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Problem: Kreditgivning bygger på en gammal tradition och är en förutsättning för en 

fungerande samhällsekonomi. Avregleringen av kreditmarknaden år 1985 medförde att fler 

aktörer trädde in på marknaden och traditionella storbankerna fick konkurrens av mer 

moderna kreditinstitut. Hushållens skuldsättningsgrad ligger idag på en generellt hög nivå då 

det är allt fler som väljer att skuldsätta sig både gällande blanco- och hypotekslån. Då antalet 

aktörer har ökat markant ställer vi oss frågan om konsument kreditbedömningen ur ett 

kreditgivarperspektiv skiljer sig åt mellan storbanker och kreditinstitut med avseende på både 

blanco- och hypotekslån.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och identifiera eventuella skillnader i 

kreditunderlag mellan traditionella storbanker och moderna kreditinstitut. Fokus kommer att 

ligga på att analysera kreditgivarnas skillnader i bedömningsfaktorer ur ett 

konsumentperspektiv.  

 

Metod: Denna uppsats har en hermeneutiskt kunskapsteoretisk ståndpunkt och syftet med 

studien uppfylls med hjälp av en kvalitativ arbetsmetod samt en abduktiv forskningsansats. 

Empiriskt material har genererats med hjälp av semistrukturerade intervjuer från tre 

storbanker och tre kreditinstitut.     

 

Slutsats: Traditionella storbanker och moderna kreditinstitut skiljer sig åt med avseende både 

gällande informationsunderlag samt kreditbedömningsfaktorer. Storbankerna kombinerar 



 

 

 

 
  

generellt kvantitativa och kvalitativa bedömningsfaktorer medan kreditinstituten strikt håller 

sin bedömning till kvantitativa bedömningsparametrar. Med avseende på bedömningsfaktorer 

finns det även en påtaglig skillnad mellan storbankernas allvarsamma inställning och 

kreditinstitutens mer tillåtande syn på betalningsanmärkningar och skulder hos kronofogden. 

 

Nyckelord: Kreditgivning, kreditbedömning, kreditrisk, storbank, kreditinstitut, hypotekslån, 

blancolån 

 

  



 

 

 

 
  

Förord  
Vi vill framföra ett ödmjukt tack till de människor som gjort denna uppsats möjlig, oavsett om 

det handlat om ämnesspecifik kunskap, vägledning eller goda råd. Ett särskilt tack vill vi rikta 

till respondenterna Malin Collman (Handelsbanken), Arsida Curraj (Nordea), Niklas Fröding 

(Swedbank), Lena Selander (Avida Finans), Erik Adeler (Marginalen Bank) samt Ann-Sofi 

Högye (Skandiabanken). Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Thomas 

Karlsson som har bidragit med goda synpunkter som har haft en vägledande funktion vid 

uppsatsskrivandet.  

 

Kalmar den 27 maj 2014 

 

                    

                          Alicia Hansson                                               Evelina Selander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

Definitioner 
Basel III  Internationellt ramverk för mätning, standardisering och 

övervakning av likviditetsrisker 

Blancolån   Ett lån utan säkerhet, även kallat privatlån 

Hypotekslån  Ett långfristigt lån med en fastighet som säkerhet, även kallat 

hypotekslån 

Kapitaltäckningsgrad Utgör bankens kapitalbas i relation till dess riskvägda volym, den 

andel av eget kapital banken måste inneha i förhållande till de 

risker som är kopplade till bankens verksamhet 

Kreditbedömning Värderar och granska en persons ekonomiska förutsättningar för en 

kredit 

Kreditgivare  Den person som bedömer och behandlar kredit, även kallad 

långivare 

Kreditgivningsprocess Den process som fortlöper från kreditförfrågan till beslut rörande 

avslag eller beviljande av en kredit 

Kreditinstitut  Ett samlingsnamn för finans- och kreditmarknadsbolag vars 

verksamhet behandlar kreditgivning  

Kreditkommitté Ett utskott av kreditbedömare som behandlar krediter. Finns 

vanligen på ett flertal hierarkiska beslutsnivåer i den kreditgivande 

organisationen 

Kreditrisk Ett samlingsnamn för risk, syftar vanligen till risken att en 

kredittagare inte fullgör sina betalningsförpliktelser. 

Kreditsäkerhet Den säkerhet som ställs för ett långfristigt lån 

Kredittagare   Den person som erhåller en kredit, även kallad låntagare 

Kreditvärdighet Betalningsförmåga baserat på kredittagarens  

  ekonomiska förutsättningar  

Storbank  En bank med en betydande marknadsandel som erbjuder ett 

fullserviceutbud. De svenska storbankerna utgörs av 

Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska enskilda banken (SEB) 

samt Swedbank 

Upplysningscentralen Ett kreditupplysningsföretag som tillhandahåller finansiell 

information både till företag och privatpersoner, benämns vanligen 

som UC  
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1. Inledning 

Inledningen leder läsaren till bakgrunden av forskningsproblemet samt varför ämnet är 

intressant att belysa. Efter bakgrunden inleds en diskussion kring problemet som sedan 

resulterar i en problemformulering. Vidare beskrivs syftet med forskningen samt en 

disposition av uppsatsen.  

 
1.1 Bakgrund 
Stålar, cash, kosing och deg är alla väl kända beteckningar på en och samma sak, pengar. 

Attityden till pengar kan variera från person till person men betydelsen är dock densamma, vi 

är alla mer eller mindre beroende av pengar. Pengar är idag ett allmänt accepterat 

betalningsmedel som styr oss dagligen. Införandet av pengar bidrog till en effektivisering av 

handelstransaktionerna från den tidigare bytesekonomin. Betalningstransaktioner kan numera 

även ske på kredit där kredittagaren betalar med lånade pengar mot löfte om återbetalning. En 

central aktör i penningekonomin är bankerna som ansvarar för både in- och utlåning samt 

länkar samman kreditgivare och kredittagare.     

 

1.1.1 Bankväsendets historia 

Dagens bankväsens historia går flera tusen år tillbaka i tiden. Den första förhistoriska banken 

fanns i Babylon cirka år 1700 före vår tideräkning, även om den typen av bank hade väldigt få 

likheter med dagens bank. Det var först på 1100-talet de första bankerna etablerades som har 

likheter med dagens banker. Dåtidens riddare kunde lämna in sina pengar vid en borg i Italien 

och mot denna deponi av pengar fick riddaren i gengäld ett insättningskvitto, även kallad 

växel, som möjliggjorde uttag av pengar på annan ort. Detta reducerade både bördan med 

lastvikt och rånrisk. Sedan under 1200-talet tog köpmännen över systemet med växlar, vilket 

utökade handeln som nu spred sig även till norra Europa. (Ferguson 2009)  

 

År 1661 öppnades Stockholms banco som var den första banken i Sverige. Syftet var att 

underlätta penninghanteringen genom att tryckta sedlar ersatte mynten. Sedeln var en räntefri 

skuldförbindelse som motsvarade mängden deponerade pengar. Det nya systemet var en succé 

men blev relativt kortvarig då banken kraschade till följd av att en för stor utlåning utförts i 

form av osäkra lån. Kort därefter bildas Riksens Ständers Bank som tar över landets 

bankverksamhet. (Sveriges Riksbank 2011) Denna bank var världens första centralbank och 

bytte år 1867 namn till Sveriges Riksbank. Under 1800-talet utvecklades även bankväsendet 
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till att innefatta ett 30-tal privata banker till följd av en ökad efterfrågan på krediter. (Sveriges 

Riksbank 2011) 

 

Väl inne på 1900-talet kan man på allvar börja tala om en världsekonomi. Den internationella 

handeln ökar och mer kapital än någonsin flödar över nationsgränserna. Till följd av detta 

väljer USA och Storbritannien att påbörja en avreglering av den finansiella marknaden. Den 

svenska avregleringen introducerades först i mitten av 1980-talet. (Sveriges Riksbank 2011) 

Finansmarknaden i Sverige har traditionellt sett varit mycket hårt reglerad där riksbanken har 

styrt den kvantitativa begränsningen i utlåningen. Avregleringen år 1985 innebar att tidigare 

begränsningar slopades och bankerna satte själva gränserna för sin utlåning. Detta bidrog till 

att utlåningen ökade drastiskt vilket i sin tur skapade en överhettad marknad. 

Kreditexpansionen låg sedan till grund för 1990-talets finanskris. Till följd av avregleringen 

och finanskrisen var Riksbanken tvingade att ge upp den fasta växelkursen och måste därmed 

övergå till en flytande växelkurs för kronan. Riksbanken arbetar numera på en öppen 

oreglerad finansmarknad där det överordnade målet i penningpolitiken är att hålla inflationen 

på två procent. (Svensson 1996) 

 

1.1.2 Kreditgivningen idag  

Krediter spelar en mycket viktig roll i dagens samhällsekonomi och möjliggör finansiering av 

investeringar, produktion och konsumtion. Kredit definieras som ett förhållande mellan en 

kreditgivare och en kredittagare där denne får förfoga över en penningsumma mot löfte om 

återbetalning. (Nationalencyklopedin 2014) Kreditmarknaden är en del av kapitalmarknaden 

där även aktiemarknaden innefattas. Krediter behandlas på kreditmarknaden där all in- och 

utlåningsverksamhet sker mellan kreditgivare och kredittagare. Det finns idag en mängd olika 

låneformer som kan klassificeras utifrån tre indelningsgrunder: kreditens ändamål, kreditens 

längd och säkerhetsobjekt. (Lennander 2011) Det finns i grunden två typer av banklån där den 

stora skillnaden är huruvida det ställs en säkerhet i lånevillkoren. Banklån mot säkerhet är ett 

så kallat hypotekslån eller bostadslån, medan banklån utan säkerhet benämns som blancolån 

eller privatlån.  

 

Det som möjliggör lån på kredit är olika typer av kreditgivare. Kreditgivarna kan grupperas 

som banker, kreditmarknadsföretag, kapitalplacerande institut och statliga lånefonder. I tillägg 

figurerar mer tillfälliga kreditgivare så som privatpersoner och aktiebolag. Banker 
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klassificeras vidare även i tre underkategorier vilka är affärsbanker, sparbanker och 

medlemsbanker. Utöver detta har det på senare tid uppkommit så kallade nischbanker som 

grundats ur exempelvis försäkringsbolag. (Lennander 2011) 

 

Anledningen till att både privatpersoner och företag väljer att skuldsätta sig är av varierande 

karaktär, men kan bestå av allt från stora investeringar till mindre lån för konsumtion. En 

annan typ av skuld som har fått en bred bevakning i media är privatlån utan säkerhet. Dessa 

skulder är kortfristiga och beloppen varierar med allt från några tusenlappar upp till 350 000 

kronor. Denna låneform utan säkerheter har skapat en hel del betalningsproblem för den 

enskilda individen. Bara från år 2011 till 2012 ökade exempelvis de obetalda sms-lånen hos 

Kronofogden med 162 procent. (Statistiska centralbyrån 2013) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Finansmarknaden är idag en omdiskuterad marknad där mediabevakningen ständigt är 

närvarande. Uppfattningen om i vilken utsträckning vi påverkas av den globala ekonomin 

förändras ständigt i takt med globaliseringen då vi lever i en allt mer integrerad värld. 

Globaliseringen har även medfört ett banksystem där alla aktörer är mer eller mindre 

beroende av varandra och in- och utlåning styrs av tillgång och efterfrågan på den 

internationella finansmarknaden. Den globala integrationen har även medfört katalyserade 

ekonomiska effekter på finansmarknaden. Detta gick inte minst att se vid finanskrisen år 2008 

där starten på den amerikanska bolånemarknaden skapade finansiella effekter över hela 

världen. Bolånemarknaden är ständigt en intressant indikator sett ur ett perspektiv av 

skuldsättningsgrad.  

 

Det stora intresset av att investera i bostäder har fortsatt varit stort trots finanskrisen och 

sämre ekonomiskt klimat. Det är idag allt fler som väljer att skuldsätta sig både gällande stora 

och små krediter. De svenska hushållens skulder ligger på en hög nivå, även om 

utlåningstillväxten har mattats av och stabiliserats de senaste åren. Det är framför allt 

bolåneskulder som har ökat på grund av en generös utlåning från banker och kreditinstitut. 

(Statistiska centralbyrån 2013) Hypotekslånen i Sverige står idag för 81 procent av hushållens 

totala skuld. (Statistiska centralbyrån 2014)  
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Med anledning av den höga skuldsättningsgraden begränsade Finansinspektionen lånetaket 

den första oktober år 2010 till 85 procent av bostadens marknadsvärde. (Finansinspektionen 

2010) Den ökade säkerhetsmarginalen har inte bidragit till så stora effekter som 

Finansinspektionen önskade utan hotar nu även med att införa amorteringskrav. (Dagens 

nyheter 2013) Ovan nämnda förutsättningar skapar konsekvenser för bankernas villkor 

gällande utlåningsverksamhet. Det finns en problematik i att banker tjänar pengar på utlåning 

samtidigt som de strikta reglerna rörande utlåning har reducerats. Avregleringen ändrade 

förutsättningarna för utlåning drastiskt och enda sedan dess har styrande regering arbetat för 

tydligare riktlinjer gällande utlåning. Skuldsättningsgraden i Sverige är fortfarande 

problematiskt hög med anledning av bland annat en het bolånemarknad och låg ränta. Detta 

skapar även konsekvenser när en stor del av hushållen väljer att inte amortera på sina bolån. 

Det finns även en problematik i Sverige rörande blancolån, även om denna typ av lån står för 

en betydligt mindre del av hushållens totala skuld.  

 

Problematiken med blancolån ligger i lånets natur då inga krav på säkerheter ställs. Med 

anledning av detta måste kreditgivare kompensera för denna risk genom att sätta en hög ränta 

och diktera andra tillkommande avgifter i villkoren. Många av blancolånen blir därmed 

relativt ogynnsamma och dyra med följden av att en del människor inte klarar av att betala i 

tid. När det numera även tillkommit kreditinstitut som beviljar blancolån trots att personen i 

fråga har betalningsanmärkningar så är risken hög för en nedåtgående spiral. Vi lever i ett 

samhälle där konsumtion är en given del och därmed anser många att det numera även är okej 

att låna till den typen av köp. Detta i kombination med att både banker och kreditinstitut 

erbjuder preliminära lånebesked inom några minuter och där även pengarna finns på kontot 

inom några dagar. 

 

Förutsättningarna för lån kan se väldigt olika ut beroende på typ av kreditgivare. För dagens 

konsumenter är lånemarknaden en djungel av möjliga variationer av lånevillkor. Det stora 

utbudet och variationen av tänkbara villkor gör det svårt att jämföra olika banker och 

kreditinstituts låneerbjudanden. Det är svårt som konsument att veta exakt vad de olika 

kreditgivarna baserar sin kreditbedömning på och hur viktiga faktorer är så som fast 

anställning, årsinkomst och betalningsanmärkning. Vad är det egentligen som banker och 

kreditinstitut baserar sin kreditbedömning på?  
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1.3 Problemformulering 

Vi ställer oss därmed frågan om konsument kreditbedömning skiljer sig åt ur ett 

kreditgivarperspektiv. Om så är fallet, hur skiljer sig kreditbedömningen mellan storbanker 

och moderna kreditinstitut och finns det några skillnader gällande blanco- och hypotekslån? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka och identifiera eventuella skillnader i 

kreditbedömningsunderlag mellan traditionella storbanker och moderna kreditinstitut. Detta 

för att belysa konsumentkreditgivning ur ett kreditgivarperspektiv. Fokus kommer att ligga på 

att analysera kreditgivarnas skillnader i bedömningsfaktorer så som betalningsförmåga, 

betalningsanmärkningar, fast anställning samt skulder hos Kronofogden.  
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1.5 Disposition  

 
Figur 1 Uppsatsens disposition (Egen modell)  

 

1.	  
Inledning	  

• I	  det	  första	  kapitlet	  presenteras	  kreditgivningens	  historia	  samt	  etableringen	  av	  nya	  
aktörer	  på	  kreditmarknaden.	  En	  diskussion	  förs	  även	  rörande	  att	  allt	  =ler	  hushåll	  väljer	  
att	  skuldsätta	  sig	  både	  gällande	  blanco-‐	  och	  hypotekslån.	  

2.	  
Metod	  

• I	  kapitel	  två	  presenteras	  de	  metodval	  samt	  tillvägagånssätt	  som	  har	  används	  för	  att	  
kunna	  genomföra	  denna	  studie.	  En	  diskussions	  förs	  rörande	  olika	  metodologiska	  val	  där	  
även	  vår	  ståndpunkt	  motiveras.	  

3	  
3.	  	  

Teoretisk	  
referensram	  

• Efter	  presentationen	  av	  de	  metodologiska	  valen	  inleds	  den	  teoretiska	  referensramen	  
med	  en	  beskriving	  av	  kreditmarknaden.	  Därefter	  presenteras	  kreditprocessen	  och	  
kreditbedömningen	  samt	  vilka	  kreditrisker	  storbanker	  och	  kreditinstiutut	  utsätter	  sig	  
för	  vid	  utlåning.	  	  	  

4.	  	  
Empiri	  

• Efter	  behandling	  av	  den	  teoretiska	  referensramen	  övergår	  kapitel	  fyra	  till	  en	  
presentation	  av	  det	  empiriska	  materialet	  rörande	  urvalet	  av	  storbanker	  och	  
kreditinstitut.	  Insamlingsmetoden	  för	  empirin	  består	  av	  semistrukturerade	  intervjuer	  
med	  tre	  storbanker	  samt	  tre	  kreditinstitut.	  	  

5.	  	  
Tolkning	  

• I	  kapitel	  fem	  sammakopplas	  den	  teoretiska	  referensramen	  med	  empirin.	  I	  kapitlet	  gör	  vi	  
en	  tolkning	  av	  hur	  det	  empiriska	  materialet	  förhåller	  sig	  till	  den	  teoretiska	  
referensramen.	  	  

6.	  	  
Slutsats	  

• I	  det	  sista	  kapitlet	  framförs	  våra	  slutsater	  med	  stöd	  från	  tolkningen	  i	  föregående	  avsnitt.	  
Slutsatserna	  berör	  skillnader	  i	  kreditbedömningsunderlag	  	  mellan	  traditionella	  
storbanker	  och	  moderna	  kreditinstitut.	  I	  detta	  kapitel	  besvaras	  vår	  forskningsfråga	  
samt	  vidare	  förslag	  till	  forskning.	  
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2. Metod 

I kapitlet metod presenteras genomförandet av uppsatsen. Nedan presenteras vår syn på 

kunskapsuppfattning och vetenskapsteori vilket sedan ligger till grund för våra metodologiska 

val. En diskussion förs mellan de olika metodvalens förtjänster och brister samt hur vi har 

valt att förhålla oss till dessa.  

 

2.1 Förförståelse 
Att skapa förståelse är en process där det i utgångsläget finns någon form av kunskap inom 

ämnet, en slags förförståelse. Förförståelse syftar till människors erfarenhet, kunskap och 

insikter innan en kunskapsprocess har påbörjats. (Gummesson 2000) När källor återbesöks 

under processens gång förändras förförståelsen i och med att en bearbetning av 

forskningsområdet medför en djupare förståelse. Det är viktigt att belysa hur förståelse av 

innebörden förändras. (Molander 2003) 

 

Mot bakgrund av vår treåriga ekonomiutbildning vid Linnéuniversitetet i Kalmar har vi lagt 

grunden för en god förförståelse rörande ekonomiska definitioner och beräkningsmodeller. 

Efter att ha studerat kurser inom ämnesområden så som nationalekonomi och 

företagsekonomi har vi erhållit kunskap och förståelse som har en betydande roll för denna 

uppsats. Kunskapen och förförståelsen berör bland annat hur kreditmarknaden fungerar samt 

betydelsen för samhället av att ha en fungerande kreditgivning. Vi har inom utbildningen även 

skapat en grundläggande förståelse gällande relationen mellan hög skuldsättningsgrad och 

finanskriser. Ur en tidsmässig aspekt har förförståelsen varit värdefull då kunskapsbasen 

initialt var relativt hög, om än på en generell nivå. Detta har ur ett tidseffektivt perspektiv 

gynnat vår kunskapsprocess då vi har kunnat fokusera på en mer djupgående förståelse istället 

för att söka grundläggande information. 

 

2.2 Vetenskapsteori 
Vetenskapsteori grundar sig i forskningsideal och val av metodologiskt angreppssätt baserat 

på livsåskådning. Det finns i grunden två typer av forskningsideal härledda antigen ur den 

naturvetenskapliga eller socialvetenskapliga tanketraditionen. Det har länge funnits tydliga 

klyftor mellan dessa två tanketraditioner och än idag förs en livlig debatt mellan anhängare till 

positivismen och hermeneutiken. (Andersson 1979) 
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2.2.1 Hermeneutik  

Hermeneutiken är en kunskapsuppfattning inom studier av den sociala verkligheten som 

grundar sig i synen på tolkning och förståelse. Forskaren fokuserar på att skapa en förståelse 

snarare än en förklaring till ett visst beteende. (Bryman & Bell 2013) Begreppet hermeneutik 

grundar sig ursprungligen i teologin och har med tidens gång fått en allt bredare innebörd 

vilket gör att den idag kan definieras som allmän tolkningslära. Till skillnad från positivismen 

och det naturvetenskapliga forskningsidealet försöker inte hermeneutiken finna allmängiltiga 

lagar då även dessa sanningar är relativa. (Andersson 1979) 

 

Inom hermeneutikens förståelseinriktade synsätt är relationen mellan subjekt och studieobjekt 

viktig. (Andersson 1979) Förståelse i detta sammanhang är ett förhållande mellan mottagare 

och text inom en kontext av språkgemenskapen där språkapparaten spelar en central roll. 

Ordens innebörd kan inte förklaras oberoende av handlingarnas innebörd och därmed kan inte 

det beskrivande språket existera isolerat från den verklighet som ämnar beskrivas. Språket är 

därmed en viktig del i att skapa en förståelse av en text. (Molander 2003) 

 

Med anledning av våra preferenser gällande synen på kunskap är den hermeneutiska 

ståndpunkten gällande vetenskapsteori given. Vi vill angripa problemet ur ett holistiskt 

perspektiv då det i denna studie varken är intressant eller möjligt att isolera enskilda händelser 

från studieobjektet. I den sociala kontext vi lever i är det mycket svårt att hitta allmängiltiga 

lagar då vår verklighet är komplex. Vi finner det därmed mer intressant att tolka och förstå 

denna verklighet. Med anledning av detta kommer vi att bortse från kravet på neutralitet då 

detta ej är förenligt med hermeneutiken som vetenskapligt synsätt. 

 

Kritik har riktats mot hermeneutiken med anledning av bristande neutralitet och det faktum att 

hermeneutiken ställer höga krav på en forskares självinsikt då förståelsen grundar sig i 

tolkningar. (Molander 2003) Detta anses inte vara ett problem inom hermeneutiken då det 

finns flera sätt att förstå vår verklighet med anledning av hermeneutikens mångfacetterade 

innebörd. Förklaringen kan exempelvis ligga i skillnader så som språkbruk eller intentioner 

med forskningen. (Ödman 1986) Vi är medvetna om att språket har en central betydelse för 

att förstå ett socialt fenomen men att det finns svårigheter att uppnå en helt neutral 

begreppsapparat. Genom denna medvetenhet kommer ansträngningar göras för att tolkning 

skall baseras på samma språkliga grund.  
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2.2.2 Ontologisk inriktning 

Som forskare är det viktigt att begrunda ontologiska antaganden och förpliktelser. Det finns 

en fundamental skillnad beroende på hur forskare ser på ting och hur de anser att världen är 

beskaffad. Det är viktigt ur ett vetenskapligt perspektiv att framhålla huruvida en forskare 

anser att organisationer och kulturer utgör objektiva sociala entiteter eller konstruktioner som 

bygger på subjektiv perception och handling. Dessa skillnader i synsätt definieras som 

objektivism och konstruktionism. (Bryman & Bell 2013) 

 

I förenlighet med den hermeneutiska vetenskapsteorin anser vi inte att det är möjligt att ha en 

helt objektiv ståndpunkt då vi som människor inte är styrda av en icke påverkbar yttre 

verklighet. Människor är en komplex samling sociala konstruktioner där vi påverkas av det 

sammanhang vi befinner oss i och denna omgivning är i ständig förändring. I enighet med vår 

syn på vår forskningsfråga får sociala konstruktioner en viktig roll i denna uppsats. Även om 

kreditgivning i teorin borde bygga på formella och standardiserade bedömningskriterier är vi 

fortfarande sociala varelser som påverkar vår omgivning. I ett möte mellan människor sker så 

mycket mer än det som är synligt på ytan. På samma sätt har vi som forskare svårt att förhålla 

oss objektivt då vi är en deltagare i sammanhanget och blir därmed även en aktiv aktör som 

kan påverka utfallet. Det kommer även alltid att finnas nyanser i språkapparaten som kan ha 

påverkan på utfallet. 

 

2.3 Forskningsansats  

Forskningsansats är ett samlingsnamn för en forskares tänkbara valmöjligheter att angripa ett 

problem vilken grundar sig i synen på relationen mellan teori och empiri. Olika 

forskningsansatser har varierande synsätt för hur förståelse beträffande ett problem växer 

fram.   Ansatsen innefattar en viktig aspekt av forskningen och är en del av tillvägagångssättet 

för hur forskningsfrågan skall besvaras.  

 

2.3.1 Abduktiv ansats 

De tre synsätten gällande hur relationen mellan teori och empiri samverkar är den induktiva, 

deduktiva och abduktiva ansatsen. Utgångspunkten för den induktiva ansatsen är att teori 

genereras utifrån praktiken där forskaren försöker finna generaliserbara slutsatser i empirin 

baserade på en teoretisk reflektion. I motsats till det induktiva synsättet förekommer den 

deduktiva ansatsen där hypoteser skapas från redan etablerade teorier och prövas sedan i 
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praktiken. Den abduktiva metoden är en fusion mellan den induktiva och deduktiva ansatsen 

där det sker en växelverkan mellan de två synsätten. (Bryman & Bell 2013) 

 

Kreditgivning som forskningsfält har ett smalt utbud gällande teoretisk referensram, vilket har 

medfört att vi har valt att arbeta utifrån en abduktiv ansats. Med anledning av detta har vi 

initialt använt oss av ett induktivt synsätt där vi utgår från problemområdet kreditgivning i 

praktiken gällande blanco- och hypotekslån. Efter att ha studerat problematiken gällande 

kreditgivarnas komplexa kreditunderlag har vi gjort ett antagande om att storbankerna 

generellt erbjuder konsumenter mer fördelaktiga lånevillkor än de moderna kreditinstituten.  

 

Det insamlade empiriska materialet från intervjuerna med de tre storbankerna och de tre 

utvalda kreditinstituten sammanställs sedan och jämförs med den teoretiska referensramen. 

Vid denna del av den kunskapsgenererande processen övergår synsättet på relationen mellan 

teori och praktik till att ha en teoretisk utgångspunkt och kategoriseras därmed som deduktiv. 

Den abduktiva arbetsmetoden är avgörande för att möjliggöra svar på vår forskningsfråga, då 

det är viktigt att vi som forskare kan växla mellan induktion och deduktion i en iterativ 

process. Den smala teoribildningen skapar en utgångspunkt där vi anser att den induktiva 

ansatsen är nödvändig. Dock vill vi förstärka de slutsatser vi kan dra från empirin med hjälp 

av en jämförelse med den teoretiska referensramen.  

 

2.4 Insamlingsmetod 

Forskning definieras oftast som en systematisk process där ny kunskap genereras, vanligtvis 

genom två olika forskningsstrategiska insamlingsmetoder. De två mest vanligt förekommande 

insamlingsmetoderna är den kvalitativa respektive den kvantitativa metoden. Valet av 

forskningsstrategi grundar sig i studiens syfte och frågeställning.  

  

2.4.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metodiken bygger på en reflekterande empirisk forskning där element så som 

språk, politik, teori och sociala förhållanden är sammanlänkade i en utvecklingsprocess av 

kunskap. Utgångspunkten är studieobjektens perspektiv och syftar till att tolka och förstå 

fenomen i dess naturliga miljö. (Alvesson & Sköldberg 2008) Genom att skapa en närhet till 

undersökningsobjektet kommer forskaren närmare den verklighet som han eller hon avser att 

skapa en djupare förståelse om. (Holme & Krohn Solvang 1997)  
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I vår forskning är det kvalitativa metodvalet naturligt då denna metod sammanfaller mycket 

väl med vår avsikt att tolka och förstå eventuella skillnader i kreditunderlag mellan storbanker 

och kreditinstitut. Kreditgivningens bedömningsfaktorer kan vara av både strikt finansiell 

karaktär men även baseras på mer mjuka och sociala aspekter så som bemötande och 

kundlojalitet. Därmed är det av yttersta vikt att vi medvetet undersöker helheten i 

sammanhanget vid kreditgivning vilket möjliggörs med det kvalitativa metodvalet. Vi vill 

fånga komplexiteten i underlaget rörande kreditgivning och därmed är det av yttersta vikt att 

urvalet för undersökningen väljs med omsorg för att underlätta analys och tolkning av 

insamlad empiri. Den medvetna omsorgen i urvalet kommer att baseras dels på urvalet av 

kreditinstitut med ett likartat utbud av tjänster samt identifiering av personer med liknande 

roller inom de kreditgivande organisationerna.  

 

Den kvalitativa forskningstraditionen lägger stor vikt på hur metoden för insamling av data 

skall ske samt hur denna insamlade empiri sedan ska tolkas och behandlas språkligt. Detta för 

att skapa en djupare förståelse och på så sätt kunna dra slutsatser. (Bryman & Bell 2013) Inom 

den kvalitativa forskningsdesignen finns det ett flertal olika metoder för att samla in empiri. I 

vår forskning kommer vi inrikta oss på kvalitativa intervjuer för att skapa en djupare 

förståelse rörande vår forskningsfråga. En vidare diskussion kring intervju som 

insamlingsmetod förs under rubriken intervjuer.  

 

Som med alla metodval finns det även nackdelar med den kvalitativa forskningsstrategin. De 

kritiska röster som hörs mest tydligt i den vetenskapliga debatten rörande kvalitativ forskning 

är metodens höga grad av subjektivitet samt problemen att generalisera. (Bryman & Bell 

2013) Vi ser i vår forskning ingen större problematik i den kvalitativa metodens subjektivitet 

då det är den subjektiva verkligheten vi vill skapa förståelse om. Vi som människor är färgade 

av vår sociala kontext och därmed är det inte möjligt att studera världen med helt objektiva 

ögon. Subjektivitet är inte ett problem så länge vi kan påvisa en öppenhet och transparens i 

vår metod. Genom att belysa och diskutera problematiken skapas den transparens vi 

eftersöker. Vår avsikt med studien är inte att kunna dra generella slutsatser och därmed är det 

ej ett problem att respondenterna inte är statistiskt representativa för en population. Avsikten 

med vår forskning är istället att skapa en uppfattning och förståelse om hur 

kreditbedömningen går till.  
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2.4.2 Primär- och sekundärkällor  

Det finns ett flertal olika källor att tillgå vid insamling av information, de kategoriseras 

vanligen som primär- och sekundärkällor. Primärkällor innebär att ny information samlas in i 

ett specifikt syfte och källan därmed blir en så kallad förstahandskälla. Detta bidrar till att 

informationen har anpassats till given frågeställning och sammanhang. En sekundärkälla är en 

återanvändning av tidigare insamlad information vilken även kan benämnas som 

andrahandskälla. (Bryman & Bell 2013) Sekundärkällor är generellt både mer 

kostnadseffektiva och mindre tidskrävande än primärkällor. Nackdelar kan dock vara att 

informationen inte längre är aktuell eller att syftet med ursprungsundersökningen inte är 

detsamma. Sekundärkällor är ett bra komplement till primärkällor, men de bör användas med 

försiktighet. (Dahmström 2011) 

 

Sekundärkällor har använts i det initiala skedet av uppsatsen för att etablera en grundläggande 

kunskapsbas samt även för att förstå forskningsområdets problematik. Sekundärkällorna 

ligger till grund för urvalet av traditionella storbanker och moderna kreditinstitut då det är 

viktigt att säkerställa att de valda kreditgivarna erbjuder samma typ av tjänster. Vi är 

medvetna om sekundärkällors begränsning med anledning av möjliga nyanser i källornas 

kontext. Det finns en begräsning i all kommunikation mellan avsändare och mottagare. I fallet 

med sekundärkällor sker kommunikationen främst på avsändarens villkor där hänsyn bör 

beaktas mot en eventuell dold agenda. Detta anser vi inte utgör ett problem då sekundärkällan 

är ett komplement till primärkällorna. Sekundärkällor är en viktig del av detta arbete, men de 

kommer att beaktas med försiktighet för att minimera felmarginalen och öka trovärdigheten. 

Även om sekundärkällorna har en betydelsefull roll i denna studie har primärdata en 

avgörande karaktär då syftet är att skapa en djupare förståelse i den sociala kontext vi avser 

att undersöka. Primärdata kommer i denna studie att bestå av kvalitativa intervjuer som 

behandlas nedan.  

 

2.4.3 Intervjuer 

Det finns olika sätt att samla in material varav ett av dem är genom intervjuer. Intervjuer är en 

vanlig metod i kvalitativa sammanhang men kan ha en variation med avseende på utförande. 

Intervjuns utförande kan variera beroende på vilken typ av information forskaren vill få fram. 

Intervjuer kan förekomma i både strukturerade och ostrukturerade sammanhang. En vanligt 

förekommande typ av strukturerad intervju är den semi-strukturerade. Denna 
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insamlingsmetod har oftast förutbestämda frågor och har även en bestämd ordningsföljd på 

frågorna, dock kan turordningen på frågorna anpassas och följdfrågor kan även ställas. Det är 

viktigt att samma typ av frågor ställs för samtliga intervjuer så svaren kan sammanställas på 

ett tillförlitligt sätt. (Bryman & Bell 2013) 

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod då det finns 

ett antal förutbestämda specifika frågor vi vill ha besvarade i anslutning till vår 

forskningsfråga. Fördelarna med en intervjuguide är många, men den främsta anledningen till 

att vi har valt det semistrukturerade upplägget är den gynnsamma kombinationen av struktur 

och flexibilitet. Strukturen är viktig för att säkerställa att vi i egenskap av forskare får samma 

underlag från de olika respondenterna så att en jämförelse är möjlig. Flexibiliteten är 

betydelsefull i intervjusammanhanget då intressanta sidospår kan upptäckas med hjälp av 

följdfrågor.  

 

Forumet för de semistrukturerade intervjuerna kommer att vara personliga intervjuer 

respektive telefonintervjuer. Med anledning av geografiska skillnader i urvalet finner vi det 

varken ur ett tidsmässigt eller kostnadsmässigt perspektiv försvarbart att utföra personliga 

intervjuer med de kreditinstitut som är belägna i Stockholm. I fallet med storbankerna är det 

däremot möjligt att genomföra personliga intervjuer då samtliga storbanker finns 

representerade i centrala Kalmar. Vi anser att det är av särskild vikt att framhålla att de två 

olika utförandena kan ha betydelse för den information som samlas in. Vi anser att i näst intill 

samtliga fall så är den personliga intervjun att föredra då det personliga mötet ger en helt 

annan dimension av intervjun där fler sinnen aktiveras samtidigt. Dock får telefonintervjun 

som insamlingsmetod anses vara ett bra alternativ när den personliga intervjun inte är 

genomförbar. 

 

Både personliga intervjuer och telefonintervjuer har sina för- och nackdelar som vi i form av 

forskare måste förhålla oss till. Bryman och Bell (2013) framför att respektive typ av intervju 

har sina förtjänster och brister där den ena typen av metodens fördelar blir den andras 

nackdelar. Det finns ett flertal fördelar med den personliga intervjun där intervjuaren har 

möjlighet att se ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta skapar en djupare förståelse för 

respondenten och det blir ett mer dynamiskt samtal. Telefonintervjuns fördelar ligger däremot 

i faktorer så som att varken intervjuaren eller respondenten kan diskriminera med anledning 
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av kön, ålder och etnicitet. För att förhålla oss till respektive typ av intervjus fördelar och 

nackdelar. För de personliga intervjuerna kommer en strikt professionell roll att intas så att 

inte respondenten påverkas av våra subjektiva värderingar. Gällande telefonintervjuerna 

kommer vi att lägga stor omsorg vid att formulera följdfrågor för att säkerställa utförliga svar 

och på så vis generera ett lika omfattande informationsunderlag som vid personliga intervjuer. 

 

Som vi tidigare varit inne på gällande både vetenskapsteori och undersökningsmetod i vår 

studie så är det primära syftet att skapa en djupare förståelse av en social kontext och därmed 

är det inte möjligt att vara helt objektiv. Vid intervjuer är vi i form av forskare aktiva aktörer i 

den sociala kontext som avses undersökas vilket innebär att vi till stor del även kan påverka 

utfallet. Anledningen till detta är att den insamlade informationen har bearbetats genom 

forskarens värderingar och teoretiska utgångspunkter. Det finns därmed en risk att 

informationen som är insamlad kan bli snedvriden vilket kan förekomma både medvetet eller 

omedvetet. Risken med subjektivitet kommer inte att kunna elimineras helt i vår forskning 

men medvetenhet kommer beaktas i ställningstaganden där jämförelser och slutsatser baseras 

på en professionell grund.  

 

För att säkerställa att vi i form av forskare har uppfattat och mottagit respondenternas svar på 

ett korrekt sätt spelas både de personliga intervjuerna och telefonintervjuerna in. Detta 

minimerar felmarginalen och fokus ligger på intervjuobjektet istället för dokumentation. Vi är 

dock medvetna om att det finns en etisk aspekt vid användning av bandspelare där det är 

viktigt att varje respondent blir tillfrågad om personen i fråga accepterar att bli inspelad. Vid 

denna fråga beskrivs även att allt inspelat material enbart är till för forskningsunderlag och 

inga ljudupptagningar kommer att publiceras.  

 

2.4.4 Urval 

Inom ramen av denna studie är det varken praktiskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart att 

intervjua eller observera alla aktörer. Därmed är det av yttersta vikt att göra ett lämpligt och 

genomtänkt urval. I denna studie kommer ett icke-sannolikhetsurval att tillämpas då målet 

inte är att generalisera i statistisk bemärkelse utan att skapa en djupare förståelse. Beträffande 

urval har vi som forskare använt oss av ett ändamålsinriktat urval. Ett ändamålsinriktat urval 

grundar sig i ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att inkludera en enhet i studien. 

(Merriam 1994)    
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De två kriterier som har legat till grund för urvalet av kreditinstitut är ett tjänsteutbud 

bestående av både blanco- och hypotekslån. De fyra största bankerna i Sverige som 

kategoriseras efter epitetet storbank är Swedbank, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 

Nordea och Handelsbanken (HB), vilka samtliga uppfyller de två grundkraven. Med avseende 

på tillgång är de storbanker som inkluderas i urvalet Handelsbanken, Nordea samt Swedbank. 

Samtliga storbankerna i urvalet är belägna i Kalmar. För att uppfylla syftet med studien och 

möjliggöra en jämförelse gällande kreditbedömningsunderlag mellan storbankerna och de 

moderna kreditinstituten har även kreditinstitut inkluderats i urvalet. På grundval av ovan 

nämnda kriterier har även tre kreditinstitut valts ut vilka är Avida Finans, Marginalen Bank 

samt Skandiabanken. (Se bilaga 3 och 4). 

  

2.5 Forskningskvalitet  
Kvalitetsbegreppet har fått en allt mer central roll inom ramen för forskning. Det ligger i 

samhällets intresse att forskning bedrivs inom betydelsefulla områden och att forskningen 

håller hög kvalitet. Det är viktigt att väga den genererande kunskapen mot kravet att skydda 

den enskilda individen. Det är projektledaren som har det huvudsakliga ansvaret för att 

forskningsetiska principer och överväganden efterlevs. (Vetenskapsrådet 2002) 

 

2.5.1 Forskningsetiska överväganden 

Etik är ett omdiskuterat ämne som generellt har fått allt mer utrymme och uppmärksamhet i 

samhällsdebatten. Även inom vetenskapsteorin har etik och etiska riktlinjer blivit allt mer 

centrala inslag. (Forsman 1997) Innebörden av forskningsetik kan vara mångfacetterad 

beroende på vem som tillfrågas samt forskningens art och natur. I grunden handlar 

forskningsetik dels om respekt och integritet för undersökningspersonerna men även försvar 

av forskningens grundläggande värden. (Merriam 1994) Det är viktigt att vi i forskningen inte 

döljer de partstaganden vi gör utan synliggöra dessa för läsaren. Genom att reflektera och föra 

en medveten diskussion över olika sociala perspektivval skapas ingen etisk problematik 

gällande partstaganden. I vår forskning skulle partstagandet kunna innebära en så basal sak 

som synen på kunskap där vi som författare har en bild av vad som anses med ”riktig” 

kunskap.  

 

Vi i form av forskare anser att det är av yttersta vikt att berörda personer får information om 

forskningens syfte, omfattning och process för att studien ska anses vara etisk riktig. Efter att 
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denna information delgivits är det viktigt att personen i fråga få ta ställning och avgöra 

huruvida personen vill medverka i studien eller inte. Det finns även etisk problematik vid 

behandling av empiriskt insamlat material då forskaren själv är det primära instrumentet och 

informationen har bearbetats mot bakgrund av forskarens värderingar och teoretiska 

utgångspunkter. Forskaren själv tar ställning till vad som är relevant vid insamling och analys 

av materialet. Det finns alltid en risk att insamlad information kan bli snedvriden vilket kan 

uppstå medvetet eller omedvetet. (Merriam 1994) 

 

Som vi tidigare har framhållit är det inte möjligt som forskare att vara helt objektiv i denna 

studie med anledning av både språkliga nyanser och social kontext. Som ett resultat av detta 

förhållningssätt blir den etiska aspekten mycket viktig för denna studie. Det är essentiellt att 

vi som forskare påverkar situationen i en så liten utsträckning som möjligt och att våra 

värderingar inte lyser igenom i frågeställningarna. Respondenterna skall gestaltas på ett etiskt 

felfritt sätt där informationen som återges speglar personen redogörelse. I anslutning till hur 

en respondent gestaltas finns alltid ett ställningstagande huruvida anonymitet är en möjlighet. 

Anonymitet är ofta ett begrepp som framkommer i den etiska diskussionen. Det finns klara 

fördelar och etiska aspekter med att erbjuda anonymitet men vi kommer i denna forskning 

försöka få respondenten till att vara publika. Detta då vi anser att det är viktigt att 

respondenterna kan stå för sina svar och inte gömma sig bakom en anonymitet.   

 

2.6 Metodkritik 

Det är viktigt att föra en diskussion och framföra eventuell kritik gentemot metodval då detta 

påvisar en medvetenhet vilket i sin tur skapar trovärdighet för forskningen. De metodval som 

har genomförts är genomtänkta och motiverade från vår sida, men det finns alltid 

motsättningar gällande både synvinklar och perspektiv inom den vetenskapliga metodologin. 

Som vi tidigare har berört i metodavsnittet finns det en tydlig kritik mot den kvalitativa 

metodens subjektivitet och bristande generaliserbarhet. Det finns i den vetenskapsteoretiska 

debatten fortfarande en påtaglig rivalitet mellan den kvalitativa och kvantitativa metoden där 

en forskare antigen tillhör den ena eller den andra forskningstraditionen. Sett ur detta 

perspektiv kommer kvantitativt orienterade forskare alltid att framföra kritik mot den 

kvalitativa forskningens bristande objektivitet. Som vi tidigare har framför finner vi inte 

subjektiviteten problematisk då syftet med uppsatsen är att tolka och förstå denna subjektiva 

verklighet och inte finna statistiskt generaliserbara slutsatser.  
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En annan kritik som kan framföras rörande metodval i vår studie är den höga tilltron till 

språket som instrument för att skapa förståelse. Hur hög medvetenhet som än påvisas rörande 

språket kommer det alltid att finnas språkliga nyanser baserade på värderingar och 

erfarenheter. Språket är vårt primära verktyg och därmed har språkapparaten en central roll i 

detta arbete. Vi kommer aldrig att kunna vara helt neutrala i begreppsapparaten, det är viktigt 

att framhålla, men medvetenhet och försiktighet kommer att tillämpas vid tolkning och 

analys. Kritiska synpunkter skulle även kunna framföras gentemot urvalet och dess storlek. 

Det är viktigt att framhålla att begränsningen i urvalet inte möjliggör generaliseringar av 

materialet i större utsträckning. Ett större urval skulle dock kompromissa möjligheten till en 

mer djupgående förståelse av varje enskild organisation vilket är det primära syftet. Med 

anledning av detta är det inte praktiskt möjligt att studera ett större urval med gällande 

tidsram.  

 

2.7 Källkritik 

Med anledning av vår metod och vetenskapliga synsätt anser vi inte att det är möjligt i form 

av forskare att vara helt neutrala, men att vi ändå ska sträva mot att skapa trovärdighet genom 

att kritiskt granska källmaterial och göra medvetna val. Trovärdighet försöker vi skapa genom 

att kritiskt granska till var, när och varför information har uppstått. 

 

Med anledning av det begränsade utbudet av nationalekonomiska modeller för in- och 

utlåning blir all forskning en viktig infallsvinkel, även om generell kritik skulle kunna 

framhållas gentemot vissa källors ålder. Vi anser därmed att det är viktigt att diskutera 

relevansen för en källa i termer av en källas ålder då vi lever i en snabbföränderlig värld där 

mycket information snabbt blir förlegad. Med avseende på ålder har vi enbart valt att göra en 

distinkt avgränsning då år 1985 innebar omvälvande förändringar på kreditmarknaden i och 

med avregleringen. Denna händelse har bidragit till skillnader i förutsättningar för 

kreditmarknadens aktörer vilket vi anser är en viktig referenspunkt att förhålla sig till. Med 

detta resonemang har källor publicerade innan år 1985 eliminerats då det finns en stor risk att 

dessa inte är giltiga för den nuvarande kreditmarknaden.  

 

Vi har i denna uppsats valt att kategorisera källmaterialet med avseende på källans ursprung, 

detta då ursprung har en direkt koppling till en källas trovärdighet De grupper av källor som 

innefattas i denna uppsats är vetenskapliga artiklar, publikationer, facklitterära källor samt 
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elektroniska källor. De vetenskapliga artiklar som använts har erhållits via databaserna 

Business Source Premier (BSP) och OneSearch. Vetenskapliga artiklar har i denna uppsats 

fått en betydande roll med anledning av dess generella trovärdighet. Trovärdigheten baserar vi 

på den kvalitetssäkring som en vetenskaplig artikel genomgår innan publicering. Vanligen 

behöver ett flertal inom ämnet kunniga akademiker godkänna innehållet innan en vetenskaplig 

artikel publiceras. Detta anser vi skapar en ökad trovärdighet och tillförlitlighet till den 

vetenskapliga artikeln som källa, men innebär ändå att kritisk granskning är fortsatt 

nödvändig då källan kan innehålla bias kopplad till kontext. 

 

De publikationer som har använts har en bred spridning med avseende på avsändare men 

varje enskild källa har granskats utifrån trovärdighet samt efter det tidigare angivna 

förhållningssättet till ålder. Vi är medvetna om risken med att materialet som är hämtat från 

de kreditgivande organisationernas årsredovisningar kan vara vinklat för att verka i favör till 

avsändaren men detta finner vi inte problematiskt då den information som har använts har 

varit faktamässiga uppgifter rörande antal kontor och medarbetare.  

 

Urvalet av facklitterära källor består av metodböcker samt facklitteratur inom ämnet 

kreditgivning. Gällande den facklitteratur som berör ämnet kreditgivning skulle kritik kunna 

framföras mot att en del av litteraturen är skriven gentemot kreditgivning och företag vilket 

inte är helt förenligt med konsumentperspektivet. Vi har förhållit oss till detta genom att den 

facklitteratur som har skrivits mot företag har använts i mer generella termer och därmed inte 

direkt applicerats på kreditbedömning av privatpersoner. Vi har även granskat de facklitterära 

författarnas ursprung där Erling Green är en av dem. Green har granskats då hans bok är av 

äldre karaktär samt för att ett flertal resonemang i uppsatsen stärks med hjälp av Greens 

argumentation. Vi anser att Greens bakgrund som docent i företagsekonomi skapar en 

trovärdighet till källan då Green har en lång akademisk erfarenhet. I tillägg är källan även 

publicerad från ett välrenommerat förlag vilket ökar trovärdigheten ytterligare. Det går även 

att rikta kritik mot metodlitteraturens ålder men åldern anser vi inte vara ett problem då 

förhållandevis lite har förändrats inom det metodologiska området. Slutligen har även 

elektroniska källor använts som källmaterial främst i syfte att orientera sig i den aktuella 

debatten rörande kreditgivning.  
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras teorier som är av central roll för att skapa en större förståelse för 

vår forskningsfråga inom kreditbedömning. Referensramen är uppbyggd av vetenskapliga 

källor, facklitterära källor samt lagar och regler som är viktiga referenspunkter i 

sammanhanget.  

 

3.1 Kapitalmarknaden 
Kapitalmarknadens huvudsakliga syfte är att effektivt kunna förmedla kapital mellan de 

aktörer som besitter överskott respektive underskott av kapital. För att möjliggöra effektivitet 

i förmedlingen är en grundläggande förutsättning att det ska finnas olika placeringsalternativ 

av kapital. Detta är anledningen till att det finns olika marknadsplatser som möjliggör handel 

med obligationer, aktier och andra värdepapper. Kapitalmarknaden är ett samlingsnamn för 

aktie-, kredit- och derivatmarknaden (Andersson 2006). Kreditmarknaden behandlar krediter 

mellan kreditgivare och kredittagare där ett avtal uppgörs mellan parterna. För att utlåning ska 

vara möjlig införskaffar sig banker inlåning från främst företag, hushåll, kommuner och 

landsting. Inlåningen kan exempelvis ske genom ränte- och provisionsinkomster, obligationer 

samt vinster på finansiella transaktioner. (Landström 2003)  

 

Kreditmarknaden delas traditionellt in i obligations- och penningmarknaden. Den traditionella 

indelningen är en något föråldrad indelning och numera benämns ofta både penning- och 

obligationsmarknaden som penningmarknaden. Obligationer behandlas på 

obligationsmarknaden som är en undermarknad till kreditmarknaden där det förekommer 

långsiktigt sparande. (Andersson 2006) Penningmarknadens mest centrala funktion är att 

skapa likvida medel i ekonomin. Bankers innehav av likvida medel är nödvändigt för att 

ständigt ha en beredskap för framtida in- och utbetalningar. Transaktioner på 

penningmarknaden sker i form av diskonteringspapper som är kortfristiga skuldebrev med en 

löptid upp till ett år. Diskonteringsinstrumenten benämnas olika beroende på vem låntagaren 

är och kategoriseras vanligen in i två huvudgrupper, statsskuldväxlar och certifikat. 

Derivatmarknaden är ett komplement till aktie- och kreditmarknaden och är ett samlingsnamn 

för termins- och optionsmarknaden. (Andersson 2006)  
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Figur 2 Struktur av kapitalmarknaden (Egen modell) 

 

Genom att presentera kapitalmarknaden och dess olika undermarknader ges läsaren en 

grundläggande och nödvändig kunskap för vidare läsning inom kreditgivning som är 

uppsatsens huvudområde. Kreditmarknaden är en förutsättning för att in- och utlåning skall 

vara möjlig, vilket medför att en förståelse av kreditmarknaden är en essentiell. En annan 

viktig del i orienteringen av denna uppsats är att göra en distinktion mellan upplåningen av 

kort- och långfristigt kapital. Den avgörande skillnaden i definition mellan kort- och 

långfristiga lån är betydelsefull då definitionen är ett fundament i hur kredit bedöms och 

utformas.  

 

3.2 Kreditgivning  

Utbudet av ekonomiska modeller för in- och utlåning är relativt begränsat då kunskapen 

rörande kreditgivning existerar främst hos tjänstemännen och den kreditgivande organisation 

som tjänstemannen är ansluten till. Detta medför att det finns en hel del kunskap rörande 

kreditgivning som ej är teoretiskt förankrad. (Green 1997) Vi anser att Greens antagande om 

begränsad tillgång angående in- och utlåningsmodeller är ett intressant ställningstagande. 

Därmed bör tjänstemännens kunskapsnivå leda till att vi i form av forskare har ett stort 

utrymme för att identifiera och analysera kredithandläggares kunskap och erfarenheter vid de 

kommande intervjutillfällena. Sigbladh och Wilow (2008) menar dock att även om kunskapen 

rörande kreditgivning anses vara hög vid kreditinstituten har policys och internt upprättade 

riktlinjer en central roll i kreditgivningsprocessen, detta skapar förutsättningar för en effektiv 

kredithantering. I de interna dokumenten upprättas olika strategier rörande kreditunderlag 
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vilket medför att kreditinstituten når ut till olika kundsegment och därmed skapas 

kreditförutsättningar för kunder med varierande betalningsförmåga. (Sigbladh & Wilow 2008)  

 

Sigbladh och Wilow (2008) menar att en kredittagares betalningsförmåga återspeglas i 

kreditavtalets villkor som upprättas mellan kreditgivare och kredittagare. Kreditgivaren är 

skyldig att följa god kreditgivningssed, vilket innebär att kreditgivaren måste ta hänsyn till 

konsumentens intressen och tillhandahålla nödvändig information. (Lindblom & Nordback 

2011) Enligt konsumentkreditlagen (2012:1846), som gäller blancolån, är kreditgivaren 

skyldig att informera konsumenten om vilka avgifter som uppkommer i samband med 

kreditavtalet. Konsumenten har möjlighet att efter påskrivet kontrakt avbryta och frångå 

kreditavtalet genom att kontakta kreditgivaren inom 14 dagar. (Lindblom & Nordback 2011) 

God kreditgivningssed är något som har fått en allt mer central roll inom kreditgivningen och 

vi finner det intressant att kredithandläggare i enighet med god kreditgivningssed skall agera 

som rådgivare samtidigt som kredithandläggarna har ett påtagligt krav från organisationens 

sida att agera vinstmaximerande försäljare. Detta skapar en tydlig paradox med motsättningar 

med avseende på intressen som borde ha en stor betydelse för kreditbedömningen. 

 

Avregleringen av kreditmarknaden år 1985 beskrevs som det slutgiltiga steget av en 

långdragen nedmontering av regelsystemet som innebar avskaffande av räntereglering och 

likviditetskvoter samt införande av bruttoplaceringskrav. Avregleringen har bidragit till en 

kreditexpansion på marknaden som i sin tur har medfört två finanskriser där bankerna har 

varit direkt berörda. (Svensson 1996) Vi anser att avregleringen av kreditmarknaden 

fortfarande spelar en viktig roll i den svenska ekonomin trots att avregleringen genomfördes 

för snart 30 år sedan. Med anledning av bland annat två finanskriser går kreditmarknaden mot 

att än en gång vara en mer reglerad marknad med ett utökat underlag av riktlinjer och 

rekommendationer. Om en bank eller ett kreditinstitut har tilltro till att kunden kommer betala 

tillbaka krediten i enighet med avtalet beviljas lånet. Kreditens ”affärsidé” är att mot en 

kontant betalning köpa ett osäkert framtida betalningsflöde. (Green 1997) 

 

3.2.1 Processen för kreditbedömning 

Kreditbeviljningsprocessen inom de fyra storbankerna har ett likartat förfarande oavsett om en 

kreditförfrågan berör företagskredit eller lån till privatpersoner. I regel skiljer bankerna på 

större och mindre krediter. Mindre krediter handläggs vanligen på det lokala kontoret medan 
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större krediter innefattar en mer komplex process. Vid behandling av större krediter är det 

oftast bankens affärsansvarige som utarbetar ett beslutsunderlag som sedan läggs fram för en 

kreditkommitté. Kreditkommittéer finns vanligen på ett flertal hierarkiska nivåer inom 

bankorganisationen och vilken nivå beslutet tas på beror på faktorer så som kreditens storlek 

och ärendets komplexitet. (Riksbanken 2001)  

 

I nuvarande lagtext står det formulerat att kreditgivaren ska kontrollera kredittagarens 

ekonomiska situation samt om denne kan fullgöra de förpliktelser som följer av kreditavtalet 

såsom ränta och amorteringar. Den kreditgivande organisationen bedömer även kredittagarens 

framtida lönsamhet. (Lennander 2011) Kreditgivaren bedömer beslutsunderlaget med 

beaktandet till det specifika ärendet vilket medför att räntor och amorteringstider anpassas 

med hänsyn till låntagarens kreditvärdighet. (Landström 2003) Materiel som används som 

bedömningsunderlag för kreditgivning kan vara information som avser dåtid, nutid eller 

framtid. Informationsunderlaget kan vara mångfacetterat och bestå av både kvantitativa och 

kvalitativa parametrar. I kreditbedömningsunderlaget är det vanligt att fokus ligger på den 

kvantitativa processen då denna typ av parametrar ofta väger tyngre i beslutsunderlaget samt 

är enklare att kommunicera. Bedömningsfaktorer kan även vara kvalitativa, men dessa 

resonemang är i regel svårare att avgöra hur de ska bedömas och vägas in i helheten. (Green 

1997) 

 

Vi anser att det är viktigt att belysa det mångfacetterade bedömningsunderlag som en 

kreditgivare potentiellt kan använda sig av. Kreditgivare kan både på egen hand och via 

externa uppdragsgivare samla in ett stort informationsunderlag, det som vi finner intressant är 

dock hur informationen bearbetas och används. Vill vi utreda om kvantitativ data värderas 

högt för att informationen är den kreditbedömaren anser vara mest pålitlig, eller om 

kvantitativ data används då den är en central parameter där informationen är lätt att 

kommunicera. Vi ställer oss frågande till om kredithandläggare som utreder 

bedömningsunderlag anser att kvalitativa parametrar är en viktig del i helhetsbedömningen 

eller är det en godtycklig och svår parameter att redogöra för en kredittagare. Vi vill i denna 

uppsats göra en tydlig distinktion mellan de kvantitativa och kvalitativa parametrarna för att 

sedan försöka utreda till hur stor del kreditgivare förlitar sig på de olika typerna av data. 
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Det finns en avgörande skillnad vid kreditbedömning av nya respektive redan befintliga 

kunder då ett bedömningsunderlag av en redan befintlig kund innebär att kreditinstitutet har 

tillgång till kunskap om kunden. Denna kunskap har inte genererats via någon extern part utan 

i direkt relation med banken, kunskapen blir därmed betydelsefull för kundens möjligheter att 

få nya krediter beviljade. När en kreditbedömning istället skall göras av en ny kund kan 

kreditinstitutet enbart förlita sig på externa källor i sitt kreditunderlag. (Green 1997) Vi anser 

att aspekten huruvida en tidigare affärsrelation existerat är viktig då vi förmodar att den i hög 

grad påverkar kreditbedömningen. Vi avser undersöka om befintliga kunder har någon fördel 

av den pågående affärsrelationen, eller om de behandlas på samma sätt som nya kredittagare.  

 

Omfattningen av det kreditunderlag som samlas in för att kreditgivaren skall kunna göra en 

bedömning av kundens ekonomiska förhållanden är beroende av kreditens storlek och 

riskklassificering. Banker gör sin bedömning av en enskild kredit baserat på två huvudsakliga 

faktorer, återbetalningsförmåga och ställda säkerheter. Utgångspunkten för bedömningen av 

återbetalningsförmåga är sannolikheten att det uppkommer en betalningsinställelse. 

Bedömningen av betalningsinställelse baseras på kundspecifika faktorer så som finansiell 

motståndskraft, kundens egenskaper och förväntad lönsamhet. (Riksbanken 2001)  

 

En grundförutsättning för att kunna bedöma krediter är att kredithandläggaren har en 

referensram med en uppsättning bedömningsparametrar att förhålla sig till vid värderingen av 

risk. Vi har tidigare i denna uppsats framhållit att dessa parametrar beror på ett mångfacetterat 

informationsunderlag. Som med allt informationsunderlag finns det över- och underordnade 

parametrar där vi anser att det är särskilt viktigt att framhålla de faktorer som har en 

överordnad roll i informationsunderlaget. Att riskbedömning i grunden bygger på 

återbetalningsförmåga och ställda säkerheter anser vi föga förvånande men är ändå nog så 

viktigt att framhålla. 

 

3.2.2 Utformning av krediter 

Det finns ett flertal möjliga sammansättningar gällande avtal mellan kreditgivare och 

kredittagare. Utformningen av krediten anpassas specifikt till parterna. (Sigbladh & Wilow 

2008) Enligt Lennader (2011) finns det olika indelningsgrunder av kreditavtal så som 

kreditens längd, ändamålet med krediten samt kreditens ställda säkerheter. De finns i grunden 

två typer av kredit som kategoriseras efter huruvida en säkerhet ställs för krediten. Lån med 



 

 

 

 
  

24 

säkerhet benämns som hypotekslån medan blancolån innefattar lån utan säkerhet. 

Hypotekslån, som även kallade bostadslån, är en finansieringskälla vid anskaffande av kapital 

till en bostad. Bostaden blir en stabil säkerhet på grund av dess långa livslängd och varaktiga 

värde. Bostadslån klassificeras som ett långfristigt lån och innebär att ett pantbrev i 

fastigheten lämnas av fastighetsägaren som en säkerhet. Om obestånd uppstår kan långivaren 

erhålla den del som ägaren får ut vid försäljningen av fastigheten. Långfristiga lån benämns 

även som ett så kallat bottenlån som utfärdas vanligtvis upp till 85 procent av bostadens 

marknadsvärde. (Nationalencyklopedin 2014)  

 

Blancolån som även benämns privatlån är krediter tecknade utan säkerhet. I svensk lag finns 

det ingen begränsning på blancolånens storlek för den enskilda kredittagaren utan det är upp 

till kreditgivaren att avgöra låntagarens betalningsförutsättningar. (Andrén 2005) Med 

anledning av att privatlån saknar formella avtal och säkerheter kan lånet ses som ett slags 

relationsavtal som är sammankopplat med tillit mellan låntagare och långivare. Tilliten mellan 

parterna har både för- och nackdelar som är beroende av relationen som i sin tur avspeglar hur 

avtalet utformas. Vid blancolån utnyttjar kreditgivaren de sociala, ekonomiska och 

psykologiska mekanismerna i relationen som i sin tur ökar sannolikheten för återbetalning. I 

tillägg till ovan nämnda faktorer bidrar även sociala sanktioner, övervakning samt det 

ömsesidiga beroendet till trolig återbetalning. (Dezső & Loewnstein 2012)  

 

3.2.3 Kreditsäkerhet 

Krediter kan utformas med eller utan ställda säkerheter där säkerheterna kan vara av olika 

karaktär, men där allt av ekonomiskt värde kan nyttjas som säkerheter i ett kreditavtal. 

Kreditinstitut föredrar att låntagare inkluderar någon form av säkerhet vid långfristiga lån, om 

obestånd skulle uppstå har kreditgivaren en form av garanti. (Lennander 2011) Vanligtvis 

kategoriseras säkerhet in i realsäkerheter och personsäkerheter. Realsäkerhet innefattar 

säkerhet i fast eller lös egendom medan personsäkerheter avser olika typer av garantier och 

borgensåtaganden. (Sigbladh & Wilow 2008)  

 

En säkerhet som efterfrågas vid långfristiga lån är en realsäkerhet som avser en panträtt i fast 

egendom. Kreditgivaren efterfrågar fast egendom i den mån som existera därefter kan andra 

säkerheter fungera som utfyllnad. Den andra kategorin, personsäkerhet, kan vara handpant så 

som exempelvis innefattar lösöre som exempelvis aktier, smycken eller fordon. Denna 
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säkerhet innebär att den lösa egendomen förflyttas till panthavaren från pantsättarens 

besittning och i tillägg kan även borgen utnyttjas som säkerhet. Att använda sig av borgen 

som personsäkerhet innebär att tredje part tar över kredittagarens betalningsförpliktelser och 

svarar med hela sin förmögenhet över dem. (Sigbladh & Wilow 2008) Vi anser att säkerheter 

spelar en mycket viktig roll vid kreditgivning då en säkerhet kan förändra en kredittagares 

lånesituation avsevärt. Att en kredittagare kan ställa någon form av säkerhet vid hypotekslån 

är en grundförutsättning för att en kreditgivare skall kunna bevilja lånet. Vi menar att det är 

viktigt för läsaren att denne har en förståelse för säkerheters generella betydelse samt hur 

dessa säkerheter värderas. Beroende av vilken typ av säkerhet en kredittagare kan ställa 

utformas lånevillkoren därefter. Blancokrediter innebär per definition att inga säkerheter 

ställs.   

 

3.3 Risk management 

Under 1970-talet introducerades begreppet risk management i Sverige och begreppet har 

ursprungligen sina rötter i 50-talets amerikanska försäkringsmarknad. Hamilton (1996) 

definierar risk som faran att erhålla framtida förluster eller skador till följd av att en 

slumpmässig händelse påverkar måluppfyllelsen negativt. Raj och Sindhu (2013) instämmer i 

Hamiltons definition av risk men väljer att formulera sig något annorlunda. Författarna menar 

att risk är möjligheten att det faktiska utfallet skiljer sig från det förväntade utfallet där 

osäkerheten återspeglas i form av förändringar i grundstrukturen. (Raj & Sindhu 2013) Risk i 

samband med beslutsfattande präglas av den osäkerhet som föreligger till följd av att beslut 

kan resultera i negativa konsekvenser. I denna kontext innefattas risken i tre dimensioner: 

osäkra, förväntade och möjliga konsekvenser. (Sitkin och Pablo 1992)  

 

Osäkra konsekvenser kan innebära osäkerhet i hur konsekvenserna eller utfallen varierar, 

bristande kunskap rörande spridningen av möjliga utfall samt bristande förmåga att 

kontrollera utfallen. När de osäkra konsekvenserna appliceras på bankmän kan 

konsekvenserna både vara kopplade till den enskilde bankmannens personliga preferenser och 

bankens rutiner och policys. Om risk istället ses i en dimension av förväntade konsekvenser 

finns det både en positiv och negativ aspekt av de förväntade konsekvenserna, även om risk 

per definition, ofta förknippas med de negativa förväntade konsekvenserna. Möjliga 

konsekvenser är en annan dimension av risk där individer ofta har en benägenhet att 

övervärdera extrema resultat. Detta tas bland annat i uttryck i människors förmåga att vilja se 
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mönster som följer samma struktur snarare än att vara uppmärksamma på faktorer som tyder 

på avvikelse. Mönstret avspeglar ett vanligt fel i bedömningen som kan få stor inverkan på 

utfallet vid värderingen av möjliga konsekvenser. (Närings- och teknikutvecklingsverket 

1993) 

 

Vi anser att riskhantering med sin ursprungliga tradition i risk management har en betydande 

roll för denna uppsats då all kreditgivning handlar om att bedöma den risk som banker och 

kreditinstitut utsätter sig för vid utlåning. Även om en kredithandläggare bedömer en specifik 

kredits risk som acceptabel och därmed bevilja lånet existerar fortfarande en risk för 

betalningsinställelse. Banker och kreditinstitut måste ständigt förhålla sig till 

riskexponeringen och vi anser att risker med fördel kan klassificeras utifrån Sitkin och Pablos 

dimensioner av risk då indelningen ger riskbegreppet en mer detaljerad innebörd. Beräkning 

av riskexponering kommer vidare behandlas i Basel III-avsnittet nedan.    

 

3.4 Kreditrisk 
Finansiell stabilitet där bankerna har en hälsosam inställning till kreditrisk är en förutsättning 

för att en ekonomi skall vara väl fungerande där de övergripande målen är att skapa ett säkert 

och effektivt betalningsväsende. För att möjliggöra finansiell stabilitet är det en förutsättning 

att kreditgivning hanteras på ett systematiskt och ansvarsfullt sätt som gynnar 

samhällsekonomin i sin helhet. Kreditgivning utgör bankernas kärnverksamhet vilket medför 

att utvärdera, mäta och bedöma blir viktiga instrument för att beräkna risker kopplade till 

kreditgivning. Globaliseringen och den förbättrade informationsteknologin har bidragit till en 

sammanflätning av ekonomier och marknader. Detta har medfört ett behov av att se 

kreditgivning ur ett internationellt perspektiv där bland annat kapitaltäckningsregler numera 

behandlas internationellt. (Riksbanken 2001) 

 

Traditionella avkastningsbaserade riskmodeller är i regel svaga på att identifiera dolda risker. 

Det finns olika typer av risk som en organisation kan utsättas för. Jorion (2009) klassificerar 

risk utifrån tre kategorier: ”known knowns”, ”known unknowns” och ”unknown unknowns”. 

Med ”known knowns” menar Jorion att även om en riskhanterare lyckas identifiera och 

bedöma alla riskfaktorer så finns det fortfarande en risk för förluster med anledning av otur 

eller det faktum att ledningen accepterat en allt för hög riskexponering. Med ”known 

unknowns” innefattas de brister som kan existera vid modelleringen av risker, exempel på 
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detta är att riskhanteraren ignorerar kända risker, fördelningen av riskfaktorer mäts inkorrekt 

eller att kartläggningsprocessen är felaktig. I kategorin ”unknown unknowns” infaller de 

händelser som är utanför tillämpningsområdet för de flesta scenarion. Exempel på denna typ 

av risk är risken för snabba lagförändringar. (Jorion 2009) Vi anser att det är viktigt att 

kategorisera risk med anledning av riskbegreppets breda innebörd. Enligt vår mening gör 

Jorion en överskådlig indelning av risk då det finns en distinkt skillnad mellan kända 

identifierade risker och de risker som står utanför den kreditgivande organisationens kontroll. 

I tillägg kategoriserar Jorion även en riskklass som härrör brister kopplade till utformningen 

av modeller.  

 

3.4.1 Basel III 

Basel III är ett internationellt regelverk som syftar till att stärka regleringen, tillsynen och 

riskhanteringen inom det globala kreditväsendet. Regelverket ger normgivande 

rekommendationer i form av internationella minimiregler, det finns dock inget som hindrar ett 

mer strängt förhållningssätt. (Riksbanken 2011) Baselkommittén har med åren vidtagit 

åtgärder för att stärka det nationella bankregelverket där Basel III är det senaste bidraget. 

Första delen av Basel III anger nuvarande kapitaltäckningsregelverk som trädde i kraft den 

första januari år 2014. (Finansinspektionen 2014)  

 

Regelverket Basel III stödjer antagandet om att det finns ett nära samband mellan likviditets- 

och kreditrisk, detta helt i enighet med vad de klassiska teorierna inom mikroekonomi påvisar. 

Likviditets- och kreditrisk antas spela en viktig roll rörande bankers stabilitet och därmed är 

det viktigt att beakta dessa i riskhanteringssystemet. (Imbierowicz & Rauch 2014) Författarna 

har, i likhet med många andra forskare, analyserat likviditets- och kreditrisk och även de har 

påvisat att det finns ett samband. För att säkerställa sambandet och utreda utfallet av Basel III 

krävs mer djupgående studier där förhållandet mellan risker gällande likviditet och krediter 

utreds. (Imbierowicz & Rauch 2014) Vi anser att Basel III-regelverket är en självklar 

referenspunkt då det berör banker och kreditinstituts utlåningsverksamhet. Regelverket är 

viktigt då det avser att skapa stabilitet i det finansiella systemet och därmed berör 

kreditgivande organisationer både direkt och indirekt. Vi kommer även ytterligare att 

behandla Basel III och dess kapitaltäckningsregler nedan.  
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3.4.2 Kapitaltäckningsregler 

För att kunna beräkna Baselkommitténs krav på kreditriskkapital kan banker använda en 

internbaserad värderingsmetod, internal ratings based approach (IRB). Denna metod innebär 

att banken estimerar interna komponenter av kreditrisk som sedan används för att beräkna 

kapitaltäckningskravet. För att kunna använda en IRB-metod måste organisationen utveckla 

metoder för att estimera de olika segmenten av bankens låneportfolie. (Matuszyk et al. 2009) 

Matuszyk et al (2009) definierar de tre delar som måste modelleras för att kunna beräkna 

riskkapital som: probability of default (PD), loss given default (LGD) och expected exposure 

at default (EAD). I samband med införandet av Baselregelverket fordras det att bankerna kan 

ge estimeringar av både låntagare som redan har misslyckats med att fullgöra sina 

betalningsskyldigheter samt låntagare som riskerar att inte kunna fullgöra sina betalningar. 

PD berör hur långivare skall beräkna sannolikheten för att en låntagare går i konkurs och 

därmed inte kan fullfölja kreditavtalet. (Matuszyk et al. 2009) Ett flertal angreppsvinklar och 

metoder har använts för att förutsäga hur betalningsinställelse varierar i förhållande till den 

typ och mängd av de uppgifter som behövs för beslutsfattandet. (Iazzolino &Fortino 2012)  

 

Florez-Lopez (2012) anser att det finns fördelar med att beräkna kreditrisk via interna 

modeller och intern data för att estimera riskkomponenter. Interna datakällor är det primära 

informationsunderlaget, men banker är även tillåtna att använda statistiska modeller för att 

förutspå betalningsinställelse vid PD. Det finns dock vissa krav på uppgifterna rörande dess 

lämplighet, riktighet och fullständighet. Även efter införandet av Baselregleringarna fungerar 

dock intern data som underlag för att estimera PD dåligt med anledning av ofullständig eller 

olämplig information. (Jorion 2009) Det var först i samband med Baselkommitténs 

normgivande regelverk som LGD började diskuteras i sammanhang med konsumentkrediter, 

tidigare modeller inom LGD har istället använts inom ramen för utlåning till företag. LGD 

syftar till att modellera och beräkna förluster i samband med en kredittagares 

betalningsinställelse och konkurs. (Matuszyk et al. 2009) 

 

LGD är utfallet av osäkerheten gällande en låntagares vilja och förmåga att återbetala lånet 

samt långivarens beslut angående den indrivningsstrategi som skall användas. En LGD som 

motsvarar noll påvisar en kredittagare som kan betala tillbaka hela lånet utan fördröjning. De 

kredittagare som har en LGD som är större en noll motsvarar den grupp som inte vill eller kan 

betala tillbaka hela lånebeloppet. Genom användningen av linjär regression fastställde 
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Matuszyk et al. (2009) att det gick att finna fem utmärkande drag i skillnader mellan LGD=0 

och LGD>0. De karaktärsdrag som utpekades som betydelsefulla vid den linjära regressionen 

var det inledande lånebeloppets storlek, antal månader med efterskottsbetalning inom lånets 

totala löptid, antal månader med efterskottsbetalning de senaste tolv månaderna samt den 

reducerade risken vid närvaro av medlåntagare. (Matuszyk et al. 2009) Att modellera PD har 

länge varit en central del av riskhanteringsprocessen och därmed är begreppet fortfarande 

aktuellt för beräkning av förluster. Vi anser vidare att LGD är en intressant vidareutveckling 

av riskhantering där modellen bidrar till en ökad förståelse och precision av riskbegreppet. 

Trots att riskhantering bygger på komplexa matematiska modeller lyckas Matuszyk et al. att 

förmedla karaktärsdrag som tydligt åtskilde de kredittagare som kan betala från de 

kredittagare som inte fullgör sina betalningar.   

 

3.4.3 Riskbedömning i enskilda krediter 

Kreditriskhantering bygger på att identifiera existerande och potentiella risker i utlåningen. 

Termen riskhanteringen har ingen generell definition men den term som används av 

finansiella institut är riktlinjer för att övervaka och kontrollera riskexponeringen. (Dedu & 

Nechif 2010) Green (1997) anser att det i grunden finns två huvudsakliga risker kopplade till 

kreditgivning, risken för betalningsinställelse samt risken vid en betalningsinställelse. Green 

argumenterar vidare för att det finns flera typer av risk vid betalningsinställelse. Tidsrisk är en 

sådan risk som syftar till kreditgivarens svårighet att bedöma framtida tillgångsvärden 

korrekt. Tidsaspekten kan medföra att felmarginalen ökar till följd av svårigheten att bedöma 

finansiellt värde långt in i framtiden. En annan typ av risk som en kreditgivare måste förhålla 

sig till vid betalningsinställelse är realisationsrisken. Denna risk innebär att en kredittagares 

konkurs kan innebära att tillgångar måste säljas till ett mer ofördelaktigt pris än om 

tillgångarna istället avyttrats under normala förhållanden. (Green 1997)  

 

I enighet med både Greens (1997) och Riksbankens (2001) grunder för riskbedömning 

argumenterar Kürüm et al (2011) att det finns två typer av systematiska fel som kreditinstitut 

kan begå vid kreditgivning. Typ ett fel innebär att kreditinstitutet avslår en ansökan trots att 

kredittagaren skulle kunnat fullgöra sina förpliktelser. Typ två fel innebär att kreditgivaren 

beviljar en kredit till en kredittagare som inte kommer kunna fullgöra sina 

betalningsförpliktelser. Banker är i regel mer oroliga över att begå typ två fel med anledning 

av de direkta finansiella kostnader som kan härledas till typ två fel medan det är svårare att 
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beräkna kostnader kopplade till typ ett fel. (Kürüm et al 2011) Utöver de faktorer som anses 

vara mest centrala för riskbedömningen anser vi även att det är viktigt att synliggöra för 

läsaren vilka olika typer av risk som existerar samt vanliga fel angående hur kreditgivare 

generellt förhåller sig till risk. 

 

3.4.4 Riskbeteende  

Riskbeteende syftar till de beslutsaspekter och den grad av risk som är kopplade till det 

mänskliga beteendet. Tre faktorer som påverkar en beslutsfattares riskbeteende är 

problematikens egenskaper, beslutsfattarens egenskaper samt organisationens egenskaper. 

Personliga egenskaper hos en beslutsfattare har en betydande roll vid bedömningen av 

krediter. (Närings- och teknikutvecklingsverket 1993) Det finns även riskaspekter kopplade 

till mänskliga faktorer som har ökat med anledning av den höga tilltron till teknik och IT-

lösningar. Människor har en benägenhet att lita på tekniken utan att ifrågasätta output vilket 

har medfört att avståndet till den reella verkligheten har blivit större. (Hamilton 1996)  

 

Jorion (2009) instämmer i Hamiltons uttalande och menar att modeller är en hjälp för att 

identifiera och mäta risker men att modellerna varken kan eller är designade för att ersätta 

mänsklig bedömningsförmåga, erfarenhet och affärskunskap. Vi lever idag i ett 

högteknologiskt samhälle där avancerad teknik är en del av den mänskliga vardagen såväl i 

arbetslivet som privat. Även om en kredithandläggare har tillgång till automatiserade 

modeller som bedömningsunderlag är det fortfarande en människa som gör den slutgiltiga 

bedömningen vilket medför att det mänskliga beteendet blir betydelsefullt för denna uppsats. 

Både organisationens och kredithandläggarens egenskaper får en viktig roll i bedömningen av 

både kvantitativa och kvalitativa data. (Jorion 2009) 

 

Det mänskliga omdömet baseras på en rad olika faktorer där beslut kan påverkas av 

riskfaktorer så som bristande personlig prestationsförmåga, skada eller sjukdom samt 

medveten eller omedveten felbehandling. Bristande personlig prestationsförmåga kan 

innefattas av ett flertal olika felbeteenden så som kunskapsluckor, bristande motivation och 

lojalitetskonflikt. (Hamilton 1996) Om den enskilda individen inte har tillräcklig kunskap för 

att göra en bedömning av risk blir underlaget undermåligt och det finns därmed en stor risk att 

beslutet baseras på en felaktig grund. Detsamma gäller om det finns en lojalitetskonflikt där 

det finns en stor benägenhet att acceptera större risker till följd av en intressekonflikt. Detta 
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skulle kunna vara ett tänkbart scenario om en kreditbedömare har en nära relation till någon 

av sina kunder. (Hamilton 1996) Vi anser att Hamilton framför intressanta tankar rörande 

mänskligt beteende och risk. En intressant aspekt är att kreditbedömningen är beroende av en 

den enskilda kredithandläggares personliga preferenser. Detta resonemang borde följaktligen 

innebära att olika kredithandläggare gör personliga bedömningar och därmed kan 

kredittagarens val av handläggare blir direkt avgörande för möjligheten att få ett lån beviljat.  

 

3.5 Sammanfattande modell av kreditprocessen 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Sammanfattande modell av kreditprocessen (Egen figur) 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet. Empirin består av tre 

storbanker och tre kreditinstitut där intervjuernas genomförande har realiserats i form av 

personliga intervjuer eller telefonintervjuer. Tillsammans visar det empiriska materialet en 

bild av verkligheten.   

 

Storbanker 
I detta kapitel presenteras de tre storbankerna Handelsbanken, Nordea samt Swedbank. Det 

empiriska materialet för samtliga tre storbanker har samlats in i form av personliga intervjuer 

med respondenter stationerade på respektive kontor i Kalmar. Vi väljer att presentera det 

empiriska materialet från storbankerna initialt då vi anser att storbankerna utgör en 

referenspunkt då det är en relativt likvärdig och homogen grupp. Efter det att storbankernas 

empiriska material har presenterats följer en presentation av kreditinstitutens empiriska 

material.    

 

4.1. Handelsbanken 

Datum: 2014-05-20 

Respondent: Malin Collman, Privatrådgivare 

Tillvägagångssätt: Personlig intervju 

 

4.1.1 Om Handelsbanken 

Handelsbanken grundades år 1871 och är en fullsortimentsbank som är utspridd på 462 kontor 

runt om i Sverige. De har även kontor belägna i Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och 

Storbritannien och totalt har Handelsbanken 810 kontor i 24 länder. Handelsbanken erbjuder 

tjänster inom områden så som privata affärer, investeringsrådgivning, företagslösningar samt 

försäkringar. Bankens anställda har ökat succesivt med åren och idag består organisationen av 

ungefär 11 500 anställda varav 4420 arbetar i Sverige. (Handelsbankens årsredovisning 2013).  

 

4.1.2 Porträttering av Malin Collman 

Den 20 maj träffade vi Malin Collman i ett konferensrum på Handelsbankens kontor i Kalmar 

för en personlig intervju. Collman berättar ledigt hur hon påbörjade sin karriär på 

Stadshypotek år 1993 och år 1998 påbörjade hon sin karriär inom Handelsbanken när banken 



 

 

 

 
  

33 

köpte upp dåvarande Stadshypotek. Collman har under sin karriär arbetat på Handelsbanken i 

Stockholm samt även ett urval av kontor runt om i Småland. Ursprungligen har Collman inte 

någon officiell examen men intresset för ekonomi uppkom under den treåriga 

gymnasieutbildningen med en inriktning mot ekonomi. Vidare har Collmans utbildning 

bestått av internutbildningar där det förekommit både teoretiska och praktiska inslag. Idag 

består Malin Collmans arbetsuppgifter främst av rådgivning på privatsidan, men det 

förekommer även att Collman hanterar ärenden på företagssidan. 

 

4.1.3 Handelsbankens kreditgivningsprocess 

Collman berättar att Handelsbankens kreditprocess är helt beroende av huruvida kredittagaren 

har en relation med banken sedan tidigare. ”Om en välkänd kund ringer och ber om ett utökat 

lån till exempelvis renovering så kan jag, om allt ser bra ut, godkänna denna kredit direkt via 

telefon. Sedan är det bara för kunden att komma in till kontoret och skriva på pappren”. Om 

en kreditförfrågan däremot berör en ny kund är processen betydligt mer omfattande och tar 

därmed också längre tid. Collman förklarar att den huvudsakliga anledningen till den utökade 

processen är att Handelsbanken inte har tillgång till någon kontohistorik när det rör sig om 

nya kunder. Kontohistorik kan berätta mycket om hur en kredittagares ekonomiska beteende 

ser ut exempelvis gällande sparande samt hur personen i fråga spenderar sina pengar. För att 

komplettera dessa kunskapsluckor gällande nya kunder är det viktigt att träffa personen 

bakom lånet och ställa frågor. ”Med den erfarenhet man besitter så är magkänslan viktig”. 

 

Vidare berättar Collman att ett personligt möte alltid är att föredra både gällande blanco- och 

hypotekslån ”ska jag låna ut några pengar vill jag träffa personen i fråga och speciellt om 

det inte är en kund i banken”. Kredittagare som vill ansöka om privatlån kan dock ansöka om 

detta via Internet och då handläggs ärendet i Malmö där beslut fattas utan ett personligt möte. 

Det är förutsättningarna för krediten som styr hur processen ser ut där ledtiderna kan variera 

med allt från ett direkt besked till en bedömningsprocess som tar upp till två veckor. I regel 

beviljas dock lånet på plats om alla ekonomiska parametrar ser bra ut och att 

kredithandläggaren känner att han eller hon kan bevilja lånet. 

 

Inom Handelsbanken har kredithandläggarna olika befogenheter att bevilja lån beroende på 

den erfarenhet som personen besitter. De flesta krediter kan kreditgivaren själv bevilja så 

länge beloppet på lånet ligger inom kredithandläggarens limit. Vanliga beviljandenivåer som 
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en kredithandläggare kan ha är en beslutsnivå upp till två, fyra eller sex miljoner kronor. 

Collman berättar att det inom Handelsbanken finns fyra hierarkiska nivåer och ”vi beslutar 95 

av 100 fall här på kontoret vilket är ganska unikt, vi har ett delegerat kontor där det inte finns 

några kreditkommittéer”. 

 

4.1.4 Handelsbankens förhållningssätt till kreditbedömning 

En av grundstenarna i Handelsbankens kreditbedömning är den externa kreditupplysningen. 

Handelsbanken använder sig av Upplysningscentralen (UC) där den information som banken 

erhåller är bland annat årsinkomst, betalningsanmärkningar, ägande av fastigheter samt 

tidigare lånekostnader (bolån, konsumtionslån, avbetalningar och finanslån). Handelsbanken 

tar alltid en kreditupplysning via UC som en del av bedömningsunderlaget, men det finns 

vissa problem med modellen då en del information kan släpa. Detta kan exempelvis beröra 

nyanställda där informationen kan bli något missvisande.  

 

Utöver UC använder även Handelsbanken en intern scoringmodell där skalan går från ett till 

fem. En etta innebär att kunden klassificeras som en mycket bra kund medan en femma är en 

kund som Handelsbanken inte är villig att betjäna. Collman berättar att Handelsbanken inte 

lånar ut till kredittagare med en sämre rating än tre. Undantag från dessa rekommendationer 

förekommer då kredithandläggare inom Handelsbanken själva kan ändra ratingen manuellt. 

Ändringar kan bero på enskilda händelser där en god kund missat en betalning trots ett i 

övrigt ansvarsfullt ekonomiskt beteende eller att kredittagaren har avsatt kapital i en annan 

bank. Samtliga kredithandläggare på Handelsbanken kan bevilja lån trots 

betalningsanmärkningar om det anses motiverat. Detta gäller främst befintliga kunder, ”om 

det är en ny kund är det nästan ingen idé att träffas om kunden har en 

betalningsanmärkning”. I det vanliga förfarandet framhåller Collman att detta inte är speciellt 

vanligt bland oerfarna handläggare att godkänna lån med betalningsanmärkningar, i dessa fall 

konsulteras en mer erfaren kollega. Alla kreditärenden kontrolleras så att personen som har 

beviljat lånet har agerat inom sina befogenheter. I tillägg genomförs även stickprov där 

kreditärenden kontrolleras mer utförligt.  

 

Tre viktiga faktorer som Collman anser är särskilt viktiga att beakta vid kreditbedömning är 

kundens återbetalningsförmåga, huruvida kredittagaren har vårdat sina betalningsåtaganden 

samt om kunden kan ställa en säkerhet för krediten. Utöver dessa tre faktorer framhåller 
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Collman att det även är viktigt vilken typ av anställning kredittagaren har, vilken bransch 

denne är verksam inom samt även till viss del vilket företag kredittagaren är anställd av. 

Collman fortsätter berätta att likt kreditgivningsprocessen så skiljer sig kreditbedömningen i 

Handelsbanken beroende av om det är en ny eller befintlig kund. Kreditbedömningen för en 

potentiell kund är mer djupgående då Handelsbanken i första hand vill säkerställa en 

långsiktig relation. En del av en kredithandläggarens arbete ligger i identifiera en 

helhetslösning för kunden och på så vis kunna erbjuda mer konkurrenskraftiga priser.  

 

Collman framhåller att en stor del av kreditbedömningen ligger i de kvalitativa värdena hos en 

kredittagare. Att skapa en relation och kundkännedom gör att kredithandläggaren kan göra en 

mer korrekt och inkluderande bedömning. ”De mjuka värdena har en väldigt stor betydelse i 

min bedömning, om min magkänsla säger att jag inte kommer förlora pengar, så litar jag på 

den”. Handelsbanken har inga ramverk för exakta belopp som måste vara uppfyllda för att 

utlåning skall vara möjlig. Om en kredithandläggare beslutar om avslag av krediten anser 

Collman att kunden har rätt till att få reda på anledningen. Hur denna information förmedlas 

till kredittagaren är upp till handläggaren. Avslag berör ofta att det finns en 

betalningsanmärkning som kunden antingen inte berättat om eller känt till. ”Det är alltid 

jobbigt att förklara anledningen till avslag, det är ju en person på andra sidan, jag vill ju att 

kunden ska förstå”. 

 

4.1.5 Handelsbankens syn på kreditsäkerhet samt inställningen till kreditrisk  

Handelsbankens riskbedömning baseras på en helhetsbedömning av kundens 

betalningsförmåga. Om krediten avser en ny eller befintlig kund speglas givetvis även detta i 

lånevillkoren. Den bristande informationen gällande den nya kunden gör att Handelsbanken 

utsätter sig för en större risk och därmed måste banken kostnadsmässigt täcka för denna risk. 

Om en kredittagare blivit högt värderad i den interna scoringmodellen har Handelsbanken en 

högre kapitaltäckningsgrad för denna låntagare. En kund med hög rating kan få betala nästan 

tre gånger mer ränta generellt för att banken ska kunna räkna hem affären. Detsamma gäller 

även motsats scenario. Det interna systemet gör en bedömning på hur mycket Handelsbanken 

måste tjäna på affären i förhållande till risk.  

 

Till sist berättar Collman att Handelsbanken riskrapporterar i enighet med Basel III. Banken 

rapporterar kredittagare genom att estimera den grupp av låntagare som riskerar att inte kunna 
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fullgöra sina betalningsförpliktelser. I riskrapporteringssystemet redogör Handelsbanken för 

om det finns en risk att de kommer förlora pengar rörande en enskild kund samt hur stor 

förlusten beräknas kunna bli. Collman framhåller att blancolån helt klart är 

överrepresenterade i riskrapporteringssystemet i förhållande till hypotekslån. ”Vi lånar ju 

självklart hellre ut pengar med säkerhet än utan, risken är större att vi förlorar pengar om vi 

inte ha någon säkerhet”. Collman berättar att det ibland kan vara svårare att låna ut 20 000 

kronor i form av ett privatlån än två miljoner som ett bostadslån. Riskrapporteringen sker 

kvartalsvis där antal personer och belopp anges. Utöver detta rapporterar Handelsbanken även 

risken utifrån en tregradig skala: påtaglig, sannolik eller konstaterad risk. 

 

4.2 Nordea 
Datum: 2014-05-14 

Respondent: Arsida Curraj, Personlig Bankman 

Tillvägagångssätt: Personlig intervju 

 

4.2.1 Om Nordea 

Nordea är en fullservice bank och ingår i kategorin svenska storbanker, Nordea erhöll i slutet 

av år 2013 ett börsvärde motsvarande 39,7 miljarder euro. Banken tillhör idag ett av de största 

företagen i Norden samt klassificeras som en av det tio största finanskoncernerna i norra 

Europa. Nordea har i dagsläget 824 kontor där 256 kontor är lokaliserade i Sverige, resterande 

kontor är utspridda i länder så som Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland, Litauen samt 

Ryssland (Nordeas årsredovisning 2013).  

 

4.2.2 Porträttering av Arsida Curraj 

Vi träffade Arsida Curraj den 14 maj på Nordeas kontor i Kalmar för att genomföra en 

personlig intervju. Curraj berättar att hon började sin karriär på Nordea år 2009 och har 

arbetat som personlig bankman mot privatpersoner sedan drygt ett år tillbaka. År 2008 fick 

Curraj sin kandidatexamen inom bank och finans, därefter har internutbildningar inom Nordea 

varit den främsta kunskapsgenererade källan.   

 

4.2.3 Nordeas kreditgivningsprocess 

Nordea är en relationsbank där kreditprocessen påbörjas främst genom ett personligt möte, 

även om det finns möjligheter för kredittagaren att genomföra en webbaserad låneansökan. 
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Curraj berättar att en grundläggande förutsättning för att hon skall kunna påbörja 

kreditprocessen är att kunden kan legitimera sig, detta är ett standardförfarande och gäller 

både blanco- och hypotekslån. Det nästföljande steget i Nordeas kreditgivningsprocess är 

uppgiftslämning så att ansökningshandlingarna blir fullständiga och därmed inkluderar 

kontaktuppgifter och ekonomiska förhållanden. När ansökningshandlingarna undertecknats av 

kredittagaren är Nordea berättigade att genomföra en kreditupplysning.  

 

Omfattningen av informationsunderlag har betydande skillnader gällande blanco- och 

hypotekslån. Vid blancolån hos Nordea är kravet på informationsunderlag begränsat och 

låneansökan innehåller endast ett fåtal uppgifter så som kontaktuppgifter, inkomst, lånebelopp 

och återbetalningstid. Dock framhåller Curraj att Nordea gör en tydlig distinktion mellan 

blancolån över respektive under 200 000 kronor. Vid kreditförfrågningar över 200 000 kronor 

efterfrågar Nordea ett mer utförligt underlag med informationstillägg innefattande 

hyreskostnader, befintliga lån, skulder och sparande. Curraj säger att i sin yrkesroll ser hon 

gärna att en kredittagare som önskar lånar över 200 000 kronor utan säkerhet uppvisar en 

tendens av sparande. 

 

Vidare beskriver Curraj de betydande skillnaderna i informationsunderlag rörande blanco- 

och hypotekslån. Ansökan av hypotekslån innefattar en mer djupgående bedömningsprocess 

då affärsrelationen ses som mer långsiktig och beloppen är oftast av mer omfattande karaktär. 

Det utökade informationsunderlaget inkluderar den ansökandes karaktär av anställning, 

kredittagarens civilstånd, eventuella barn, bostadskostnad, bilkostnad, avsatt kapital samt 

skulder. Om ingen av uppgifterna är avvikande samt att kreditupplysningen är godkänd 

utfärdas ett lånelöfte på plats som är giltigt i sex månader. Det vanliga förfarandet inom 

Nordea är att kreditgivaren ensam kan bevilja kredit upp till en viss nivå, i Currajs fall är 

denna limit på två miljoner innan hennes chef måste konsulteras. Curraj är även skyldig att 

rådgöra med sin chef vid mer komplexa fall där informationsunderlaget innehåller 

anmärkningar och systemet därmed indikerar avslag.   

 

4.2.4 Nordeas förhållningssätt till kreditbedömning 

Curraj anser att speciellt viktiga faktorer att beakta vid kreditbedömningen, som även 

betraktas som minimikrav är betalningsförmåga, godkänd kreditupplysning, fast anställning 

samt sparande. Vid handläggning av hypotekslån är även en viktig faktor att låntagaren har 
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kapital att finansiera kontantinsatsen. Nordea erhåller ett utförligt informationsunderlag vid en 

kreditförfrågan via UC där kunden bedöms utifrån en tregradig skala men nivåerna godkänd, 

bör prövas samt avslag. I tillägg till detta erhåller den personliga bankmannen även en mer 

utförlig poängsättning beroende av bland annat betalningsförmåga. Om kreditupplysningen 

indikerar att den bör prövas kan lån fortfarande beviljas, dock bör en djupare analys 

genomföras för att förstå kredittagarens situation och i tillägg måste Curraj konsultera sin 

chef.  

 

Curraj framhåller även att en befintlig kunds kontohistorik granskas innan kredit beviljas men 

är det en ny kund förutsätter Nordea att kredittagaren har behandlat sina 

betalningsförpliktelser på ett ansvarsfullt sätt. Det kan därmed vara både en fördel respektive 

nackdel att vara befintlig kund hos Nordea, detta beroende på hur väl kredittagaren vårdat sin 

ekonomi. ”De nya kunderna granskas mer noggrant, vad deras syfte är och hur de tänker 

långsiktigt. Det viktigaste för Nordea är att de blir helkunder”. Fördelen med att vara helkund 

är att kredittagaren kan avtala mer fördelaktiga kreditvillkor. Vid handläggning av en kund 

som redan har en relation till banken säger Curraj att ”det är en fördel att vara kund, då 

arbetar jag för att vara så lösningsorienterad som möjligt”. Utöver kreditupplysningen ställer 

även kredithandläggaren ett flertal frågor för att förstå hela låntagarens situation. Söker en 

kund lån på Nordeas kontor har den personliga bankmannen större möjligheter att lägga in 

värderingar i bedömningsprocessen. Curraj anser att beteendet hos kunden har en central roll i 

bedömningsprocessen, det är viktigt att förstå kunden. Privatrådgivaren granska 

kredittagarens egenskaper så som exempelvis tendens till sparande, impulsivitet samt 

försiktighet rörande riskbeteende.   

 

Om en kreditbedömning resulterar i ett avslag säger Curraj att de inte har någon skyldighet att 

förmedla orsaken till kredittagaren. Dock försöker Nordeas kreditgivare till största del 

förklara anledningen till avslag, Curraj anser att det är särskilt viktigt när avslag förekommer 

till befintliga kunder, då det anses som kundvård. ”Vi vill att kunden ska förstå anledningen 

till att vi inte kan bevilja lånet”. Vid ett avslag av en kredit är en omprövning möjlig men 

Curraj framhåller att det oftast först är aktuellt när en eller flera faktorer i 

bedömningsunderlaget förändrats. Faktorer kan vara att kredittagaren har upparbetat en 

buffert eller att tidigare betalningsanmärkningar har försvunnit. Omprövning sker aldrig på en 

beviljad kredit utan endast vid förfrågan om utökad kredit.           
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4.2.5 Nordeas syn på kreditsäkerhet samt inställningen till kreditrisk 

Curraj framhåller att en stor andel befintliga lån och ett lågt sparande är två viktiga faktorer 

som hon anser vara starkt förknippade med ökad risk. Utöver dessa två faktorer anser hon 

även att impulsivitet är förknippad med ökad risk. Om det finns en förhöjd risk konsulterar 

Curraj sin chef de bakomliggande faktorerna till den förhöja risken som exempelvis kan beror 

på övertrassering av konton i banken. Curraj gör även en kvalitativ bedömning gällande risk i 

det privata mötet. Nordea anser att en medlåntagare generellt minskar risken vid kreditgivning 

då detta oftast medför att den totala inkomsten ökar.  

 

4.3 Swedbank 
Datum: 2014-05-19 

Respondent: Niklas Fröding, Privatbankschef  

Tillvägagångssätt: Personlig intervju 

 

4.3.1 Om Swedbank 

Swedbank har sina rötter ursprungligen i de svenska sparbankerna och det var först år 2006 

som samlingsnamnet för koncernen blev Swedbank. Banken är en fullservicebank som tillhör 

en av de fyra storbankerna där storbanken erbjuder tjänster både till privat- och 

företagskunder. Tjänsterna har en bred variation av allt i från basutbud till mer avancerade 

banktjänster. Swedbank tillhandhåller idag tjänster till drygt åtta miljoner privatkunder i 

Sverige och delar av Baltikum. Swedbank har 306 kontor i Sverige och 178 kontor i Estland, 

Lettland samt Litauen. (Swedbanks årsredovisning 2013). 

 

4.3.2 Porträttering av Niklas Fröding 

Vi träffade Niklas Fröding på hans kontor i Kalmar den 19 maj för att genomföra en personlig 

intervju. Fröding har en lång erfarenhet inom kreditgivning och har arbetat inom Swedbanks 

organisation i 28 år där inriktningen främst varit mot privatpersoner och 

fastighetsfinansiering. Utbildningsmässigt har Fröding ingen universitetsexamen utan endast 

en gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi. Utöver detta har Fröding även studerat 

en del kurser i nationalekonomi på universitetsnivå.   
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4.3.3 Swedbanks kreditgivningsprocess 

Kreditgivningsprocessen för både blanco- och hypotekslån är i grunden densamma och 

handlar om ett rådgivande förfarande. Beroende på hur komplex kreditbilden ser ut kan det ta 

olika lång tid att göra en kreditbedömning men normalt försöker Swedbanks 

kredithandläggare att hjälpa kunden på plats. I det normala förfarandet ställer kreditgivaren ett 

antal frågor rörande anställning, vad pengarna ska vara till samt inkomst. I tillägg genomförs 

även en kreditupplysning från UC. Oftast kan kredithandläggaren själv besluta om lånet så 

länge beloppet ligger inom den gräns som kredithandläggaren kan bevilja. ”Alla har olika 

mandat beroende på kunskap och erfarenhet, en stor del av kreditgivning bygger på 

erfarenhet”. Fröding lyfter även fram hur viktigt det är att visa kunden hur olika amorteringar 

påverkar lånebilden.  

 

I Swedbanks kreditgivningsprocess påtalar Fröding vikten av att det finns en dualitet i 

kreditbeslutet där två handläggare är involverade i bedömningen. De flesta av Swedbanks 

kredithandläggare i Kalmar kan bevilja hypotekslån upp till 2 250 000 kronor utan att 

konsultera Fröding. Det finns dock andra gränser när systemet sätter stopp, exempelvis om 

kredithandläggaren ska låna ut mer än 85 procent för ett hypotekslån krävs ett godkännande 

av Fröding. Fröding berättar även att rådgivning och information är en viktig del av 

kredithandläggarnas arbetsuppgifter. Många kreditaffärer berör stora belopp och upplevs för 

kundens räkning kanske endast några gånger under en livstid. ”Där har vi ett jättestort ansvar 

att informera hur det fungerar att köpa och belåna en fastighet”. 

   

4.3.4 Swedbanks förhållningssätt till kreditbedömning 

Fröding berättar att fast anställning, inga betalningsanmärkningar samt att kalkylen håller är 

grundkrav för både blanco- och hypotekslån. Det är även viktigt att en kredittagare har en viss 

betalningsförmåga ”vi ser det som mycket positivt om kunden har sparat innan”. Om 

kredittagaren inte har sparat något innan så ställer kreditgivaren i regel alltid frågan hur de ska 

finansiera de ökade kostnaderna som lånet skulle medföra. Fröding påpekar dock att all 

kunskap om en kredittagare är viktig. Det är alltid svårare att bedöma en ny kund då 

Swedbank inte har någon betalningshistorik. ”Det kan ju vara en jättefin kund på en annan 

bank men då har vi inga uppgifter om det, att vi inte vet innebär en större risk”. En ny kunds 

kreditvärdighet kan dock förbättras genom att Swedbank manuellt samlar in information om 
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kunden, där det kan röra sig om ett kontoutdrag eller ett årsbesked från den nuvarande 

banken.  

 

Kreditbedömningsunderlaget rörande både blanco- och hypotekslån bedöms i regel på samma 

grunder där verktygen består av en intern och extern scoringmodell. Swedbank använder sig 

av UC för den externa scoringmodellen och den interna scoringmodellen är upparbetat inom 

organisationen. Den interna scoringmodellen poängsätts från 0 till 21, där 21 är det högsta 

betyget. Alla poäng under tio innebär ett direkt avslag och allt mellan 11 till 21 anses vara 

godkännande av kredit. I modellen bedöms ett flertal olika parametrar, dock anses dessa vara 

hemliga och ingår i företagshemligheterna. ”Jag tror att alla banker skulle säga att de har en 

intern scoringmodell som de tror på, modellen anses vara en konkurrensfördel och därmed 

något man inte vill dela med sig av”.  

 

Kreditbeslutet består av en viktad bedömning av både den interna och externa 

scoringmodellen. Det interna scoringvärdet blir i regel högre om kredittagaren är en befintlig 

kund som har vårdat sina betalningsåtaganden. Detta innebär även att nya kunder i regler får 

ett lägre scoringvärde med anledning av reducerat informationsunderlag. Swedbanks interna 

score är även utformad så att om en kredittagare har en betalningsanmärkning får denne 

automatiskt betyget noll i scoringmodellen. Fröding poängterar att scoringmodellerna endast 

är hjälpmedel vid kreditbedömning. Generellt sätt frångås inte modellernas 

rekommendationer såvida de inte finns orsaker till att göra avsteg från modellerna. 

Kredithandläggaren måste alltid göra en rimlighetsbedömning. ”Det är alltid människan som 

lånar ut, inte systemet, även om det är till stor hjälp”. Fröding framhåller dock att det endast 

är han och hans chef som kan bevilja lån om systemet påvisar avslag.  

 

Fröding framhåller att kreditbedömningsunderlaget inte enbart består av kvantitativ data utan 

en del av bedömningen baseras även på kvalitativa värden. Swedbank har inga interna 

utbildningar för bedömning av de mjukare värdena utan mycket handlar om erfarenhet och att 

sitta bredvid och fråga. Det finns inga interna dokument för vilken typ av material som 

handläggarna måste inkludera i bedömningsunderlaget utan det är kredithandläggarens 

erfarenhet och förmåga att bedöma kredittagaren som är avgörande. Parametrar som Fröding 

undersöker är om det finns en långsiktighet i kredittagarens sätt att vara. Fröding har inga 

standardiserade kontrollfrågor som han alltid ställer utan typen av frågor kommer oftast 
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naturliga i sitt sammanhang. ”Jag brukar försöka ställa många frågor om hur de tänker 

framåt, hur länge de har tittat på hus och vad som är viktigt för dem. Om jag inte förstår 

kredittagaren ställer jag ytterligare frågor”.   

 

Vidare berättar Fröding att Swedbank inte har något krav på sig att ange orsaken till ett avslag 

men att de alltid försöker göra det ändå. ”Jag brukar aldrig säga att vi ger avslag, utan vi ger 

positiva avslag med förslag på förändringar som kan påverka utfallet i framtiden”. Det kan 

röra sig om att kredittagaren måste uppvisa en starkare kalkyl, bättre säkerhet eller att 

lånebeloppet reduceras. ”En kund som har mottagit ett avslag på ett dåligt sätt glömmer 

aldrig det, risken är stor att de kommer hata banken resten av livet”. Fröding framhåller dock 

att vid avslag där ett flertal orsaker vägs in i avslaget redogör han för den starkaste orsaken till 

avslaget, detta för att undvika diskussioner. 

  

4.3.5 Swedbanks syn på kreditsäkerhet samt inställningen till kreditrisk 

En av de starkaste faktorerna vid riskbedömning är huruvida kredittagaren har möjlighet att 

ställa en säkerhet eller inte. Utöver detta bedöms risken även baserat på hur stark kalkyl 

kredittagaren har. Det är även generellt sätt en fördel att vara två låntagare. Detta då risken 

minskar med anledningen av att den totala inkomsten ökar, dessutom kan banken kräva den 

ena låntagaren på hela skulden. Swedbank har en officiell prislista som till viss del speglar 

den risk som kreditgivaren utsätter sig för. Fröding framhåller dock att risken borde speglas 

ännu tydligare i lånevillkoren. I slutändan handlar det om att väga risk mot säkerhet där det 

alltid finns utrymme för förhandling. ”Ju mer affärer man har i banken desto bättre pris kan 

man få”. Det är inte så konstigt, ibland tycker jag att vi hycklar lite med det, men det är så 

verkligheten ser ut”. Något som Fröding anser av erfarenhet är att risken vid kreditgivning 

reduceras när kredittagaren uppvisar ett beteende där denne är villig att amortera stora belopp 

och låna endast det som är nödvändigt.  

 

På Swedbank anser man, i enighet med Svenska bankföreningen, att om en kund inte på egen 

hand har tillgång till kontantinsatsen skall kredittagaren tydligt känna av blancolånet 

kostnadsmässigt. Fröding uttrycker sig på följande sätt ”Det ska bli dyrt om man inte har 

kontantinsats, vi vill åt en säkrare utlåning”. I övrigt anser Fröding att all kreditgivning 

innebär ett risktagande men hypotekslån tenderar att vara förknippade med lägre risk ”ibland 

kan det vara lättare att bedöma hypotekslån för då vet vi vad vi får för säkerhet”.  
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Svenska bankföreningen rekommenderar idag en maximal utlåningsgrad på 85 procent av 

marknadsvärdet, även om det enbart rör sig om rekommendationer fungerar dessa som lag för 

storbankerna. Fröding berättar att från och med den första juli år 2014 kommer 

bankföreningen att utfärda ytterligare rekommendationer gällande kreditgivning. 

Rekommendationerna berör ett förhöjt amorteringskrav där även alla banker tar på sig ett 

ansvar att informera kredittagare vikten av att amortera samt hur detta påverkar 

hushållsekonomin. Fröding menar att detta är något som kommer att påverkar prisbilden och 

vem som kan köpa bostad i framtiden, ”utlåningen kommer helt klart att bli tuffare”. I övrigt 

anser Fröding att vi i Sverige är allmänt mycket dåliga på att amortera på bolån. ”Jag är 

jätteglad för att amorteringskraven skärps så att det blir en mer hållbar ekonomi. Jag tycker 

verkligen att vi banker skall konkurrera om pris men inte om risk, det är ingen som tjänar på 

det”. Fröding avslutar med att beskriva sin rädsla för den risk många kreditinstitut utsätter sig 

för då de vill ta marknadsandelar och därmed frivilligt exponeras för onödigt stora risker. 

 

Swedbank har en internbaserad värderingsmetod i enighet med kapitaltäckningskraven i Basel 

III. Värderingsmetoden baseras på inomlägen där lån klassificeras utifrån dess säkerheter 

samt värdet på scoren i den interna modellen. En svag säkerhet i kombination med en låg 

score medför att kapitaltäckningskravet för detta lån blir högre. Detsamma gäller för motsats 

scenario.  

 

Kreditinstitut 
Under denna rubrik följer det empiriska materialet från urvalsgruppen moderna kreditinstitut. 

Urvalet består av Avida Finans, Marginalen Bank samt Skandiabanken. Material har samlats 

in via telefonintervjuer då de tre kreditinstitutens kontor var geografiskt avlägsna det hade 

därmed blivit både tidskrävande och kostsamt att genomföra personliga intervjuer. Vår avsikt 

med att kreditinstituten avhandlas efter storbankerna är att denna kategori av kreditgivare är i 

förhållande till storbankerna relativt nyetablerade och vi har för avsikt att identifiera om och i 

så fall hur kreditinstituten skiljer sig gentemot storbankerna.  

 

4.4 Avida Finans 
Datum: 2014-05-21 

Respondent: Lena Selander, Affärsområdesansvarig för lån till privatpersoner 

Tillvägagångssätt: Telefonintervju 
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4.4.1 Om Avida Finans 

Avida Finans (Avida) är ett kreditinstitut som år 2000 erhöll tillstånd från Finansinspektionen 

att bedriva verksamhet som ett kreditmarknadsbolag. Avida erbjuder idag tjänster så som 

utlåning till konsumenter, sparande, finansieringstjänster till företag samt inkassohantering. 

Avida bedriver sin huvudsakliga verksamhet från huvudkontoret i Stockholm, men filialer 

finns även i Göteborg, Oslo och Helsingfors. Kreditinstitutet har de senaste åren expanderat 

kraftigt och har från år 2012 dubblerat antalet anställda från 30 till 60 stycken. 

 

4.4.2 Porträttering av Lena Selander 

Den 21 maj genomfördes en telefonintervju med Lena Selander på Avida. Selander sitter som 

affärsområdesansvarig för lån till privatpersoner på huvudkontoret i Stockholm och har 

arbetat för Avida sedan fyra år tillbaka. Selander började arbeta med kreditgivning år 1984 

efter det att hon tagit sin ekonomiexamen från Uppsala universitet. Internutbildningar var det 

en tid sedan Selander själv genomgick även om det självklart varit en del utbildningar längs 

med vägen, dock till störst del i början av hennes karriär. 

 

4.4.3 Avidas kreditgivningsprocess 

Selander berättar att Avidas kreditgivningsprocess påbörjas både vid blanco- och hypotekslån 

med att den kreditsökande gör en webbaserad låneansökan. I formuläret får den kreditsökande 

fylla i uppgifter på både kostnads- samt intäktssidan så som exempelvis förvärvsinkomst, 

kostnader för boende och befintliga lån. Därefter beräknas en kvar-att-leva-på-kalkyl, vilket 

genomförs både för blanco- och hypotekslån. Utifrån ekonomiska förutsättningar beräknas 

sedan framtida betalningsförmåga framräknat i interna och externa scoringmodeller. Berör 

kreditförfrågan en befintlig kund inkluderas en granskning av kontohistorik som beroende av 

hur engagemanget ser ut kan informationen verka i både positiv eller negativ riktning. Tiden 

för beslutsprocessen varierar beroende på om krediten berör ett blanco- eller hypotekslån. I 

regel säger Selander att processen för hypotekslån går snabbt och kredittagaren har i normala 

fall ett beslut samma dag medan handläggningstiden för blancokrediter i regel tar något längre 

tid då ansökan behandlas manuellt. Lånebesked erhålls för blancokrediter elektroniskt direkt 

på skärmen medan lånehandlingar för hypotekslån skickas ut postledes. 

 

Inom Avida har kredithandläggarna olika befogenheter rörande det lånebelopp som de kan 

bevilja. Selander berättar att en enskild handläggare kan besluta om krediter upp till 30 000 
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kronor på egen hand men alla belopp över det kräver kreditinstitutet en dualitet i 

beslutsprocessen. Den beslutandenivå som en kredithandläggare tilldelas är beroende av 

dennes erfarenhet där den inledande limiten ligger på 30 000 kronor, därefter följer ett antal 

steg gällande beloppsmässig befogenhet. Selander kan själv bevilja krediter upp till 1 500 000 

kronor och därefter skickas kreditärendet till en kreditkommitté som består bland annat av 

Avidas verkställande direktör och Selander själv. 

 

4.4.4 Avidas förhållningssätt till kreditbedömning 

Avida grundar främst sin kreditbedömning på framtida betalningsförmåga och därmed anses 

både betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden vara något som tillhör historien. 

Selander uttrycker det själv som ”vi riktar oss mot en unik liten grupp i Sverige, de som har 

svårt att få lån via banker”. Den framtida betalningsförmågan baserar Avida främst på 

inkomst och arbetsgivare. Kreditinstitutet anser att det är mycket viktigt att de ser att 

kredittagaren finansiellt kan klara av skulden baserat på dennes inkomst samt att kredittagaren 

bedöms kunna behålla jobbet på sikt. Detta innebär att både projekt- och visstidsanställningar 

anses försämra den framtida betalningsförmågan avsevärt. Att kredittagaren har en fast 

anställning blir därmed av yttersta vikt. Vidare belyser Selander att i tillägg till de framtida 

bedömningsparametrarna samlas även historisk information in både internt och externt. Den 

externa informationen erhålls via kreditupplysningsföretagen UC och Bisnode samt 

värderingsinstitut.     

 

Fortsättningsvis berättar Selander att den kreditsökande inte får ha några skulder hos 

Kronofogden men det anses däremot okej att ha betalningsanmärkningar. Selander berättar att 

det för hypotekslån, till skillnad från blancolån, är möjligt att både inneha 

betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden. ”Vi på Avida har överlag en tillåtande 

inställning till betalningsanmärkningar, vi bedömer dock alltid antal, karaktär samt ålder på 

betalningsanmärkningarna”. Utöver dessa faktorer bedömer även Avida förutsättningar så 

som boendeform, boendekostnad, kostnader för befintliga lån samt civilstånd. 

 

Avida träffar aldrig sina kunder i form av personliga möten utan de använder enbart 

digitaliserade kommunikationsmedel. Bedömningen av alla ansökningar sker dock manuellt 

och därmed har kredithandläggaren inga möjligheter att lägga in en kvalitativ bedömning i 

underlaget. Om den kreditsökande uppfyller alla nödvändiga parametrar samt att 
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kredithandläggaren bedömer att kredittagaren kommer att kunna fullfölja sina 

betalningsförpliktelser beviljas låneansökan. Selander säger att kreditförfrågan godkänns utan 

några ytterligare synpunkter på exempelvis vad den kreditsökande heter. 

 

Om det däremot anses nödvändigt att avslå en kreditansökan får den kreditsökande alltid reda 

på anledningen till avslaget. ”Det är för mig självklart att det är en kreditgivares skyldighet 

att förmedla anledningen till avslaget”. Vidare berättar Selander att det inte är lagstadgat men 

att det däremot är en rekommendation från Konsumentverket. ”Om kunden inte får reda på 

anledningen till ett avslag känns inte avslaget motiverat, det finns alltid en orsak”. Fram till 

denna intervjus genomförande har det aldrig förekommit någon formell överklagan inom 

Avida, skulle det dock ske är det väldigt liten chans att ett beslut skulle ändras.       

 

4.4.5 Avida Finans syn på kreditsäkerhet samt inställningen till kreditrisk 

Selander anser att Avidas risk vid bolån inte är ett problem då man väljer att aldrig belåna mer 

än 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Avida granskar alltid de nuvarande 

marknadsförutsättningarna och beaktar även marknadens känslighet. Utöver lånetaket tar 

Avida även hänsyn till inomlägen för den ställda säkerheten. Selander anser att det är 

betydligt mer riskfyllt att låna ut pengar utan säkerhet och därmed existerar alltid en förhöjd 

risk vid blancolån. Avida riktar sig både gällande blanco- och hypotekslån till ett 

kundsegment som tidigare har misskött sina betalningar. Detta medför en förhöjd risk då 

chansen att denna kundgrupp missköter sig igen är stor. För att förhålla sig till denna risk 

löper Avidas lån i regel på korta tidsintervall samt med en hög ränta. ”Vi vet att vi har en 

dyrare prislista än vad storbankerna har då vi vänder oss till en mer riskfylld målgrupp”. 

Avida har i sin riskklassificering i grunden prissatt sina krediter med samma räntesats för alla 

kunder. Dock har Avida även på senare tid börjat rikta sig mot kunder med bättre ekonomiska 

förutsättningar och därmed baseras räntan individuellt på kundens ekonomiska situation. 

Selander framhåller till sist att de alltid ser det som positivt med en medlåntagare då det 

generellt minskar risken för utebliven betalning. Med anledning av att den totala inkomsten 

ökar och risken sprids till två låntagare minskar Avidas risk för utebliven betalning.   

 

Avidas kunder riskklassificeras både i interna och externa scoringmodeller. Selander 

framhåller att trots att de använder sig av flera olika modeller så är det alltid den interna som 

är den avgörande. I den interna modellen erhåller kredithandläggaren en procentsats som 
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sedan ligger till grund för riskbedömningen. De externa modellerna ses som hjälpmedel i 

riskbedömningen. Generella faktorer som Selander anser vara tydligt förknippade med en 

förhöjd risk är betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden ett stort antal 

kreditförfrågningar samt många befintliga lån. I Selanders arbetsuppgifter ingår även en 

riskrapportering där hon reserverar befarade eller konstaterade kreditförluster i enighet med 

Avidas kredit- och reserveringspolicy. Rapporteringen sker varje månad och kreditchefen 

sammanställer sedan uppgifterna. I Avidas organisation är det ekonomichefen och 

riskmanagern som tar hand om kapitaltäckningskraven i enighet med Basel III.   

 

4.5 Marginalen Bank 
Datum: 2014-05-16 

Respondent: Erik Adeler, Chef kreditprocesser och kontroll 

Tillvägagångssätt: Telefonintervju 

 

4.5.1 Om Marginalen Bank 

Marginalen bildades år 1979 där den huvudsakliga verksamheten bestod av inkasso och 

redovisning. Två större fusioner har skapat det som idag går under namnet Marginalen Bank, 

Marginalen förvärvade år 2008 Bank2 och år 2010 fusionerades delar av Citibank in i 

verksamheten. Marginalen Bank tillhandahåller i dagsläget tjänster till närmare 200 000 

kunder. Tjänsteutbudet till privatpersoner inkluderar områden så som låna, spara, betala och 

försäkra. År 2013 uppgick medarbetarantalet till 328 anställda i Sverige. Utöver verksamheten 

i Sverige bedrivs även verksamhet i Lettland, Litauen och Nederländerna (Marginalens 

årsredovisning 2013). 

 

4.5.2 Porträttering av Erik Adeler 

Den 16 maj genomfördes en telefonintervju med Erik Adeler som är stationerad på 

Marginalen Banks huvudkontor i Stockholm. Adeler har i grunden en kandidatexamen inom 

ekonomi och marknadsföring och började efter sin examen arbeta inom bankväsendet år 2008. 

Kreditgivning gentemot privatpersoner har varit Adelers huvudområde sedan ett år tillbaka då 

han började arbeta för Marginalen Bank. Utbildningsmässigt har Marginalen Bank skolat 

Adeler både internt och externt där de interna utbildningarna handlat främst om upplärning 

och praktiskt utförande. 
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4.5.3 Marginalen Banks kreditgivningsprocess   

Adeler berättar att Marginalen Banks kreditgivningsprocess har varierande utformning 

beroende på om krediten berör blanco- eller hypotekslån. Kreditgivningsprocessen för 

blancolån har i regel ett snabbare förfarande då denna process är mer standardiserad än den 

för hypotekslån. ”På Marginalen Bank förekommer det stora volymer av privatlån och det är 

endast cirka tio procent av dessa som går till handläggning, resterande beslut avgörs direkt”. 

Beslut som går till prövning innebär att kredittagaren erhåller ett beslut samma dag. Gällande 

kreditgivningsprocessen för hypotekslån är bedömningsunderlaget mer omfattande.  

 

Marginalen Bank har en något annorlunda kategorisering av sina lån, där hypotekslånet 

klassificeras in i det så kallade omstartslånet. Omstartslånet har olika undergrupper och 

processerna ser olika ut beroende på typ av lån. Adeler berättar att det är svårt att avgöra 

tidsramen för det enskilda fallet men i värsta fall kan processen fortgå i flera veckor, det beror 

på hur komplicerad kreditbilden är. Men om allt ser bra ut kan kredittagaren erhålla ett beslut 

angående hypotekslån inom några dagar, faktorer så som administration och postgång kan 

även påverka tidsramen. När det gäller omstartslånet föredrar Marginalen Bank även ett 

personligt möte med kunden om denne uppehåller sig i Stockholmsområdet, detta kan bidra 

till att handläggningstiden förkortas. Adeler berättar att kreditgivningsprocessen i regel inte 

skiljer sig åt i bedömning gällande nya respektive befintliga kunder. Vidare medger Adeler att 

”om betalningshistoriken gällande en befintlig kund ser bra ut kan detta påverka bedömning 

positivt, dock måste även alla andra kriterier vara uppfyllda”. Detsamma gäller det motsatta 

scenariot.  

 

4.5.4 Marginalen Banks förhållningssätt till kreditbedömning 

Kreditbedömningsunderlaget gällande privatlån bedöms delvis demografiskt. 

Informationsunderlaget samlas in från kredittagaren och består av delar så som 

kontaktuppgifter, inkomstkälla och civilstånd. Utöver den information som kunden själv 

anger samlas även information in externt från kreditupplysningsföretaget UC. Den externa 

uppdragsgivaren gör en bedömning av kunden och skickar sedan denna score vidare till 

Marginalen Bank. Den externa scoren är en viktig del i bedömningsunderlaget men i tillägg 

bedöms även kredittagaren utifrån en intern scoringmodell. Information för bedömning av 

omstartslånet samlas in i likhet med privatlånet men informationsunderlaget är betydligt mer 
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omfattande. Den kompletterande informationen hämtas in från offentliga register samt 

mäklarinformation för att fastställa värdet på fastigheten.  

 

Erik Adeler redogör vidare att Marginalen Bank lägger stor vikt vid bedömningen av 

skuldsättningsgrad samt eventuella betalningsanmärkningar. Vid ansökan om privatlån tillåter 

inte Marginalen Bank betalningsanmärkningar och därmed avslutas kreditgivningsprocessen 

omedelbart. Det är däremot möjligt vid ansökan av hypotekslån att både ha 

betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden. Vid en kreditbedömning gällande 

omstartslånet inkluderar beslutsprocessen alltid två handläggare. Kredithandläggare har 

mandat att bevilja krediter upp till vissa bestämda nivåer innan beslut går vidare till högre 

kreditinstanser. Marginalen Bank har idag sex olika kreditinstanser. Berör krediten lån utan 

säkerhet som innefattar ett lägre belopp räcker det att en kredithandläggare godkänner 

låneansökan.   

 

Adeler formulerar att ”målgruppen för omstartlånet är personer med sämre 

betalningsförutsättningar och som därmed har sämre score i scoringmodellerna”. 

Kundsegmentet för omstartslånet består främst av kredittagare som generellt har svårare att få 

ett hypotekslån beviljat hos de traditionella storbankerna. ”I och med att vi utsätter oss för en 

större risk kan vi ta ut ett högre pris för våra tjänster”. Vid omstartslånet där syftet är köp av 

bostad kalkylerar Marginalen Bank likt storbankerna en kvar-att-leva-på-kalkyl.  

 

Vidare i intervjun berör Adeler något han anser vara ett klassiskt diskussionsämne, nämligen 

diskussionen angående fördelningen av kvantitativa och kvalitativa bedömningsparametrar. 

Det är svårt att bedöma kvalitativa parametrar och det är endast kvantitativ data som 

inkluderas i scoringmodellerna. ”Den kvalitativa bedömningen är endast till för att skapa en 

helhetsbild, alla kalkyler och kriterier måste fortfarande vara uppfyllda så i det stora hela 

spelar den kvalitativa bedömningen en väldigt liten roll”. Kvalitativa parametrar har först en 

betydelse vid bedömning av omstartslånet när kredithandläggaren behöver presentera 

underlaget för en högre instans. Om kreditgivaren inte tror på en kredittagares 

betalningsförutsättningar går bedömningen aldrig vidare till den högre instansen. Vid 

privatlånet exkluderas möjligheten till en kvalitativbedömning då det enbart är hårddata som 

är underlaget i bedömningen.       
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Adeler framhåller att Marginalen Bank alltid försöker bistå sina kunder men anledningen till 

ett avslag, dock inte den djupgående bedömningen av de interna modellerna. Har avslaget 

skett till följd av UCs score får kunden oftast ett kortfattat svar men vidare frågor hänvisas till 

UC. Exempel på avslag kan vara att skuldsättningsgraden är för hög eller om det finns en eller 

flera betalningsanmärkningar som kunden inte redogjort för. Adeler vill inte gå in på till vad 

och till hur stor del Marginalen Bank använder UCs score i förhållande till den interna. 

Gällande avslag med hänvisning till de interna modellerna kan det i vissa fall vara svårt att 

redogöra för vad som är den exakta anledningen till att krediten fått ett avslag. Marginalen 

Banks interna scoringmodeller är komplexa och många gånger kan det vara svårt att 

identifiera de bakomliggande faktorerna för avslaget. Men Marginalen Bank anser att det är 

kundvård att berätta, när det är möjligt, varför kunden fått avslag. Hur mycket och vad 

kreditgivaren kan säga beror till viss del på hur duktig kredithandläggaren är på att avläsa 

situationen.  

 

Om överklagande av ett avslag på en kredit skall vara möjligt krävs det ett motiv. Exempel på 

detta kan vara att felaktig data har förekommit i processen. Överklagan kan aldrig ske 

angående Marginalen Banks interna kreditregler och kreditpolicy, men däremot kan de alltid 

kontrollera ett beslut så att ett misstag inte har begåtts. Det rör sig mer om en operationell 

bedömning för att kontrollera den data som bedömning baserats på. Överklagan är inte en 

speciellt vanligt förekommande process varken gällande privat- eller hypotekslån, även om 

det har förekommit. Vi på Marginalen Bank kommer inte frångå vår kreditpolicy såvida den 

potentiella kredittagaren kan frambringa ett väldigt övertygande case. 

 

4.5.5 Marginalen Banks syn på kreditsäkerhet samt inställningen till kreditrisk 

Marginalen Banks riskbedömning granskas både av de interna och de externa 

scoringmodellerna. Marginalen Bank använder sig av värdet från den externa 

scoringmodellen UC angående riskfaktorer, om värdet är mindre än x går det inte att få en 

kredit beviljad. Kreditinstitutet använder sig inte av riskklassificeringsnivåer utan av de olika 

värdena. De interna scoringmodellerna är testade hur väl de korrelerar med UCs 

scoringmodell, dock används scoringmodellerna för olika syften och har även olika 

användningsområden. De interna modellerna är väl testade för att identifiera både bra och 

mindre fördelaktiga kunder. Demografiska faktorer som Adeler anser vara riskfaktorer är 

exempelvis bostadsområde, kön och inkomstkälla. Andra riskfaktorer kan vara 
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skuldsättningsgrad, frekvent byte av bostad samt ständigt byte av jobb. Slutligen framhåller 

Adeler att Basel III är tvingande reglering till följ av att Marginalen Bank har bank tillstånd i 

Sverige. Detta medför att Marginalen Bank måste uppfylla kraven för kapitaltäckningskvot 

samt riskrapporteing. Marginalen Bank genomför löpande en riskklassificering av sina 

kunder. Riskklassificeringen bedöms utifrån en intern riskklassificeringsmodell, kunderna 

bedöms löpande i form av den interna scoren samt granskning av antalet obetalda skulder.  

 

4.6 Skandiabanken 
Datum: 2014-05-16 

Respondent: Ann-Sofi Högye, Kredithandläggare 

Tillvägagångssätt: Telefonintervju 

 

4.6.1 Om Skandiabanken 

Skandiabanken etablerades år 1994 och är en del av Skandiakoncernen. Skandiabanken 

grundades ursprungligen från försäkringsbranschen och klassificeras därmed som en 

nischbank. Skandiabanken bedriver idag verksamhet i Sverige och Norge med ett tjänsteutbud 

bestående av lösningar gällande sparande, ekonomisk trygghet och pension. Banken 

sysselsätter idag 457 anställda i Sverige. (Skandiabankens årsredovisning 2013) 

 

4.6.2 Porträttering av Ann-Sofi Högye 

En telefonintervju genomfördes den 16 maj med kredithandläggaren Ann-Sofie Högye. 

Högye är stationerad på Skandiabankens huvudkontor i Stockholm och påbörjade sin karriär 

på Skandiabanken för femton år sedan. Högye har ingen officiell examen utan har succesivt 

genom åren genomgått ett antal internutbildningar och hennes främsta arbetsuppgifter är 

kreditgivning gentemot privatpersoner.   

 

4.6.3 Skandiabankens kreditgivningsprocess 

Skandiabankens kunder ansöker om både blanco- och hypotekslån via ett webbaserat 

frågeformulär. Tidsramen till dess att en kredittagare erhållit sitt beslut varierar beroende på 

typ av lån samt arbetsbelastning. För ett hypotekslån får låntagaren i regel ett beslut samma 

dag. Processen för ett blancolån är i regel något längre och beslut fattas inom en till två dagar. 

Högye redogör för anledningen till att blancolån har en längre handläggningstid är att 

Skandiabanken i detta nu prioriterar kreditansökningar gällande hypotekslån. Det finns i 
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dagsläget tolv kredithandläggare som arbetar med hypotekslån medan endast en handläggare 

behandlar blancolån. Kredithandläggarna gör inga skillnader vid bedömningen av nya 

respektive befintliga kunder varken gällande hypoteks- eller privatlån.  

 

Högye berättar att inom Skandiabanken ”är det standard att alltid ha två kredithandläggare 

som bedömer krediter, men blir beloppen för stora skickas ansökan vidare till en 

kreditkommitté”. Det är viktigt att den handläggare som bedömer ärendet har en limit som 

ligger inom ramen för det ansökta beloppet, annars måste ärendet skickas vidare till nästa 

nivå. De finns totalt tre nivåer av beviljande inom Skandiabanken och i kreditkommittén sitter 

det tre handläggare som måste godkänna beslutet.   

 

4.6.4 Skandiabankens förhållningssätt till kreditbedömning 

Högye framhåller att Skandiabanken har några generella bedömningsfaktorer som måste 

uppfyllas för att de ska kunna bevilja ett lån. De minimikrav som är generella för beviljande 

av hypotekslån är att kredittagaren har en fast anställning, stadigvarande inkomst samt att den 

sökande är myndig. I tillägg vid hypotekslån vill även Skandiabanken att kredittagare som är 

mellan 18 till 27 år har sina föräldrar som medsökande. Bolån beräknas utifrån en så kallad 

kvar-att-leva-på-kalkyl där beräkningar baseras på hushållets medlemmar. En schablonmässig 

kostnad beräknas utifrån sammansättningen av antalet vuxna och barn som bor i hushållet. 

Det som sedan finns kvar efter kostnaderna sammanställts tillräknas vad hushållet har kvar att 

leva på. Detta belopp speglar då hur stor marginal det finns kvar för att betala amorteringar 

och ränta. I regel beviljar inte Skandiabankens kredithandläggare ansökningar av hypotekslån 

där det förekommer betalningsanmärkningar, dock kan undantag förekomma beroende på 

betalningsanmärkningens ålder och karaktär. Slutligen framhåller Högye att det får definitivt 

inte förekomma skulder hos Kronofogden för varken blanco- eller hypotekslån.  

 

Betalningsanmärkningar får inte förekomma vid beviljande av blancolån. Vid blancolån görs 

ingen kvar-att-leva-på-kalkyl, och det finns ingen bedömningsparameter som tar hänsyn till 

antalet vuxna och barn som bor i hushållet. Skandiabankens bedömningsunderlag för 

kreditgivning bedöms ur ett helhetsperspektiv. ”Vi är tre handläggare på Skandiabanken som 

har rätt att göra en mer kvalitativ bedömning på en befintlig kund”. I den kvalitativa 

bedömningen lyfter Högye fram bedömningsfaktorer så som granskning av en kreditsökandes 



 

 

 

 
  

53 

betalningshistorik, omfattningen av kundens användning av Skandiabankens tjänster, 

tillgången på sparkapital samt skötsel av befintliga lån.  

 

Ann-Sofi Högye anser att det är mycket viktigt att en kredittagare som fått avslag har 

möjlighet att få reda på anledningen till avslaget. Om en låneansökan sker via internet 

kommer det inte automatiskt upp någon anledning till avslaget på krediten, men kunden är 

alltid välkommen att kontakta Skandiabankens kundservice. Skandiabanken ger i sin 

kreditbedömningsprocess utrymme för att överklaga ett beslut om avslag. I vissa fall kan ett 

misstag ha förekommit, exempelvis om kunden i låneansökan uppgivit felaktig information. 

Överklagan kan därmed vara möjlig om fel har uppstått i en ansökan eller om det finns tydliga 

motiv för en omprövning. Ärendet skickas då vidare för granskning av en ny 

kredithandläggare.  

 

4.6.5 Skandiabankens syn på kreditsäkerhet samt inställningen till kreditrisk 

Skandiabanken arbetar med kreditrisk med hjälp av både en intern och en extern 

scoringmodell som tillhandahålls via UC. Den eget upparbetade interna 

riskbedömningsmodellen poängsätter ett antal faktorer hos kunden och därmed erhåller 

kredithandläggaren en procentsats i den interna scoren. Faktorer som Högye anser vara starkt 

förknippade med ökad risk är många kreditförfrågningar, betalningsanmärkningar, skulder 

hos Kronofogden samt ett högt blancoengagemang. Ur ett riskperspektiv anser Högye att det 

oftast är en klar förbättring med en medlåntagare då den totala inkomsten blir högre och 

risken fördelas på två personer. Skandiabanken tillåter endast medlåntagare från personer i 

samma hushåll. Det finns dock ett undantag och det är utlåning till första boendet för barn där 

föräldrarna tillåts att stå som medlåntagare.  
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5. Tolkning 

I detta kapitel sammankopplas den teoretiska referensramen med det insamlade empiriska 

materialet. Tolkningen skrivs som en diskussion i form av tre röster vilka är den teoretiska, 

den empiriska samt vår egen röst i form av uppsatsförfattare. 

 

5.1 Kreditgivning 

5.1.1 Erfarenhetens betydelse för kreditgivningen 

En iakttagelse vi finner intressant vid tolkningen av empirin är att endast hälften av 

respondenterna har en utbildning på universitetsnivå. Kreditgivning är ett förtroendeuppdrag 

som främst baseras på erfarenhet, detta är något som överensstämmer med Greens (1997) 

teori om att kunskapen rörande kreditgivning existerar i de kreditgivande organisationerna. 

Med anledning av detta menar Green att det finns en problematik inom det 

nationalekonomiska forskningsområdet på grund av ett begränsat utbud av modeller för in- 

och utlåning. Detta kan vi härleda till empirin där det tydligt går att se ett mönster av internt 

upparbetade modeller som bygger på kunskapen inom organisationen. Vi anser att 

kreditgivning handlar om kunskapsintensiva tjänster vilket skapar en sårbar organisation om 

flera seniora kredithandläggare slutar inom en kort tidsram. En kreditgivande organisation har 

investerat både mycket tid och pengar på sina seniora kredithandläggare vilket i längden kan 

stå dem dyrt. Vi har dock svårt att se andra möjliga sätt att utforma kunskapsintensiva system 

på då de enskilda individerna utgör organisationens värde.    

 

I det empiriska materialet kunde vi även identifiera att kredithandläggarna i regel besatt en 

hög kunskap där det fanns en tradition där de mindre erfarna handläggarna rådfrågar de mer 

erfarna. Empirin speglar tydligt att antal år av erfarenhet påvisas i den limit en 

kredithandläggare är betrodd med. Det går att utläsa likheter mellan empirin och Sigbladh och 

Wilows (2008) antagande om att det förekommer hög kunskap i de kreditgivande 

organisationerna. Det går även att utläsa med stöd av empirin att erfarenhet är överordnad 

utbildning inom kreditväsendet. Swedbanks Niklas Fröding, Handelsbankens Malin Collman 

samt Skandiabankens Ann-Sofi Högye har alla höga befattningar och stora befogenheter trots 

att de inte har en formell universitetsutbildning. Till skillnad från ovan nämnda respondenter 

så representerar Nordeas Arsida Curraj och Marginalen Banks Erik Adeler kreditgivare med 

en formell universitetsutbildning men där erfarenhetsnivån är begränsad. Ett undantag är dock 



 

 

 

 
  

55 

Avidas Lena Selander som har en formell universitetsexamen i kombination med en lång 

erfarenhet. Vi menar att Selanders förutsättningar fällande utbildning och erfarenhet är den 

troliga kombinationen vi kommer att se i framtiden. Vi tror att erfarenheten kommer att spela 

en fortsatt överordnad roll inom kreditgivning men att den grupp av respondenter som inte 

besitter någon formell examen med tiden kommer fasas ut då de går i pension. Om en ny 

generation av kredithandläggare är på frammarsch finns det även en möjlighet att de som är 

akademiskt fostrade väljer att ha ena foten i arbetslivet och den andra inom akademin. Om en 

större grupp väljer att forska finns det också en större sannolikhet att nya modeller för in- och 

utlåning etableras. 

 

5.1.2 Storbankerna och kreditinstitutens förhållningssätt till god kreditgivningssed 

Enligt Lindblom och Nordback (2011) skall kreditgivaren ta hänsyn till god kreditgivningssed 

vilket innebär att kreditgivaren skall beakta konsumentens intressen samt tillhandahålla 

nödvändig information. Det som vi finner intressant och något anmärkningsvärt är att ingen 

av storbankerna eller kreditinstituten har uttalat betydelsen av god kreditgivningssed. I det 

empiriska materialet går det att utläsa att samtliga storbanker trycker på vikten av att skapa en 

rådgivande kundrelation, men hänvisar inte i någon av intervjuerna till god kreditgivningssed. 

Gällande kreditinstituten går det inte att identifiera något som tyder på att kredithandläggarna 

särskilt värnar om kredittagarens intressen eller påtalar vikten av att anta en rådgivande 

funktion. Vi anser att kreditgivning mellan ett kreditinstitut och en kredittagare mer handlar 

om en strikt affärsrelation där fokus ligger på att kortsiktigt sälja istället för att skapa en 

långsiktig rådgivande relation. Storbankerna i sin tur betonar betydelsen av en rådgivande 

relation där relationen bygger på att finna anpassade helhetslösningar för den enskilda 

kredittagaren. 

 

Vi finner det till viss del oroande att kreditinstituten inte fullgör sina förpliktelser i enighet 

med god kreditgivningssed och därmed finns det en påtaglig risk att konsumentens intressen 

åsidosätts. Dock vill vi framhålla att det finns en problematik med god kreditgivningssed då 

det inte är optimalt att en kredithandläggare besitter dubbla roller. Att agera rådgivare 

samtidigt som en kredithandläggare representerar ett vinstintresse från organisationens sida är 

enligt vår åsikt inte förenligt då dessa roller går i motsatta riktningar. Vi anser därmed att det 

finns en påtaglig risk att rådgivningen är anpassad till att stämma överens med 

organisationens mål. Vi menar därmed att kreditgivning borde bygga på en mer ansvarfull 
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kreditgivning då kredittagaren kunskapsmässigt generellt är i underläge.  Detta anser vi skulle 

kunna uppnås om de kreditgivande organisationerna synliggjorde bedömningsparametrarna. 

 

5.1.3 Avregleringens påverkan på kreditmarknaden 

Avregleringen av kreditmarknaden som inträffade för snart 30 år sedan har fortfarande 

betydelse för dagens kreditgivning. Svensson (1996) menar att avregleringen innebar att 

kreditmarknadens regelverk nedmonterades så att marknaden och de kreditgivande aktörerna 

mer eller mindre kunde verka fritt. Efter avregleringen och två finanskriser har ett antal 

åtgärder implementerats för att återställa stabiliteten på marknaden. Vi anser att 

kreditmarknaden åter igen blir mer reglerad där styrinstrumenten består av både nationella 

och internationella rekommendationer. I det empiriska materialet framgår det att ett antal 

rekommendationer har implementerats de senaste åren för att stabilisera marknaden. Ett 

tydligt exempel som Niklas Fröding framhåller är Finansinspektionens rekommendationer 

från år 2010 där belåningsgraden för fastigheter begränsades till 85 procent av 

marknadsvärdet. Ytterligare ett exempel som tyder på en mer reglerad marknad är det 

planerade införandet av krav på högre amortering vilken kommer införas första juli år 2014.  

 

5.2 Processen för kreditbedömning 

5.2.1 Storbankerna och kreditinstitutens syn på det personliga mötet 

I empirin och i Riksbankens (2001) skrivelse rörande finansiell stabilitet går det att utläsa att 

samtliga kreditgivande organisationer i urvalet har en kreditgivningsprocess där de 

huvudsakliga stegen är desamma. Dock gör kreditgivarna en tydlig distinktion mellan lån med 

eller utan säkerhet. Empirin tyder på att i det första steget av kreditprocessen färdigställs en 

kreditansökan som sedan ligger till grund för en kreditbedömning. Det är först i utformningen 

av ansökan som det går att påvisa skillnader mellan storbanker och kreditinstitut. Samtliga 

storbanker framhåller vikten av det personliga mötet och föredrar därmed att 

kreditförfrågningar sker i samråd med en av storbankernas rådgivare. Vi tolkar detta som att 

storbankerna anser att den mest trovärdiga bedömningen sker med hjälp av det personliga 

mötet. Detta för att kunna skapa en uppfattning av kunden vilket anses särskilt viktigt om det 

rör sig om en ny kund.  

 

Vidare går det även att utläsa i empirin att storbankerna numera har möjligheter att ta emot 

låneansökningar online, men detta gäller enbart blancolån. Malin Collman på Handelsbanken 
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framhåller denna möjlighet för kredittagaren men betonar vikten av det personliga mötet för 

att kunna skräddarsy tänkbara lånevillkor. Kreditinstituten anser däremot inte att det 

personliga mötet är en del av kreditgivningsprocessen utan all kommunikation sker via telefon 

eller mejlkontakt. Vi kan med stöd av empirin påvisa att kreditinstituten generellt har en mer 

standardiserad process där det finns ett mycket lite, om inte obefintligt, utrymme för tolkning. 

Uppfyller en kredittagare kraven för ett lån kan det beviljas omedelbart utan ytterligare 

granskning.  

 

Vi finner det intressant att det finns så påtagliga skillnader mellan storbanker och 

kreditinstituts syn på det personliga mötet samt möjligheten till tolkning av kredittagaren. Vi 

tror att dessa skillnader kan bero på det kundsegment som den kreditgivande organisationen 

riktar sig till. En kredittagare som vänder sig till en storbank efterfrågar indirekt 

helhetslösningar som bygger på en relation med banken. En låntagare som däremot vänder sig 

till ett kreditinstitut har troligtvis redan en eftersatt ekonomi och kredittagaren har egentligen 

inte något annat alternativ. Vi tror att det är relativt vanligt förekommande att en kredittagare 

tycker att det är genant att gå till en storbank om personen i fråga har en misskött ekonomisk 

historia. Det är därmed inte troligt att denna typ av kredittagare efterfrågar ett personligt möte 

utan vill endast få lånet beviljat så snabbt som möjligt. Detta innebär indirekt att 

kreditinstituten är den enda möjligheten. Om kredittagaren däremot har en välskött ekonomi 

med god betalningsförmåga är det inte troligt att denne vänder sig till ett kreditinstitut då det 

skulle resultera i mindre fördelaktiga villkor än om personen vänt sig till en storbank.   

 

5.2.2 Betalningsanmärkningens betydelse för kreditbedömningen 

I empirin kan vi identifiera att minimikraven för beviljande av både blanco- och hypotekslån i 

grunden är desamma, även om en viss variation existerar. En iakttagelse baserat på empirin 

med avseende på skillnader är att Avida är den enda kreditgivaren som beviljar blancolån med 

både betalningsanmärkning samt skulder hos Kronofogden. Detta förutsatt att det finns en 

framtida återbetalningsförmåga. Vidare beviljar även Avida hypotekslån med 

betalningsanmärkningar samt skulder hos Kronofogden. Detta är Avida inte ensamma om 

utan även Marginalen bank beviljar hypotekslån med ovan nämnda förutsättningar. Nordea, 

Handelsbanken, Swedbank samt Skandiabanken beviljar officiellt inte varken blanco- eller 

hypotekslån med betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Samtliga storbanker 

och Skandiabanken i tillägg framhåller dock att det kan finnas förmildrande omständigheter 
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vilket avgörs beroende på de händelser som följde innan betalningsanmärkningen samt hur 

kredittagarens ekonomi ser ut i övrigt. Gällande skulder hos Kronofogden finns det från 

Skandiabankens och storbankernas sida inga förmildrande omständigheter.  

 

Vi tolkar att anledningen till att storbankerna och kreditinstituten skiljer sig åt med avseende 

på förhållningssättet till betalningsanmärkningar är att de riktar sig till olika målgrupper. 

Målgruppen för storbanker är generellt individer med en god betalningsförmåga och vårdad 

ekonomi, medan målgruppen för kreditinstitut är kreditsökande med sämre ekonomiska 

förutsättningar. Denna generalisering exkluderar dock Skandiabanken som i detta 

sammanhang mer liknar storbankerna i sitt förhållande till betalningsanmärkningar och 

skulder hos Kronofogden. Vi tror att anledningen till att Skandiabanken mer liknar 

storbankerna i sitt förhållningssätt rörande betalningsanmärkningar och skulder hos 

Kronofogden är att Skandiabanken går mot att etablera sig som en fullservicebank vilket 

medför att de riktar sig mot samma kundsegment.  

 

5.2.3 Bedömning av nutida kreditvärdighet och framtida betalningsförmåga 

Green (1997) menar att ett bedömningsunderlag kan vara mångfacetterat och bestå av 

information som avser dåtid, nutid och framtid. Det går i empirin att utläsa att kreditinstituten 

i första hand bedömer framtida betalningsförmåga men det finns även utrymme i 

bedömningen för historisk data. Storbankerna däremot gör främst sin bedömning på historisk 

ekonomisk information. Detta går att styrka med Lennanders (2011) antagande om att de 

kreditgivande organisationerna måste bedöma ekonomisk situation och framtida lönsamhet. 

Gällande dessa två bedömningsgrunder tolkar vi det som att storbankerna huvudsakligen 

bedömer ekonomisk situation medan kreditinstituten fokuserar på kredittagarens framtida 

lönsamhet.  

 

Landströms (2003) teori om att en kreditgivare bedömer ett beslutsunderlag med beaktande 

till det specifika ärendet innebär att lånevillkoren preciseras av låntagarens kreditvärdighet. 

Detta stämmer delvis inte överens med vad som går att utläsa i empirin då kreditinstitutet 

Avida för sina blancolån med betalningsanmärkningar, endast använder några få nivåer av 

ränteschabloner. Dessa är oberoende av den enskilda kredittagarens ekonomiska 

förutsättningar. Landströms antagande stämmer däremot mycket väl in på storbankernas 
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förhållningssätt till att lånevillkoren speglas i den individuella kredittagarens ekonomiska 

situation. 

 

Vid de moderna kreditinstitutens prissättning och uppställande av lånevillkor tolkar vi att det 

finns en mycket liten, nästintill obefintlig, möjlighet till att förhandla villkor. Rörande 

storbanker kan vi dock uttyda att finns det en betydligt större förhandlingsmån, speciellt om 

kredittagaren är villig att samla alla sina affärer i banken. Det är intressant att Handelsbanken 

och Swedbank direkt har uttryckt att bankerna inte vill bevilja bolån om kredittagaren inte blir 

helkunder, då de ser det som ett utnyttjande. Nordeas Arsida Curraj uttrycker sig något 

mildare men att banken helt klart föredrar att kredittagaren blir helkund. Skandiabanken som 

representerar kreditinstitut uttrycker gällande förhandlingsmån att de följer prislistan och att 

priserna redan är prutade och klara. Vi anser att för den vidare diskussionen är det viktigt att 

belysa att storbankerna och kreditinstituten i regler inte erbjuder samma typer av tjänster. 

Generellt sätt erbjuder storbankerna kompletta ekonomiska lösningar där komponenter så som 

låna, spara och försäkra ingår. Kreditinstituten har däremot mer nischade tjänster och kan 

därmed inte ställa samma krav på att kredittagaren samlar alla finansiella tjänster hos 

kreditinstitutet. Vi anser därmed att förutsättningarna för förhandling inte är likvärdiga med 

anledning av skillnader i utbud.  

 

5.2.4 Internt och externt kreditbedömningsunderlag 

Det går i det empiriska materialet att utläsa att samtliga av de kreditgivande organisationerna i 

urvalet baserar sin kreditbedömning på både interna och externa scoringmodeller. Gällande 

externa modeller använder samtliga sex kreditgivande organisationer Upplysningscentralen 

(UC) som uppgiftslämnare. Vi finner detta intressant då enhetligheten borde innebära att en 

betydande del av informationsunderlaget blir likvärdigt oberoende av om en kredittagare 

vänder sig till en storbank eller ett kreditinstitut. Det som dock kan skilja är hur denna 

information bearbetas och hur kreditgivaren förhåller sig till denna information. En tydlig 

skillnad på detta är hur storbankerna och kreditinstituten förhåller sig till 

betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden. Det blir följaktligen intressant till hur 

stor del de kreditgivande organisationerna använder sig av UC i förhållande till de internt 

upprättade scoringmodellerna. Denna fördelning mellan den interna och den externa modellen 

gick inte att få fram av intervjuerna då samtliga respondenter undvek ämnet. Vi tror att detta 

kan ha sin förklaring i att vidare information skulle kunna avslöja den kreditgivande 
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organisationens positionering gentemot konkurrenter. Dock framhåller samtliga respondenter 

att den interna modellen alltid fäller avgörandet i kreditbedömningen. Med anledning av det 

begränsade informationsunderlaget finner vi en svårighet i att uttala oss om att de interna 

modellerna skulle fälla avgörande då vi inte vet vilka bedömningsparametrar som inkluderas.  

 

5.2.5 Betydelsen av kvantitativa respektive kvalitativa bedömningsfaktorer 

Green (1997) antyder att kvantitativ data är överordnad kvalitativ data i 

kreditbedömningsunderlaget då kvantitativ information ofta är enklare att mäta då den 

innefattar en mer standardiserad process. Storbankerna trycker på att de kvalitativa 

parametrarna är minst lika viktiga, detta påvisas i empirin när Malin Collman framhåller 

vikten av det personliga mötet. För Collmans del beviljar hon inte några krediter utan att 

träffa kredittagaren personligen, dock är hon villig att göra undantag för henne väl kända 

befintliga kunder. Även Curraj och Fröding påtalar vikten av att förstå kunden i det personliga 

mötet genom att ställa frågor.  

 

De kvalitativa faktorerna anses enligt Green (1997) och även i enighet med vad empirin 

antyder vara svåra bedömningsparametrar. Det blir därmed problematiskt hur kvalitativ data 

ska vägas in i helhetsbilden av kunden. Det empiriska materialet påvisar att de moderna 

kreditinstituten använder i stort sett endast kvantitativ information då det är svårare att göra en 

kvalitativ bedömning via telefon- eller mejlkontakt. Empirin tyder även på att kreditinstituten 

generellt har en mer standardiserad kreditgivningsprocess som inte inrymmer kvalitativa 

bedömningsparametrar. Både Greens teoretiska resonemang och empirin överensstämmer 

med avseende på svårigheten att inkludera kvalitativa bedömningsparametrar och att det 

generellt är de kvantitativa bedömningsfaktorerna som har en överordnad roll. Undantag är 

dock Marginalen Bank som gärna vill ha ett personligt möte vid bedömningen av 

hypotekslån. Det framgår dock i det empiriska materialet att Erik Adeler menar att det 

personliga mötet inte är ett krav men det är helt klart att föredra om kredittagaren uppehåller 

sig i Stockholmsområdet.  

 

Vid intervjutillfällena har det framkommit att kreditgivare som väger in en 

kvalitativbedömning i underlaget har i regel svårare att ange vad de faktiskt baserar sin 

bedömning på. Vi ställer oss frågande till om omedvetenheten är en följd av att 

kredithandläggarna faktiskt inte vet vad de baserar sin kvalitativa bedömning på eller om det 
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är så pass känslig information att de vill behålla bedömningsparametrarna enskilt. Detta 

stödjer vi i de undvikande svaren angående vad som ingår i den kvalitativa bedömningen. Alla 

storbanker i urvalet påtalar vikten av det personliga mötet vilket möjliggör en kvalitativ 

bedömning. Bankerna framhöll vikten av att ställa frågor och följdfrågor men det fanns ingen 

uppsättning standardfrågor de alltid ställde, utan frågorna kommer alltid naturligt i sitt 

sammanhang. Om bedömningen av kvalitativa parametrar är till följd av en omedvetenhet 

anser vi att det finns en problematik då inte ens kredithandläggarna själva vet vad de lägger in 

i bedömningen. Det dolda informationsunderlaget anser vi är oroande då konsumenten är 

omedveten av bedömningsparametrarna. Vi finner detta intressant men det finns en viss 

problematik med att bedömningen sker omedvetet och därmed är det svårt att säkerställa att 

kredittagare bedöms likvärdigt.  

 

5.2.6 Värdet av intern data som informationskälla 

Vi kan ur empirin utläsa att både storbanker och kreditinstitut behandlar 

informationsunderlaget olika beroende på om det rör sig om ny eller befintlig kund. Detta är 

även något som Green (1997) framhåller då en befintlig kund medför att kredithandläggaren 

har tillgång till ett mer omfattande bedömningsunderlag. Det utökade informationsunderlaget 

består av tidigare transaktioner och kontohistorik som har uppkommit inom ramen för den 

tidigare affärsrelationen. Från det empiriska materialet framgår det att samtliga kreditgivande 

organisationer värderar internt förvärvad information högt då den bygger på en redan befintlig 

affärsrelation. Både storbankerna och kreditinstituten framhåller dock att den interna 

informationen kan vara både till för- och nackdelar för kredittagarens möjligheter att få nya 

lån beviljade.  

 

Vi finner det intressant att Nordea betraktar alla nya kunder bedömningsmässigt som 

ekonomiskt skötsamma då de inte har några interna uppgifter som tyder på motsatsen. 

Swedbanks Niklas Fröding och Handelsbankens Malin Collman framhåller däremot att nya 

kunder får en sämre score i scoringmodellerna som ett resultat av bristen rörande interna 

ekonomiska händelser. Vi anser att detta är ett problematiskt förhållningssätt då skötsamma 

nya kunder diskrimineras i de interna modellerna och drar vi det ett steg längre kan det i 

längden innebära att kreditgivaren förlorar potenta kunder. Vi finner att motsatt problematik 

existera i fallet med Nordea då de riskerar att bevilja potentiellt opålitliga kunder som inte kan 

fullgöra sina betalningsförpliktelser.   
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5.3 Kreditsäkerhet och kreditrisk 

5.3.1 Framstående riskfaktorer som är förknippade med förhöjd risk 

Både Lennander (2011) och Sigbladh och Wilow (2008) påtalar vikten av att en kredittagare 

kan ställa en eller flera säkerheter vid ett långfristigt lån. I det empiriska materialet går det att 

utläsa, i likhet med vad ovan nämnda författare har framfört, att samtliga banker och 

kreditinstitut föredrar att en säkerhet ställs för ett lån då detta avsevärt minskar risken att inte 

få pengarna tillbaka. Swedbanks Niklas Fröding är en av de respondenter som påtalar 

betydelsen av säkerhet, då säkerheten är den huvudsakliga faktorn som definierar ramarna för 

risk. Vi anser att de finns ett beroendeförhållande mellan bedömningen av säkerheter och 

risker då de beror direkt av varandra. Detta härleder vi ur att lånevillkoren speglas i den 

specifika kreditens säkerhet och riskbedömning.  

 

Utöver vikten av tillgången på säkerheter i lånevillkoren går det i det empiriska materialet 

även att utläsa att samtliga storbanker och kreditinstitut framhåller ett antal riskfaktorer som 

de särskilt anser vara kopplade till en förhöjd risk. Vi finner det intressant att trots att det finns 

likheter mellan de riskfaktorer som respektive kreditgivare framhåller så tenderar de att 

fokusera på faktorer av varierande karaktär. Vi kan från empirin tyda att kreditinstituten 

Skandiabanken och Avida framhåller betydande riskfaktorer så som betalningsanmärkningar, 

skulder hos Kronofogden, många kreditförfrågningar samt ett högt blancoengagemag. 

Marginalen Bank som också tillhör kategorin kreditinstitut uttryckte sig något annorlunda 

rörande betydande riskfaktorer och framhöll skuldsättningsgrad som en riskfaktor, men tillade 

även betydelsen av risk kopplad till demografiska faktorer så som bostadsområde, kön och 

inkomstkälla. Vi anser det föga förvånande att betalningsanmärkningar och skulder hos 

Kronofogden är kopplade till en förhöjd risk då det finns ett tydligt samband mellan 

kredittagare som en gång misskött sina betalningsförpliktelser och sannolikheten att det 

kommer att inträffa igen. 

 

Storbankerna Swedbank och Nordea belyste till skillnad från kreditinstituten viktiga 

riskfaktorer som har en direkt koppling till beteende. Swedbanks Niklas Fröding framhöll att 

faktorer som återspeglar en förhöjd risk är en kredittagares vilja att låna maximalt belopp utan 

att amortera. Fröding menar att detta speglar ett riskbeteende som är kopplat till förhöjd risk. 

Även Arsida Curraj på Nordea är inne på samma spår angående riskbeteende där hon 

framhåller lågt eller obefintligt sparande i kombination med många befintliga lån är 
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förutsättningar som starkt kan förknippas med förhöjd risk. Handelsbanken som också 

representerar kategorin storbank väljer istället att framhålla risk i termer av ny eller befintlig 

kund. Malin Collman menar att nya kunder representerar en förhöjd risk med anledning av ett 

ofullständigt informationsunderlag. Utöver resonemanget med risken för nya respektive 

befintliga kunder framhåller även Collman att det finns en reducerad risk om kredittagaren 

innehar en buffert. 

 

Vi finner det intressant att Collman framhöll betydelsen av ny respektive befintlig kund som 

en så framstående riskfaktor då varken Swedbank eller Nordea betonade detta samband med 

risk. Detta behöver dock inte betyda att resonemanget rörande ny respektive befintlig kund är 

exkluderat från Nordeas eller Swedbanks riskbedömning då de inte framhöll risken med detta. 

Vi anser att riskbegreppet innehåller ett mångfacetterat underlag där storbanken eller 

kreditinstitutet framhåller olika risker beroende på organisationens och kredithandläggarens 

riskpreferenser. Detta överensstämmer med Närings- och teknikutvecklingsverkets (1993) 

rapport rörande riskbedömning där det framgår att riskbeteende syftar till organisationens, 

beslutsfattarens, samt problematikens egenskaper. Vi finner det intressant att kreditinstituten 

främst väljer att framhålla standardiserade minimikrav så som betalningsanmärkningar och 

skulder hos Kronofogden som betydelsefulla medan storbankerna väljer att fokusera på den 

mer kvalitativa bedömningen. Vi tolkar denna skillnad som ett resultat av att storbankerna och 

kreditinstituten vänder sig till olika målgrupper.  

 

5.3.2 Storbanker och kreditinstituts förhållningssätt till risk med blancolån 

Det finns enligt Andrén (2005) inte en lagstadgad begränsning med avseende på en 

blancokredits storlek dock tyder empirin på att varken storbanker eller kreditinstitut generellt 

är villiga att låna ut mer än 350 000 kronor utan säkerhet. Detta finner vi intressant då det 

uppenbarligen verkar finnas några mekanismer som bidrar till att de kreditgivande 

organisationerna inte är villiga att låna ut mer. Dezső och Loewnstein (2012) menar att 

anledningen till att kreditgivare är villiga att låna ut pengar utan säkerhet bygger på relationen 

och tilliten mellan parterna. Författarna menar att kreditgivaren utnyttjar sociala, ekonomiska 

samt psykologiska mekanismer som en form av garanti för återbetalning. I empirin gick 

entydigt att utläsa att samtliga storbanker och kreditinstitut generellt anser att blancolån är 

mer riskfyllda än hypotekslån då de utsätts för stora risker. Förklaringen till den ökade risken 

med blancolån anser vi är, utöver själva frånvaron av säkerhet, att blancolån i allmänhet är 
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oplanerade och förekommer som en nödlösning. Med anledning av detta är en kreditsökandes 

nuvarande betalningsförutsättningar inte gynnsamma och ett lån skulle kunna försvåra dennes 

ekonomiska situation ytterligare. Vi anser att risken som förekommer med blancolån till 

övervägande del drabbar kreditinstitut då de riktar sig mot en mer riskfylld målgrupp. I 

empirin framkom det att några av kredithandläggarna tyckte det kunde vara svårare att bevilja 

en blancokredit på 20 000 kronor än ett hypotekslån på två miljoner kronor. Anledningen till 

detta är att säkerheten har en avgörande betydelse och skapar en trygghet för kreditgivaren.      

 

5.3.3 Riskbedömning i interna och externa scoringmodeller 

Riskbedömning har en central roll inom kreditgivningen där det är viktigt att kunna identifiera 

och bedöma risk. Med stöd av empirin går det att utläsa att samtliga storbanker och 

kreditinstitut förlitar sig på både de interna och externa scoringmodellerna vid bedömning av 

risk. För att möjliggöra identifieringen av risk framhåller Riksbanken (2001) att det är viktigt 

att aktörerna inom bankväsendet mäter, utvärderar och bedömer riskfaktorer som är kopplade 

till kreditgivning. Detta styrks i det empiriska materialet då storbankerna och kreditinstituten 

tydligt framhåller att riskbedömningen mäts av både interna och externa scoringmodeller, där 

den interna alltid är överordnad. Denna tolkning av empirin stödjer Florez-Lopezs (2012) 

antagande om att det är mest fördelaktigt att beräkna kreditrisk via interna modeller för att 

värdera riskkomponenter. Dock framhåller både Hamilton (1996) och Jorion (2009) att 

modeller är till stor hjälp för att identifiera och mäta risk men att dessa modeller inte kan 

ersätta mänsklig bedömningsförmåga, erfarenhet och affärskunskap. Ovan nämnda 

resonemang stämmer väl överens med empirin då storbankerna lägger mycket stor vikt på 

samtliga tre faktorer som de båda författarna framhåller som essentiella. Kreditinstituten i sin 

tur lägger inte så stor vikt vid den mänskliga bedömningsförmågan men väljer dock att påtala 

vikten av erfarenhet.  

 

Empirin tyder på att storbankerna inte framhåller scoringmodellerna lika tydligt vid 

riskbedömning, även om vi i tidigare frågor identifierat att storbankerna använder både 

interna och externa scoringmodeller. Handelsbanken, Nordea och Swedbank framhåller vikten 

av att riskbedöma utifrån kostnadskalkyler men belyser även betydelsen av den kvalitativa 

riskbedömningen. Detta genom att framhålla vikten av det personliga mötet. Något som 

styrker detta är Malin Collmans uttalande om att hon går mycket på magkänsla vid 

bedömning av krediter. Även detta, går i likhet med resonemanget kring organisationens och 
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personliga riskpreferenser, att styrka med Närings- och teknikutvecklingsverkets (1993) 

rapport rörande riskbedömning. Vi tolkar magkänslan som ytterst personlig och anser därmed 

att magkänslan tillhör de personliga riskpreferenserna. Vi anser dock att kredithandläggarens 

erfarenhetsnivå kan motverka subjektiva riskpreferenser.  

 

5.3.4 Dimensioner av risk 

Sitkin och Pablo (1992) menar att risk kan beskrivas i tre dimensioner osäkra, förväntade samt 

möjliga konsekvenser. Dessa riskdimensioner tar sitt uttryck främst i de kvalitativa 

bedömningsparametrarna då de direkt går att koppla till mänskligt beteende. Med osäker risk 

menar Sitkin och Pablo möjligheten att kredithandläggaren applicera personliga preferenser 

på kreditärendet, vilket kan ske både medvetet och omedvetet. I det empiriska materialet går 

det att utläsa, vilket vi även har behandlat det kvalitativa tolkningsavsnittet, att kreditinstitut 

inte tillämpar en kvalitativ kreditbedömning. Detta innebär att kreditinstituten exkluderas från 

Sitkin och Pablos resonemang rörande riskkonsekvenser kopplade till den kvalitativa 

bedömningen. Storbankerna, till skillnad från kreditinstituten, ger utrymme för en kvalitativ 

bedömning av den osäkra dimensionen av risk. Detta går att finna i empirin genom 

storbankernas möjlighet till tolkning i det personliga mötet vilket i sin tur ger utrymme för 

personliga preferenser. Den medvetna aspekten är svår att bevisa i empirin då det inte är 

troligt att någon av storbankernas kredithandläggare skulle medge denna typ av subjektivitet. 

Den omedvetna bedömningen är även den svår att påvisa men det finns indikationer på att 

omedvetna värderingar inkluderas i bedömningen av kredittagaren.  

 

Det går även att koppla det empiriska materialet till Sitkin och Pablos (1992) möjliga 

dimensioner av risk. Även detta går att koppla till den kvalitativa bedömningen då det finns 

en risk att kredithandläggare omedvetet försöker finna verifierande mönster i beteende. Detta 

går att finna tydliga belägg för i empirin då samtliga storbanker menar att skötsamma 

befintliga kunder kan få krediter beviljade på grund av tidigare upparbetat förtroendekapital. 

Vi tolkar detta beteende som en förhöjd riskfaktor då det inte finns något som garanterar att 

en skötsam kund fortsätter vara det i framtiden. Vi anser att det är riskfyllt att bedöma en 

kredit baserat på en persons beteendemönster eftersom en kredithandläggare aldrig kan 

förutse framtiden då betydande faktorer så som arbetssituation snabbt kan förändras.  
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5.3.5 Modellering och beräkning av kreditrisk 

Det finns utöver ett flertal riskdimensioner ett tydligt samband mellan risk och likviditet. 

Imbierovicz och Rauch (2014), kan i likhet med många andra forskare påvisa ett samband 

mellan likviditets- och kreditrisk. Detta samband är viktigt att beakta i banker och 

kreditinstituts riskhanteringssystem och därmed har Baselkommitteen infört nya normgivande 

rekommendationer för att reducera kreditrisken. I enighet med Baselregelverket definierar 

Matuszyk et al. (2009) komponenter som måste modelleras för att kunna beräkna riskkapital. 

Två viktiga komponenter är probability of default (PD) och loss given default (LGD) som 

båda estimerar interna enheter av kreditrisk. PD syftar till att förutspå betalningsinställelse 

och LGD avser att modellera och beräkna förluster i samband med en låntagares 

betalningsinställelse. LGD är utfallet av osäkerheten gällande en kredittagares vilja samt 

förmåga att återbetala lånet.  

 

Komponenterna PD och LGD går att härleda till det empiriska materialet gällande 

storbankernas och kreditinstitutens kapitaltäckningskrav. Kapitaltäckningskraven beräknas 

enligt bestämmelser i Basel III där de kreditgivande organisationerna måste hålla en 

säkerhetskvot av kapital beroende av den risk som associeras med en kredit. Från empirin går 

det att tyda att samtliga storbanker använder sig av en internt upparbetad värderingsmetod för 

att beräkna kapitaltäckningsgrad. Faktorer som modellerna generellt tar hänsyn till är 

säkerheter i kombination med värdet i den interna scoringmodellen. I empirin går det att 

utläsa att samtliga storbanker och kreditinstitut bedömer att en medlåntagare ökar säkerheten 

för lånet då risken för betalningsinställelse minskar. Anledning till detta är att den totala 

inkomsten ökar samt att risken sprids till två individer, detta medför att både värdena på PD 

och LGD reducerats. Hur kreditinstituten beräknar kapitaltäckningskrav internt eller huruvida 

de använder standardiserade modeller framgår inte i det empiriska materialet då 

respondenterna inte var insatta i denna beräkning.  

 

De interna scoringmodellerna har även en framträdande roll när det kommer till att bedöma 

risk. Iazzolina och Fortino (2012) menar att ett flertal angreppsvinklar kan användas för att 

förutsäga betalningsinställelse och metoderna varierar beroende av typ och mängd av data. Vi 

tolkar det som att Iazzolina och Fortino menar att både PD och LGD skulle kunna vara 

tänkbara angreppsvinklar för att förutsäga betalningsinställelse. Vi kan ur empirin utläsa att 

det inte framkommer några specifika modeller för att förutsäga betalningsinställelse utan 
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riskbedöms främst i interna och externa modeller där bedömningsparametrarna är dolda. 

Gemensamt för alla kreditgivande organisationer är dock att de måste bedöma risken för 

betalningsinställelse och riskrapportera denna risk. Det går i det empiriska materialet att utläsa 

att Handelsbankens, Malin Collman riskrapporterar utifrån en tregradig skala med nivåerna 

påtaglig, sannolik eller konstaterad risk. Vi anser att Collman redogör för en intressant detalj, 

som styrker tidigare resonemang rörande den utökade risken med blancolån, när hon berättar 

att blancolån uteslutande är överrepresenterade i riskrapporteringen. Även Avidas Lena 

Selander riskrapporterar befarade eller konstaterade kreditförluster i enighet med 

kreditinstitutets policy. Slutligen framhåller även Marginalen Banks, Erik Adeler att de 

använder löpande en riskklassificeringsmodell där risk bedöms utifrån intern score samt 

obetalda skulder. Vi finner det problematiskt att göra generaliseringar med avseende på 

riskrapportering då vi inte har information från samtliga respondenter. Detta gör det svårt att 

identifiera om det finns några likheter eller skillnader mellan storbanker och kreditinstitut.  

 

5.3.6 Riskmodeller i syfte att identifiera dolda risker 

Trots att storbanker och kreditinstitut till stor del bygger sin riskbedömning på 

tillförlitligheten i de interna och externa scoringmodellerna anser Jorion (2009) att många 

modeller är dåliga på att urskilja dolda risker och det är därmed viktigt att identifiera olika 

typer av risk som en organisation kan utsättas för. Jorion klassificerar kreditrisk kopplad till 

en för hög riskexponering eller otur som ”known knowns”. Empirin tyder på att samtliga 

storbanker och kreditinstitut anser att de har ett hälsosamt förhållande till risk och det därmed 

inte är troligt att de skulle utsätta sig för en allt för hög riskexponering. Faktorer som indikerar 

detta är en uttalad hög tilltro till potensen i både de interna och externa scoringmodellerna. 

Detta behöver enligt vår åsikt inte betyda att så är fallet, men det är svårt för vår del att föra 

ett vidare resonemang då vi inte vet hur de kreditgivande organisationernas modeller i detalj 

är uppbyggda. 

 

En annan typ av dold risk som Jorion (2009) anser vara exkluderad från riskbedömningen i de 

interna och externa modellerna är vad han väljer att benämna ”known unknowns”. Denna 

kategori innefattar risk som är ett resultat av exempelvis bristande modeller eller att 

riskfaktorer mäts inkorrekt. Bristande modeller är något som det empiriska materialet från 

Marginalen Bank tyder på är felaktigt då den interna modellen ständigt kontrolleras och 

kvalitetstestas för att överensstämma med verkligheten. Erik Adeler framhåller att Marginalen 
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Banks interna modell är mycket precis när det kommer till att urskilja en bra respektive en 

dålig kund ur ett riskperspektiv. Detta skulle då tyda på att de dolda riskerna i modellerna inte 

är ett problem. Då endast en av de sex kreditgivarna uttalade sig om precisionen i de interna 

modellerna går det inte att fastställa huruvida de interna modellerna innehåller brister för att 

bedöma risk. Vi anser dock att det inte är troligt att Erik Adeler eller någon annan av 

kreditgivarna skulle erkänna att den interna modellen var bristfällig i sin bedömning då den är 

så nära förknippad med både affärsidé och strategi. Men som vi tidigare har varit inne på 

tyder den höga tilltron till den interna modellen på att den är ett pålitligt mätinstrument. 

 

Till sist redogör även Jorion (2009) för att det finns en osynlig risk i form av faktorer som 

ligger utanför den påverkbara sfären vilken han refererar till som ”unknown unknowns”. Vi 

tolkar detta som att denna risk per definition är exkluderad från de interna scoringmodellerna 

då den beror av yttre faktorer. Vi anser att denna riskkategori är påtaglig för samtliga 

kreditgivande organisationer då det finns en stor risk att det kommer nya lagförslag och 

rekommendationer som förändrar förutsättningarna på kreditmarknaden. Detta kan stärkas i 

empirin genom Niklas Frödings uttalande om att ett flertal nya rekommendationer har 

förändrat förutsättningarna för kreditgivning. Dock finner vi det viktigt att framhålla 

betydelsen av rekommendationer då vissa kreditgivare anser att de är just rekommendationer 

och därmed inget de måste förhålla sig till. Samtliga storbanker uttryckte dock tydligt att de 

klassar Finansinspektionens rekommendationer som lag.  

 

Vi finner det intressant att endast storbankerna påtalar vikten av att följa 

rekommendationerna. Med anledning av att rekommendationer kan ses som just 

rekommendationer går det att föra ett resonemang om huruvida denna risk innefattas i Jorions 

(2009) kategori av osynlig risk. Sett ur storbankernas perspektiv översätts 

rekommendationerna i lag och därmed blir rekommendationerna yttre riskfaktorer. 

Kreditinstituten har generellt inte lika strikt syn på rekommendationerna och därmed finner vi 

det diskutabelt om rekommendationerna ska klassificeras som Jorions en osynlig risk.    
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6. Slutsats 

Slutsatsen är det sista kapitlet i denna uppsats, här besvaras vår forskningsfråga med stöd 

från tolkningen i förgående avsnitt. Med stöd av resonemang från tolkningsavsnittet framförs 

de mest betydande slutsatserna. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser rörande kreditbedömning 

Med stöd av vår undersökning kan vi utläsa både likheter och skillnader i kreditbedömningen 

gällande traditionella storbanker och moderna kreditinstitut. Synen på erfarenhet och kunskap 

inom både storbanker och kreditinstitut är likvärdig då erfarenhet är en central referenspunkt 

med avseende på bedömning och befogenhet. Kreditgivning består av kunskapsintensiva 

tjänster som bygger på ett förtroendeuppdrag baserat på erfarenhet. Kreditbedömningen 

bygger på en tradition av mentorskap där kunskapen bevaras inom organisationen genom att 

mindre erfarna kollegor konsulterar de som besitter mer erfarenhet och kunskap. Även om 

erfarenhet är betydelsefull för både storbanker och kreditinstitut så förlitar sig kreditinstitut i 

större utsträckning på interna bedömningsmodeller medan storbankerna ger utrymme för en 

mer situationsanpassad och kvalitativ bedömning. Ett flertal av de respondenter som har 

medverkat i vår undersökning har lång erfarenhet inom kreditgivning och det går direkt att 

härleda att antal år av erfarenhet speglas i den limit en kredithandläggare är betrodd med.  

 

En tydlig skillnad mellan storbankerna och kreditinstitutens bedömningsunderlag är 

förhållningssättet till betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden. Generellt har 

storbankerna ett mycket allvarsamt och strikt förhållningssätt till betalningsanmärkningar och 

skulder hos Kronofogden medan kreditinstituten har en mer tillåtande inställning. Ett indirekt 

resultat av detta medför att storbankerna och kreditinstituten riktar sig till olika målgrupper. 

Storbankernas målgrupp är huvudsakligen kredittagare med en välvårdad ekonomi och god 

betalningsförmåga där de eftersträvar en långsiktig relation till sina kunder med 

helhetslösningar som en del av konceptet. Kreditinstituten i sin tur riktar sig i första hand till 

en målgrupp av kredittagare med sämre ekonomisk förutsättning där betalningsanmärkningar 

och skulder hos Kronofogden är vanligt förekommande inslag. Med anledning av en 

kredittagares sämre ekonomiska situation begränsas valmöjligheten av tänkbara kreditgivare 

och därmed kan kredittagaren endast ansöka om lån hos kreditinstituten. Den tydliga 
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skillnaden med avseende på målgrupp medför att de traditionella storbankerna och de 

moderna kreditinstituten inte direkt konkurrerar om samma kredittagare.  

 

En tydlig skillnad mellan storbanker och kreditinstituts bedömningsunderlag är huruvida de 

använder sig av kvantitativa respektive kvalitativa bedömningsfaktorer. Storbankernas 

kreditbedömning består av ett samspel av kvantitativa och kvalitativa parametrar där det finns 

ett stort utrymme för den kvalitativa bedömningen. Samtliga storbanker lägger stor vikt vid 

det personliga mötet vilket skapar förutsättningar för en kvalitativ bedömning där även 

möjlighet ges till skräddarsydda lånevillkor. Kreditinstitutens standardiserade modeller är 

däremot inte utformade för att ta hänsyn till kvalitativa bedömningsparametrar, även telefon- 

och mejlkontakt som kommunikationssätt reducerar möjligheten till en kvalitativ bedömning.  

 

Riskbedömning har en betydande roll vid bedömningen av krediter och syftar till att 

identifiera och utvärdera risk. Vi kan med stöd av denna studie dra slutsatsen att det inte finns 

någon entydigt viktig riskfaktor som samtliga storbanker och kreditinstitut framhåller som 

påtagliga riskfaktorer. Trots den varierande synen på riskfaktorer går det att urskilja likheter i 

hur storbankerna respektive kreditinstituten väljer att formulera risk. Storbankerna framhåller 

beteende som den främsta källan till risk där framstående riskfaktorer är en kredittagares vilja 

att låna så stort belopp som möjligt, en ovilja att amortera, ett obefintligt sparande samt ett 

impulsivt beteende. Kreditinstituten i sin tur betonar riskfaktorer kopplade till en kredittagare 

så som betalningsanmärkningar, ett stort antal kreditförfrågningar, skulder hos Kronofogden 

samt ett högt blancoengagemang. Trots skillnaderna i ovan nämnda riskfaktorer är 

storbankerna och kreditinstituten överens om att blancolån, vilket per definition innefattar lån 

utan säkerhet, utsätter kreditgivaren för en högre risk i förhållande till hypotekslån. 

 

6.2 Vidare forskning 
Att kreditmarknaden existerar är en förutsättning för att samhällsekonomin ska fungera. Vi 

finner kreditmarknaden som studiefält mycket intressant då utbudet av modeller för 

kreditgivning är förhållandevis begränsat. Detta medför att det finns ett flertal områden där 

det skulle vara intressant att bedriva vidare forskning. Något som vi har upplevt som ett 

problem vid denna studie är att kreditmarknadens aktörer bedriver sin verksamhet i en mer 

eller mindre skyddad verkstad. Den enskilde konsumenten har begränsad insyn i vad en 

kredithandläggare faktiskt baserar sin bedömning på och detta skapar i grunden 
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förutsättningar för diskriminering. De dolda förutsättningarna för kreditbedömningen ger den 

enskilde konsumenten få möjligheter att driva ett diskrimineringsmål då det mångfacetterade 

utbudet av bedömningsfaktorer ligger dolda i form av interna affärshemligheter. Vid vår 

undersökning framkommer det att ett vanligt förekommande svar på anledningen till avslag är 

antingen en generell bedömningsfaktor så som betalningsförmåga eller en hänvisning till det 

diffusa resonemanget om en helhetsbedömning. Vi får en känsla av att det finns mer bakom 

dessa avslag och det skulle vara mycket intressant att utföra en studie inom kreditbedömning 

och diskriminering med avseende på faktorer så som ålder, kön och etnicitet. 

 

Vi har även vid denna studie fått vissa indikationer på att uppbyggnaden av regelverket 

rörande kreditgivning inte är helt optimalt. Detta då förändringar på kreditmarknaden främst 

drivs igenom med hjälp av rekommendationer som vissa kreditaktörer förhåller sig till som 

just råd och därmed inte något som nödvändigtvis behöver efterföljas. Det skulle vara 

intressant att göra en jämförande studie om det finns några attitydmässiga skillnader mellan 

storbankerna och kreditinstitutens syn på rekommendationer och i hur stor utsträckning de 

följer dessa.  

 

En annan intressant detalj som framkom vid en intervju med en av våra respondenter är att 

svenskar är sämst i Europa på att amortera på bolån. Vi har fått indikationer på att en 

förklaring skulle kunna var att det finansiella systemet inte förbjuder en låg eller obefintlig 

amortering och därmed finner svenskar generellt ingen anledning att öka sina månadsavgifter 

i form av amortering. Vidare forskning skulle kunna bedrivas rörande de bakomliggande 

faktorer som varför svenskar i så stor utsträckning väljer att inte amortera på sina bolån.  
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Bilaga 1 – Informationsunderlag vid intervju 

Kreditbedömning – en rationell värdering eller en godtycklig granskning?  
-En jämförande studie mellan traditionella storbanker och moderna kreditinstitut 
 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på ekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Med anledning av vår utbildning och ekonomiska intresse har vi valt att fördjupa oss 

i ämnet kreditgivning och dess underliggande bedömningsfaktorer. Vi tycker att kreditgivning 

är ett ämne som ligger i tiden då det finns ett stort utbud av olika kreditaktörer på marknaden 

samt att hushållens skuldsättningsgrad fortsatt ligger på en hög nivå. Vi vill därmed 

undersöka de bakomliggande faktorerna för kreditbedömning och jämföra om det finns några 

skillnader mellan kreditinstituten.  

 

Problemformulering 
Finns det skillnader i konsument kreditbedömning ur ett kreditgivarperspektiv? Om så är 

fallet, hur skiljer sig kreditbedömningen mellan storbanker och kreditinstitut och finns det 

några skillnader gällande blanco- och hypotekslån? 

 
Syfte  

Syftet med rapporten är att undersöka och identifiera eventuella skillnader i 

kreditbedömningsunderlag mellan traditionella storbanker och kreditinstitut. Detta för att 

belysa konsumentkreditgivning ur ett kreditgivarperspektiv. Fokus kommer att ligga på att 

analysera kreditgivarnas skillnader i olika bedömningsfaktorer.  

 

Kontaktuppgifter 
Linnéuniversitetet Ekonomihögskolan Kalmar  

Evelina Selander 0733-594439 (es222gt@student.lnu.se) 

Alicia Hansson 0721-999598 (ah222mk@student.lnu.se) 

 

 

 



 

 

 

 
  

78 

Bilaga 2 – Intervjuguide  
 Allmänt  

1) Vad är din nuvarande position/titel? 

2) Vad har du för examen/utbildning? 

3) Hur länge har du arbetat med kreditgivning och hur länge har du arbetat med 

kreditgivning vid denna bank/kreditinstitut? 

4) Jobbar du med både kreditgivning till privatpersoner och företag? 

5) Har du någon speciell utbildning inom kreditgivning? Om ja, i så fall vilken (både 

internt och externt) 

6) Har du någon utbildning speciellt inriktad mot kreditgivning gentemot privatpersoner? 

Kreditgivningsprocessen  

7) Hur ser processen och tidsramen ut från förfrågan till beviljande/avslag av 

hypotekslån? 

8) Hur ser processen och tidsramen ut från förfrågan till beviljande/avslag av privatlån? 

9) Hur många kreditbedömare är involverade i kreditgivningsprocessen av hypotekslån 

respektive privatlån? Finns det ett tak när du måste vända dig till någon annan?  

10) Skiljer sig kreditgivningsprocessen och kreditbedömningen gällande hypotekslån av 

redan befintliga och nya kunder? Om ja, i så fall hur? 

11) Skiljer sig kreditgivningsprocessen och kreditbedömningen gällande privatlån av 

redan befintliga och nya kunder? Om ja, i så fall hur? 

Kreditbedömning 

12) Vilket underlag behöver ni för att kunna göra en kreditbedömning och från vem 

samlar ni in information? 

13) Anser du att det finns några speciellt viktiga faktorer att beakta när det gäller 

kreditgivning? Om ja, vilka? Om nej, hur bedöms helhetsperspektivet? 

14) Finns det några bedömningsfaktorer som är generella minimikrav som måste uppfyllas 

för beviljande av hypotekslån? (Betalningsanmärkningar, fast anställning, 

minimiinkomst, ålder) 

15) Finns det några bedömningsfaktorer som är generella minimikrav som måste uppfyllas 

för beviljande av privatlån? (Betalningsanmärkningar, fast anställning, 

minimiinkomst, ålder) 
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16) Spelar kredittagarens egenskaper och värderingar in i kreditbedömningen? Finns det 

någon bedömningsparameter med för det i scoringmodellen? Om ja, hur ser 

fördelningen ut mellan kvantitativa och kvalitativa parametrar?  

17) Får man reda på anledningen för avslaget av kredit och finns det möjlighet att 

överklaga ett beslut om avslag? 

 

Kreditrisk och kreditsäkerhet 

18) Hur arbetar ni med riskbedömning vid kreditförfrågningar av privatpersoner och hur 

speglas risken i lånevillkoren? Har ni någon modell för detta? 

19) Har ni arbetat fram er scoringmodell internt eller har ni beställt den externt? 

20) Vilka faktorer anser ni vara starkt förknippade med ökad risk?  

21) Anser du att det finns en risk kopplade till snäva tidsramar där kredittagare vill ha 

snabba besked och det därmed finns kortare tid för att bedöma underlaget? 

22) Hur ser skalan ut för er riskklassificering och hur ofta omprövas den gällande både 

hypoteks- och blancolån? 

23) Hur ser ni på närvaron av en medlåntagare? Är detta något som generellt minskar 

risken sett ur ert perspektiv? 

24) Hur bedömer ni kapitaltäckningskravet i enighet med Basel III? Använder ni en 

internbaserad värderingsmetod (internal ratings based approach (IRB)) eller det 

standardiserade kapitaltäckningskravet? 

25) Hur estimerar ni gruppen av kredittagare som riskerar att inte kunna fullgöra sina 

betalningar? (beräkna förluster i samband med en kredittagares betalningsinställelse 

och konkurs) 
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Bilaga 3 – Jämförande tabell av blancolån  

 

Figur 4 Jämförelse av blancolån mellan traditionella storbanker (Egen modell) 

 

Figur 5 Jämförelse av blancolån mellan moderna kreditinstitut (Egen modell) 
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Bilaga 4 – Jämförande tabell av hypotekslån 
 

 
Figur 6 Jämförelse av hypotekslån mellan traditionella storbanker (Egen modell) 

 

 

Figur 7 Jämförelse av hypotekslån mellan moderna kreditinstitut (Egen modell) 

 


