela ekonomin. Även Försäkringsbolaget AIG fick ett tillskott på 85 miljarder dollar efter 

att ha hamnat i en akut likviditetskris. Däremot fick Wall Streets äldsta bank, Lehman 

Brothers, inget stöd utan tvingades gå i konkurs.
7
  

En kraftig turbulens följde på världens finansmarknader och centralbanker i olika länder 

gjorde vad de kunde för att lugna ner situationen. Åtgärder vidtogs för att rädda hotade 

banker. Nationaliseringar av banker och utfärdande av lånegarantier ägde rum i flera 

europeiska länder. Trots dessa åtgärder fortsatte oron och världens stora börser föll kraftigt. 

Den 6 oktober föll Dow Jones Index med nästan 7 procent, det största fallet på en dag 

någonsin. 11-12 oktober möttes G-7 länderna i Washington och kom där överens om att 

fortsätta stödja viktiga finansinstitutioner i den utsträckning som krävdes. Den 13 oktober 

sammanträdde EU:s ledare i Paris för att diskutera en gemensam strategi. Resultatet blev att 

varje medlemsland åtog sig att erbjuda sina inhemska banker lånegarantier. Den 14 oktober 

sjösattes så den amerikanska räddningsplanen som innebar att 250 miljarder dollar injicerades 

i det finansiella systemet. Även länder som Japan och Australien genomförde liknande 

åtgärder vid samma tidpunkt.
8
 

Den akuta fasen hade därmed passerat, även om krisen var långt ifrån över. Hela världen stod 

nu också inför en kraftigt vikande konjunktur. Följderna har sedan dess blivit omfattande för 

hela världsekonomin med kraftiga börsras, fallande bostadspriser, ökning av konkurser, 

minskad sysselsättning och negativ tillväxt i flera länder.
9
 Flera branscher har hamnat i akut 

kris. Förutom finansbranschen så har bland annat fordonsbranschen drabbats hårt och i flera 

länder har staten tvingats gå in med omfattande stödpaket för att rädda bilindustrin.
10

  

Vad var då orsakerna till att krisen uppstod? Till att börja med så kom den inte som en blixt 

från klar himmel. Tre faktorer hade under en längre tid lyfts fram som särskilt oroväckande. 

Det första var de stora globala sparandeobalanserna. Stora sparandeöverskott har flyttats från 

bland annat Kina, Japan och Mellanöstern till länder med sparandeunderskott, framför allt 

                                                           
5
 Nyberg, L. (2007-11-22) Sveriges Riksbank, ”Oron på de finansiella marknaderna” 

6
 Ibid 

7
 Scocco (2009) 

8
 Ibid 

9
 Ibid 

10
 Ekonomifakta (2009-03-26) ”Finanspolitik i kristider” 
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USA. Förutom att hushållssparandet i USA har varit lågt har även de offentliga underskotten 

växt, bland annat till följd av kriget i Irak. USA har med andra ord lånat pengar för att kunna 

konsumera och det är naturligtvis inte hållbart i längden.
11

  

Det andra orosmolnet var de kraftigt stigande fastighetspriserna i ett flertal länder alltsedan 

mitten på 90-talet. I vissa länder, som till exempel Storbritannien och Spanien hade de vuxit 

mer än 50 procent snabbare än BNP.
12

 

Den tredje faktorn var den expanderande kreditmarknaden i de flesta OECD-länder, där såväl 

antalet låntagare som antalet långivare växte. Det hängde naturligtvis till stor del ihop med de 

ökande fastighetspriserna.
13

 

Sammantaget var det alltså inte svårt att inse att en korrigering skulle komma förr eller senare. 

Dock verkar de flesta bedömare grovt ha underskattat de konsekvenser det hela skulle komma 

att få.
14

    

Facit så här långt är den värsta ekonomiska kris världen har skådat sedan 1931. Det går också 

att dra klara paralleller till vad som hände den gången. Precis som nu hade det införts ändrade 

regler för kreditgivning, vilket ledde till att folk inte kunde betala tillbaka lånen. En skillnad 

är dock att den här gången har regeringar i olika länder gått in mer aktivt för att försöka stävja 

krisen. Det återstår att se hur den fortsatta utvecklingen blir, men det brukar ta fyra till fem år 

innan en finanskris är över.
15

  

 

1.3 Krisens effekter för Sverige 

Följderna av finanskrisen och den globala lågkonjunkturen för Sveriges del riskerar att bli 

stora. Konjunkturinstitutet spår i mars 2009 att BNP kommer att falla med 3,9 procent 2009 

och växa med endast 0,9 procent 2010. BNP-tillväxten förväntas vara i nivå med det 

historiska genomsnittet 2011. Så mycket som 250 000 arbetstillfällen försvinner fram till 

slutet av 2010 och först 2012 sker en återhämtning på arbetsmarknaden enligt prognosen. 

Varuexporten väntas minska med 15 procent 2009.
16

 

De svenska bankerna har också drabbats av krisen, om än inte lika hårt som i många andra 

länder. Det har blivit dyrare och svårare att låna pengar på den internationella marknaden 

eftersom det finns färre som vill låna ut till banker i såväl Sverige som andra länder. Den 

svagare konjunkturen är också negativ för bankerna eftersom det ökar risken för att låntagarna 

inte kan betala tillbaka på lånen. De förväntade kreditförlusterna kan därmed öka. Dock 

uppvägs det delvis genom att den låga räntan innebär lägre kostnader för låntagarna. 

                                                           
11

 Scocco (2009)  
12

 Ibid 
13

 Ibid 
14

 Ibid 
15

 Jacobsson, S.  (2008-09-21) Dagens Nyheter. “Finanskrisen är över år 2012”   
16

 Konjunkturinstitutet (2009-03-31) ”Lågkonjunkturen fördjupas – 250 000 färre jobb 2010” 
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Ytterligare en osäkerhetsfaktor för de svenska bankerna är den stora utlåningen till de baltiska 

länderna, där SE-Banken och Swedbank står för den största delen.
 17

 

Staten har vidtagit en rad åtgärder för att stödja de svenska bankerna och minska riskerna för 

inlåningskunder och andra långivare. En stabilitetsfond har inrättats för att med kort varsel 

kunna dela ut stöd till olika kreditinstitut. Insättningsgarantin har höjts till 500 000 kr. 

Riksbanken och Riksgälden har satt in olika likviditetsstödjande åtgärder och reporäntan har 

sänkts i omgångar. Tre av de fyra storbankerna har dessutom genomfört nyemissioner för att 

öka sin kapitalbas.
18

  

I februari 2009 satsade regeringen 50 miljarder kronor i ett bankpaket med syfte att ytterligare 

stärka bankernas kapitalbas. Tanken är att det ska förbättra kreditvillkoren för bankkunderna. 

Genom att göra det lättare för företag och hushåll att låna pengar hoppas regeringen att 

konsumtionen och investeringarna ökar och att Sverige därmed fortare kan ta sig ur 

lågkonjunkturen.
19

 

En direkt konsekvens av krisen är att bankernas vilja att låna ut till såväl företag som hushåll 

har minskat. Dels upplevs det som mer riskabelt att låna ut men möjligheterna att göra det har 

även minskat till följ av den ansträngda likviditeten hos bankerna. Samtidigt innebär 

lågkonjunktur också att efterfrågan på lån generellt minskar. Under de senaste 20 åren har 

Sverige upplevt ytterligare två lågkonjunkturer, dels i samband med bankkrisen i början på 

90-talet och dels efter IT-kraschen i början på 2000-talet. Utlåningen minskade kraftigt till 

såväl företag som hushåll under perioden 1991-93, medan den inte påverkades i lika hög grad 

i början på 2000-talet. Framför allt utlåningen till hushåll påverkades knappt alls av IT-

kraschen. Om man tittar på utlåningstillväxten för hushåll nu så befinner den sig i en fallande 

trend sedan mitten på 2008.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 Sveriges Riksbank (2009-02-27) ”Frågor och svar kring den finansiella oron” 
18

 Finansinspektionen (2009-03-30) ”Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna-tredje rapporten 2009” 
19

 Edenholm, Y. (2009-02-03) Dagens Nyheter. ”DN:s Patricia Hedelius om bankpaketet” 
20

 Finansinspektionen (2009-03-30) 
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1.4 Problemformulering 

Mot bakgrund av att tillväxttakten för hushållslån har avtagit så kan det vara intressant att 

undersöka hur kreditbedömningen har förändrats som en följd av krisen. Även om viljan och 

möjligheterna för de svenska bankerna att låna ut har minskat så måste de fortsätta att verka 

på en konkurrensutsatt marknad. Viljan hos hushållen att låna kan ju som sagt också ha 

minskat. Samtidigt vet man inte heller vilka effekter statens stödåtgärder har fått. Det är alltså 

flera olika faktorer som spelar in för att avgöra den samlade effekten på bankernas 

kreditbedömning.       

 

1.5 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att genom en fallstudie av ett bankkontor undersöka hur 

kreditbedömningen av hushåll har förändrats till följd av finanskrisen och lågkonjunkturen.  

 

1.6 Frågeställning 

Hur har finanskrisen och lågkonjunkturen påverkat kreditbedömningen av hushåll hos 

Swedbanks kontor i Solna centrum?  
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2 Teoretisk referensram 

 

2.1 Risk och osäkerhet 

Det finns ingen allmänt accepterad och tillämpad definition av begreppet risk.
21

 Vaughan 

definierar risk som en möjlighet för en skadlig avvikelse från vad man hoppas på.
22

 Sandin 

menar att det finns två typer av risker. Den första är sådana som enbart kan ge förlust men 

ingen vinst, till exempel risken för brand. Den andra typen av risk har både vinst och förlust 

som tänkbara utfall. Exempel på en sådan risk skulle kunna vara en aktieinvestering. Oavsett 

vilken av de två riskkategorierna som avses så kan storleken på risken beräknas som 

sannolikheten multiplicerad med skadans konsekvens.
23

 I ett hypotetiskt fall där risken är 0.1 

och skadans konsekvens är 100 är alltså storleken på risken 10.  

Inte heller för begreppet osäkerhet verkar det finnas någon allmänt vedertagen definition. 

Dessutom är gränsen mellan risk och osäkerhet oskarp.
24

 Johansson och Runsten resonerar att 

risk avser situationer där sannolikheten för olika utfall är känd, medan osäkerhet innebär att 

sannolikheten är okänd.
25

 Vaughan menar att osäkerhet har att göra med vad man tror om en 

risk, oavsett hur stor risken i realiteten är. Osäkerhet har alltså att göra med att individen inte 

anser sig kunna uppskatta risken.
26

 Det skulle alltså ge tre möjliga situationer: 1) Osäkerhet 

finns. 2) Osäkerhet existerar inte och det är berättigat eftersom uppfattningen om risken 

överensstämmer med hur stor risken är. 3) Osäkerhet finns inte men det är inte berättigat 

eftersom uppfattningen om risken inte stämmer överens med storleken på risken. 

 

2.1.1 Riskhantering 

Det finns fyra olika sätt att hantera risk.
27

 

1. Undvika risken. Nackdelen är att man då också kan missa möjligheter. 

2. Reducera risken. Man kan dels reducera risken att något oönskat händer, dels lindra 

konsekvenserna om något händer. Ett brandlarm kan till exempel minska risken för att en 

brand uppstår och ett sprinklersystem kan lindra effekterna om en brand ändå skulle bryta ut. 

Det går dock aldrig att uppnå ett 100 procent skydd om man inte väljer att undvika risken helt 

och hållet. En annan faktor att ta hänsyn till är att åtgärderna kan komma att kosta mer än de 

                                                           
21

 Wirén, E. (1998) Planering för säkerhets skull, Studentlitteratur, Lund, sid 17  
22

 Vaughan, E.J. (1997) Risk management. John Wiley & Sons, Inc, New York, sid 7 
23

 Sandin, A. (1980) Risk management och riskinformation empirisk studie – förslag till riskbalans, 
Studentlitteratur, Lund, sid 14-15 
24

 Wirén (1980) sid 80 
25

 Johansson, S, Runsten, M. (2005) Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt – Mål samband och 
mätmetoder, Studentlitteratur, Lund, sid 39 
26

 Vaughan (1997) sid 9-10 
27

 Ibid, sid 18-19 
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möjliga förlusterna. En variant av att reducera risken kan vara att sprida ut den på många 

enheter. Så arbetar till exempel försäkringsbolag. Totalrisken för hela gruppen kan då 

beräknas med statistiska metoder, trots att risken för varje enskild försäkringstagare är svår att 

uppskatta. 

3. Inte göra någonting. Det kan vara ett bra alternativ om de möjliga förlusterna är små eller 

dyra att skydda sig mot. 

4. Överföra risken. Genom att till exempel teckna en försäkring kan risken överföras till 

någon annan. Nackdelen är naturligtvis att det uppstår en kostnad. Man kan också se det som 

att man väljer att ta en liten förlust istället för att riskera att ta en stor förlust, kopplat till 

resonemanget under punkt 2 ovan. 

 

Riskhantering, eller Risk Management på engelska definieras av Vaughan på följande sätt: 

(“Pure risks” kan ge förlust men inte vinst.) 

”Risk Management is a scientific approach to dealing with pure risks by anticipating possible 

accidental losses and designing and implementing procedures that minimize the occurence of 

loss or the financial impact of losses that do occur.”
28

  

Detta är en process som kan formaliseras i följande sekvens. (Stegen kan gå in i varandra.)
 29

 

1. Fastställ mål. Det första steget är att avgöra vad som är målet med företagets Risk 

Management program, det vill säga vilka skador man vill försöka undvika. Det yttersta målet 

för en organisation är dess överlevnad.  

2. Identifiera risker. Vissa risker är uppenbara medan andra kan vara svåra att upptäcka. För 

att identifiera risker kan man till exempel studera interna dokument och ekonomiska rapporter 

eller genomföra intervjuer. Det är viktigt att ha en förståelse av verksamheten, för att kunna 

upptäcka risker.  

3. Utvärdera risker. Detta steg innefattar att uppskatta storleken på den potentiella förlusten 

och sannolikheten för att den uppstår. Därefter rangordnas riskerna efter hur allvarliga de är. 

4. Val av metod. De fyra metoderna för att hantera risk har vi redan gått igenom. Fördelarna 

och nackdelarna (inklusive kostnaderna) med varje metod måste utvärderas. Sedan fattas ett 

beslut. 

5. Implementering. Detta innebär alltså att man vidtar de beslutade åtgärderna, till exempel 

tecknar en försäkring. 

6. Utvärdering. Det görs av två orsaker, dels för att rätta till misstag men också för att gamla 

risker försvinner och nya dyker upp.  

                                                           
28

 Vaughan (1997) sid 30 
29

 Ibid, sid 34-38 
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Kapitalmarknad

Kreditmarknad

Penningmarknad Obligationsmarknad

Aktiemarknad

2.2  Kreditmarknaden 

Ordet KREDIT kommer från latinets CREDERE och betyder egentligen TRO i bemärkelsen 

förtroende medan CREDO betyder tro i religiös bemärkelse. I finansiella sammanhang kan 

KREDIT sägas vara uppskov med betalning. Detta förutsätter att det finns ett förtroende för 

låntagaren avseende dennes förmåga att betala tillbaka lånesumman om det är ett 

amorteringslån och att låntagaren har sådan ekonomi att denne kan betala avtalad ränta. 

Räntan (priset på krediten) fastställs på marknaden bland annat efter hur stor tillgången och 

efterfrågan är på krediter. Kreditmarknaden samlar upp sparandet i samhället och omvandlar 

det till användbara kreditformer för de olika låntagarnas behov.
30

  

Kreditmarknaden är en viktig del av kapitalmarknaden och kan i sin tur delas upp på två olika 

kategorier: 

- penningmarknad, marknaden för kortfristiga tillgångar. 

- obligationsmarknad, marknaden för långfristiga tillgångar.
31

  

 

Figur 1: Kapitalmarknaden 

 

Kreditgivningen spelar en viktig roll i ett modernt samhälle, där bland annat privatpersoner 

och företagare behöver kapital för satsningar, tillverkning och konsumtion.
32

 

Krediterna handlas på kreditmarknaden. Dess huvuduppgift är att flytta kapital från 

överskotts- till underskottssektorer i ekonomin och bankerna är där en viktig aktör.
33

 

Bankerna, statens kreditinstitutioner och försäkringsbolagen är de viktigaste aktörerna på 

kreditmarknaden. Banker och andra verksamheter med finansiell inriktning bildar tillsammans 

kreditmarknaden.
34

 

                                                           
30

 Svenska Bankföreningen, (1997) Den svenska kreditmarknaden, Stockholm, sid 5 
31

 Eklund, K. (2001) Vår Ekonomi, Prisma, Stockholm, sid 22 
32

 Svenska Bankföreningen (1997) sid 5 
33

 Bergström, S. & Lennander, G. (2006) Kredit och säkerhet, Iustus, Uppsala, sid 12  
34

 Albemark, C. (1998) Kundkreditförsäkring, Juristförlaget, Stockholm, sid 9 



9 
 

2.2.1  Kreditgivare 

De viktigaste kreditgivarna är:  

 Bankerna, som anskaffar kapital via inlåning från privatpersoner, företag och 

kommuner, men även genom inlåning från Riksbanken och andra banker. Det inlånade 

kapitalet utgör basen för bankens utlåningsförmåga.
35

 

 

 Kreditinstitut, som är specialiserade på viss typ av utlåning, till exempel till 

näringslivet, till bostäder (SBAB) för studieändamål (CSN). Kapitalet anskaffas oftast 

genom att ge ut obligationer eller genom certifikat och reverser (skuldebrev).
36

 

 

 Försäkringsbolag, som får in premier från till exempel pensionsförsäkringar, 

livförsäkringar och kapitalförsäkringar. Premieintäkterna placeras i obligationer, 

fastigheter och aktier. En del försäkringsbolag, som till exempel Länsförsäkringar 

bedriver också direkt bankverksamhet.
37

    

 

 Finansbolag. Dessa skaffar kapital genom upplåning på penningmarknaden och lånar 

ut till företag men även till privatpersoner.
38

  

 

 Bostadskreditinstitut, som anskaffar kapital via emittering av obligationer eller andra 

instrument på penningmarknaden. (Statens Bostadskreditnämnd lämnar kreditgarantier 

för bostadslån för att underlätta finansiering av bostadsbyggande.)
39

 

 

 Riksgälden, som förutom att förvalta statsskulden och ge bankerna kapitaltillskott 

också ger lån till både företagare och privatpersoner. 

 

 Övriga.  Här finns statliga lånefonder, privata långivare eller bolag samt för 

kortfristiga konsumtionskrediter ett antal kreditkortsföretag, som ofta är knutna till 

bankerna.
40

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Svenska Bankföreningen (1997) sid 9 
36

 Ibid sid 9 
37

 Ibid sid 9 
38

 Ibid sid 9 
39

 Bergström & Lennander (2006) sid 14 
40

 Ibid, sid 15 
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Banker 

Bankernas uppgift är att skapa kapital genom inlåning för att kunna förse privatpersoner och 

företag med krediter. I bankernas uppgifter ingår också att verkställa betalningar och andra 

transaktioner och att hantera risker. Bankernas verksamhet övervakas av den statliga 

myndigheten Finansinspektionen och av Riksbanken. (Finansinspektionen tillkom genom en 

sammanslagning av Bankinspektionen och Försäkringsinspektionen).
41

 

Man kan indela bankerna i:  

1. Affärsbanker/Bankaktiebolag 

2. Sparbanker som är stiftelser 

Bankaktiebolagens aktier är noterade på Stockholmsbörsen. De stora bankaktiebolagen är 

Handelsbanken, SE-Banken (Wallenbergsfären), Nordea (ägs till ca 20 % av svenska staten 

och tillkom genom fusioner av svenska Nordbanken, finska Meritas, norska Kreditkassen och 

danska Unibank), Swedbank, JP-Bank, och Östgöta Enskilda bank (uppköpt av Den Danske 

Bank från Lundberggruppen). 

Sparbanker är stiftelseägda bolag och stiftelserna kan sägas äga sig själva. Vinsterna återförs 

till stiftelserna. Någon utdelning till enskilda aktieägare förekommer inte. Den svenska 

sparbanksrörelsens utveckling är unik och saknar motstycke i andra länder.
42

 

 

2.3 Bankers kreditrisker 

Banker, precis som alla företag, ställs inför en mängd olika risker. Dessa kan delas in i 

affärsrisk och finansiell risk. Affärsrisk har att göra med ett företags kommersiella aktiviteter 

och kan till exempel innefatta konkurrenssituationen, lansering av nya produkter och juridiska 

tvister.  Finansiell risk har bland annat att göra med företagets kapitalstruktur och storleken på 

likvida medel. Ett företag med låg soliditet sägs ha en hög finansiell risk. Bolag som har en 

hög affärsrisk bör ha en låg finansiell risk och bolag som har en hög finansiell risk bör ha en 

låg affärsrisk. Banker har en låg soliditet och därmed en hög finansiell risk. Det beror på att 

skillnaden mellan inlånings- och utlåningsräntor normalt är liten och att banken alltså måste 

kompensera för det med stora volymer. Det innebär att de måste ha en låg affärsrisk. Den är 

också i regel låg eftersom skillnaden mellan inlånings- och utlåningsräntor brukar vara stabil, 

även om marknadsräntorna svänger kraftigt. Dock kan affärsrisken öka om pengar lånas ut till 

mindre kreditvärdiga kunder.
43

  

Att i praktiken göra avvägningen mellan affärsrisk och finansiell risk är inte så enkelt. 

Problemet är naturligtvis att det kan vara svårt att avgöra hur stor affärsrisken är. Att den har 

varit låg historiskt för ett visst företag är ingen garanti för att den kommer fortsätta att vara det 

                                                           
41

 Svenska Bankföreningen (1997) sid 5 
42

 Ibid, sid 23-24 
43

 Andrén, N., Hansson, S. & Ericsson, T. (2003) Finansiering, Liber Ekonomi, Malmö, sid 123 
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i framtiden. De svenska bankernas problem i början på 90-talet är en påminnelse om att det  

generellt är farligt att arbeta med hög finansiell risk.
44

 

Kreditrisken är den i särklass största risken för banken. Med kreditrisk menas sannolikheten 

för att en låntagare inte kan betala tillbaka lånet. För att kunna beräkna den förväntade 

kreditförlusten för en kreditportfölj måste man ta hänsyn till tre faktorer: 1) portföljens 

sammansättning, det vill säga storleken på exponeringarna till olika kategorier av låntagare,   

2) sannolikheten för betalningsinställelse för de olika kategorierna av låntagare och 3) 

återvinningar, alltså hur stor del av den ursprungliga fordran som banken kan få tillbaka om 

låntagaren ställer in sina betalningar. Återvinningsgraden är högre för låntagare med goda 

säkerheter.
45

  

Banken kompenserar för förväntade förluster genom ett riskpåslag, det vill säga ränta. Ju 

större de förväntade förlusterna är, desto mer kapital måste banken ha som buffert för att 

kunna möta detta. Risken i en portfölj kan delas in i unik och gemensam risk. Unik risk är 

sådan som är unik för en viss kredit och kan diversifieras bort med andra krediter. Gemensam 

risk påverkar alla krediter och kan inte diversifieras bort. Som redan har antytts så blir 

kreditrisken i en portfölj mindre ju bättre diversifierad den är. Att bära en hög kreditrisk 

behöver inte i sig vara något negativt om det finns kapital för att kunna möta förluster. 

Självklart måste även banken ha eget kapital för att kunna möta andra typer av risker än 

kreditrisk. Ju lägre eget kapital en bank har, desto sämre kreditbetyg kommer de att få av 

ratingbolagen och desto dyrare kommer deras finansiering att bli.
46

        

 

2.4 Kreditbedömning 

En bank är ett affärsdrivande företag med en övergripande affärsidé som bland annat 

innefattar vilka kundgrupper man vill beteckna som primära målgrupper.  En del banker har 

sin tyngdpunkt på företagskunder och andra är mera inriktade på privatpersoner och 

småföretagare. De nuvarande stora svenska bankerna har alla en mer eller mindre blandad 

kundkrets. Swedbank som har sitt ursprung i den gamla sparbanksrörelsen och i 

Jordbrukskassan har t ex en stor andel kunder bland privatpersoner och småföretagare. 

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet, det vill säga efter avregleringen av 

bankverksamheten i Sverige, utvecklades en bankkris som hade sitt ursprung i ett allt för 

utvecklat volymtänkande. Eftersom marginalerna i bankverksamhet är små och Sverige är ett 

litet land blev ökad volym vanligt som mått på framgång. Bankerna fäste ofta för lite 

avseende på riskerna för kreditförluster.  Detta gällde i betydande grad fastigheter men även 

privatbostäder, som ibland belånades långt utöver sina framtida marknadsvärden. Kraven på 

                                                           
44

 Bergstrand, J. (1993) Ekonomisk styrning, Studentlitteratur, Lund, sid 264-265 
45

 Sveriges Riksbank, ”Att mäta kreditrisk med extern information” 
46
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12 
 

långsiktigt hållbara säkerheter sänktes och företagares affärsidéer prövades inte tillräckligt 

kritiskt.
47

 

I den nu aktuella situationen förefaller volymtänkande och konkurrens om marknadsandelar 

åter ha spelat en stor roll i den svenska bankvärlden. Denna gång har globaliseringen lett till 

att stora kreditrisker har flyttats utomlands, bland annat till de baltiska staterna och Ukraina. 

Den lagstiftning (Bankrörelselagen 2:13) som ligger till grund för kreditgivning anger att 

”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 

låneförbindelsen”. Bankerna är således skyldiga att utföra en kreditprövning för att kunna 

bedöma kundens ekonomi och bankens behov av säkerhet.
48

 

En bank måste före beviljandet av lån ta reda på så mycket som möjligt om den sökandes 

kreditvärdighet. Eftersom det en bank lånar ut principiellt är pengar som andra personer, 

fysiska som juridiska, satt in i banken ligger här ett stort ansvar hos den som beviljar en 

kreditansökan. En väg att öka transparensen är att få de kreditsökande att ha alla sina affärer i 

samma bank, det som kan kallas en hel kunds förhållande. Det är för en bank inte optimalt om 

en kund har sina besparingar i en bank men sina lån i en annan. Detta har för bankerna under 

senare tid blivit ett allt mer aktuellt tema. Tidigare stannade i varje fall småkunder ofta kvar i 

samma bank under större delen av sitt liv. Rörligheten på kreditmarknaderna synes ha ökat 

bland privatpersoner.
49

  

 

2.4.1  Krediters ändamål 

Ett viktigt element i kreditprocessen är prövning av kreditens ändamål. Banken bör vid 

utlåning vara mån om att krediten används på ett sätt som främjar låntagarens utveckling. 

Bankerna har ett ansvar att se till att det begränsade kapitalet fördelas på ett sunt sätt i 

samhället.
50

 

 

2.4.2  Kreditvärdighet 

Finner banken efter en bedömning att sökande har förmåga att klara av räntor och 

amorteringar betecknas denne som kreditvärdig. I kriterierna för en bedömning av en 

sökandes kreditvärdighet ingår flera moment.
51

 

 

 

                                                           
47

 Svensson, K., Ulvenblad, P.O. (1994) Bankmäns hantering av krediter till små företag, Lund, sid 44 
48

 Donner, G. (1996) Handbok i bankrätt, Juridik & Samhälle, Stockholm, sid 171 
49

 Jönsson, B. (1992) Handbok i kreditgivning, FB utbildningskonsult, Stockholm, sid 197 
50

 Ibid, sid 200 
51

 Ibid, sid 198 
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Skötsamhet 

Har personen i fråga tidigare slarvat med betalningar, varit inblandad i konkursbon, haft 

betalningsanmärkningar eller mellanhavanden med kronofogdemyndigheten, haft stora 

skatteskulder, kreditkortsskulder eller liknande så kan detta vara ett hinder.
52

 

 

Ekonomiska förhållanden 

Det är viktigt, att en låntagare likviditetsmässigt har sådana regelbundna inkomster efter skatt 

att han kan klara av levnadskostnader, räntor och amorteringar.  Om inte kan han eller hon 

tvingas att låna på nytt för att inte hamna i trångmål. Lånekaruseller slutar nästan alltid 

olyckligt för alla parter.
53

 

 

Anställningsförhållanden 

Det som kallas för en fast anställning är i praktiken en ”tillsvidareanställning”.  Det innebär 

att en mångårig skötsam anställd kan bli arbetslös om arbetsgivaren vid förhandlingar med 

löntagarorganisationerna kan visa på arbetsbrist.
54

  

 

2.4.3  Kreditupplysningar/UC 

Ett viktigt instrument vid en sund kreditgivning är Upplysningscentralen (UC), som arbetar 

med såväl privatpersoner som företag.
55

  

Syftet med kreditupplysningen är för det första att se till att få identifierings- och 

faktauppgifter rörande en tilltänkt låntagare eller affärspartner. Det andra är att ta fram 

information om betalningsförmåga och vilja att göra rätt för sig.
56

  

Bankerna har rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet efter tillstånd.
57

  

Basen för UC är en databas med information om inkomst, kreditengagemang, 

betalningsanmärkningar, fastighetsinnehav och tidigare förfrågningar hos UC.
58

  

En person med många kreditfrågor under en kort period innebär en hög risk för kreditgivaren.
 

59
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2.4.4  Credit Scoring 

Credit Scoring är en statistik metod som effektivt värderar kreditsökande. Metoden syftar till 

att bestämma vilka egenskaper som bäst kan förutsäga en framtida dålig kredit. För att skapa 

det här systemet har man studerat samtliga tillgängliga variabler vid den historiska tidpunkt 

när en kredit beviljats och mätt utfallet i antalet kreditförluster eller nödlidande krediter ett till 

två år senare.
60

 Därefter analyseras och beräknas vilka speciella egenskaper vid 

beviljningstillfället som sammantaget särskiljer de bra kunderna från de dåliga. 

Credit Scoring ger en sammanvägd bild av den kreditsökandes vilja och förmåga till 

återbetalning, vilket redovisas som en samlad poäng. Där prövas den sökande enligt alla de 

ingående variablerna, båda negativa och positiva egenskaper.
61

  

Variabler som personnummer, civilstånd, inkomst, skatt, samtliga krediter, antal frågor hos 

Upplysningscentralen och betalningsanmärkningar är grunden för scoringen. All information 

samlas i en databas och där utförs beräkningar enligt en matematisk modell för bedömning av 

kreditansökan.
62

  

 

2.5  Kreditsäkerhet 

En bank måste sälja krediter för att kunna finnas på kreditmarknaden och konkurrera med 

andra banker och kreditinstitut. Detta innebär att de kommer att exponeras för kreditrisk. I det 

här avsnittet kommer vi att gå igenom olika sätt för bankerna att minska förlustriskerna 

genom att kräva säkerheter.
63

  

Bankrörelselagens 2 kapitel 13 § är central för kreditgivning och säger att: 

’’Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 

låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form 

av borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om 

det annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet.’’ 

Det finns två slag av säkerheter.
64

 

1. Realsäkerheter  

2. Personsäkerheter  

                                                                                                                                                                                     
59

 UC Sverigekortet, version 5, 2004 
60

 Roszbach, K. (2003) Bank lending policy, credit scoring and the survival of loans, Sveriges Riksbank working 
paper series, 1402-9103; 154 
61
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62
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63
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64
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Realsäkerhet är ofta inteckningar i fastigheter. Vilka inteckningar som redan finns kan 

utläsas av gravationsbevisen. Det kan också röra sig om pantsättning av lös egendom,  

bostadsrätter, aktier eller andra värdepapper. Den som förvaltar en bostadsrättsförening skall  

föra register över vilka pantförskrivningar av lägenheter som görs. 

Personsäkerhet är oftast en borgensförbindelse. 

 

2.5.1  Borgen 

Borgen är en namnsäkerhet och innebär att om kredittagaren skulle brista i åtagande, är det 

borgensmannen som är ansvarig och som banken har rätt att vända sig till. Bankerna kräver 

ofta en borgensförbindelse för att säkra sig mot förluster. Borgen kan vara muntlig men är i 

praktiken skriftlig. Det finns två slag av borgen.
65

 

 

Proprieborgen 

Det innebär att borgensmannen ansvarar för krediten som för egen skuld. Kreditgivaren,  

(borgenären) kan alltså omedelbart kräva borgensmannen eller borgensmännen om   

låntagaren  (gäldenären) inte fullgjort sina förpliktelser. Om det finns flera borgensmän och 

det är fråga om solidarisk borgen kan borgenären kräva hela det utestående kreditbeloppet 

från en av borgensmännen. Så sker om de andra borgensmännen saknar tillräckliga 

tillgångar.
66

 

 

Enkel borgen 

Detta innebär att borgensmannen träder in först när gäldenären inte har några utmätningsbara 

tillgångar kvar.
67

 

 

Borgensförbindelser kan vara tidsbegränsade eller också gälla så länge krediten löper men har 

då en preskriptionstid på 10 år.  För att undgå att borgensförbindelsen upphör att gälla på 

grund av preskription förlängs borgenstiden genom särskilda skrivelser från banken till 

borgensmännen. Bankerna har numera skyldighet att med vissa intervaller påminna 

borgensmännen om deras åtaganden.
68

 Om gäldenären går i konkurs ingår 

borgensförbindelsen i konkursboets tillgångar.
69

 

                                                           
65

 Tegin (1997) sid 175-176 
66
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2.5.2  Inteckningar i fast egendom/pantbrev 

Detta innebär, att låntagaren lämnar en del av sin egendom som säkerhet för sina skulder.  

Kreditgivaren kan då ta över och låta försälja egendomen om låntagaren inte kan fullgöra sina 

förpliktelser. Fastighetsinteckningar har olika förmånsläge, det vill säga de kan komma att få 

olika prioritet i en konkursmassa.
70

 

 

2.6 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information innebär att aktörer på den ena sidan av en marknad har bättre 

information än de på den andra. Det här är fallet inom otaliga områden. Kunderna vet mer än 

försäkringsbolaget om sina skaderisker, säljaren av en begagnad bil vet mer om bilens skick 

än köparen och VD och styrelse vet mer om företagets lönsamhet än aktieägarna, för att bara 

ta några exempel. Det som är relevant för den här uppsatsen är att låntagarna vet mer om sina 

återbetalningsmöjligheter än långivarna. Grunden till teorierna om asymmetrisk information 

lades under 1970-talet av tre forskare: George Akerlof, Michael Spence och Joseph Stiglitz. 

Deras analyser ledde till att de fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 

Nobels minne år 2001.
71

  

 

2.6.1 Adverse selection 

Asymmetrisk information riskerar att ge upphov till adverse selection, vilket innebär att den 

part som har ett informationsunderläge gör ett negativt urval. Ett klassiskt exempel på det här 

fenomenet rör försäljningen av begagnade bilar. Utgångspunkten är då att försäljarna av 

bilarna vet mycket mer om deras skick än vad köparna gör. Detta får till följd att priset på 

begagnade bilar blir lägre än vad det hade blivit om köparna hade varit fullt informerade, 

eftersom köparna måste kompenseras för risken att de köper en ”lemon” (en dålig begagnad 

bil). Det i sin tur får till följd att ägarna av bra bilar kanske inte är så intresserade av att sälja 

dem eftersom de kommer att få för dåligt betalt. Konsekvensen riskerar alltså att bli att bara 

dåliga bilar säljs på andrahandsmarknaden. I verkligheten finns det naturligtvis mekanismer 

för hur man ska lösa det här, till exempel med garantier, men det här exemplet visar ändå på 

den grundläggande problematiken.
72

  

Också inom kreditmarknaden finns samma problem, det vill säga att dåliga låntagare riskerar 

att driva ut de bra. Ett exempel från Indien kan belysa det hela: Bankerna i städerna tar ut en 

viss ränta, till exempel 10 procent till de som beviljas lån. Dock finns det många fattiga på 

landsbygden som inte får låna direkt av banken eftersom informationsasymmetrin är för stor. 

De kan istället ha möjlighet att låna av en lokal långivare som har bättre kännedom om 
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låntagarna. Den här långivaren, som kanske bor i samma by som låntagarna, har inte bara en 

stor kännedom om de olika låntagarnas återbetalningsförmåga utan kan även vara flexibel vad 

gäller återbetalningstid och andra formaliteter. Dock får låntagarna betala en hög ränta, upp 

till 50 procent i exemplet. Det skulle vara svårt för någon utomstående att göra 

arbitragevinster genom att försöka utnyttja skillnaden mellan bankens ränta och den lokala 

långivarens ränta, eftersom den aktören hade dragit till sig för många ”lemons”.
73

  

Stiglitz & Weiss menar att det inte är någon bra idé för långivare att höja räntan för att 

kompensera sig för risken som de dåliga låntagarna innebär. Det skulle få samma effekt som 

med de begagnade bilarna, det vill säga lågrisklåntagarna skulle drivas bort och kvar blir 

högrisklåntagarna. Konsekvensen blir att risknivån ökar för långivaren. Att ställa högre krav 

på säkerhet löser inte heller problemet eftersom låntagaren då kanske väljer att satsa på mer 

riskfyllda investeringar. Marknadskrafterna kan alltså inte avgöra hur mycket pengar som 

lånas ut. Istället måste långivaren på något sätt ransonera lånevolymen.
74

   

Besanko & Thakor visar däremot i sin modell att det går att dela upp låntagare i olika 

riskkategorier. Eftersom varje lånekontrakt ska ge minst ett förväntat nollresultat ska 

låneransonering kunna undvikas. Det finns fyra dimensioner som olika långivare kan 

konkurrera med; ränta, storlek på lån, storlek på säkerhet och sannolikhet för godkännande av 

lån. Det är möjligt för lågrisklåntagare att ta större lån eftersom de kan ställa upp större 

säkerheter. Kanske lite förvånande så får de också betala högre ränta, vilket förklaras av att 

konsekvenserna för långivaren blir större vid stora lån, om inte låntagaren kan betala 

tillbaka.
75

 Det är viktigt att betona att det här är ett rent teoretiskt resonemang. Stiglitz och 

Weiss modell kan anses vara mer realistisk eftersom kreditransonering är så vanligt 

förekommande.
76

 

 

2.6.2 Moral Hazard 

En annan möjlig konsekvens av asymmetrisk information är att låntagaren kan komma att 

ändra sitt beteende efter att lånet har godkänts. Låntagaren använder då lånet på ett annat sätt 

än vad långivaren tror. Detta kallas för moral hazard. Problemet är att långivarens mål med 

lånet inte alltid sammanfaller med låntagarens. Eftersom det är svårt att övervaka låntagarens 

beteende så finns risken att lånet används på ett sätt som kan skada långivarens intressen.
77
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2.6.3 Signalering och screening 

Vad kan då göras för att minska informationsasymmetrin? Den informerade parten kan på 

olika sätt signalera sin information till motparten. Det handlar alltså om att på olika sätt visa 

sin förmåga eller värdet på sina produkter. Tillämpningarna kan sträcka sig allt ifrån 

arbetssökande som signalerar sin förmåga gentemot arbetstagaren genom att utbilda sig, 

företag som skuldfinansierar sig istället för att emittera aktier för att signalera lönsamhet och 

en regering som för en recessionsskapande penningpolitik för att visa att man gör allt för att få 

ner inflationen. Den oinformerade parten kan genom screening försöka få information om 

motparten för att därigenom minska asymmetrin. Ett exempel på detta är 

försäkringsbranschen där det kan finnas möjlighet att växla en lägre premie mot en högre 

självrisk. På så sätt signalerar försäkringstagaren sin risksituation till försäkringsbolaget. 
78

 

Garantier har också nämnts som ett sätt att hantera problemet med asymmetrisk information. 

Även köp av produkter av ett välkänt märke minskar asymmetrin eftersom det indikerar en 

god kvalitet.
79

  

Inom kreditbranschen kan det vara svårt för en låntagare att signalera återbetalningsförmåga 

till en långivare.
80

 Istället får långivaren arbeta med screening. Hur detta går till beskrevs i 

kapitlet om kreditbedömning.                                 
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3 Metod 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av kvalitativ metod för att uppnå vårt syfte och besvara frågeställningen. 

Intervjuer har genomförts med fem personer, varav tre lånehandläggare, en kontorschef och 

en kreditchef. Samtliga, förutom kreditchefen, arbetade vid tidpunkten för intervjuerna på ett 

av Swedbanks kontor i Solna. Kreditchefen var istället verksam vid huvudkontoret i 

Stockholm. Tre olika nivåer är alltså representerade i undersökningen. Alla respondenter har 

fått svara på samma frågor. Från början var tanken att vi skulle skräddarsy frågor för varje 

nivå, men sedan tyckte vi att det kunde vara intressant att få fler perspektiv på varje fråga och 

se hur stor samstämmigheten skulle bli. Tre av frågorna har dock bara kontorschefen svarat 

på. Vilka det är framgår av appendix. Intervjuerna har inte spelats in och anledningen är att 

kontorschefen inte ville det. Istället fördes anteckningar under intervjuerna. Respondenterna 

har fått titta på frågorna i förväg och på svaren i efterhand. Därmed gavs de möjlighet att 

förbereda sig innan och även att korrigera eventuella felaktigheter efteråt. Varje intervju 

varade i cirka en timme. 

Intervjuerna utgör alltså primärdata. För att få tag på sekundärdata, det vill säga böcker, 

artiklar och annan information som publicerats, har vi sökt på Internet och tittat på andra 

uppsatser. Ett problem är dock att väldigt mycket av litteraturen rör kreditgivning till företag 

och inte hushåll. Information har sökts bland annat via Google (även Google Scholar) och 

databasen Emerald. Vi har försökt att använda oss av pålitliga källor. Förutom vetenskapliga 

artiklar så har information hämtats från välkända institutioner som Riksbanken och 

Finansinspektionen.  

 

3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kännetecknande för den kvalitativa metoden är att man försöker få mycket information om ett 

fåtal undersökningsenheter. Ett annat utmärkande drag är att det finns en närhet till den 

verklighet man vill undersöka. Forskaren iakttar fenomenet inifrån. Dessutom har  

observationerna en tendens att vara osystematiska och ostrukturerade.
81

  

Den kvantitativa metoden å andra sidan används när man vill ha information om ett större 

antal enheter. Observationerna måste då vara mer strukturerade. Den information som 

datainsamlingen ger kan sedan omvandlas till siffror och analyseras med statistiska metoder.   
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Det finns fördelar och nackdelar med båda metoderna. En fördel med kvalitativ metod är att 

det kan ge en helhetsbild av det som man vill undersöka. En nackdel är dock att resultaten kan 

vara svåra att generalisera till fler enheter än de som har undersökts. Dels av resursskäl men 

också för att det ska vara möjligt att överblicka informationen så måste undersökningen 

begränsas till ett fåtal enheter.  Det är även viktigt att påpeka att de flesta forskningsprojekt 

kombinerar drag av både kvalitativa och kvantitativa metoder.
82

  

Vi har valt att arbeta med kvalitativ metod eftersom vi vill försöka få en helhetsbild av 

problemet.  

Nämnas kan också att syftet med uppsatsen är deskriptivt. Vi är alltså inte ute efter att förklara 

varför någonting är på ett visst sätt, utan bara att beskriva hur verkligheten ser ut.           

 

3.3 Intervjumetodik 

För att skilja mellan olika typer av intervjuer kan man utgå från skillnader i 

struktureringsgrad. I det ena extremfallet kan en intervju vara helt öppen, vilket innebär att 

intervjuaren ställer en enda öppen fråga som respondenten sedan kan resonera fritt kring. I det 

andra extremfallet kan intervjun vara helt strukturerad. Då ställer intervjuaren i förväg 

formulerade frågor i en bestämd ordning och respondenten kan bara svara enligt vissa fasta 

svarsalternativ. Då liknar det alltså mera formen för en enkät.
83

   

Det finns även två mellanformer; den riktat öppna och den halvstrukturerade intervjun. Den 

form vi har valt kan klassificeras som den riktat öppna intervjun. Den karakteriseras av att 

svaren fortfarande är helt öppna (till skillnad från den halvstrukturerade, där vissa svar är 

fasta). Samtidigt är den inte helt öppen eftersom man utgår ifrån vissa i förväg formulerade 

frågor. Den här formen är tänkt att användas när man undersöker ett fenomens kvaliteter, till 

skillnad från den strukturerade intervjun då syftet är att kvantifiera.
84

  

Vi har alltså ställt i förväg formulerade frågor i en viss ordning till de olika respondenterna. 

De har sedan fått utveckla svaren fritt. Vi har inte haft några frågor med fasta svarsalternativ, 

även om vissa frågor i och för sig skulle kunna besvaras med bara ett ja eller nej.     

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet har att göra med om man mäter det som ska mätas för att svara på frågeställningen. 

Det är viktigt framför allt i kvantitativa studier. I kvalitativa studier finns en större närhet till 

det som studeras och de olika enheterna kan själva styra sin medverkan. Detta kan dock 

medföra problem eftersom de undersökta enheterna kan bete sig på ett sätt som de tror att  
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forskaren förväntar sig.
85

 I vårt fall förbättras validiteten genom att en av oss tidigare arbetat 

med handläggning av lån. Det har därmed blivit lättare att utforma relevanta frågor för 

intervjuerna. 

Reliabilitet har att göra med att informationen som samlas in ska vara pålitlig, det vill säga 

inte innehålla mätfel. Inte heller detta är lika centralt i kvalitativa som i kvantitativa studier. 

Syftet vid kvalitativa studier är ju att man ska få en djupare förståelse för något och den 

insamlade informationen kommer inte att bearbetas statistiskt.
86

 I vårt fall kan reliabiliteten ha 

påverkats negativt av att intervjuerna inte spelades in. Vi bedömer dock att den eventuella 

effekten är liten, eftersom respondenterna gavs möjlighet att korrigera svaren i efterhand.  

 

3.5 Analys av materialet 

Vi har valt att slå ihop empirin och analysen i ett kapitel. Anledningen är att det blir lättare att 

hålla en röd tråd i framställningen och att det underlättar jämförandet av de olika svaren för 

läsaren. Det bedömdes också som lämpligt att göra så eftersom många av svaren var ganska 

korta. Svaren har jämförts med varandra, sedan har resultatet diskuterats och kopplats till 

teorin. Materialet har grupperats under olika rubriker, som vardera täcker in mellan en och tre 

frågor.                   
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4 Empiri & analys 

 

4.1 Swedbankkoncernen  

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader där de är 

verksamma. Deras ambition är att vara ledande på service i sin bransch och att göra kundernas 

vardag enklare genom ett komplett erbjudande av enkla och konkurrenskraftigt prissatta 

tjänster för privat- och företagskunder. Genom att vara i framkant av produkt- och 

tjänsteutveckling, vara lättillgängliga för alla kunder och ge den bästa servicen strävar de efter 

att ha de mest nöjda kunderna i branschen.
87

 

Swedbank har 9,4 miljoner privata kunder och 540 000 företagskunder. Bolaget har 419 

kontor i Sverige, 272 i de baltiska länderna och 216 i Ukraina. Första kvartalet 2009 gjorde 

koncernen en förlust på 3358 MSEK. I mars 2009 uppgick balansomslutningen till 1 831 

miljarder kronor och antalet anställda till 21 000.
88

  

Swedbanks gemensamma historia sträcker sig tillbaka till 1820. Då bildades landets första 

sparbank i Göteborg efter europeisk förebild.
89

 

I april 2006 beslutade årsstämman att koncernen skulle anta det gemensamma namnet 

Swedbank (istället för det tidigare namnet FöreningsSparbanken).
90

 

 

4.2 Solnakontoret  

Affärsmässigt är Solna ett av de största områdena i Stockholmsregionen. Eftersom Solna är 

ett område med många invånare finns det tre olika Swedbankkontor. Två av dem hanterar 

privata kunder och ett företagskunder. Det kontor som den här uppsatsen handlar om ligger i 

centrumgallerian och har under vardagar i genomsnitt 250 kunder. Det erbjuder alla typer av 

banklån. På kontoret arbetar sammanlagt 14 personer. Dessutom arbetar fyra 

fastighetsmäklare i nära samarbete med bankens fyra bolånehandläggare.
91
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4.3 Presentation av respondenterna 

Kreditchefen - Den här personen är regional kreditchef i Region Mälardalen, som 

utlåningsmässigt är den största regionen i Sverige. Hon har ett övergripande ansvar för 

kreditkvalitén i regionen. Dessutom är hon ordförande i den centrala kreditkommitté som tar 

beslut om de största kreditärendena i regionen. 

Kontorschefen - Den här personen är chef för kontoret i Solna. Han är ytterst ansvarig för 

kreditgivningen på kontoret och har mandat att bevilja lån upp till 9 miljoner kronor. 

Handläggare A - Arbetar administrativt med att bland annat granska krediter och se till att de 

skickas vidare i banken. Hon har även ansvar för att lära upp nya kredithandläggare. 

Handläggare B - Är licensierad privatrådgivare och arbetar med placeringar men även med 

krediter. 

Handläggare C - Arbetar mest med bolån.  

 

4.4 Kreditbedömningsprocessen 

Kontorschefen beskriver lite kort hur processen går till:  

Först får kunden fylla i en kreditansökan där uppgifter lämnas om bland annat anställnings- 

och boendeform. Information hämtas sedan in från UC och från bankens interna system (om 

personen redan är kund i banken). Detta ger sedan ett scoringresultat på mellan 0 och 100. För 

att bli godkänd bör man få ett resultat på minst 20. Den som handlägger lånet måste sedan 

stämma av med ytterligare en person innan ett beslut fattas. 

Handläggarna har frihet att på egen hand bevilja blancolån upp till 150 000 kronor. Dock 

måste de naturligtvis agera inom de fastställda ramarna.   

Inga förändringar i kreditbedömningsprocessen har skett den senaste tiden och inga 

förändringar är heller inplanerade framöver.      

 

4.5 Förändring av utlåningen 

En intressant fråga är naturligtvis om det är fler som nekas lån nu jämfört med innan krisen. 

Kreditchefen har svårt att bedöma det men tror att det möjligen kan vara något fler. 

Kontorschefen tror att man kanske omedvetet kan ha blivit mer restriktiv. Handläggare A tror 

inte att det är fler som nekas men menar att man kanske oftare begär 10 % kontantinsats. 

Handläggare B uppskattar dock att det är fler som nekas nu. Han framhåller också att man 

försöker ha mer ingående diskussioner med kunden om det verkligen är nödvändigt att ta det 
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aktuella lånet. Handläggare C har svårt att bedöma om det har skett någon förändring. Precis 

som handläggare A uppger han att många av de som nekas inte har någon kontantinsats. 

Sammantaget verkar det alltså inte ha skett någon större förändring mot tidigare. Möjligen har 

man blivit lite mer restriktiv, medvetet eller omedvetet. Man skulle kunna tolka det som att 

reglerna för att få lån var ganska strikta redan innan krisen. 

 

En fråga som hänger ihop med det här är om intresset för att låna har minskat. 

Kreditchefen uppger att intresset minskade i höstas men att det har ökat nu, till följd av de 

låga räntorna. Även kontorschefen menar att intresset har ökat den senaste tiden och att det nu 

i princip är uppe på normala nivåer. En del av minskningen kan förklaras av att inte lika 

många vill köpa bostäder idag, anser han. Såväl handläggare A som C upplever inte att 

ansökningarna om lån skulle ha minskat, medan handläggare B säger sig ha upplevt en 

minskning. 

Bilden är ganska tydlig. Intresset för att låna minskade i höstas när finanskrisen var som värst 

och konjunkturen kraftigt bromsade in. Nu under våren har intresset ökat igen framför allt 

tack vare lägre räntor. 

 

Totalt sett så har alltså inte utlåningen påverkats i någon större utsträckning av krisen. Det var 

visserligen en svacka i höstas, men nu är man återigen uppe på normala nivåer.   

 

4.6 Uppfattning om risker 

Ingen av respondenterna verkar anse att kreditrisken skulle ha ökat i någon större omfattning 

till följd av krisen. 

Kreditchefen tror att riskerna framför allt har ökat på företagssidan. Kontorschefen menar att 

kreditrisken alltid ökar vid lågkonjunktur. Handläggare A upplever inte att kreditrisken skulle 

ha ökat överhuvudtaget. Handläggare B tycker inte heller att kreditrisken har ökat, men tror 

att den kan komma att göra det om arbetsmarknaden försvagas ytterligare. Handläggare C 

menar att kreditrisken kan ha ökat något.     

 

De olika respondenterna har ungefär samma syn på vilka risker med kreditgivningen som 

ändå kan ha ökat till följd av finanskrisen.  

Kreditchefen menar att osäkerheten om vart fastighetspriserna är på väg gör det svårare att 

bedöma belåningsvärdet. Hon anser också att osäkerheten på arbetsmarknaden gör att risken 

är större nu för att låntagare ska bli arbetslösa. 
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Kontorschefen påpekar att det alltid innebär en risk att låna ut. Han ser risken för en högre 

ränta framöver som ett möjligt hot. I övrigt menar han att scoringsystemet är ett viktigt 

hjälpmedel för att hålla riskerna under kontroll. 

Handläggare A tar upp samma faktorer som kreditchefen, det vill säga osäkerheten på 

arbetsmarknaden och att värdet på bostäder kan sjunka. 

Även Handläggare B nämner arbetsmarknaden och menar att det är viktigt att kontrollera alla 

uppgifter kring anställning och inkomst noga, eftersom varsel kan komma snabbt. 

Handläggare C konstaterar att priserna på bostäder stigit kraftigt de senaste åren och att 

många köpare därför kan ha betalat för mycket. Han menar att om priserna sjunker så pass 

mycket att försäljningen inte ger mer betalt än vad man har i lån så kan det bli problem för 

banken. Han nämner även att risken för ökad arbetslöshet är ett hot. 

Resultatet är alltså ganska entydigt. De flesta respondenterna ser risken för ökad arbetslöshet 

och osäkerheten om vart bostadspriserna är på väg, som de största hoten. Till skillnad från de 

övriga respondenterna tar kontorschefen upp risken att räntan kan komma att stiga framöver.  

Man skulle kunna tolka det här som att respondenterna befinner sig vid steg tre i Risk 

Management-processen, det vill säga utvärdering.
92

 Risker har identifierats men frågan är hur 

långt man har kommit vidare i processen. Det verkar fortfarande råda ganska stor osäkerhet 

om hur stora riskerna är i nuläget och hur de kan komma att förändras framöver. Samtidigt 

finns det kanske en uppfattning om att kreditbedömningsprocessen är tillräckligt effektiv och 

stabil för att kunna hålla riskerna under kontroll. 

 

4.7 Ändrade krav på låntagarna? 

Samtliga respondenter utom handläggare C uppger att återbetalningstider på lån inte har 

förändrats på grund av krisen. Handläggare C menar att återbetalningstiderna på topplån är 

kortare nu.  

Kreditchefen anser att kravet på säkerheter inte har förändrats till följ av krisen. Dock kan 

osäkerheten vad gäller värden på fastigheter leda till att det värde som banken bedömer är 

korrekt ligga något under det marknadsvärde som kunden anser att fastigheten har.  

Kontorschefen menar att det är återbetalningsförmågan och inte säkerheter som är viktigast.  

Handläggare A uppger att kravet på säkerheter inte har förändrats. 

Handläggare B svarar ungefär samma som kreditchefen. Kraven i sig har inte ändrats, men 

värderingen av säkerheter är mer försiktig idag.  

Handläggare C säger att han försöker att om möjligt ta in mer säkerheter. 
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Vad gäller scoringsystemet så verkar det inte ha förändrats den senaste tiden. Såväl 

kreditchefen som kontorschefen uppger det, medan handläggarna inte känner till att några 

förändringar skulle ha skett. 

Sammantaget verkar alltså inte kraven på låntagarna ha ökat nämnvärt. Möjligen kan det 

krävas mer säkerheter eftersom värderingarna är mer försiktiga idag. Vad gäller 

scoringsystemet så behöver man inte göra några förändringar, antagligen på grund av att det 

bedöms vara stabilt vid en försämring av konjunkturen. Överhuvudtaget verkar kraven för att 

beviljas lån ha varit relativt strikta redan innan krisen. Ytterligare skärpningar är därför inte 

nödvändiga.  

Syftet med scoringsystemet är att minska den asymmetriska informationen. Det är alltså ett 

verktyg för screening. Enligt Besanko & Thakor är det svårt för en låntagare att signalera sin 

betalningsförmåga, utan istället får långivaren arbeta med screening.
93

 Att minska den 

asymmetriska informationen och därigenom kunna sålla bort icke önskvärda låntagare 

reducerar risken för att banken inte ska få tillbaka de utlånade medlen.  

Ett annat sätt att reducera risken är att ställa upp krav på säkerheter. Reducering är ett av de 

fyra sätt som finns att hantera risker. De andra tre är undvikande, överföring och att inte göra 

någonting.
94

 Att undvika riskerna helt går ju inte så länge banken vill fortsätta att verka på 

marknaden. Att överföra riskerna till en tredje part kan bli dyrt. Att inte göra någonting är 

knappast ett bra alternativ heller, eftersom man då riskerar att få alltför många 

betalningssvaga kunder. Vad som återstår är alltså att på olika sätt försöka reducera risken. 

Förutom de nämnda åtgärderna är ytterligare en variant av att reducera risken att försöka 

diversifiera bort den. Detta gör ju banken genom att ha många olika låntagare. På så sätt kan 

man minska den unika risken (risken för en enskild kredit). Den gemensamma risken (risken 

för hela portföljen) kan däremot inte diversifieras bort.
95

 Problemet är ju att vid en 

lågkonjunktur så ökar den gemensamma risken. Då måste man alltså hitta andra sätt än 

diversifiering för att minska bankens riskexponering.  

 

4.8 Kundens tidigare historik i banken 

Kreditchefen förklarar att den historiska informationen påverkar scoringen. En god historisk 

skötsamhet ger bättre scoring och därmed större sannolikhet att lån beviljas. I övrigt har det 

inte skett någon förändring i synen på gamla kunder i förhållande till nya menar hon. 

Kontorschefen anser att man bör hjälpa befintliga kunder först om marknaden är osäker. 
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Handläggarna menar att kundens tidigare historik i banken spelar stor roll vid 

kreditbedömning men att det inte har skett någon förändring i synen på detta. 

Att titta på kundens tidigare historik i banken är alltså en form av screening. Det minskar den 

asymmetriska informationen och reducerar därmed risken för banken. Dock verkar det inte ha 

skett några förändringar här, till följd av finanskrisen. 

 

4.9 Arbetslöshet 

En väldigt viktig del vid kreditbedömning är låntagarens arbetssituation, eftersom den i stor 

utsträckning är avgörande för återbetalningsförmågan. Vi har redan konstaterat att 

respondenterna ser ökad arbetslöshet som en av de största riskerna med finanskrisen och 

lågkonjunkturen. Hur har detta påverkat kreditbedömningen? 

Kreditchefen menar att arbetslösheten slår olika på olika geografiska marknader. Det är större 

problem på orter där stora arbetsgivare har varslat eller sagt upp personal. Samtidigt menar 

hon att det inte nödvändigtvis är ett krav att kunderna har fast anställning. Om de under en 

längre tid har klarat sig på projektanställningar eller om banken bedömer att de har en relevant 

utbildning och erfarenhet för att relativt enkelt kunna få ett nytt jobb, så kan lån beviljas. 

Någon förändring har inte skett vad gäller synen på fast arbete. 

Kontorschefen påpekar att arbetslösheten inte är så stor i Stockholm, men att det beror mycket 

på bransch. Det är viktigt att försöka hänga med i nyhetsrapporteringen. Han gör också 

bedömningen att den offentliga sektorn kanske inte är så säker längre och nämner varslen vid 

Karolinska Universitetssjukhuset som ett exempel. 

Handläggare A tycker inte heller att det finns några ”säkra” branscher idag. Till skillnad från 

kreditchefen så menar hon att fast anställning är ett krav. Hon talar också om att banken oftare 

ställer krav nu på att kunderna ska vara försäkrade mot arbetslöshet och sjukdom. 

Handläggare B anser också att det är viktigt att ta hänsyn till vilken bransch kunden arbetar 

inom. Om det är en ”osäker” bransch så leder det till en hårdare prövning innan ärendet kan 

godkännas.  

Även handläggare C talar om vikten av att bedöma hur säkert kundens arbete kan anses vara. 

Han menar också att fast anställning är ett krav. 

Vi kan därmed konstatera att respondenterna anser det vara viktigt vilken bransch låntagaren 

arbetar inom. Samtidigt finns det kanske överhuvudtaget inte några ”säkra” branscher i dessa 

tider. Det verkar som att bedömningarna av hur säkra olika arbeten och branscher skulle vara, 

sker med ett visst mått av godtycklighet. Om sedan fast anställning skulle vara ett krav eller 

inte verkar lite oklart. Kreditchefen anser att det inte nödvändigtvis är ett krav, medan två av 

handläggarna hävdar motsatsen.  
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Sammanfattningsvis så tolkar vi det som att det råder en stor osäkerhet på alla tre nivåer om 

vart arbetsmarknaden är på väg och hur man bäst ska hantera den här problematiken. Som vi 

har varit inne på tidigare så har ett problem identifierats och man befinner sig nu kanske på ett 

stadium av att försöka utvärdera hur stor risken är och hur den bäst ska hanteras.   

 

4.10 Räntor 

Räntan har under våren 2009 kraftigt gått ner, vilket kan ha påverkat kreditbedömningen. 

Kreditchefen berättar att banken alltid lägger en räntebuffert i förhållande till en långsiktig 

ränta i sina kalkylkrav. När den långsiktiga räntan sjunker, minskar också deras kalkylkrav 

något. Eftersom de långa räntorna förändras betydligt mindre än de korta, så blir inte 

skillnaderna över en konjunkturcykel så stora. 

Kontorschefen menar att man måste räkna med en högre ränta framöver. Den lägre räntan nu 

under våren har inte påverkat kalkylerna. 

Handläggare A anser inte heller att det har påverkat kreditbedömningen. De räknar med en 

högre ränta när de gör bedömningen. Hon menar också att det är viktigt att tala om för kunden 

att de låga räntorna kommer att höjas så småningom och att man betonar vikten av att spara. 

Handläggare B förklarar att den lägre räntan per automatik sänker inkomstkravet för samma 

kreditbelopp. I höstas räknade de med drygt 8 % i kalkylränta medan de räknar med 6,15 % 

nu. Kalkylen belastas alltså med lägre räntekostnader. 

Även handläggare C menar att kraven har sänkts när man gör en bedömning. 

Det hela verkar alltså lite oklart. Om vi har tolkat svaren rätt så anser tre respondenter att den 

lägre räntan har påverkat kreditbedömningen, medan två menar att den inte har gjort det. Man 

kan tycka ett de olika respondenterna borde ge likartade svar i den här frågan. Framför allt är 

det lite märkligt att kontorschefen inte ger samma svar som två av handläggarna.  

 

En annan fråga är om räntan kan ha höjts för kunder som inte bedöms som lika kreditvärdiga 

som andra. 

Kreditchefen menar att så inte är fallet. Kontorschefen hänvisar till att det finns lagstiftning 

som säger att räntan måste vara lika för alla, när det gäller lån till hushåll. Handläggare A 

menar också att detta berör lån till företag och inte till hushåll. Handläggare B säger att man 

generellt inte ger några rabatter idag vid nyutlåning. Handläggare C verkar vara inne på 

samma spår och uppger att för nya kunder så kan man i vissa fall lägga en högre ränta om 

man anser att risken skulle vara högre. 

Respondenterna tycks vara ganska samstämmiga i den här frågan. Det är handläggare C som 

lite grann viker av från de övriga. Uppenbarligen finns det en lagstiftning som gör att man inte 
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får diskriminera vissa kunder genom att ta ut en högre ränta om de skulle bedömas som 

mindre kreditvärdiga. Detta gäller alltså lån till hushåll. Vad man naturligtvis kan göra är att 

höja räntan för samtliga nya lån, om kreditrisken bedöms ha ökat generellt för hela kollektivet 

av hushåll. Det var antagligen detta som handläggare B och kanske även handläggare C 

menade.  

Detta har också att göra med asymmetrisk information. Vi har ju konstaterat att Besanko & 

Thakors modell, där kunder kan delas upp i olika riskkategorier och sedan beviljas lån som 

löper med olika räntesatser, inte är särskilt realistisk. Istället är Stiglitz & Weiss modell där 

lån ransoneras det som tillämpas i praktiken.
96

 Nu kan vi i och för sig inte veta hur det hade 

sett ut med en annan lagstiftning, men risken finns ju att man hade lockat till sig allt för 

många betalningssvaga kunder i högrisksegmenten. Det i sin tur hade riskerat att öka 

kreditförlusterna för banken, framför allt vid en lågkonjunktur. Det är med andra ord inte 

säkert att de högre ränteintäkterna hade kunnat kompensera för de ökade kreditförlusterna. 

Det ligger ju inte heller i låntagarnas intresse att hamna i en skuldfälla. Man måste även 

komma ihåg att det är andras pengar (det vill säga spararnas) som lånas ut. Banken har alltså 

ett ansvar, därav lagstiftningen. 

 

4.11 Gråzoner 

Kreditchefen menar att det alltid finns kunder som befinner sig på gränsen för om de ska 

kunna få lån. Antingen kan de ha en något högre belåning än vad som känns bekvämt eller ha 

lite för osäkra inkomstuppgifter. I dessa fall menar hon att det är banktjänstemannens egen 

bedömning som spelar stor roll för om lånet ska beviljas eller ej. Faktorer som tidigare 

sparbeteende, huruvida det är en eller två låntagare och vilket försäkringsskydd som finns för 

sjukdom och arbetslöshet vägs in. Synen på de som befinner sig i gråzonen har inte förändrats 

på grund av finanskrisen. Dock menar hon att det är fler fall nu som kräver en djupare analys 

och dialog med kunden. Det handlar heller inte alltid om beviljande eller avslag utan om att 

man kanske kan godkänna lån på ett lägre belopp och komplettera med till exempel liv- och 

betalskydd. 

Kontorschefen verkar ha ett lite annat perspektiv eftersom han uppger att det är ytterst sällan 

som kunder ligger på gränsen. Han påpekar dock att det är viktigt att kunderna är ärliga med 

de uppgifter som de lämnar. 

Handläggare A anser inte att någon gråzon existerar för om lån ska beviljas, men att man 

kanske oftare begär kontantinsats av de kunder som inte bedöms ha så stark 

betalningsförmåga. 

Handläggare B anser däremot att det existerar en gråzon. Det rör sig framför allt om fall där 

det finns tillräckliga tillgångar som säkerhet för lånet, samtidigt som kunden kanske har en för 

låg inkomst. Han tycker inte att synen på dessa kunder har förändrats till följd av finanskrisen. 
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Handläggare C menar att det finns en gråzon och att det går att ha olika synpunkter på om en 

affär ska genomföras eller inte. 

Man kan alltså konstatera att det verkar råda delade uppfattningar om det här. Tre 

respondenter menar att en gråzon kan finnas medan två stycken hävdar att det inte gör det. 

Det är svårt att tolka resultatet, men respondenterna kan kanske ha svarat på frågan utifrån lite 

olika perspektiv. De behöver alltså inte vara oeniga i sak. Det är väl kanske också så att en 

gråzon existerar om man bestämmer sig för att den ska existera. De scoringsystem som ligger 

till grund för kreditbedömning räcker för att rent mekaniskt avgöra om ett lån ska godkännas 

eller inte. Sedan finns den mänskliga förmågan som kan värdera faktorer på ett sätt som ett 

dataprogram inte kan göra.  

I den mån en gråzon kan sägas existera så verkar inte synen på de kunder som befinner sig där 

ha ändrats i nämnvärd omfattning. Vi har ju tidigare konstaterat att det inte heller verkar ha 

skett någon större ökning av personer som nekas lån generellt.  

 

4.12 Moral Hazard  

Respondenterna verkar ha lite olika syn på problemet med moral hazard.  

Kreditchefen tror inte att fenomenet skulle ha ökat till följd av finanskrisen. Kontorschefen 

tycker att det är svårt att veta i vilken omfattning det förekommer överhuvudtaget. 

Handläggare A säger sig inte ha märkt av att det skulle ha förändrats. Handläggare B tror 

dock att det kan ha ökat. Han menar att de är mer ifrågasättande idag till vad krediten ska 

användas till och försöker ha mer ingående diskussioner med kunderna. Även handläggare C 

menar att ett moral hazard-beteende i vissa fall kan ha ökat. 

Det är lite svårt att tolka resultatet. Möjligen kan det ha skett en viss förändring, men det är 

säkert svårt för samtliga respondenter att bedöma det här. Framför allt är det kanske svårt för 

kreditchefen och kontorschefen som inte har samma närhet till kunderna.  

I den mån det här problemet existerar så beror det alltså på att det föreligger asymmetrisk 

information och att det svårt att övervaka låntagarnas beteende efter att lånet godkänts.
97

  

Finanskrisen har inneburit förändringar för många människor, vilket kan ha föranlett ett 

ändrat beteende hos vissa. 

 

4.13 Framtida förändringar 

Risken finns att lågkonjunkturen fördjupas ytterligare. Respondenterna har lite olika tankar 

om hur det i så fall skulle kunna påverka kreditbedömningen. 
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Kreditchefen anser att den kreditbedömning de har i dagsläget är sund och inte behöver 

ändras på grund av konjunkturen. Effekten kommer dock att bli en minskad utlåning eftersom 

fler inte kommer att leva upp till kraven. 

Kontorschefen menar att det är viktigt att försöka förutse den framtida utvecklingen, till 

exempel inom olika branscher. Om konjunkturen försämras ytterligare tror han att det kan 

leda till att belåningsgraderna sänks och att det kanske blir svårare att få blancolån. 

Handläggare A tror att kunderna kan få komma att amortera mer. Handläggare B har svårt att 

bedöma vilka följderna skulle kunna bli. Handläggare C tror att kreditbedömningen generellt 

blir hårdare och att räntorna kommer att sättas högre. 

Det är intressant att kreditchefen menar att kreditbedömningen inte kommer behöva ändras, 

medan de övriga respondenterna kommer med olika förslag på tänkbara förändringar. Det är 

väl antagligen så att ingen riktigt vet vad en ytterligare försämring av konjunkturen kommer 

att innebära för banken. 

 

En annan fråga är om respondenterna anser att några förändringar i kreditbedömningen skulle 

behöva göras redan idag. 

Kreditchefen anser att de bör vara tydligare såväl internt som gentemot kund när det gäller 

amorteringar. Hon menar att det hör till god kreditrådgivning att råda kunden att amortera på 

sina lån. Här kan de bli tydligare än de är idag. 

Kontorschefen tycker att man har kommit långt i Sverige vad gäller kreditbedömning och att 

det beror på att man dragit lärdom av det som hände i början på 90-talet.  

Handläggare A tror att det vid fastighetsköp skulle vara en fördel om kunden har en större 

buffert. Det kunde också vara bra om kunderna amorterar mer. 

Handläggare B tycker att själva reglementet kring återbetalningstider och kontantinsatskrav 

borde skärpas. Han menar att många idag inte har möjlighet att återbetala skulderna under sin 

livstid. 

Även handläggare C tycker att amorteringstiderna skulle kunna kortas. 

Vi kan därmed konstatera att fyra av fem respondenter anser att låntagarna bör amortera i 

större utsträckning än idag. Det framgår inte riktigt om det är för bankens eller kundens bästa.   
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5 Slutdiskussion 

 

5.1 Sammanfattning & slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur finanskrisen och lågkonjunkturen har 

påverkat kreditbedömningen av hushållskunder. De olika respondenterna har fått ge sin syn på 

ett antal frågor som har med det här att göra. Svaren har i vissa fall varit likartade medan de 

andra gånger har varit väldigt olika. Att vi har fått olika svar på samma fråga behöver inte 

nödvändigtvis innebära att respondenterna skulle vara oense. De kan ha svarat på frågan 

utifrån lite olika perspektiv. Delvis kan det hänga ihop med att de befinner sig på olika nivåer 

i hierarkin, men vi har även sett att handläggarna (som befinner sig på samma nivå) har varit 

oense i vissa fall. Det har varit intressant att jämföra svaren och målet var ju också att få lite 

olika perspektiv. Samtidigt har det gått att urskilja mer eller mindre tydliga mönster i svaren 

på de flesta frågorna. 

Den första slutsats vi kan dra är att utlåningen inte verkar ha påverkats i någon större 

utsträckning till följd av krisen. Intresset för att låna har inte minskat, bortsett från en tillfällig 

svacka i höstas. Det är inte heller någon avsevärt större andel personer som nekas lån nu 

jämfört med tidigare. Av det här kan man då i sin tur kanske dra slutsatsen att 

kreditbedömningen inte har påverkats i någon större utsträckning. 

Kreditrisken upplevs inte heller ha ökat särskilt mycket generellt. Dock finns det två risker 

som respondenterna upplever har ökat till följd av finanskrisen, nämligen en högre 

arbetslöshet och fallande bostadspriser. 

Vad gäller arbetsmarknaden så verkar det vara svårt för respondenterna att veta hur de ska 

hantera risken. De nämner alla att det är viktigt att ta hänsyn till vilken bransch kunden 

arbetar inom. Här sker det alltså kanske en lite hårdare prövning än tidigare. 

För att möta risken med fallande bostadspriser så har värderingen av säkerheter eventuellt 

blivit något försiktigare och det kan även ha blivit vanligare att banken begär en kontantinsats 

av kunden. Det är dock inte några större förändringar som har ägt rum. 

I övrigt verkar inte kreditbedömningen ha påverkats. Själva processen har inte heller 

förändrats och det finns inga planer på några ändringar framöver. Scoringsystemen är 

fortfarande oförändrade. Den lägre räntan nu under våren kan eventuellt medföra att 

inkomstkravet sänks för ett givet lånebelopp eftersom räntekostnaderna minskar. Samtidigt 

måste man räkna med att räntan kommer att stiga framöver. 

Inte heller har räntan höjts för de låntagare som bedöms som mer riskabla. Det finns 

lagstiftning som förhindrar att man gör så. Även om det vore tillåtet så hade det kanske inte 

varit någon bra idé, eftersom banken då skulle riskera att dra till sig för många 

betalningssvaga låntagare. Det är alltså bättre att ransonera lånevolymen, enligt Stiglitz & 

Weiss modell.  
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Grundproblemet vid kreditgivning är att det föreligger asymmetrisk information. Låntagaren 

vet mer om sin betalningsförmåga än långivaren. För att minska asymmetrin får långivaren 

använda sig av olika verktyg för screening. Syftet med hela kreditbedömningen är ju att 

minska informationsasymmetrin och att gallra bort dem som inte bedöms som kreditvärdiga. 

Det minskar risken för att banken inte ska få tillbaka de utlånade medlen.  

Eftersom kreditbedömningen inte har förändrats nämnvärt hos den studerade banken så kan vi 

dra slutsatsen att reglerna för att få lån var ganska strikta redan innan finanskrisen bröt ut. Det 

kan i sin tur bero på att man ”lärt sig läxan” från början på 90-talet då de svenska bankerna 

drabbades av stora problem. Vad det verkar ha handlat om då var att bankerna mest såg till 

säkerheter, medan man nu försöker se mer till återbetalningsförmågan.  

Därmed inte sagt att de svenska bankerna inte skulle ha problem idag. För Swedbanks del 

slutade första kvartalet 2009 som tidigare nämnts med en miljardförlust och anledningen är 

naturligtvis till stor del situationen i Baltikum och Ukraina. Det går antagligen att dra 

paralleller till hur situationen är där nu och hur den var i Sverige i början på 90-talet. Flera 

andra europeiska länder har också drabbats hårdare än Sverige. Även i USA är naturligtvis 

situationen en helt annan än här, till följd av de så kallade subprimelånen. 

Även om kreditbedömningen är strikt för Swedbanks kunder i Sverige så kan det finnas 

låntagare som hamnar i en gråzon för om de ska godkännas eller ej. Det verkar lite oklart om 

någon gråzon finns hos vår undersökta bank. Om den existerar så verkar inte synen på dem 

som eventuellt befinner sig där ha förändrats till följd av krisen.              

Vi har konstaterat att bankens mål med riskhantering, vad gäller kreditgivningen, är att 

reducera riskerna. Det är i praktiken det enda möjliga alternativet och sker genom 

kreditbedömningen. De andra sätten (undvikande, överföring och att inte göra någonting) är 

av olika anledningar som vi diskuterat inte aktuella. Innan beslut fattas hur riskerna ska 

reduceras så måste de först identifieras och sedan utvärderas. Två risker har identifierats; 

arbetslöshet och sjunkande bostadspriser. Vad gäller arbetslösheten så har vi sett att banken 

kanske försöker göra en lite hårdare prövning av hur säker kundens anställning kan anses 

vara. För att reducera risken med fallande bostadspriser så värderas säkerheter något 

försiktigare. Åtgärder har alltså satts in, men samtidigt verkar det råda en betydande osäkerhet 

om hur stora riskerna i själva verket är. Vi gör därför bedömningen att banken befinner sig på 

ett samtidigt stadium av att utvärdera riskerna, att välja metod och att implementera metoden. 

De olika stegen i Risk-Management processen kan ju gå in i varandra.      

För att sammanfatta så har inte kreditbedömningen påverkats i någon större utsträckning till 

följd av finanskrisen och lågkonjunkturen. Det beror på att reglerna för att få lån var ganska 

strikta redan innan krisen och det finns därmed inget behov av att skärpa dem ytterligare. De 

risker som ändå har identifierats är en ökad arbetslöshet och fallande bostadspriser. För att 

möta detta har banken börjat värdera säkerheter något försiktigare och försökt att göra lite 

noggrannare bedömningar av kundernas arbetssituation. Totalt sett är det dock inte några 

större förändringar som har skett.  
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5.2 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på en framtida studie är att ställa ungefär samma frågor som vi har gjort, men till 

olika banker, för att se vilka skillnader och likheter som finns. Exakt vilka frågor som skulle 

belysas beror på den fortsatta makroekonomiska utvecklingen. Det skulle också vara möjligt 

att undersöka hur kreditbedömningen av företag har påverkats till följd av finanskrisen och 

lågkonjunkturen.    
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Appendix  

 

Intervjupersoner 

Namn   Position  Datum för intervju 

Johanna Cerwall   Kreditchef  2009-05-07  

Jonas Reistam  Kontorschef  2009-05-08  

Ann-Marie Jansson  Handläggare A 2009-05-06  

(Ville vara anonym)  Handläggare B 2009-05-07 

(Ville vara anonym)  Handläggare C 2009-05-08 

 

 

Intervjufrågor 

Berätta lite kort om din position och dina arbetsuppgifter  

Beskriv kortfattat hur kreditbedömningsprocessen går till från ansökan till beslut? (besvaras 

bara av kontorschefen) 

Har kreditbedömningsprocessen på något sätt förändrats den senaste tiden? (besvaras bara av 

kontorschefen) 

Har ni planerat några förändringar av kreditbedömningsprocessen framöver? (besvaras bara 

av kontorschefen) 

Är det fler som nekas lån nu än tidigare?  

Har ni märkt av ett minskat intresse för att låna?  

Upplever ni att kreditrisken för era kunder har ökat det senaste året? 

Vilka risker har ni identifierat vad gäller kreditgivningen, till följd av finanskrisen och 

lågkonjunkturen?  

Hur har den ökade arbetslösheten påverkat kreditbedömningen?  

Har den lägre räntan påverkat kreditbedömningen och i så fall hur?  

Har räntan på lån höjts för kunder som inte bedöms som lika kreditvärdiga som andra?  

Har återbetalningstider förändrats?  



V 
 

Har krav på säkerheter förändrats?  

Har scoringsystemen på något sätt förändrats den senaste tiden?  

Hur stor betydelse har kundens tidigare historik i banken? Har det skett någon förändring här?  

Existerar det någon gråzon bland de som ansöker om lån, det vill säga personer som kanske 

inte riktigt uppfyller kraven men ändå inte helt kan avfärdas? Har synen på dem förändrats?   

Misstänker ni ett ökat moral hazard-beteende, det vill säga att låntagarna använder lånet till 

något annat än det var avsett för? 

Om lågkonjunkturen fördjupas, vilka effekter tror du det kan komma att få på 

kreditbedömningen?  

Anser du att några förändringar skulle behöva göras i kreditbedömningen? I så fall vilka?  

Har ni något mer att tillägga?  

 


