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Sammanfattning 

Författare: Lena Back & Linnéa Joelsson  

Handledare: Henrik Nehler 

Titel: Storbankernas kreditprocess efter finansiella kriser – En undersökning av åtgärderna 

som gjorts i storbankernas kreditprocesser efter en finanskris 

 

Bakgrund och problemdiskussion: Bankkrisen under 1990-talet och den globala krisen 

mellan 2007 -2009 har kommit som en kalldusch för de svenska storbankerna, 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, vilket har lett till betydande kreditförluster. 

Kreditförluster är den vanligaste orsaken till bankernas ekonomiska problem vid en finansiell 

kris då återbetalningsförmågan hos kredittagare försämras, samtidigt som det talar för att 

finansiella kriser är ett återkommande fenomen idag.  

 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att se vilka åtgärder i kreditprocessen som gjorts 

efter finanskriserna i de fyra svenska storbankerna samt även se hur tidigare gjorda åtgärder 

stod sig under den senaste krisen. Vår ambition med uppsatsen är att de resultat vi får fram 

ska kunna användas av bankerna i kreditprocessen så att de påverkas mindre vid framtida 

eventuella kriser.  

 

Metod: Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ metod med respondenter med gedigen 

erfarenhet och ansvarspositioner inom storbankernas kreditprocesser och praktisk kunnighet 

gällande storbankernas påverkan av finansiella kriser.  

 

Slutsats: De svenska storbankernas kreditprocesser stod sig bra under den senaste globala 

krisen i jämförelse med bankkrisen under 1990-talet, orsaken till det är de åtgärder som 

gjordes i kreditprocessen efter bankkrisen inom banken. Kreditprocessen har under de senaste 

20 åren gått från en delvis oprövad och snabb kreditprocess till att idag vara en mer 

sofistikerad och tungarbetad kreditprocess som ställer högre och strängare krav på 

kredittagarna. För att få kreditprocessen helt vaccinerad mot finanskriser anser vi att det 

behövs mer mod och integritet hos kredithandläggare för att på bästa sätt kunna förmedla den 

rådande situationen på ett korrekt och snabbt sätt.  

 

Nyckelord: Storbanker, kreditprocess, finanskriser, kreditförlust och förtroende 



 

 

Abstract 

Author: Lena Back & Linnéa Joelsson 

Mentor: Henrik Nehler 

Title:  The biggest Swedish banks credit process after financial crises – A study of the 

changes in the biggest Swedish banks credit process after financial crises.  

 

Background and problem discussion: The banking crisis during the 1990s and the global 

financial crisis between 2007-2009 came as a cold shower for the four biggest Swedish 

banks, Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank and led to significant credit losses. 

Credit losses are the most common financial problems of banks during financial crises, 

because the repayment ability of borrowers can deteriorate. In addition, financial crises seem 

to be a recurring phenomenon today.  

 

Aim: The objective of this paper is to see what kind of changes that have been made after 

financial crisis, and also see how the previous changes during the recent banking crisis stood 

during the recent global crisis. Our ambition with the paper is that the results we obtain can 

be used by the Swedish banks credit process so that they are less vulnerable in the future. 

  

Method: The paper is based on a qualitative approach with respondents with extensive 

experience and influence in the credit process. The respondents in the four biggest banks 

have practical experience of the banks impact after the financial crises.    

 

Conclusion: The biggest Swedish banks credit process did well during the last financial 

crisis in comparison with the banking crisis in the 1990s. One of the reasons are the changes 

made after the previous crisis related to credit processes.. The credit process has, during the 

past 20 years, gone from a partially untested and fast-credit process towards a more 

sophisticated and heavy credit process which puts more responsibility on the borrowers. In 

order to fully protect banks against future financial crises, we believe more courage and 

integrity among credit managers is necessary. Upcoming threats needs to be reported in a 

proper and fast way.  

 

Keywords: Biggest banks, credit process, financial crises, credit losses and trust  
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1.Inledning 
 

Inledningskapitlet presenterar bakgrunden till problemområdet som vi valt att studera i 

uppsatsen. Bakgrunden tar oss sedan vidare till en problemdiskussion som resulterar i 

uppsatsens frågeställning och syfte. Kapitlet avslutas med en presentation av den målgrupp 

som uppsatsen vill nå ut till samt studiens avgränsning, för att sedan presentera uppsatsens 

fortsatta disposition.   

 

1.1 Bakgrund 
”Bankerna är underbara när de fungerar. Det gör de vanligtvis. Men när de inte gör det kan 

helvetet bryta lös”  

(Krugman, 2009, sid.153)  

 

Krugmans citat talar för hur det sett ut under de finanskriser vi upplevt de senaste 100 åren. 

Men skall inte dessa finanskriser vara över? är en fråga som nobelpristagaren Krugman 

(2009) ställer sig. Är inte bankerna redan tillräckligt reglerade för att ett helvete inte skall 

bryta ut? Tydliga exempel på när de svenska bankerna har varit i svårigheter är 1990-talets 

bankkris och den nyligen globala finanskrisen mellan 2007-2009. De två kriserna, som vi i 

uppsatsen kommer att benämna som bankkrisen och den globala krisen, trots att de går under 

samma definition som en finanskris. Kriserna har haft stora effekter på vår svenska 

finansiella marknad och nästan haft omkull det svenska finansiella systemet (Sveriges Radio, 

2008/2009). Bankkrisen på 1990-talet är den kris som räknas till en av de värsta kriser som 

Sverige någonsin gått igenom. Krisen hade nästan omkull hela det svenska banksystemet. Det 

var bara början till de två kommande år där de svenska storbankerna hotades av sammanbrott 

och konkurs. Bankerna hade under bankkrisen på 1990-talet mycket investeringar i 

fastigheter och detta är en av de bidragande faktorerna till de extrema kreditförlusterna som 

bankerna fick under bankkrisen. (Sveriges radio, 2008) För att kunna se orsakerna till krisen 

måste vi gå tillbaka till 1980-talet då finanspolitiken gick från ett reglerat finanssystem till att 

de finansiella aktörerna fick friare tyglar. En avreglering som har omdiskuterats mycket 

gällande den bidragande faktorn är kreditavregleringen under 1985. Avregleringarna gav 
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bankerna möjlighet att nästan obegränsat utöka sina lånevolymer samtidigt som 

tillsynsmyndigheterna inte hade möjlighet att kontrollera bankerna fullt ut (Furusten, 2009).   

 

Om vi går några år framåt i tiden, till den senaste globala krisen, som benämns vara den 

värsta finanskrisen genom tiderna världen över (Sveriges Radio, 2009). Kraschen i den 

amerikanska storbanken Lehman Brothers fick förödande konsekvenser för hela världen 

(Sveriges Riksbank, 2011a) då den skapade panik och skräck på hela den internationella 

finansmarknaden (Sveriges Radio, 2009). Den globala krisens ursprung är av liknande 

karaktär såsom ursprunget för 1990-talets bankkris. Orsaken sägs vara de regeländringar och 

avregleringar som USA gjorde på 1990-talet och i början på 2000-talet (Krugman, 2009). 

Detta stärker det finansiella citatet  

 

”Det finansiella systemet är väldigt skört, rycker man lite i ena änden är det lätt att det 

händer något i den andra”  

     (Bergström, 2009, sid.1)  

 

Hagberg (2007) menar att en finanskris kan liknas vid fallande dominobrickor, som resulterar 

i att det finansiella systemet riskerar att kollapsa totalt. Subprime-lånen växte starkt i USA 

efter regeländringarna och avregleringarna (Svenska Bankföreningen, 2011) och när kunder 

ej kunde återbetala fanns det inga tillgångar att inhämta och efterföljden blev stora 

kreditförluster för bankerna i USA (Bergström, 2009) Kreditgivningen för storbankerna i 

Sverige består av mer än hälften av bankernas tillgångar vilket innebär att kreditprocessen är 

en betydande del av bankernas verksamhet (Sveriges Riksbank, 2010a). Kreditförluster är 

den vanligaste orsaken till svenska bankers finansiella problem och finanskriserna på 1990-

talet och 2000-talet har kommit som en kalldusch för de svenska bankerna då de fått 

betydande kreditförluster. (Sveriges Riksbank 2011a).  

 

Funered (1994) menar att med tanke på att de svenska bankerna är vinstdrivande företag leder 

det till en stark korrelation mellan risktagande och avkastning. För att kunna uppnå en hög 

avkastning till en låg risk måste bankerna lägga ner en hel del arbete på kreditriskreducering. 

Kreditrisken är den största risken för banker och för att minska den menar Mishkin (2007) att 

banken till exempel kan använda sig av säkerheter vid kreditgivning. Mishkin (2007) nämner 

även att det är viktigt för bankerna att bygga upp långsiktiga affärsrelationer med kunderna, 
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vilket stärker påståendet om att både kommunikation och förtroende är viktigt vid en 

kreditprocess. Sverige visar att de tagit lärdom av bankkrisen på 1990-talet då bankerna varit 

mindre riskbenägna efter denna. Det har lett till att landet har klarat sig bra jämfört med andra 

länder under den globala krisen 2007-2009. (Sveriges Riksbank 2011b) 

 

En åtgärd som görs i lagstiftningen, efter att den internationella Baselkommittén kommit 

fram till att det finns en hel del brister i det nuvarande systemet, är en reglering kallad Basel 

III. Den införs 2013 för att minska risken för en ny kris och för att bankerna ska klara av att 

bära eventuella kreditförluster. Dock har det visat sig att det inte enbart räcker med starkare 

regleringar för att motverka kriser, utan bankerna måste även vara stabila och effektiva vid 

sin kreditgivning. (Sveriges Riksbank, 2011a) Implementeringen av Basel III i Sverige är 

dock inte helt oproblematisk då den inte beräknas vara helt införd förrän år 2019. (Sveriges 

Riksbank, 2011a)  

 

“Crisis resolution is mainly about restoring confidence. Transparency is key".  

(Sveriges Riksbank, 2008a, sid. 23) 

 

Citatet berättar om de lärdomar som Sverige har fått efter de två finanskriserna. Med tanke på 

att banker utgör en stor del av den finansiella marknaden i Sverige är det mycket viktigt att 

undersöka hur förtroendet för bankerna påverkas. Återställs inte förtroendet och ökar inte 

tillsynsregleringarna är chanserna mycket låga till att komma ur en finanskris, samtidigt som 

tillsynsregleringarna och transparensen måste öka för att minska osäkerheten inom landet. 

(Sveriges Riksbank, 2008a) Ertzgaard (2004) menar att en grundförutsättning för ett gott 

förtroende inom bankerna är en god kommunikation, både inom banken och ut till kunderna. 

Efter de senaste årens globala kris krävs nytänkande i de svenska storbankerna för att uppnå 

en finansiell stabilitet i Sverige (Sveriges Riksbank, 2010b).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Finanskriser som lett till att de svenska storbankerna har hamnat i stora problem har blivit ett 

fenomen idag. Både bankkrisen på 1990-talet och den globala krisen på 2000-talet har nästan 

haft omkull finansmarknaden och det diskuteras redan om en ny finanskris (Sveriges Radio, 

2008/2009 & Wyman, 2011). Finanskriserna har på liknande sätt visat brister i våra lagar och 
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regleringar kring bankväsendet som medfört förändringar inom lagstiftningen (Sveriges 

Riksbank, 2011a). Även ändrade förhållande kring risker och marknadsförhållanden har 

uppdagats vid finanskriser. Då mer än hälften av bankernas verksamhet består av utlåning är 

det viktigt att bankerna uppdaterar och anpassar sin kreditpolicy till de förändringar som sker 

i omvärlden. För att alla inom banken ska bli uppdaterade om vilka förändringar som görs 

krävs en god kommunikation. Det krävs för att minska kreditförlusterna, som är den 

vanligaste orsaken till finansiella problem för bankerna. (Sigbladh & Wilow, 2008 & 

Sveriges Riksbank, 2001) Hagberg (2007) nämner att det även är svårt att både förutspå 

framtida kriser och se vilken effekt de får för de svenska bankerna. Med detta i åtanke blir det 

därför ännu viktigare för bankerna att ta fram uppdaterade och anpassade 

kreditgivningsdokument som både hanterar och förhindrar framtida kriser. Analyser efter 

bankkrisen på 1990-talet har visat att kreditförlusterna hade kunnat minskas om bankerna 

hade haft mer detaljfyllda kreditdokument (Körberg, 1999). Det är också är ett av skälen till 

att vi idag vill undersöka hur kreditdokumenten har utvecklas efter bankkrisen men också ta 

reda på om kreditprocessen har utvecklats efter den senaste globala krisen. Vilka förändringar 

har gjorts i kreditpolicyn efter en finanskris för att kreditriskreducera? Detta vill vi undersöka 

för att se om bankerna, efter att åtgärderna och anpassningar gjorts, är mer förberedda vid 

eventuella framtida finanskriser.  

 

De finanskriser vi har haft genom åren har lett till en minskad betalningsförmåga, 

kreditrisken har ökat, vilket har satt bankerna i en orolig situation med betydande 

kreditförluster. Vi anser att det är en oroväckande utveckling då bankerna har en stor 

betydelse för den finansiella stabiliteten. Vi vill därför undersöka hur välarbetade åtgärderna 

är och hur genomslagskraften har varit. Både bankkrisen mellan 1990-1993 och den globala 

krisen mellan 2007-2009 är av liknande slag till härkomsten. Dock anser vi att det inte har 

uppmärksammats tillräckligt hur förändringarna som gjordes i kreditprocessen vid bankkrisen 

stod sig under den globala krisen och det är därför något vi anser skulle vara intressant att 

uppmärksamma i vår uppsats.  

 

Det förekom förr inga diskussioner eller undersökningar kring risken angående uppkomsten 

av en finanskris, utan finansiella institutioner och ekonomer var vid 1980- och 1990-talet mer 

fokuserade på att analysera mer vanliga ekonomiska händelser (Bäckström, 1998). Det 

benämns också efter de lärdomar som dragits ur askan av bankkrisen på 1990-talet, att det är 
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förvånansvärt att knappt någon, inte ens erfarna ekonomer, ställde sig frågan: Vad händer om 

betalningsförmågan försämras? (Körberg, 1999) Vi vill därför se om det har ändrats och om 

det idag läggs mer tid på att analysera och förstå dessa extrema händelser samt dess risker. 

Samtidigt förekommer det mer ofta extrema förhållanden på den svenska finansiella 

marknaden och vi vill i uppsatsen se vilka anpassningar och åtgärder som gjorts inom det 

svenska bankväsendet för att klara av och motarbeta de extrema situationer som en finanskris 

ger.  Det har lagts mycket kraft på att se finanskrisers härkomst och dess orsaker, medan vi 

anser att det gjorts få empiriska undersökningar kring vad bankerna faktiskt har gjort för att 

undvika de betydande kreditförlusterna som en finanskris kan ge. Därmed kommer vårt 

bidrag vara att ge en empirisk studie kring bankernas förändrade kreditprocesser vid en 

finansiell kris.  

 

1.2.1  Problemformulering/Frågeställningar 

Uppsatsen strävar efter att få svar på nedanstående frågor  

 Vilka åtgärder har gjorts i kreditprocessen efter bankkrisen under 1990-talet och 

efter den senaste globala krisen i de fyra svenska storbankerna?  

 

 Hur stod sig åtgärderna som gjordes efter bankkrisen på 1990-talet under den 

senaste globala krisen? 

 

 Vad kan bankerna förbättra i kreditprocessen vid eventuella framtida finanskriser?  

 

 Har kreditriskbenägenheten förändrats och påverkat kreditriskreduceringen efter 

kriserna? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att se vilka åtgärder i kreditprocessen som gjorts efter 

finanskriserna i de fyra svenska storbankerna samt även se hur tidigare gjorda åtgärder stod 

sig under den senaste globala krisen. Vår ambition med uppsatsen är att de resultat vi får fram 

ska kunna användas av bankerna i kreditprocessen så att de påverkas mindre vid framtida 

eventuella kriser.  
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1.4 Målgrupp  
De svenska storbankerna är vår målgrupp då vi har som ambition att förbättra kreditprocessen 

för framtida eventuella finanskriser. Vi tror även att andra svenska och internationella banker 

kan vara intresserade av denna studie i och med att finanskriser drabbar hela den finansiella 

marknaden. Detta examensarbete anser vi också har en målgrupp inom Sveriges Riksbank, 

Finansinspektionen och Riksgälden då de får se hur bankerna följer deras åtgärder, i form av 

regler och ny lagstiftning, samt bankernas attityd till åtgärderna. Uppsatsen är även till för 

den allmänna publiken som har ett intresse i ämnet, vilket vi tror är många, då förtroendet för 

banker kan påverkas i och med finanskriser.  

 

1.5 Avgränsning 
I detta examensarbete har vi valt att fokusera på de fyra svenska storbankerna, Swedbank, 

Handelsbanken, Nordea och SEB. Dessa fyra banker utgör 75 procent av det svenska 

bankväsendet och ligger till grund för stabiliteten på den svenska bankmarknadsandelen 

(Sveriges Riksbank, 2011b).  Därför har vi valt att fördjupa oss i de svenska storbankerna då 

det främst är dessa som utgör ett hot mot den svenska finansiella stabiliteten 

(Finansinspektionen, 2010) En avgränsning har även gjorts inom själva kreditprocessen, vi 

väljer att endast fokusera på storbankernas företagskunder i en kreditprocess, då vi anser att 

detta är en väldigt komplex process inom bankerna. Vi anser att det är ett mycket aktuellt 

ämne, då banker har haft betydande kreditförluster under de senaste finanskriserna.  

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition  
Kapitel 2 behandlar uppsatsens metod och tillvägagångssätt. I denna del i uppsatsen 

presenterar vi valet av metodansats samt uppsatsens urval av finanskriser, banker och 

intervjurespondenter. Kapitlet innehåller även en orientering av bearbetning och tolkning av 

datainsamlingen för att sedan avsluta med metod- och källkritik samt generalisering.  

 

Kapitel 3 ger läsaren en inblick i bankkrisens och den globala krisens effekt på den 

finansiella marknaden och på de svenska storbankerna.  
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Kapitel 4 namnges som uppsatsens referensram. Kapitlet behandlar begreppen kreditprocess, 

kredit och kreditdokument. Referensramen presenterar även kreditprocessens problem med 

asymmetrisk information och kreditrisk. En behandling av teorierna kommunikation, 

förtroende och trovärdighet görs för att sedan avslutas med kreditprocessens regleringar.   

 

Kapitel 5 är uppsatsens empirikapitel. Här uppvisas en sammanfattning av det transkriberade 

intervjumaterialet från de svenska storbankerna med kompletterande uppgifter från 

årsredovisningar och riskhanteringsdokument. Avslutningsvis presenteras en 

sammanställning av det bearbetade materialet.  

 

Kapitel 6 presenteras som uppsatsens analys och det är här som empirin möter teorin. Vi drar 

kopplingar och för diskussioner kring de resultat vi fått fram med dragningar från studiens 

frågeställningar samt visar upp våra förbättringsförslag kring storbankernas kreditprocess.  

 

Kapitel 7 innehåller uppsatsens slutsatser och syftar till att svara på studiens frågeställningar. 

Fokuset och huvudpunkten ligger på de diskussioner och kopplingar som drogs i 

analyskapitlet för att sedan avsluta med förslag på vidare forskning kring ämnet.  
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2. Metod 

  

I denna del i uppsatsen presenterar vi det arbetssätt vi använt för att samla in empirin till 

uppsatsen. Kapitlet innehåller en detaljbeskrivning om valet av metod vid hantering av 

empirin för att kartlägga verkligheten, samt motivering för urvalet av finanskriser, banker, 

intervjurespondenter samt litteratur i uppsatsen. Kapitlet innehåller även en orientering av 

bearbetning och tolkning av datainsamling. Avslutningsvis presenteras en metod- och 

källkritik med en beskrivning av uppsatsens nivå av tillförlitlighet och giltighet för att sedan 

beröra uppsatsens generaliserig.  

 

2.1 Val av metod 
Ursprungligen betydde metod ”vägen till målet” och valet av en kvalitativ metod är vår väg 

till vårt mål, det vill säga att svara på uppsatsens frågeställning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Målet är att komma in innanför bankernas skal och se vad som kan förbättras kring deras 

kreditprocess för att de ska klara en finansiell kris bättre. Nedan kommer en motivering kring 

varför just en kvalitativ metod är den bästa vägen till vårt mål.  

 

Det viktigaste i valet av metod är enligt Holme & Krohn Solvang (1997) att hitta den metod 

som bäst kan svara på vår problemställning. Uppsatsen frågar efter bankernas åtgärder och 

vilken effekt de gav vid den senaste globala krisen. De frågeställningarna lämpar sig bäst vid 

en metod där tyngdpunkten vid insamlingen av empirin ligger på bankernas egna synvinklar 

och beskrivningar. Med tanke på detta förhåller sig en kvalitativ metod bäst då det är 

problemformuleringen som styr metodansatsen (Bryman & Bell, 2005). En kvalitativ metod 

har sin fördel att den går in på djupet och tar fram det unika hos varje intervjuperson. 

Problemformuleringen i uppsatsen kräver insamling av en empiri som ger oss den riktiga 

förståelsen kring åtgärderna i kreditprocessen för att vi skall kunna svara på uppsatsens 

frågeställningar. För att få tag i den empiri som uppsatsen kräver måste vi komma in i 

bankernas ansvarsledning kring kreditpolicys, det krävs för att få en förståelse om 

åtgärdernas påverkan. Det är just denna insyn som motiverar valet av en kvalitativ metod i 

uppsatsen. Ytterligare en styrka med en kvalitativ ansats, vilket är en viktig möjlighet i vår 

uppsats, är att metodansatsen är flexibel (Jacobsen, 2002). Det ger oss möjligheten att kunna 
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korrigera problemställningen efter den empiri vi får tillgång till, då ämnet kan uppfattas som 

känsligt hos bankerna. 

  

Light (2005) nämner att ”finns det fördelar så finns det alltid nackdelar” och det gäller 

naturligtvis också för en kvalitativ metodansats. Metoden är både resurs- och tidskrävande 

och med tanke på att uppsatsen skrivs under en begränsad tid leder det till att uppsatsen 

endast innehåller en avgränsad mängd intervjurespondenter. Med det i åtanke hade en 

kvantitativ metod gett oss en intressant synvinkel på problemet i uppsatsen, då den ger 

möjlighet till fler informatörer (Holme & Krohn Solvang, 1997). Dock kan en kvantitativ 

metod ge ett alltför ytligt svar på problemet och vi strävar efter ett stort uttömmande svar till 

frågeställningen, därmed kommer en kvalitativ metod att användas i uppsatsen (Jacobsen, 

2002).   

 

2.2 Uppsatsens tillvägagångssätt 

2.2.1 Insamling av empiri/data  

Kärnfrågorna kring förberedelserna av den kvalitativa metodansatsen är enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) vad, varför och hur. Dessa frågor kommer successivt att svaras på under 

detta kapitel. Kärnfrågan vad omfattar information och lärdomar, det vill säga att vi som 

intervjuare skaffar oss grundkunskaper kring uppsatsens ämnesområde. Frågan syftar alltså 

till att få fram vad det är vi skall sträva efter vid empiriinsamlingen för att få svar på 

uppsatsens frågeställningar. Nästa fråga tar oss till varför, där uppsatsens syfte tydligt 

förklaras med intervjumetoden. Sista frågan svarar på hur vi skall gå tillväga och tolka våra 

erhållna datainsamlingar.     

 

Som tidigare nämnts kommer studien att utgå från en kvalitativ ansats för att kunna komma 

innanför bankernas skal och på det sättet kunna nå vår ambition om att få svar på våra 

frågeställningar. Valet av metod för insamlingen av data är mycket viktigt för att få just den 

information vi strävar efter i uppsatsen.  

 

Empiriinsamlingen kommer att samlas in via primära och sekundära källor. Primär data 

innebär att vi går direkt på den primära uppgiftskällan som är specifikt anpassad för 

uppsatsens frågeställning (Jacobsen, 2002), vilket kommer ske i form av intervjuer. Valet av 
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intervjuer avseende den primära källan motiveras med en strävan efter ett grundligt svar och 

en djupare förståelse om kreditprocessens utveckling och dess kreditriskreducering. Även 

sekundär data kommer att användas, vilket innebär att informationen inte samlas in från den 

direkta källan utan istället från publicerad data i form av årsredovisningar, böcker, regelverk, 

artiklar och uttalanden. Den sekundära datainsamlingen används främst i uppsatsens 

referensram för att tydliggöra och ge läsarna en djupare förståelse kring kreditprocessen och 

dess regleringar. Dock kommer sekundära källor också presenteras i uppsatsens 

empirikapitel, i form av årsredovisningar och andra offentliga handlingar.  

 

2.2.2. Intervjuer 

Insamlingen av empirin kommer ske i form av intervjuer, både med enskilda personer och i 

form av gruppintervjuer. Intervjuer ger oss unik information från varje intervjuperson och 

bank. Samtidigt ger det oss en djupare förståelse i kreditprocessens förändringar och 

effekterna av dessa. Det krävs för att nå målet med uppsatsen, det vill säga få svar på 

frågeställningarna.  

 

Förberedelse och upplägg  

Vi har utgått från tankesättet ”det man frågar får man svar på” vilket stärker det faktum att ett 

gediget arbete lagts ned på förberedelserna och upplägget på intervjuerna för att få den empiri 

som krävs. De gedigna förberedelser som gjorts innan den faktiska intervjun har stor 

betydelse för att erhålla uttömmande svar till våra frågeställningar. Intervjuerna har skett i 

form av en halvstrukturerad intervjumetod. Intervjuer av halvstrukturerat slag innehåller en 

intervjuplan med endast förslag på frågor, med motiveringen att manualen ger oss möjlighet 

till förändring av frågornas utformning och ordningsföljd (Kvale, 1997). Det görs för att 

kunna följa upp respondentens svar på bästa sätt, samtidigt som formen ger fördelen att den 

inte lämnar någon som helst begränsning till respondentens svarsförklaringar (Jacobsen, 

2002). Strukturen ger oss också en uppfattning om respondentens syn på meningsfullheten i 

uppsatsens frågeställning vilket är viktigt då intervjupersonerna är mycket insatta i ämnet 

(Lantz, 1993). För att underlätta för oss ger strukturen förarbetade förslag på frågor, detta för 

att kunna styra intervjun till uppsatsens problemställningar, med möjligheten att kunna 

korrigera under den faktiska intervjun. Detta på grund av att kunskapen kring ämnet ökar hos 

oss under intervjuernas och uppsatsens gång, samtidigt som de ger möjligheten att ställa 

följdfrågor vid intressanta synvinklar kring åtgärderna som inte nämns i intervjuplanen.  
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”Ju bättre man förbereder en intervju, desto högre blir kvaliteten på den kunskap som 

produceras i intervjuinteraktionen, desto bättre blir förutsättningarna för den behandling 

som sker av det insamlade intervjumaterialet.”   

    (Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 115) 

 

Citatet ovan är något som vi arbetat efter vid förberedelserna för att höja kvaliteten på 

insamlingen av empirin, då kvaliteten på intervjuerna i uppsatsen är avgörande för kvaliteten 

på uppsatsen analys. Det förbereddes en intervjuguide som sedan skickades ut till 

respondenterna innan intervjutillfället. Intervjuplanen innehöll förslag till frågor samt annan 

relevant information för att på bästa sätt kunna förbereda respondenten. Guiden presenterar 

först en kort sammanfattning av uppsatsen samt information om att båda uppsatsförfattarna 

kommer att närvara under intervjutillfället. I guiden gavs även en beskrivning angående 

intervjuns syfte och upplägg, som intervjulängden på cirka 1 ½ timme samt att intervjun skall 

dokumenteras via inspelning och egna anteckningar. Kommande del i intervjuplanen omfattar 

den etiska delen, vilken väger tungt då uppsatsen omfattar känslig information. Den etiska 

delen presenterar möjligheten till anonymitet samt hur bankerna och även vilka andra som, 

kommer få ta del av resultatet av uppsatsen. Upplysning kommer även ges kring 

respondentens tillåtelse att kunna avstå frågor, då uppsatsens frågeställningar kan behandla 

känslig information. Guiden avslutas med att fråga om respondenten önskar tillägga något 

innan intervjun avslutas. Att avsluta intervjun på ett sådant vis ger möjligheten att ta upp 

sådant som respondenten funderat över, under och innan intervjutillfället (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuguidens information presenterades till viss del även under den 

faktiska intervjun för att tydligöra vår ambition med uppsatsen och intervjun. För att ta del av 

intervjuguiden, se uppsatsens bilaga 1. De formulerade frågorna som skickades ut till 

respondenterna, via intervjuguiden, bestod av totalt 37 frågor, med undantag för en intervju. 

En av respondenterna skulle endast svara kring bankkrisen på 1990-talet och därför 

anpassades intervjuguiden till att endast omfatta frågor avseende just den bankkrisen. 

Förberedelserna av frågorna gjordes utifrån den kunskap som eftersträvades, det vill säga för 

att få ett uttömmande svar om kreditprocessens påverkan vid finanskriser (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Utseendet på frågeformuläret är upplagt på det sättet att frågorna 

kategoriserades efter huvudrubriker för att vi lättare skulle kunna bearbeta informationen och 

samtidigt få en bra struktur på intervjun. Frågorna började med respondentens bakgrund för 
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att sedan gå in på kreditprocessens uppbyggnad och struktur. Frågorna går sedan mer in på 

djupet i ämnet, då vi anser att respondenten antagligen kommer känna sig mer bekväm i att 

svara på frågorna efter att ha fått sätta sig in mer i ämnet och vant sig vid den annorlunda 

intervjusituationen. Frågeformuläret kategoriserades sedan med ett antal kreditriskfrågor för 

att sedan gå över till de åtgärder som gjorts inom banken. Avslutningsvis fanns förslag på 

övriga frågor samt en öppen tilläggsfråga.  

 

För att kvaliteten på intervjuerna också skulle uppnå en hög nivå, då vi inte hade så stor 

erfarenhet av att genomföra intervjuer på den nivå som önskas, gjordes provintervjuer med 

anhöriga med bankerfarenhet. Det gjordes för att få övning på intervjugenomförandet samt 

för feedback på frågornas utformning och ordningsföljd. (Lantz, 1993) Bankerfarenheten hos 

övningspersonerna anser vi är en stor styrka då dessa har en inblick i åtgärderna och kan ge 

oss en noggrann inspektion av innehållet samt feedback kring frågornas omfattning och djup. 

Ytterligare skäl till att öva på intervjugenomförandet är att experter på området 

kreditprocesser, med en intervjuvana, kan förbereda vissa samtalsspår.  För att hantera detta, 

så att uppsatsens syfte uppnås, krävs skicklighet att kunna undvika detta vilket motiverar 

övning av intervjugenomförandet. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

 

Valet av intervju ställer också frågan angående antal intervjuer, vilket påverkas av uppsatsens 

frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Uppsatsen kräver en djup inblick i 

storbankernas kreditprocessutveckling de senaste 20 åren, samt deras förändring i 

kreditriskbenägenheten. Det ställer höga krav på empirin och därmed kommer antalet 

intervjuer ske tills det uppstår en mättnad av empiriinformation, dock påverkas även 

mängden av intervjuer av uppsatsens tidsbegränsning. Målet med uppsatsen är att komma 

bankerna innanför skalet kring kreditprocessernas förändringar efter finanskriser och detta 

mål kan omfattas av känslig information. Vi anser utifrån detta att det även är viktigt att 

bygga upp ett förtroende mellan oss och respondenterna.  

 

Genomförandet av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonens kontor eller i ett enskilt konferensrum på 

arbetsplatsen, då det är mycket vanligt med kontorslandskap idag, vilket kan störa 

koncentrationen. Fördelen med att göra intervjuerna på intervjupersonens arbetsplats är bland 

annat att det är en vanlig och bekväm plats för intervjupersonen, då det visat sig i forskning 
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att innehållet i intervjun kan påverkas av miljön, den såkallade kontexteffekten. (Jacobsen, 

2002). Det är även positivt att befinna sig på arbetsplatsen då tillgången till övrigt material 

som kan behövas, såsom skriftlig dokumentation på åtgärdsprogrammen hos bankerna, finns 

tillgängligt.  

 

Inspelningsapparat användes vid alla intervjuer vilket också meddelas respondenterna via 

intervjuguiden. Skälet till att spela in intervjuerna är att en intervju tar lång tid att genomföra, 

samtidigt som många olika intressanta synvinklar säkerligen skulle dyka upp, vilket då kan 

leda till att information glöms bort. Det är även viktigt att fokusera mer på följdfrågor vilket 

ger oss ännu djupare förståelse för åtgärderna som gjorts. Ytterligare skäl till att spela in 

samtal är att kunna ställa ej föreskrivna följdfrågor för att få mer kunskap, vilket då kan 

räddas upp genom inspelning av intervjun. Nackdelen med bandspelaren är att vissa 

intervjupersoner kan bli nervösa och obekväma vilket påverkar svaren negativt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det har tagits i beaktande vid tolkning av resultatet av intervjun, ifall 

samtalet blev stelt på grund av bandspelaren. Trots bandspelare antecknades det en del under 

intervjun, det gjordes för att skriva ner egna tankar och tolkningar samt även reaktioner på 

intervjupersonen, på det sättet kunde vi lättare skapa oss en helhetsbild samt en ökad 

förståelse. En intervju kan ge överraskande perspektiv, funderingar och reaktioner vilket inte 

får glömmas bort, även det är en anledning till varför anteckningar gjordes. Som tidigare 

nämndes var vi båda närvarande under intervjun, detta för att fånga upp så mycket som 

möjligt av information, intryck och liknande. För intervjuaren är det oftast positivt att vara 

två, speciellt vid intervju med en person som företräder en verksamhet, de närvarande kan då 

komplettera varandra på flera olika sätt. Dock måste man vara noga med att den som blir 

intervjuad inte känner sig i underläge, då det endast var en respondent under två av 

intervjuerna. Kvale (1997) talar om att det är de första minuterna under en intervju som är de 

viktiga. Med det i åtanke var vi noga med att alltid berätta lite kort om syftet med intervjun, 

informera om bandinspelningen samt även fråga om respondenten undrade över något innan 

intervjun började. För att klara av att bearbeta allt material från intervjuerna sattes en tidsram 

på 1 ½ timme per intervju. Intervjun avslutades, som tidigare nämnde, med ”Vi har nu inga 

fler frågor, känner du att du vill tillägga något?”.  
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2.2.3 Sekundära källor  

Förberedelser och planering har även gjorts för att få tillgång till relevanta publikationer vad 

det gäller storbankerna och dess kreditgivning. I och med att uppsatsen omfattar en tidsperiod 

på mer än 20 år tillbaka, har förfrågningar om årsredovisningar och annat passande tryckt 

material skickats till storbankerna, om inte dessa har funnits tillgängliga elektroniskt. Innan 

de sekundära empirikällorna presenterades i uppsatsen bearbetades och granskades materialet 

utifrån ett objektivt perspektiv. Det är viktigt att bearbeta och kontrollera material så att 

insamlingen av empirin uppnår en hög kvalitet, då det är avgörande för att uppnå en hög 

kvalitet på analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

2.3 Urval 
Urvalen som har gjorts i uppsatsen är styrda efter problemställningarna. Med det i åtanke 

måste rätt banker och rätt personer väljas för att kunna nå målet med uppsatsen. Ett första 

urval som gjordes var att endast fokusera på företagskundernas kreditprocessers utveckling 

efter en finanskris. I och med urvalet gällande kreditprocessens utveckling efter en finanskris 

kommer vi komma in djupare på ett område som idag är mycket aktuell. Vi anser att 

bankerna är väldigt intresserade av just denna information om sig själva, men även av 

informationen om de andra storbankerna.  

 

2.3.1 Val av finanskriser 

Bankkrisen på 1990-talet är den kris som räknas till en av de värsta kriser som Sverige 

någonsin gått igenom. Krisen som nästan hade omkull hela det svenska banksystemet. 

(Sveriges Radio, 2008) Den globala krisen mellan åren 2007-2009, benämns vara den värsta 

krisen genom tiderna (Sveriges Radio, 2009). Det är de främsta skälen till att uppsatsen 

endast omfattar bankkrisen på 1990-talet och den globala krisen mellan 2007-2009. 

Ytterligare argument för valet av finanskriser är att information finns tillgänglig samt att det 

finns anhängare med kunskap och påverkan om effekterna och åtgärderna vid dessa 

finanskriser.  
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2.3.2 Val av banker 

För att få svar på våra frågeställningar måste vi komma in under de svenska bankernas skal 

och granska kreditprocessens utveckling och om kreditriskbenägenheten har förändrats de 

senaste 20 åren i bankerna. De svenska storbankerna innehar en marknadsandel på tre 

fjärdedelar av det svenska bankväsendet och även en stor del av hela svenska 

finansmarknaden, se bild nedan, vilket ligger till grund för vårt första urval att just fokusera 

på dessa fyra storbanker. De fyra storbankerna i Sverige är Nordea,  

 

 

 

 

 

 

 

Swedbank, Handelsbanken och SEB, vilka alla klassificeras som universalbanker då de har 

en stor andel av den finansiella marknaden i Sverige (Svenska bankföreningen, 2010b).  

      

2.3.3  Val av intervjuperson 

Vi vill komma åt förändringarna som skett i bankernas kreditprocess och samtidigt ta reda på 

hur åtgärderna stod sig under den globala krisen. Därmed spelar intervjurespondenterna en 

betydande roll i vår studie. Därför har respondenter valts ut utifrån den information som vi 

anser att de kan tillhandahålla oss. Intervju med personer som sitter med denna typ av 

information benämner Kvale & Brinkmann (2009) som intervju med eliter. Respondenten ska 

inneha information kring kreditprocessens utveckling samt även ha kunskap om förändringar 

angående kreditriskreducering. Dessa krav har tagit oss till urvalet att intervjua kreditchefer 

på olika nivåer, högt uppsatta personer i bankernas kreditkommittéer i de fyra storbankerna 

samt även experter på kreditrisk och lagstiftning, då dessa personer har information och 

påverkan inom banken i stort. Valet av intervjurespondenter föll även på att intervjua före 

detta anställda inom banken, i det fall den valde respondenten inte hade information eller 

erfarenheter från bankkrisen på 1990-talet. Anledningen till att intervjua före detta anställda 

på bankerna var för att få all den information som uppsatsen strävar efter, med tanke på att 

bankkrisen pågick på 1990-talet. Det har gått 20 år mellan kriserna och med den 

arbetsintensiva marknad som råder idag är det orimligt att tro att alla kreditchefer och 

Källa: Svenska bankföreningen, 2010a 
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handläggare har haft samma position i dessa 20 år, respondenterna kanske därför inte heller 

ha fullständig information om vad som hände under bankkrisen på 1990-talet. Tabellen nedan 

visar respondenterna som har valts ut för att få ett uttömmande svar på studiens 

frågeställning, samtidigt som de kan ge oss en fördjupande helhetsbild över finanskrisens 

åtgärder inom bankväsandet i Sverige. Vid för många intervjuer är risken stor att 

informationen blir för svårhanterlig, samtidigt som det även är lätt att vissa detaljer missas, 

det är därför mer betydelsefullt att ha färre bra intervjuer än många som är sämre utförda 

(Trost, 2010). Två av intervjuerna bestod av grupprespondenter. Detta för att på bästa sätt 

kunna få uttömmande svar kring uppsatsens alla fyra frågeställningar. Kreditprocessen är 

komplex och med en närvaro av respondenter med olika experterfarenhet kring kreditprocess 

och kreditrisk ökar vår möjlighet till att uppnå ambitionen.  

 

Namn       Bank Titel  
Anders Cavalli-Björkman            SEB Senior Credit Officer, Group Credits 

Åke Lind            SEB Head of Credits Tyskland  

Elisabeth Fredriksson                  SEB Group Credits  

Stefan Blom          Nordea                         Koncernkreditkommittén  

Olle Lindstrand    Handelsbanken Chef Centrala Kreditavdelningen 

Ulrika Stolt Kirkegaard    Handelsbanken Regionbanken Stockholm 

Maria Hedin    Handelsbanken CERC, central kreditriskkontroll  

Lars Lundquist     Swedbank Koncernkreditchef 

Göran Hedman    F.d. Föreningsbanken Kreditchef 1990-tal 

    

2.3.4 Litteratur och andra sekundära källor 

För att kunna samla in den empiri som skall kunna svara på våra frågeställningar krävs en 

betydande förståelse kring uppsatsämnet. Litteraturen i uppsatsen hjälper oss att svara på en 

av Kvale & Brinkmanns (2009) kärnfrågor kring vad. Innebörden av vad, är att vi skaffar oss 

en förkunskap kring uppsatsens syfte vilket betyder att litteraturen i uppsatsen är styrd efter 

våra frågeställningar. Litteraturen är främst tagen utifrån regelverk och rekommendationer 

samt från analyser och tolkningar av finanskriserna. Litteraturen omfattas även av 

myndigheters publikationer och anföranden kring bankväsendet och finanskriser. 

Empirikapitlet innehåller till viss del offentliga handlingar från de svenska storbankerna, 
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såsom årsredovisningar, riskhanteringsdokument och bokslutsmeddelande. Dessa handlingar 

har granskats för att kunna se vilka förbättringar som kan göras vid kommande finansiella 

kriser.   

 

Valet av teorilitteratur är främst styrd efter det empiriska underlaget och därmed också efter 

våra frågeställningar. Det empiriska underlaget har först samlats in för att vi sedan skulle 

kunna göra passande teorival. Detta för att empirin skulle kunna möta teorin i uppsatsens 

analyskapitel.  

 

2.4 Bearbetning och tolkning av insamlad empiri 
Intervjuerna spelades in, vilka sedan översattes till ett skriftligt format, såkallad 

transkribering (Kvale & Brinkmann, 2009). Skälet till det är för att vi på bästa sätt ska kunna 

tolka materialet som sedan fungerar som underlag för uppsatsens empirikapitel och analys. Vi 

valde att skriva ut hela intervjuerna i detalj för få en fördjupad och grundlig beskrivning av 

det insamlande datamaterialet.  Det är en mycket tidsomfattande uppgift och framkallade en 

stor mängd intervjumaterial, men ger uppsatsen en hög kvalitet, vilket är vår ambition. 

Dokumenten fylldes även ut med de anteckningar som gjordes under intervjun. För att 

underlätta vårt arbete kategoriserades empiriinsamlingens transkriberingsmaterial. På det 

sättet skapades en djup överblick från varje unik intervju, det underlättade även arbetet med 

att reducera information som ej är hänförlig till uppsatsens syfte. Detta redovisas sedan i 

uppsatsens empirikapitel och denna del skickas sedan ut till respondenterna i respektive bank 

innan uppsatsen offentliggörs. Respondenten har då en möjlighet att läsa igenom och ge sina 

synpunkter på eventuella tolkningsfel, samt även välja om vissa delar ska vara anonyma i 

uppsatsens empiri. Det är viktigt då vi vill värna om konfidentialiteten. En nackdel med det är 

att empirin till viss del justeras efter bankerna och inte efter oss, men då uppsatsen omfattar 

ett känsligt område krävs det att presentationen från bankerna är korrekt. Sista steget i 

behandlingen, efter att ha systematiserat empirin, är tolkningen av datainsamlingen 

(Jacobsen, 2002). Här är utmaningen att hitta samband och tolka de intressanta synvinklar 

och perspektiv som intervjupersonen har gett oss tillgång till. Detta steg kommer att 

presenteras i analyskapitlet tillsammans med kopplingar till uppsatsens referensram med 

starka dragningar till studiens frågeställning.  
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2.5 Uppsatsens metodkritik 
Uppsatsen reliabilitet och validitet innehar en stor betydelse för uppsatsens kvalitet och det är 

därmed viktigt att dessa begrepp återspeglas i hela uppsatsen. Vi kommer nedan presentera 

dessa begrepp med koppling till uppsatsens syfte och avslutningsvis även beskriva vår 

hantering av de använda källorna i studien.  

 

2.5.1 Reliabilitet - Tillförlitlighet 

Vår strävan är att hålla en hög nivå på tillförlitligheten i alla de tillvägagångssätt som använts 

i uppsatsen, detta för att kunna visa att vår insamlade data är relevant för vårt problem. 

Forskare menar att reliabiliteten betyder att ett resultat vid en mätning kommer att resultera i 

samma sak vid en senare mätning. Vid en kvalitativ intervju betyder det alltså att människan 

som intervjuas är konstant i sina uppfattningar. (Trost, 2010) Åtgärder för att bibehålla en 

god nivå på reliabiliteten i uppsatsen är att ge läsaren information om de tillvägagångssätt 

som använts vid insamling av data för de resultat som vi fått fram. Ytterligare åtgärder som 

gjordes för att hålla denna klass är att vi bland annat under intervjuerna försökt hålla en god 

nivå på antalet ledande frågor. Vid en kvalitativ ansats menar Kvale och Brinkmann (2009) 

att ledande frågor till viss del kan öka en uppsats reliabilitet. Förklaringen till det är att 

ledande frågor kan pröva tillförlitligheten i respondentens svar och bekräfta intervjuarens 

tolkningar. För att höja reliabiliteten i uppsatsen gjordes även ett antal förberedelser och 

planeringar. Förberedelserna av våra intervjuer gick till på det sättet att det gjordes 

provintervjuer, vilket enligt Lantz (1993) ökar tillförlitligheten då bland annat innehåll och 

upplägg testas. En god tillförlitlighet har även skapats genom att rapportera till 

intervjupersonerna angående sammanställningen av intervjuerna för att undvika 

misstolkningar kring deras beskrivningar. Ytterligare faktorer som stärker vår reliabilitet är 

att vid transkriberingen överfördes allt inspelat material för att få en fördjupad helhet samt för 

att motverka feltolkningar.  

 

Uppsatsen fokuserar på ett ämne som innehåller känslig information och anonymitet är inte 

ovanligt, vilket kan sänka uppsatsens tillförlitlighet då läsaren ej får tillgång till all 

upplysning. Justeringar har också gjorts i empirisammanställningen av bankerna, vilket också 

kan sänka uppsatsens tillförlitlighet Vi har under hela uppsatsskrivandet varit väldigt noga 

med att vara objektiva som författare och inte låtit egna erfarenheter och ståndpunkter 

gällande de fyra storbankerna påverka uppsatsen. Det gäller även under intervjuerna, då våra 
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egna åsikter annars skulle kunnat påverka respondentens svar. (Trost, 2010) Genom dessa 

åtgärder anser vi att uppsatsen håller en representativ nivå på tillförlitligheten.  

 

2.5.2 Validitet - Giltighet 

När det handlar om validitet är det viktigt att det som undersöks är just det som ska mätas. 

Det är därför viktigt att under en intervju veta vad respondenten egentligen menar och hur de 

uppfattar frågorna. (Trost, 2010) Nivån på validiteten påverkas av alla uppsatsens faser och vi 

anser bland annat att en viktig faktor till hög validitet i en uppsats är en stark 

sammankoppling i analyskapitlet av uppsatsens empiri och frågeställning. Detta behöver 

sedan knytas samman till den teoretiska referensramen i uppsatsen. Därmed har vi också lagt 

en stor tyngd på att sammankoppla dessa delar i analysen för att ge vår målgrupp en uppsats 

med hög giltighet. Intervjuerna kan innehålla feltolkningar och tidsperioden på 20 år kan vara 

till nackdel, då alla respondenter inte var aktiva inom banken under hela denna tid. Det kan 

finnas chans till att intervjupersonerna i uppsatsen har manipulerat och justerat svaren på 

grund av känslig information, vilket sänker uppsatsen giltighet. Denna chans till 

manipulerade svar har vi haft i åtanke och vi har försökt ställa följdfrågor då vi misstänker ett 

”förfinat” svar. För att motverka dessa negativa faktorer på intervjuvaliditeten har gedigna 

förberedelser gjorts inför intervjuerna för att hålla en god kvalitet på intervjuerna. Det har 

även ställts följdfrågor just för att motverka feltolkningar och manipulerade svar. Dessutom 

har mycket tid lagts ner på intervjudesign och struktur för att få en god överensstämmelse 

mellan intervju och uppsatsen syfte och frågeställningar. Vi är medvetna om att trots 

åtgärderna för att undvika låg validitet kan det finnas feltolkningar och utelämnad 

information från respondenterna men vi anser att uppsatsen uppnår en god nivå på validiteten.   

 

2.5.3 Källkritik 

Uppsatsens grund är uppbyggd på teoretisk litteratur, artiklar, lagstiftning och uttalanden 

kring de svenska storbankerna med inriktning på kreditgivning och finanskrisernas påverkan. 

Källorna är främst tagna från ett svenskt perspektiv då bankväsendet främst omges av 

nationella regler och normer, dock finns internationell litteratur om kreditgivning och 

finanskriser då det teoretiska området kring ämnet inte är så stort i Sverige. Uppsatsens 

sekundära källor, det vill säga källor där vi ej går direkt på ursprungskällan, kan medföra 

vinklingar och personliga tolkningar. I största mån har vi försökt att använda oss av den 

ursprungliga uppgiftskällan vid sekundära källor, dock har det inte helt kunnat undvikas. 
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Både äldre källor som moderna källor har använts, då uppsatsens syfte omfattar en tidsperiod 

på 20 år kring det svenska bankväsendet. Vissa figurer och diagram i uppsatsen som är tagna 

under 1990-talet uppehåller tyvärr inte den kvalitet som dagens figurer och diagram. Vi 

beklagar detta men anser de frambringar en tydligare förståelse kring bankkrisen för läsaren 

och de får därmed en plats i uppsatsen. Det är i och med uppsatsens syfte som den äldre 

litteraturen i uppsatsen anses vara användbar och relevant för att kunna svara på våra 

frågeställningar.     

 

2.6 Generalisering 
Det finns många studier och forskning som visar på att en kvalitativ ansats ej är lämplig att 

generalisera. Bland annat Kvale & Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ ansats med 

intervjuer ger ett alltför avgränsat antal personer för att kunna generalisera resultaten. 

Däremot finns det ett antal forskare som motsätter sig detta och anser att vår typ av uppsats, 

en kvalitativ studie med fyra stycken storbanker, kan generaliseras med benämningen 

analytisk generalisering. Med detta menar Yin (2003) att vår metodansats kan generaliseras 

utifrån perspektivet att utvidga och bygga en befintlig teori. Det är just det perspektivet vi har 

utgått ifrån då vi har jämfört och analyserat uppsatsens empiriska material med den teoretiska 

referensramen. På så sätt har vi kunnat utöka kunskapen kring bankernas kreditprocesser vid 

finansiella kriser. Uppsatsen omfattar 75 procent av det svenska bankväsendet vilket vi anser 

även stärker argumentationen till att kunna generalisera. Därmed anser vi att en analytisk 

generalisering går att göra trots uppsatsens kvalitativa ansats.  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Tidningsurklipp från bankkrisen  

Källa: Handelsbankens hemsida 

 

3. Finanskriser 
 

I detta kapitel gör vi en djupare beskrivning av de två finanskriser som drabbat Sverige de 

senaste 20 åren. Kapitlet börjar med en kort inledning för att sedan fördjupa sig i bankkrisen 

mellan 1990-1994 samt den globala krisen mellan 2007-2009.    

 

3.1 Inledning  
Sverige har drabbats av två allvariga finansiella kriser på en relativt kort period, 20 år, och i 

det finansiella systemet befinner sig bankerna som en av de största aktörerna. Därför kommer 

här en beskrivning av finanskrisernas påverkan på de svenska storbankerna. 

 

3.2 1990-talets bankkris 
Bankkrisen mellan år 1990-1994 är den kris som räknas 

till en av de värsta kriser som Sverige någonsin gått 

igenom. Det var en dramatisk utveckling på den svenska 

kreditmarknaden under början av 1990-talet och krisen 

hade nästan omkull hela det svenska banksystemet. 

(Berglöf et al. 1995 & Sveriges Radio, 2008) Enligt förre 

riksbankschefen Bäckström (1998) är det viktigt att skilja 

mellan vad som orsakade bankkrisen och vad som utlöste 

den.  

 

Innan vi går in på djupet av bankkrisen vill vi att ni som läsare har detta citat i tanken. Det är 

en god sammanfattning av orsakerna och utlösningen av en finansiell kris.  
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”Det är viktigt att inse att finanskriser är ingenting som i första hand kommer fram av 

administrativa misstag, utan det är det ekonomisk-politiska omständigheterna som gör att det 

uppträder”  

(Körberg, 1999, sid. 290) 

 

Under 1980-talet blev aktörerna på den finansiella marknaden mer fria då finanspolitiken 

gick från ett mer reglerat system, det var början till bankkrisen på 1990-talet (Furusten, 

2009). Körberg (1999) talar om att den ekonomiska politiken under 1980-talet hade varit 

starkt ifrågasatt då det under ett flertal år varit mer lönsamt att låna pengar än att arbeta och 

spara på grund av olika regleringar. En avreglering som har omdiskuteras angående den 

bidragande faktorn till bankernas obestånd under 1990-talskrisen är kreditavregleringen 

under 1985 (Furusten, 2009). Regleringen gav bankerna möjlighet att nästan obegränsat 

utöka sina lånevolymer, vilket Furusten (2009) & Körberg (1999) benämner som en så kallad 

uppdämd kreditefterfrågan. Den obegränsade kreditgivningen skapade i sin tur enorma 

ökningar i tillgångsvärde, såsom ökade värden på fastigheter (Bäckström, 1998). Som 

nationalekonomiska modeller säger leder en ökad efterfrågan till ökat pris på tillgången, 

vilket också skedde i Sverige efter denna avreglering. När priserna på tillgångssidan ökar så 

kommer bankerna som befinner sig på utbudssidan vilja öka krediterna då kredittagarna har 

fått mer värdefulla tillgångar. Samtidigt skapar en högkonjunktur bättre utsikter för framtida 

inkomster, vilket ger en hög återbetalningsförmåga. Risken finns i samspelet mellan utbud 

och efterfrågan i högkonjunkturen, båda sidor har orealistiska förväntningar om framtiden 

(Bäckström, 1998). Högkonjunkturen har även sitt slut, som allting annat och leder till prisras 

på tillgångarna, vilket i sin tur leder till att kreditgivarna står med stora kreditförluster, 

samtidigt som förtroendet för bankerna är i botten. 

 

Högkonjunkturen vände 1990 och bankkrisen var ett faktum. Tillgångsvärden sjönk drastiskt 

vilket påverkade företagens balansräkningar negativt och under 1992 konstaterades det hittills 

högsta antalet företagskonkurser i Sverige. Konkurserna gav bankerna extrema utmaningar 

för att kunna överleva på grund av betydande kreditförluster. Det har också diskuterats 

mycket kring bankernas moraliska ansvar till företagskonkursen då kraven på ökade värden 

på tillgångar krävdes (Furusten, 2009). Tabellen nedan visar expansionen av krediter till 

allmänheten efter avregleringen (Bäckström, 1998).  
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Utlösande faktorer till bankkrisen har det också omdiskuteras mycket kring. Både Bäckström 

(1998) och Körberg (1999) lägger stor tyngd på skattereformens påverkan. Reformen bidrog 

till att tillgångsvärdet sjönk då det blev dyrare att låna, vilket nämns som en utlösande faktor 

till bankkrisen. Sverige började förstå vart vi var på väg när finansbolaget Nyckeln inte 

längre kunde fullfölja sina åtaganden, det var i september 1990 (Furusten, 2009). Nyckelns 

kunder var främst fastighetsbolag som under bankkrisen drabbades hårt av fallande priser 

(Sveriges Radio, 2008). Bäckström (1998) talar om att det var starten till bankernas obestånd 

som ledde till ett lågt förtroende hos svenska allmänheten. Han menar att det krävdes att den 

svenska regeringen tog fram en krisnämnd, bankstödsnämnden, som gav bankerna möjlighet 

till statligt stöd för de betungande kreditförlusterna. Avregleringarna var dock nödvändiga att 

göra för att lösa de strukturella problem som Sveriges ekonomi hade haft under en lång 

period. Däremot så kom avregleringarna i helt fel ordning vilket anses vara den primära 

orsaken till bankkrisen på 1990-talet (Körberg, 1999).   

 

”Hade Sverige haft ett hållfast regelverk, så skulle inte krisen blivit så bedrövlig och djup 

som den blev”  

(Körberg, 1999,sid. 295)  

 

Myndigheter såsom bankinspektionen som kontrollerade bankernas kreditgivning under 

1980- och 1990-talet har kritiserats hårt efter krisen. Körberg (1999) säger även att det 

förekom diskussioner kring varför de inte reagerade när Sverige hade en kreditexpansion på 

25 procent, när Sverige endast växte två procent ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Förklaringen till det sägs vara att tillsynsmyndigheterna inte hade möjligheten att kontrollera 

bankerna fullt ut, då det till exempel endast fanns tillgång till en PC. Men det berodde även 

Källa: Bäckström, 1998 
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på att de ekonomiska och tekniska kunskaperna inte var tillräckliga inom myndigheterna för 

att klara av denna extrema ekonomiska situation (Furusten, 2009 & Körberg, 1999). 

Bäckström (1998) menar att ekonomer inte analyserade extrema händelser, utan var mer 

fokuserade på att förstå mer normala ekonomiska situationer och ingen hade den kunskap 

som behövdes. I december 1992 kom en enorm åtgärd för hela det svenska banksystemet, 

bankgarantin. Skälet vara att stoppa det dramatiska krisförloppet och garantera att 

fordringsägarna i bankerna inte skulle drabbas av någon förlust. Det var i detta skede som den 

nya nämnden uppkom, bankstödsnämnden. Bäckström (1998) nämner att det var åtgärderna 

som bidrog till att bankkrisen på 1990-talet inte hade omkull hela den finansiella marknaden, 

utan krisen gav endast stora utmaningar för bankerna.  

 

Nyttan av den aska som bankkrisen lämnat är de lärdomar som givits menar Bäckström 

(1998). Han säger även att lärdomar dragits kring hur viktig en stabil och god ekonomisk 

politik är, samt att tillsynsmyndigheterna måste vara förberedda på vilka impulser 

avregleringar kan bidra till. Krishantering fick sin stora effekt efter denna kris, vikten av att 

kunna hantera förändrade risker, samt att upprätthålla bankernas förtroende.  

 

3.3 Globala krisen 2007-2009 
Krisen mellan 2007-2009 benämns som den värsta globala finanskrisen genom tiderna 

(Sveriges Radio, 2009). Lindbeck (2010) menar att en finanskris inte är från yttre rymden, 

utan finanskriserna har sina liknande mönster. Det gällde även denna globala kris då 

ursprunget, såsom ursprunget av bankkrisen på 1990-talet, sägs vara regeländringar och 

avregleringar. Olikheten här var dock att avregleringarna och regeländringarna som anses 

vara orsaken inte skedde i Sverige utan i USA under början av 2000-talet. (Krugman, 2009) 

Utlösningen för krisen var när bostadsmarknaden i USA, men även i länder som 

Storbritannien, Spanien och Irland, mer än fördubblades på kort tid och sedan föll till botten 

(Lybeck, 2009). USA:s bostadsmarknad har i princip haft en stabil uppåtlutande kurva sedan 

1930-talet men efter 1993 till 2007 steg priserna med de dubbla och som redan är känt sprack 

fastighetsbubblan. Efter regeländringar och avregleringar i början på 2000-talet i USA ökade 

de så kallade subprime-lånen (Bergström, 2009). Ökningen var så stark att subprime-

lånevolymen fördubblades mellan 1996-2006. De ovannämnda lånen ges vanligtvis till 

kredittagare med sämre kreditvärdighet än normalfallet. Bankernas kreditgivning av subprime 
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i USA kan benämnas som en summarisk kreditprocess, där bankerna feltolkade eller 

oprövade återbetalningsförmågan hos kredittagarna. Händelseförloppet blev sedan att 

återbetalningsförmågan blev svag hos kredittagarna då räntan i USA började stiga redan 

under 2005 (Sveriges Riksbank, 2008b & Svenska bankföreningen, 2011). Samtidigt som 

räntekostnaderna steg var det stora nedgångar i bostadspriserna vilket gjorde att 

kredittagarnas återbetalningsförmåga blev ännu lägre och i vissa fall var situationen så att 

lånet blev större än värdet på fastigheten (Sveriges Riksbank, 2008b & Lybeck, 2009). 

Bergström (2009) menar att genom dessa oprövade och feltolkade processer av 

kreditvärdigheten och kreditrisken fanns det knappt några tillgångar att inhämta vilket ger en 

efterföljning på gigantiska kreditförluster för bankerna i USA.  

 

Beskrivningen ovan tar dock inte med hela effekten av de ökade subprime-lånen och 

kredittagarnas försämrade återbetalningsförmåga. Idag är världens finansaktörer mer 

sammankopplade till varandra och även Sverige har starka kopplingar till den amerikanska 

finansiella marknaden (Sveriges Riksbank, 2008a & Svenska Bankföreningen, 2011). Det har 

även skett en betydande stegring i kreditgivning mellan finansiella institutioner världen över. 

Ökningen har lett till att finansiella störningar sprids lika starkt och snabbt som en 

världsepidemi. (Lindbeck, 2010) Bergström (2009) skriver att de riskfyllda subprime-lånen 

paketerades tillsammans med mindre riskfyllda lån som sedan såldes vidare till andra 

finansiella aktörer på marknaden. I och med sammankopplingen spred sig kedjan av 

subprime-lån världen över och när återbetalningsförmågan försämrades hos kredittagarna i 

USA, var hela den internationella finansmarknaden drabbad. Utvecklingen ledde till att de 

svenska storbankerna påverkades starkt av den försämrade återbetalningsförmågan i USA, 

trots att de inte var direkta kreditgivare till de riskfyllda subprime-lånen (Svenska 

Bankföreningen, 2011). Paketeringen kallas enligt Sveriges Riksbank (2008b) för 

”ingenjörkonst” vilket ledde till att det var näst intill omöjligt att se vilka banker som hade 

potentiella kreditförluster (Sveriges Riksbank, 2008b & Lybeck, 2009). Denna osäkerhet och 

misstänksamhet mynnade ut i likviditetsbrist då förtroendet mellan bankerna var mycket lågt 

menar Lybeck (2009). Även för allmänheten är det nästan omöjligt att skilja en ”bra” bank 

mot en dåligt skött bank, då det finns mer eller mindre informationsasymmetri på den 

finansiella marknaden. Om informationsasymmetrin växer så sjunker förtroendet för banken 

och man vågar sig inte in på den finansiella marknaden. Det hände just under den globala 

krisen, informationsasymmetrin blev allt för stor. (Finansinspektionen, 2010)  
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Vetskapen om att vi befann oss i en finanskris mellan 2007-2009 var bland annat kraschen i 

den amerikanska storbanken Lehman Brothers, vilket fick förödande konsekvenser för hela 

världen då den skapade panik och skräck på hela den internationella finansmarknaden 

(Sveriges Riksbank, 2011a & Sveriges Radio, 2009). Svenska finansiella aktörer hade 

exponeringar i konkursdrabbade Lehman Brothers och krisen blev då ett faktum även i 

Sverige. Det berodde på den starka sammankopplingen finansiella aktörer har med varandra 

idag. Förtroendet för den finansiella marknaden drevs i botten och misstänksamheten för det 

svenska banksystemet ökade under den globala krisen. (Svenska Bankföreningen, 2011) 

 

Tabellen nedan visar de kreditförluster de svenska bankerna haft mellan 1992-2009 (Svenska 

Bankföreningen, 2010c).  

År Kreditförluster (Mkr) 
1992 57 571 

1993 46 427 

1994 14 637 

1995 9 070 

1996 4 790 

1997 4 631 

1998 3 696 

1999    421 

2000 1 265 

2001 3 257 

2002 3 603 

2003 2 641 

2004 1 565 

2005 1 178 

2006     341 

2007     984 

2008 9 139 

2009 13 227 

 

 

Ser vi till alla världens banker, så uppnådde de 2008 tillsammans en kreditförlust på 1 200 

miljarder dollar, vilket motsvarar ca 8 400 miljarder svenska kronor.  De enorma 

kreditförlusterna som världens banker hade under 2008 mynnade ut i att bankerna behövde 

påfyllning av kapital för att kunna överleva, vilket oftast kom från ländernas egen riksbank 

(Lybeck, 2009). Sveriges Riksbank och Finansinspektionen var duktiga med att kommunicera 

Källa: Svenska Bankföreningen, 2010c  
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om den aktuella situationen under krisen, vilket är en faktor för att uppnå och behålla ett 

förtroende för den finansiella marknaden (Halvarsson & Halvarsson, 2010). De främsta 

lärdomar som dragits hittills ur den relativt nära globala finanskrisen är enligt 

finansinspektionen (2010) att tillsyn och regleringar gällande likviditet måste bli betydligt 

bättre, då krisen uppdagades med att drabba även starka solventa banker (Finansinspektionen, 

2010). Den huvudsakliga lärdomen är även att bankerna behöver regleringar för en större 

omfattande kapitalbas, för att klara av de enorma kreditförluster som en finanskris kan ge. 

(Finansinspektionen, 201 
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4. Teoretisk Referensram  
 

Den teoretiska referensramen behandlar först begreppet kreditprocess och kredit, för att 

sedan gå vidare till kreditprocessers kreditdokument. Därefter presenteras kreditprocessens 

problem med asymmetrisk information och kreditrisk. Referensramen innehåller även teorier 

gällande kommunikation, förtroende och trovärdighet, för att sedan avslutas med 

kreditprocessens regleringar. 

 

4.1 Kreditprocessen 
Uppsatsen fokuserar på de svenska storbankernas kreditprocess då kreditförluster är det 

vanligaste skälet till bankernas finansiella osäkerhet och problem (Sveriges Riksbank, 2001). 

Vi kommer nedan att förklara överskådligt kring kreditprocessens allmänna villkor utifrån 

litteratur samt Sveriges Riksbanks publiceringar angående de svenska bankernas 

kreditprocesser.  

 

De svenska bankerna är vinstdrivande företag vilket leder till en stark korrelation mellan 

risktagande och avkastning. När bankerna strävar efter god avkastning kan våghalsiga 

krediter beviljas genom en alltför summarisk kreditprocess. Finansiella bolags önskan om 

hög avkastning har lett till framtagning av regleringar kring hur en kreditgivning skall ske, 

för att begränsa risken för en alltför oprövad och kort process, det vill säga en summarisk 

kreditprocess. (Funered, 1994) Strävan finns också hos den motsatta sidan i processen, det 

vill säga hos kredittagaren, då även denna person drivs av vinsten och strävar efter lån till en 

så låg kostnad som möjligt (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). Det gäller här att hitta en balans 

mellan att vara konkurrenskraftig samt få god avkastning, för att kunna överleva som 

vinstdrivande bank.  

 

Innan vi går vidare till processen för kreditgivning vill vi förtydliga ordet kredit och 

kreditavtal. Kredit i denna uppsats har innebörden såsom Sigbladh & Wilow (2008, sid. 13) 

beskriver: ”Kredit innebär ett krav på en gäldenär på grund av en överenskommelse med en 

borgenär att fullgöra en betalningsskyldighet i pengar till borgenären”. Överenskommelsen i 

citatet ovan kommer i uppsatsen att namnges till kreditavtal, som omfattar villkoren för 
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krediten. Kreditavtalet innehåller en risk kring kredittagarens återbetalningsförmåga då denna 

förmåga inte är känd för kreditgivaren, en så kallad risk för kreditförlust. Innebörden av det 

är att bankerna måste göra en så kallad kreditprocess för att få en god kännedom om risken 

för varje potentiell kredittagare, för att det sedan eventuellt ska mynna ut i ett kreditavtal. 

(Sigbladh & Wilow, 2008) Målet med en kreditprocess för bankerna är, som vi nämnde ovan, 

att på bästa sätt få en god kännedom om den potentiella kredittagarens återbetalningsförmåga, 

samt se vilka tillgångar som kan tas i förfogande om betalningsförmågan försämras, de som 

Funered (1994) benämner som den såkallade säkerheten för krediten. Riskbedömningen kan 

sammanfattas på följande vis: (Broomé, Elmér & Nylén, 1998) 

 

 Risken för en betalningsinställelse 

 Risken vid en betalningsinställelse  

 

4.2 Bankernas kreditpolicy och styrdokument  
Kreditpolicy är ett mycket vikigt styrinstrument för att nå önskad avkastning och lönsamhet 

då den omfattas av kreditadministrationen samt är anpassad efter marknadsförhållanden. 

Styrinstrumentet omfattas vanligtvis av en tydlig struktur angående befogenheter och 

ansvarsfördelning, för att uppnå en effektiv process vid kreditgivning. Det är en förutsättning 

att kreditpolicyn speglar bankernas syn på risk- och kredithantering så att detta kan 

kommuniceras ut till bankkontor och kredithandläggare för att uppnå en lyckad kreditprocess. 

När ett obestånd råder är det viktigt att någon tar ansvar för den befintliga kreditpolicyn och 

anpassar denna till den rådande situationen och ansvaret skall tas från de högsta positionerna, 

för att få full effekt genom hela verksamheten. (Sigbladh & Wilow, 2008) Ett påstående från 

Körberg (1999) kring hur viktig en kreditpolicy är för en bank är fakta gällande att 40 procent 

av de konstaterade kreditförlusterna kunnat undvikas om styrprogrammen var 

detaljformulerade och användes på ett korrekt sätt under bankkrisen på 1990-talet. 

 

4.3 Asymmetrisk information i kreditprocessen 
Enligt Funered (1994) har ofta konkurrerande företag en tendens att gå hand i hand, liknande 

en fårskock. Han menar även att vid vinstdrivande företag finns en stark korrelation mellan 

risktagande och avkastning vilket leder till att de båda parterna strävar efter både en låg 

kostnad och risk tillsammans med en hög avkastning. Mishkin (2007) menar att ofta på 
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finansiella marknader har den ena parten i affärsrelationen vanligtvis bättre information 

jämfört med den andra parten. Det innebär att den andra parten inte kan göra fullständigt 

korrekta bedömningar, vilket definieras som asymmetrisk information. Exempel som 

Mishkin (2007) ger kring asymmetrisk information i ett ekonomiskt perspektiv, brukar vara 

relationen mellan långivare och låntagare. Vanligtvis har låntagaren bättre information och 

medvetenhet om sina egna framtida utsikter och dess risker jämfört med långivaren. Enligt 

Mishkin (2007) skapar asymmetrisk information problem för det finansiella systemet samt 

bankernas kreditgivning, på två olika sätt. Det första kallar författaren ”Adverse Selection” 

och det andra problemet är ”Moral Hazard”. Adverse Selection kan översättas till snedvridet 

urval, med begreppet menas ett informationsproblem innan transaktionen genomförs. 

Långivarens bristande information kan leda till att långivare får låntagare med dålig 

återbetalningsförmåga, vilket i sin tur leder till att andra håller sig utanför kreditmarknaden, i 

och med att banken måste höja sina kostnader (Löfgren, Persson & Weibull, 2001). Utfallet 

innebär att låntagare med hög kreditrisk är de enda som lånar på marknaden för de är de enda 

som är villiga att betala en hög kostnad. (Mashkin, 2007).  

 

Det andra problemet är Moral Hazard i en kreditprocess. Moral Hazard är ett 

informationsproblem efter att transaktionen har gjorts. Det betyder att långivaren löper en 

risk för att låntagaren utsätter sig för risker som försämrar återbetalningsförmågan till 

långivaren. Det kan vara att låntagaren utsätter sig för extremt höga risker, dock med chansen 

till hög avkastning, då pengarna egentligen inte är ens egna. Sammanfattningsvis kan sägas 

att Moral Hazard minskar låntagarens återbetalningsförmåga vilket kan leda till att långivaren 

beslutar att inte ge lånet (Mishkin, 2007).  

 

4.3.1 Åtgärder för asymmetrisk information 

I och med att ett kreditavtal har en kostnad på krediten, till exempel en räntekostnad på tio 

procent, till långivaren får låntagaren bibehålla avkastningen utöver det på den erhållna 

krediten. Det leder i sin tur till att låntagaren är mer villig att ta en ökad risk än vad 

långivaren önskar. Moral Hazard-problemet kan reduceras genom att långivaren pantsätter 

något värdefullt för låntagaren, dess riskbenägenhet kommer då att minskas. Är säkerheten 

mindre värd är det också svårare att få låna då Moral Hazard ökar. Mishkin (2007) menar att 

för att långivaren skall få låntagaren till att uppnå önskvärt beteende krävs det restriktiva 
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kreditvillkor inskrivna i kreditavtalet. Det finns fyra olika typer av kreditvillkor, vilka är 

följande: 

 Kreditvillkor för att motverka oönskat beteende 

 Kreditvillkor för att uppmuntra önskvärt beteende 

 Kreditvillkor om att hålla säkerheter värdefulla 

 Kreditvillkor om att lämna information 

 

Kreditvillkor för att motverka oönskat beteende är den första typen. Exempel på denna typ är 

att långivaren har som villkor att lånet endast skall gå till en specifik finansiell aktivitet, till 

exempel som köp av särskild tillgång. Nummer två innebär kreditvillkor som ökar 

återbetalningsförmågan och uppmuntrar till ett önskvärt beteende. Exempel på det kan vara 

att företaget måste behålla en viss nivå av tillgångar i relation till företagets storlek. Vidare 

till den tredje typen av kreditvillkor, villkor om att låntagaren på bästa sätt skall bibehålla 

säkerhetens värde. Slutligen den sista typen av kreditvillkor, vilken går ut på att låntagaren 

kan krävas att lämna värdefull information till långivaren, samtidigt ges också rätten att 

kunna granska dokument från låntagaren. Det ska dock poängteras att kreditvillkor endast 

minskar risken för riskfyllda aktiviteter och inte helt eliminerar dem.(Mishkin, 2007) 

 

4.4 Kreditrisk 
Begreppet risk har sitt ursprung i grekiskans ord för ”klippa”. Riskbegreppets betydelse idag 

är oönskade framtida händelser eller riskera en förlust för en önskad avkastning. Breck 

(2002) menar att det är viktigt att beskriva risker då beskrivningen förutsätter att man 

kommer överens om vad som anses är oönskade händelser. Att presentera risker betyder 

också att man kommer överens om riskmätningen och sannolikheten kring de oönskade 

situationerna. 

 

”Med kreditrisk menas den risk som en långivare tar då man ej är säker på att låntagaren 

kommer att kunna betala tillbaka lånet eller inte”. 

(Riksgälden, 2007, sid. 1) 

  

På detta sätt definierar Riksgälden (2007) kreditrisk. Enligt Sveriges Riksbanks (2010a) 

beräkningar utgörs 60 procent av bankens tillgångar utlåning till allmänheten, vilket också 
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leder till att kreditrisken är mycket central i en bank. Om inte låntagaren har en 

återbetalningsförmåga så kan det få stor negativ påverkan på bankerna och därmed också för 

samhället. Kreditprocessen innehåller därför en riskbedömning kring kundens framtida 

återbetalningsförmåga och framtida utsikter, för att klassificera risken för kreditförlust 

(Sveriges Riksbank, 2001). Riskbedömningen baseras på antaganden och egna omdömen 

men även genom framtagna riskmodeller. Därför kommer aldrig en riskbedömning att vara 

100 procent säker, vilket innebär att det alltid kommer finnas en risk vid kreditgivning. 

Beroende på riskbedömarens expertis så kommer osäkerheten av risknivån betraktas med 

olika storlekar. (Breck, 2002)  

 

4.4.1 Kreditriskreducering 

Kreditrisken har en central roll i banken och därför krävs det också en hantering för att 

reducera exponeringen mot denna risk. Mishkin (2007) nämner ett antal olika faktorer för att 

hantera kreditrisk. Ett sätt att hantera den på är ”gallra och kontrollera”. Med det menas att 

den ovannämnda asymmetriska informationen gör att långivare har mindre information vilket 

innebär ett visst risktagande. Gallring krävs för informationsproblemet ”adverse selection”. 

Genom en effektiv gallring av det snedvridna urvalet, samtidigt som långivaren försett sig 

med information kring den potentiella låntagaren, uppnår banken en god hantering av 

kreditrisken. Kontroll kan skapas via de fyra olika kreditvillkoren som vi tidigare nämnde. På 

detta sätt minskar även moral hazard-problemet för banken. (Mishkin, 2007) 

 

Andra element som kan hantera kreditrisken på ett positivt sätt är långvariga affärsrelationer. 

Genom att skapa långvariga relationer med låntagare ökar det möjligheten till större tillgång 

på information vilket har en stor påverkan på bankens exponering mot kreditrisken. 

Långvariga relationer effektiviserar och kostnadsminimerar även kreditgivningen vid önskan 

om ytterligare krediter, samtidigt som relationen också kan ge fördelar för låntagaren. Moral 

Hazard kan reduceras via långvariga relationer genom att låntagaren vill ha fler krediter och 

inte vill utmana affärsrelationen med banken genom ett riskfyllt beteende. Ett sätt att skapa 

långvariga relationer på, kan vara genom kreditvillkor. Kunden, vanligtvis stora företag, 

lovas en totalkredit på ett visst belopp och ränta vilket minskar moral hazard beteendet och i 

sin tur också kreditrisken. (Mishkin, 2007) 
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Ytterligare faktorer som Mishkin (2007) nämner för att hantera kreditrisken är säkerheter. 

Banken har möjligheten vid till exempel en konkurs att erhålla den pantsatta säkerheten och 

sälja den vidare för att täcka upp förlusten på krediten. Kreditransonering är också ett sätt att 

hantera ”moral hazard” och ”adverse selection”, som i sin tur reducerar kreditrisken. Med 

kreditransonering menas att banken avslår kreditönskan, trots att kunden är villig att betala 

högt för krediten. Det finns två typer av kreditransonering. Det första är att banken avslår en 

kredit till fullo medan den andra innebär att banken ger ut en kredit till ett lägre belopp än 

önskat. Att avslå krediten till fullo beror på ”adverse selection”, då det är just det snedvridna 

urvalet som är beredda att betala mer för att få krediter. Den andra typen av kreditransonering 

uppkommer för att motverka ”moral hazard” då kunden ej får önskat belopp på krediten. 

Mishkin (2007) menar att ju större lånet är, desto större rörlighet har kunden, desto större är 

sannolikheten för ett oönskat beteende. 

 

4.5 Kommunikation – Förtroende och trovärdighet 
”Förtroende i grunden är en övertygelse om att man kan lita på någon”.  

Ertzgaard (2004, sid. 36) 

 

De svenska storbankerna innehar en stor påverkan på stabilitet på bankmarknaden och 

därmed är det så gott som en tvingande norm för en bank att förtroendet med Ertzgaards 

(2004) definition finns i samhället. I och med den asymmetriska informationen, det vill säga 

den ojämna fördelningen av information, som råder på den finansiella marknaden kan 

förtroendet med snabb hastighet försämras. Erhåller banken betydande kreditförluster kan det 

påverka förtroendet i negativ bemärkelse beroende på hur bankens möjligheter att täcka upp 

förlusterna är. (Sveriges Riksbank, 2010b) 

 

Kommunikation har en mottagare och en avsändare. Förtroendet i kommunikationen finns 

hos mottagaren, för att förtroende ska erhållas krävs det dock att mottagaren anser att 

avsändaren innehar trovärdighet. Trovärdighet och förtroendet är inget som kan appliceras till 

rutiner, eller någon annan form av tryckt text, utan trovärdighet och förtroende appliceras på 

de ansvariga bakom rutinen. Med att avsändaren skall uppfattas som trovärdig och i sin tur 

skapa förtroende hos mottagaren menar Hedquist (2002) att det som avsändaren säger ska 

vara troligt eller sannolikt. En viktig faktor i trovärdigheten är personligheten hos avsändaren, 
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såsom kompetens och överlägsenhet, så att avsändaren blir betrodd. Ytterligare faktorer är 

integritet, att personen inte påverkas av andras åsikter utan följer sin egen uppfattning och 

övertygelse samtidigt som hög integritet betyder att ”man inte vänder kappan efter vinden” 

utan går rakt på sak. (Hedquist, 2002)  

 

Grundförutsättningen för förtroende är kommunikationen till omgivningen, den bör enligt 

Ertzgaard (2004) anpassas efter motpartens situation. Enligt honom finns det sju egenskaper 

för förtroendeskapande. De är följande:  

 Engagemang 

 Proaktivitet 

 Kompetens 

 Öppenhet 

 Ärlighet 

 Tydlighet  

 Mod 

 

Som bank befinner man sig i en ständig indirekt förändringsprocess i och med att låntagaren 

förändras. Det blir allt mer viktigt för till exempel en bank att stödja och hjälpa kundens 

förändringsprocess via de ovannämnda egenskaperna, menar Ertzgaard (2004), då företag 

idag blir alltmer konkurrensutsatta. Den sista egenskapen, är en mycket tung egenskap då det 

krävs mod att vara ärlig, öppen och även att våga vara engagerad eller ha kompetens med 

mera. Ertzgaard (2004) menar att ”jantelagen” ibland kan bli alltför tydlig vid affärsmässiga 

situationer.  

 

4.5.1 Kriskommunikation 

”Det är då man ska vaccinera sin organisation med god förtroendeskapande kommunikation, 

som när det hettar till kan hålla krissmittan borta”  

    (Halvarsson & Halvarsson, 2010, sid 4) 

 

Kriskommunikation innebär att man för en god kommunikation under en kris för att bibehålla 

trovärdighet och förtroende, med tanke på att kriser inte bara påverkar organisationen utan 

även hela samhället. (Hedquist, 2002 & Larsson, 2009) Ytterligare en aspekt vid 

kriskommunikation är att det är en emotionell innebörd, såsom misstro och osäkerhet. 
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(Hedquist, 2002) Kravet för att erhålla godkänt i god kriskommunikation är att vidta passande 

åtgärder, samt att kriskommunikationen är en naturlig punkt i den krisstrategi som utarbetas. 

Citatet ovan menar att när kriser uppdagas inom bankmarknader, om bankerna då redan 

innehar försvar, det vill säga vaccinet, är sannolikheten högre att förtroendet hålls kvar. 

(Halvarsson & Halvarsson, 2010) Det krävs av ledningen inom företaget att kontroll finns 

över exponeringen och över de administrativa. Kan inte ledningen ge en korrekt bild i rätt tid 

påverkar det organisationens trovärdighet och förtroende negativt. Vid en kris är det 

samtidigt viktigt att inte kommunikationen leder till överskattning av ledningens förmåga att 

klara av situationen, utan en viss rimlighet krävs, men det allra viktigaste är främst att någon 

tar informationsansvaret. (Hedquist, 2002 & Larsson, 2009) 

 

Som vi tidigare nämnt, är varje kris unik och detta måste finnas i organisationens 

medvetenhet, så att krisstrategier inklusive hanteringen av kommunikationen är flexibel och 

anpassar sig, då kriser har behov av tidig information. Larsson (2009) menar att den första 

kommunikationen och förmedlingen har en betydande påverkan på tolkningen av krisens 

effekt, samtidigt har den även en stor inverkan på det fortsatta krisförloppet.  

 

4.5.2 Förändringsprocessens kommunikation 

Ju längre bort från nuvarande arbetssätt en förändring ligger desto svårare är det att verkställa 

åtgärden. Det är därför mycket viktigt med kommunikationen vid en sådan förändring, att 

medarbetarna förstår skälet till förändringen samt förstår det nya arbetssättet. Speciellt viktigt 

är det med en genomtänkt kommunikationsstrategi då nuvarande arbetssätt upplevs positivt. 

Vid förarbeten och planering angående förändringar är det oftast ledningen som genomför 

dessa. Det är då mycket viktigt att medarbetarna får information om vad som kommer att 

hända och på vilket sätt, annars kan förändringsimplementeringen och dess effekt bli negativ. 

Ytterligare en aspekt på detta är att det är kredithandläggaren som gör de grundläggande 

dokumenten om kreditgivningen och som därmed måste förstå innebörden av förändringen. 

(Klein, 1996) 

 

Eriksson (2007) trycker på att medarbetarna bör ses som en tillgång i den interna 

kommunikationen i företaget. Sammanfattningsvis kan man säga att ju bättre kommunikation, 

desto större sannolikhet att förändringen får en positiv genomslagskraft. Bra kommunikation 

vid förändringar bör ske genom olika typer av kanaler då det har visat sig ha en positiv 
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inverkan på bemötandet av förändringen (Klein, 1996). Det är speciellt viktigt då de svenska 

storbankerna är geografiskt utspridda. Eriksson (2007) talar om tre kanaler med olika fördelar 

och nackdelar. Dessa är: 

 Skriftliga kanaler 

 Elektroniska kanaler 

 Muntliga kanaler 

 

Skriftlig i form av tryckta pappersdokument. Exempel på elektroniska kanaler är intranät och 

e-post, medan muntliga kanaler är i form av ”ansikte mot ansikte” såsom möten och 

seminarium. Att kombinera dessa tre kanaler ger den effektivaste vägen till att uppnå 

ledningens ambitioner.   

 

4.5.3 Förtroendeförlust och dess uppbyggnad 

Tidigare kapitlet gav oss en bild av förtroendeminskningen under finanskriserna. Förtroendet 

för de svenska bankerna under bankkrisen under 1990-talet var så gott som i botten och 

förtroendet försämrades även under den senaste globala krisen. Är förtroendet lågt är det 

mycket svårt att komma ur en finansiell kris och vända blad (Sveriges Riksbank, 2009).  

  

Ett regelbaserat förtroende kan förklaras som att de befintliga reglerna, formella som 

informella, i organisationen uppfattas och uppvisar ett passande och lämpligt beteende. Att 

skapa ett regelbaserat förtroende är mycket viktigt när förtroendet har försämrats, för och 

inom en bank. (Kramer, 1999) Transaktionerna som görs, enligt reglerna, skall aldrig påfresta 

förtroendet utan skall alltid uppvisa ett överenskommet beteende. Följer alla i banken de 

regler och rutiner som samhället och banken anser ger ett gott beteende, kommer 

påfrestningar på förtroende inte att förekomma. Finns det tydliga rutiner och bestämmelser så 

arbetar organisationen efter dem vilket stärker förtroende internt och externt. (Kramer, 1999) 

 

4.6 Regleringar kring kreditprocesser  
Den globala krisen var ett äkta stresstest på reglernas påverkan och som även många andra 

regelverk visade de tydligt de brister som fanns (Gorton & Millqvist, 2009 & Sveriges 

Riksbank, 2011a). Vilket tydligt beskrivs i följande citat från Sveriges Riksbankchef:  

 



38 

 

”Som delansvarig för stabiliteten i det finansiella systemet frågar jag mig: hur ser det då ut i 

Sverige? Har vi det regelverk som krävs för att hantera eventuella framtida problem? Svaret 

på den frågan är nog tyvärr nej, åtminstone i dagsläget.” 

 (Sveriges Riksbank, 2008b, sid. 1) 

 

Regelverk, lagar och normer förändras ständigt och speciellt efter händelser och erfarenheter. 

Det medför också att de som står under lagarna och normerna också i sin tur måste anpassa 

och förändra sina arbetssätt och processer. Det har även diskuteras kring varför bankerna 

måste regleras så mycket som de görs. Vi kommer därmed i denna del att ha en genomgång 

av skälen till de komplexa regelverken, för att sedan gå in på de nationella och internationella 

regleringar som våra svenska storbankers kreditprocess styrs av. 

 

4.6.1  Skäl till regleringars uppkomst 

Särregleringar för finansiella företag krävs främst av två anledningar, dels för att skydda 

konsumenter, men också för att skydda hela det finansiella systemet mot störningar och 

chocker, som till exempel en finanskris. (Sveriges Riksbank, 2005a) Falkman (2004) menar 

att regleringarna gäller både för tillståndet att utöva bankrörelse, samtidigt som själva 

bedrivandet av banken regleras hårt.  

 

Med systemrisk menas ” risken att problem hos en eller flera finansiella aktörer sprider sig 

till andra parter och orsakar generella problem i det finansiella systemet” (Riksgälden, 

2008a, sid. 1). De svenska storbankerna utgör en mycket stor del av den finansiella system i 

Sverige och därmed klassificeras storbankerna som systembanker. Systemrisken påverkar 

hela det finansiella systemet på det sättet att när till exempel banker, som förser marknaden 

med finansiella produkter och tjänster, får problem skapar detta negativa konsekvenser för 

hela systemet. De nära förbindelser som finns mellan olika finansiella företag leder även till 

att en kris i ett företag lätt kan spridas genom hela systemet. (Falkman, 2004) Därför är 

systemskydd ett väldigt starkt argument för regleringen av de finansiella företagen. (Sveriges 

Riksbank, 2005a) 

 

Ett annat problem med regleringar är att det är oerhört svårt att mäta till exempel kostnaderna 

och nyttan för samhället, då det oftast inte går att mäta förrän ganska långt efteråt. Det kan 

även vara att en reglering ensam påverkar på ett sätt, men tillsammans med andra regleringar 
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blir resultatet ett helt annat. Trots detta krävs regleringar och dessa problem är ingen 

motivering till att samhället ska vara utan dem. (Sveriges Riksbank, 2005a)  

 

4.6.2 Kreditgivningens lagstiftning 

”Det är beklagligt att vi ännu mer än femton år efter vår egen bankkris inte förmått skapa ett 

adekvat regelverk inom det här området.” 

 (Sveriges Riksbank, 2008b, sid. 1)  

 

Sveriges Riksbank (2008b) menar i talet att det är förargligt att vi än idag inte har ett lämpligt 

regelverk inom bank- och finansväsendet. De svenska storbankernas kreditprocess är mest 

påverkad av följande lagar: 

 Bank- och finansieringsrörelselagen 

 Kapitaltäckningslagen 

 

Dessa två lagar är främst baserade på EU-direktiv tillsammans med föreskrifter och allmänna 

råd från Sveriges Regering samt Finansinspektionen. (Svenska Bankföreningen, 2010d) I och 

med Sveriges medlemskap i EU är vi ombedda att följa EU:s banklagstiftning och EU-

direktiv. EU lagstiftningen angående bankers verksamhet ger varje land rätten att fritt ordna 

ett eget system som anses lämpligt, med kravet att tillsynsmyndigheten över kreditinstitut, 

finansinspektionen i Sverige, ska ha vissa befogenheter. Därmed är finansinspektionens 

föreskrifter en del av bankernas regleringar. (Gorton & Millqvist, 2009)  

 

Bankrörelselagen 

Bankrörelselagens (1987:617) andra kapitel omfattar kreditgivningens bestämmelser. Den 

13§ innehåller kreditgivningens bestämmelser angående återbetalningsförmågan med 

följande text: ”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas 

fullgöra låneförbindelsen”. Paragrafen fortsätter med bestämmelser gällande säkerheten på 

krediten, men med möjligheten att kunna avstå säkerheter vid särskilda skäl. Det är detta som 

ligger till grund för de svenska storbankernas kreditgivning. Lag (1987:617) om bankrörelse 

omfattar även regler om tillsyn. 7 kap 1§ benämner att banker står under tillsyn av 

finansinspektionen samt att upplysningar skall ges till finansinspektionen om det önskas, 

samt att inspektionen när som helst får granska bankerna.  
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Kapitaltäckningslagen 

Kapitalet som banken innehar skall kunna täcka eventuella kreditförluster, därmed skall vi gå 

igenom kapitaltäckningsreglerna. De regelverk som idag omfattar kapitaltäckningsreglerna är 

lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Det är genom denna lag som 

Basel II reglerna inkom i svensk bankrätt. (Finansinspektionen, 2011a)  

 

Basels bakgrund 

En internationell kommitté som har en betydande roll i det finansiella systemets stabilitet är 

Baselkommittén vilken föddes 1974. Skälet till uppkomsten av kommittén var intresset om 

hur kreditförlusterna hos bankerna försvagade bankernas balansräkning under kriser och 

främst då internationella kriser. (Funered, 1994) Intresset ledde fram till internationella 

rekommendationer för banktillsyn för ländernas tillsynsmyndigheter, detta för att förbättra 

kvaliteten och samarbetet i bankväsandet (Basel, 2011). Kommitténs framtagna 

rekommendationer innehar ingen direkt rättslig verkan. Det är via EU:s 

banktillsynsregleringar, som är utarbetade efter Baselkommitténs förarbeten, som 

Baselkomitténs rekommendationer får indirekt rättslig verkan och betraktas som regler hos 

Sveriges storbanker (Basel, 2011 & Funered, 1994).     

 

Basel I 

1988 introducerades Basel Capital Accord, även kallad Basel I, som gav rekommendationer 

angående kreditrisken hos bankerna (Basel, 2011). Det innebär att Basel I utgjorde ett 

regelverk som omfattade kapitaltäckning avseende kreditrisker, då kreditrisker anses som den 

största risken för bankrutter (Basel, 2011). Basel I låg till grund för den tidigare svenska 

lagen, lag (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och 

värdepappersbolag. (Riksgälden, 2008b) Nuvarande lag om kapitaltäckning och stora 

exponeringar tar oss vidare till Basel I:s uppföljare, det vill säga Basel II. 

 

Basel II  

Skälet till uppföljaren var att det skett en betydande förändring av riskhantering och att det nu 

finns en större tillgång till komplexa instrument hos bankerna vid jämförelse från förr. Ett 

annat skäl var även att bankerna idag är gränsöverskridande. (Sveriges Riksbank, 2005b) 

Basel II trädde i kraft i januari 2007 inom EU och det är internationella regler som styr hur 

risker ska behandlas inom banker och andra kreditföretag. I Sverige förenas Basel II, som 

tidigare nämnts, i lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och som 
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fortfarande är i bruk. (Finansinspektionen, 2011b & Finansinspektionen, 2005) Huvudsyftet i 

Basel II går i princip ut på att ju högre risken är, desto högre kapitalkrav ska krävas. Om detta 

följs är tanken att det ska leda till en stabil finansmarknad med en välarbetad riskhantering, 

samt även en bättre genomlysning. (Finansinspektionen 2005) Det finns tre pelare i den 

nuvarande Basel II. Pelare 1 inkluderar de grundläggande kapitalkraven som innebär att 

bankens kapital ska matchas med summan av kapitalkraven för bland annat kreditrisker. 

Pelare 2 omfattar riskbedömning och tillsyn där det ställs krav på en tillfredställande 

hantering och bedömning av risker. Pelare 3 benämns informationspelaren, det vill säga att 

bankerna har krav att offentligöra information avseende kapitaltäckningen och dess 

riskhantering. (Finansinspektionen, 2011b) 

 

Kritik gällande Basel I och II 

Enligt Lindbeck (2010) är de hittills framtagna regleringarna kring kapitaltäckningskrav ett 

stort problem idag. Han menar att med tanke på att regleringarna är utformade på så vis att de 

ger bankerna möjlighet att kunna öka sin kreditgivning när det råder en högkonjunktur med 

ökade priser på tillgångar. Samtidigt finns tvingande regler kring att under en 

konjunkturnedgång måste bankerna minska sin kreditgivning. Utformningen av detta slag 

skapar därför ökningar i konjunktursvängar, vilket är ett av skälen till varför det är mycket 

diskussioner och förarbeten kring kapitaltäckningskraven.  

 

Basel III – Förändring i lagstiftningen 

Finanskrisen kom och visade stora brister i Basel II som knappt hunnit få verkan. Under 

krisen fångade regelverket inte upp bankernas risker. Det ledde till att ett ökat behov av 

skydd för förluster och motverkande åtgärder mot finanskriser uppkom. Baselkommitténs 

försök till att åtgärda dessa brister är att ännu en gång uppdatera regelverket, denna gång till 

Basel III, som stegvis skall införas 2013. Regelverket sägs sedan nå sin fulla effekt i Sverige 

år 2019. (Sveriges Riksbank, 2011a) Skillnaden i Basel III jämfört med Basel II ligger bland 

annat i att det ställs högre krav på kapitalkravet. Ett ökat kapitalkrav kan leda till en ökad 

kapitalkostnad för företag, då räntorna höjs. (Sveriges Riksbank, 2011c) 

 

Kritik gällande Basel III 

Kritik som riktats mot det nya regelverket är att det kommer att kosta mycket pengar. Det är 

något som Stefan Ingves uttalar sig om, då han menar att det självklart kommer att kosta 

pengar, men att en djup finanskris kostar ännu mer. Ett nytt regelverk som uppfyller syftet att 
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minska riskerna för en ny kris, genom att bankernas förmåga av att hantera förluster ökar, är 

värt ökade kostnader. Det viktiga är att ha ett stabilt finansiellt system som fungerar säkert. 

(Sveriges Riksbank, 2011a) I Breck-Friis artikel (2011) kan man läsa om dagens fokusering 

på regleringar och säger att de ger en tendens till överreglering. Det ger problem då bankerna 

vid överreglering inte uppfyller den funktion som de förväntas ha i samhället. 
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5. Empiri 
 

Empirikapitlet omfattar fem stycken intervjuer med de svenska storbankerna och f.d. 

Föreningsbanken. Presentationen av respondenternas svar kategoriseras efter ett antal 

huvudområden, var bank för sig. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av bankernas svar 

kopplat till uppsatsens frågeställningar.  

 

5.1 SEB 

5.1.1 Företagsbeskrivning 

”Att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner” lyder SEB:s vision med 

innebörden att förtjäna kundernas förtroende i både goda och sämre tider (SEB, 2011).   

SEB blev Sveriges första affärsbank när den grundades 1856 av André Oscar Wallenberg. 

SEB är idag en av nordens ledande banker och deras verksamhet finns i ett 20-tal länder över 

hela världen. Banken fokuserar mycket på företagskunder och investment banking främst i 

Norden och Tyskland och är även en av universalbankerna i Sverige.  

 

5.1.2 Kreditprocessen 

Kreditpolicy och kreditinstruktioner 

”En kreditpolicy är som en orienteringskarta, den visar vilka stup och gropar som man helst 

inte ska gå ner sig i”.  

(Intervju, SEB, 2011) 

 

Citatet ovan är en liknelse som syftar att beskriva andemeningen med SEB:s kreditpolicy. 

SEB:s kreditpolicy kan alltså liknas vid en orienteringskarta. Kartan visar vilken väg som är 

bäst att välja, men också vilka stup och gropar som bör undvikas. I förenklade ordalag kan 

det sammanfattas så som att SEB:s kreditpolicy förklarar vad som bör och inte bör göras, 

medan bankens kreditinstruktion säger hur och av vem besluten skall fattas.  Både 

kreditpolicyn och kreditinstruktionen har ytterst sin utgångspunkt ifrån banklagen. SEB 

nämner också att kreditpolicyn föreskriver vilka minimikrav som gäller vid all utlåning. Det 

är just kreditpolicyn och kreditinstruktionen som är SEB:s viktigaste vägledande dokument 

inom kreditgivningsverksamheten. Banken har en generell kreditpolicy för hela 
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bankorganisationen som sedan sätter sin prägel på det olika policys och instruktioner som 

gäller för varje beslutsorgan och även för till exempel varje produkt och så vidare. Banken 

nämner själv att de finns ett relativt stort antal olika kreditpolicys och kreditinstruktioner. 

Dessa skall både den kundansvarige och kreditkommittén som berörs av beslutet vara väl 

förtrogna med. Anledningen är att man skall ha klart för sig om policyn överskrids eller inte 

och dessutom skall man veta vilken kreditkommitté som har beslutanderätt i ärendet. De 

nämner dock att man behöver ha instruktionerna och policyn lätt tillgängliga för att vid behov 

kunna slå upp dem och kontrollerade bestämmelserna. Med tanke på att det finns så pass 

många dokument och bestämmelser är det inte rimligt att begära att de i alla sina delar skall 

kunnas utantill. Banken nämner även att kreditprotokollet är väldigt viktigt och att det är 

något som banken arbetar och fokuserar mycket på då de menar att kreditprotokollet är 

kreditorganisationens minne. (Intervju, SEB, 2011)   

 

Kreditprocessen 

SEB:s kreditpolitik kräver att kreditprocessen är analysbaserad samtidigt som ett starkt fokus 

skall ligga på kundens återbetalningsförmåga (Årsredovisning, SEB, 2010). Kreditprocessen i 

banken byggs på en grundlig utvärdering av kundens återbetalningsförmåga, även kallad 

kreditvärdighet. I kreditprocessen utreds kundens rådande finansiella ställning samtidigt som 

en analys av kundens förmodade framtida finansiella ställning görs. I processens skall också 

den så kallade ”bakdörren” helst identifieras, det vill säga SEB:s ”second way out” som SEB 

själva uttrycker sig. Det betyder att det alltid ska finnas ett andrahandsalternativ om kundens 

planerade kassaflöde, som skall återbetala krediten, av någon anledning helt eller delvis 

skulle utebli. Även så kallade ”covenants” har stor betydelse i dessa sammanhang. SEB 

förklarar ”finansiella covenants” som ett antal finansiella åtaganden som om de bryts ger 

kreditgivaren (det vill säga banken) rätt att kräva nya förhandlingar med kredittagaren, där 

banken på nytt kan omförhandla kreditvillkoren, kräva in tilläggssäkerheter eller på annat sätt 

förstärka sin sits. (Intervju, 2011 & Årsredovisning, 2010, SEB) 

 

Kreditbeviljning och kreditbeslut 

Något som genomsyrar SEB är att kreditbesluten oftast ska behandlas och levereras av 

kreditkommittéer. Vid kreditkommittéernas möten är flera olika människor med olika 

erfarenheter närvarande. Kreditsidan, som bland annat svarar för ordföranderollen i 

kommittén, har en oberoende roll och har de ”objektiva glasögonen” på. Vid bland annat 
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större riskengagemang avseende stora företag och finansiella institutioner krävs det närvaro 

av oberoende kreditanalytiker som gör oberoende analyser kring kundens finansiella ställning 

och utsikter, detta för att säkerställa tillgång till den oberoende analysen. De övriga 

beslutsfattarna förutom ordföranden (det vill säga kommittéledamöterna) kommer från 

kreditsidan, affärssidan (till exempel kundansvarssidan), kreditanalyssidan, legala sidan med 

flera. För att en kommitté skall få fatta beslut krävs, förutom en ordförande från kreditsidan, 

minst två ytterligare kreditkommittéledamöters närvaro. (Intervju, 2011 & Årsredovisning, 

2010, SEB) 

 

Besluten som fattas i kreditkommittéer är med hänseende till både risknivå och belopp ofta av 

betydande storlek. Beslut med betydande storlek kan vara beslut med stora belopp eller sämre 

riskklassnivå, det vill säga ju större och mer komplext ärendet är desto högre 

beslutsbefogenhet krävs. Kreditinstruktionen föreskriver vilken befogenhet de respektive 

kreditkommittéerna besitter. Överskrider ärendet kommitténs eller kredithandläggarens 

befogenhet skall beslutet hänskjutas till eller fastställas av nästa högre organ/kreditkommitté 

som då alltså har en högre beviljanderätt. SEB redogör också för att kreditansvaret och 

uppföljningsansvaret för den enskilda kunden solklart ligger hos den kundansvarige och inte 

på kreditsidan eller kreditkommittén. (Intervju, SEB, 2011) 

 

Det skall även nämnas att SEB upprättar en totallimit för varje kund eller kundkoncern för att 

kunna hantera kreditrisken, det vill säga ett begränsat belopp som får utlånas till varje kund 

eller kundkoncern.   

 

”Limiten återspeglar den maximala exponering som SEB för närvarande accepterar på den 

kunden”.  

(Årsredovisning, SEB, 2010) 

 

Uppföljningen av utomstående krediter 

”Alla stenar ska vändas minst en gång om året, annars ligger det och puttrar”  

 (Intervju, SEB, 2011) 

 

Som citatet ovan berättar så tittar SEB på sina totallimiter minst en gång om året. Banken 

samlar ihop alla krediter på samma kund, till exempel avseende en koncern, till en 
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kundansvarig. Har den utomstående krediten en hög (d.v.s. sämre) riskklassbedömning, se 

riskstycket nedan, så görs en genomgång mer frekvent. Skälet till årlig genomgång, om inte 

oftare, är att tidigt identifiera högre risker. På det sättet kan man även, tillsammans med 

kunden, förhandla fram önskvärda lösningar för att minimera kreditförluster i god tid. 

(Intervju, 2011 & Årsredovisning, 2010, SEB). 

 

Problem vid en kreditgivning 

De vanligaste problemen vid en kreditprocess enligt SEB är att man inte tittat på allt, eller 

missat något som sedan inträffar. Andra problem som kan uppstå ur SEB:s 

kreditgivningsperspektiv är att det ibland skrivs alltför ”blommiga rapporter”. Med det menas 

att kundansvariga ibland överbetonar sådant som är positivt och stärkande för kunden och 

dess verksamhet, medan det ges betydligt mindre eller inget utrymme alls för risker och 

negativa aspekter. Därför är det bra med självständiga analytiker och en oberoende kreditsida 

i kommittéerna som kan se till att även dessa viktiga beslutsfaktorer lyfts fram i tillräcklig 

omfattning. (Intervju, SEB, 2011) 

 

5.1.3 Finanskriserna 

SEB nämner att något som man slås av gällande finanskriser idag är hastigheten. Det blir 

mycket sämre mycket fortare jämfört med tidigare, samtidigt som det även blir mycket bättre 

fortare. ”Vi lever i de snabba kastens tid”. SEB poängterar att idag har man ”inte mycket tid 

på sig att agera” och därför har banken arbetat mycket kring detta med att så tidigt som 

möjligt försöka att identifiera problem och att verkligen agera därefter för att på så sätt kunna 

skydda sig och inte bara sitta och diskutera vad som händer utan att bestämma sig för hur 

bankens skyddsåtgärder i det enskilda fallet skall se ut. (Intervju, SEB, 2011) 

 

5.1.4 Åtgärder  

SEB:s nuvarande kreditpolicy och kreditinstruktioner, samt deras sätt att arbeta kring 

kreditgivning föddes ur bankkrisen mellan 1990-1994. En direkt efterbörd av bankkrisen var 

att den nuvarande generella kreditpolicyn skrevs 1991-1992. Därefter har endast en del 

finjusteringar behövt göras. Respondenterna förklarar att det efter bankkrisen framtogs 

mängder av dokument att förhålla sig till. De nämner också att det ska mycket till för att 

ändra en kreditpolicy och att det är ganska trögrörligt, precis som det är tänkt. Ingen skall 
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falla för frestelsen att hela tiden anpassa den efter vad som för tillfället efterfrågas – det är väl 

ungefär som med moralen – den skall väl vara hyfsat konstant över tiden.  

 

SEB påpekar att de hade ett välfungerande kreditbeviljningssystem innan bankkrisen slog ut, 

men banken gjorde en resa i kreditbeviljningsvärlden från att i mindre omfattning belåna 

säkerheter till att främst belåna kundens kassaflöden. Vid frågan om det fanns något kvar från 

kreditpolicyn från 1990-talets början så berättar SEB att det fanns kreditpolicybestämmelser 

och en hel del regler baserade på sunt förnuft. SEB menar att det fanns en hel del kunskap 

kring detta, men tillgängligheten och tydligheten fanns inte i lika hög omfattning som det gör 

idag.     

 

SEB berättar att en förändring som banken gjorde var att förändra synen på analysen kring 

kreditprocessen. De har gått från ett statiskt till ett dynamiskt synsätt och arbetsprocess. Med 

det menar banken att istället för att titta på hur kunden ser ut idag och dess tillgångsvärden, 

använder man idag ”vad händer om”-scenarion. Vilket är en stor skillnad hos banken när vi 

jämför nu och då menar SEB. Dessa analyser gällande ”vad händer om” gjordes knappt innan 

bankkrisen på 1990-talet inom SEB men efter efterenheter vet banken idag vilken tyngd 

”what if”-analysen har i kreditgivningen. Banken berättar att förr såg de till exempel primärt 

till hur högt värderad och ”fin” fastigheten var och inte i första hand vilka hyresintäkter den 

genererade, det är ju främst dessa som avgör om räntorna och amorteringarna kan betalas 

med tillräckligt god marginal. Idag handlar SEB:s mantra främst om de underliggande 

kassaflödena. Kort sammanfattat säger banken att kreditprocessen inte var lika sofistikerad 

vid bankkrisen 1990-1994 som den är idag.  

 

Även en annan åtgärd som gjorts i SEB efter 1990-talet gäller kreditbeslutsprocessen. Även 

tidigare fanns kreditkommittéer, men innan och under 1990-talets bankkris hade ledande 

befattningshavare inom banken ett mer direkt eget inflytande i beslutsprocessen jämfört med 

dagens kreditbeviljning. Så kallade ”korridorbeslut” var inte helt ovanliga och ibland kunde 

beslut om krediter delvis grundas på premisser likt denna:  

”om du hjälper mig med det här så hjälper jag dig med det här”  

(Intervju, SEB, 2011) 

 



48 

 

Idag arbetar SEB med oberoende kreditfunktioner som inte ska påverkas så mycket av 

affärsmässiga händelser och hänsyn. Den viktigaste egenskapen i kreditfunktionen är 

integritet.  

 

Ytterligare förändring i SEB, sedan 1990-talet, inom kreditprocessen är befogenheterna. 

Tidigare var befogenheterna endimensionella där kreditbeloppet och totallimitens storlek 

spelade den avgörande betydelsen när det skulle avgöras vilket kreditorgan som hade 

befogenheten att fatta beslutet. En sådan beloppsfokusering visade sig senare inte vara 

optimal. Överskred beloppet befogenheten så fick de vända sig till nästa högre kreditinstans i 

banken. Denna dimension finns fortfarande kvar men det har numera tillfogats ytterligare två 

dimensioner till. Dessa dimensioner är riskklasstillhörighet (som beskriver motpartens 

risknivå) samt brott mot kreditpolicy (som beskriver med hur mycket avsteg har gjorts från 

bankens kreditpolicy). Det gör att ju högre risk (det vill säga, ju sämre riskklass) desto högre 

befogenhetsnivå krävs. Brott mot policy har samma princip som de andra dimensionerna, 

alltså att ju större brott mot kreditpolicy desto högre befogenhetsnivå krävs för att godkänna.  

  

Uppföljningen har i hög grad åtgärdats i SEB. Det fanns naturligtvis rutiner för uppföljning 

innan 1990-talet men de var nog inte så väldefinierade och grundliga som de är idag utan det 

slarvades nog en hel del berättar respondenterna. Idag går allt mycket fortare och 

engagemangssammanställningen av kunderna kan göras på enklare vis idag jämfört med 

innan/ under 1990-talet menar SEB. Samtidigt så har banken högre krav på sig själv men 

också krav från lagstiftarens och kontrollerande myndigheters sida har stor betydelse. Sist 

men inte minst så har vi ju även medias allt intensivare bevakning säger SEB. 

Sammanfattningsvis tolkar SEB att det uppkommit strängare krav på formalia, krav på 

oberoende, krav på kreditdokument och mycket annat som kringgärdar 

kreditbeviljningsprocessen. Det var klart mycket mindre analys, formalia och oberoende 

beslut innan och under 1990-talet.  

 

SEB beskriver att de var så pass välutrustade efter bankkrisen att inga väsentliga förändringar 

gjordes i deras kreditprocess efter den globala krisen mellan 2007-2009. De har kört på sina 

principer som föddes ur bankkrisen på 1990-talet, dock med vissa förtydliganden och nämner 

att det i hög grad har räddat dem ur denna kris. De nämner litet senare under intervjun att det 

idag, nu efter den globala krisen 2007-2009, är svårare att få igenom ärenden i 
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kreditkommittén om kreditpolicyn har brutits. Men i det stora hela redogör SEB att det 

vidtogs mycket fler åtgärder och ändringar efter bankkrisen 1992. (Intervju, SEB, 2011) 

 

SEB hade stora problem med Baltikum under den senaste finanskrisen och har nu satt 

strängare krav på sin kreditgivning i Baltikum. Tabellen nedan visar SEB:s kreditförluster per 

bransch under åren 1992-1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En viktig åtgärd inom SEB som gjordes 2008, främst för att klara av att bära 

kreditförlustarbetet i de baltiska länderna, var att banken kraftigt utökade avdelningen kallad 

Special Credit Management. Enheten hade stor betydelse för hanteringen av de krediter som 

banken klassificerat som problemkrediter. (Årsredovisning, SEB, 2010)  

 

5.1.5 Lärdomar  

”Det tog veckor att räkna ihop vad vi hade på en del kunder” och ”Är det någonting man har 

lärt sig sen förra gången när det small är det just detta med vikten av att ha järnkoll på vad 

man har där ute”  

(Intervju, SEB, 2011) 

 

Detta är en stor lärdom utifrån erfarenheterna som banken fick när de skulle räkna ihop sin 

samlade kreditexponering på en del av sina fastighets- och finansbolagskunder när det small 

vid 1990-talets bankkris.   

 

Lärdomar som SEB gjorde efter bankkrisen var vikten av att alltid se till att ha en årlig 

uppföljning av alla kreditengagemang, men också att alltid se till att ha kontrollen över sin 

utestående exponering vilket är av central betydelse vid kunders betalningsinställelse och 

Källa: SEB årsredovisning 2010 
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andra likviditetsrelaterade problem som de kan drabbas av. Lärdomarna har bland annat lett 

till att man idag har skapat en avdelning som hanterar bankens exponeringar och styrsystem: 

riskkontrollavdelningen (Risk Control), en oberoende enhet för analys kring riskhantering 

och exponeringsuppföljning. Avdelningen ansvarar för att SEB skall ha en möjlighet att 

omedelbart bilda sig en uppfattning om enskilda kunders utestående kreditexponering samt 

den rådande riskprofilen, vilket är A och O i en bank. Ytterligare en lärdom som drogs kan 

utläsas av citatet: 

” It’s in good times that bad loans are made” 

(Intervju, SEB, 2011) 

 

Banken menar utifrån erfarenheten att det är normalt när allt pekar uppåt som de dåliga 

kreditbesluten fattas och det visar sig sedan i efterhand vid finanskriserna. (Intervju, SEB, 

2011) 

 

5.1.6 Riskhantering 

”Jag tyckte på den gamla tiden, att vi spenderat rätt mycket resurser på saker som kändes 

rätt självklara och kassaflödessäkra. Men de som förespråkade en sådan överdriven 

noggrannhet fick ju rätt, eller vad man säger”. SEB fortsätter med; ” Vem trodde att Lehman 

skulle gå omkull för fem år sedan?”  

(Intervju, SEB, 2011) 

 

Citatet ovan syftar kring vikten av att se till att ha analytiker som jobbar med att analysera 

banker idag. Det finns risk i det man inte trodde var riskutsatt. Det var nog ytterst få inom 

bankvärlden som trodde att Lehman Brothers skulle gå i konkurs, men det gjorde de.  

 

Riskhanteringen inom SEB är idag oerhört prioriterad och de arbetar ständigt med att 

förbättra den. Risk- och kapitalhanteringen inom banken styrs främst av att medarbetarna har 

en hög medvetenhet gällande risk, samtidigt som de har stor kontroll vad det gäller 

risktagande. Något som SEB nämner och som är mycket viktigt för riskgraderingen är att 

synen kring kundens riskklass ska vara ”över affärscykeln”. Då det går tillfälligt dåligt och 

inte är bolagsspecifikt, ska inte banken nedgradera kunden till en sämre riskklass utan SEB 

ska se trenden över en cykel. (Intervju, SEB, 2011)   
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SEB svarade, på frågan om hur banken gör för att undvika problem kring kreditgivningen, att 

det gäller att ha en otroligt bra kontroll över sin kreditportfölj. Banken vill avhålla sig från 

stora portföljkoncentrationer då dessa inte sällan kan leda till stora problem i flera avseenden, 

inte minst kreditriskmässigt. Blickar vi tillbaka så berättar SEB att banken satt med en stor 

portföljkoncentration som följd av frikostig fastighetsutlåning till ett fåtal kunder inom 

fastighets- och finansbolagssektorn under tiden före 1990-talets bankkris. Även under den 

globala krisen satt SEB med portföljkoncentrationer, då inte i Sverige utan främst i Baltikum. 

Respondenterna i SEB förklarade att när kunderna i Baltikum fick sämre 

återbetalningsförmåga fick banken lov att ta till ”bakdörren”, det vill säga sin ”second way 

out” vilket normalt var borgensförpliktelserna och/eller säkerheterna för krediterna. SEB 

redogör för att de vill sitta med rimliga andelar av olika branscher så att till exempel inte 

fastighetskoncentrationen återkommer som problem. Banken menar också att det är väldigt 

svårt i och med den flockmentalitet som finns inom bankväsendet, där alla går åt samma håll. 

Tabellen nedan visar SEB:s kreditförluster per bransch och tabellen talar sitt tydliga språk att 

bankkrisen på 1990-talet var en fastighetskris samtidigt som SEB satt med en alltför 

fastighetskoncentrerad kreditportfölj. (Intervju, 2011 & Årsredovisning, 2010, SEB) 

                      

 

Kreditrisken är den risk som SEB är mest exponerad mot och därmed gör SEB ett gediget 

arbete med att minimera just kreditrisken. SEB:s kreditrisk reduceras oftast genom 

pantsättning av säkerheter men även av borgensförbindelser och garantier. Kreditrisken för 

stora företagskrediter reduceras via speciella villkor i kreditavtalen som skyddar banken. 

(Årsredovisning, SEB, 2010) SEB anser att risken de tar är ganska hög men risken godkänds 

endast då det är möjligt att förstå, utvärdera och hantera utfallet. Medvetenheten skall alltid 

finnas avseende vilka risker som tas och deras storlek. I och med den höga riskbenägenheten i 

SEB kan det kosta väldigt mycket pengar om något går snett. Därför har SEB valt att i likhet 

Källa: SEB årsredovisning 1993 
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med många övriga banker på marknaden arbeta med finansiella åtaganden så kallade 

”finansiella covenants”. Det ger SEB rätten att på ett tidigt stadium kunna omförhandla 

kreditvillkoren med kunden för att kunna reducera eventuella kreditförluster. (Intervju, SEB, 

2011) 

 

5.1.7 Kommunikation 

SEB berättar stolt att kreditavdelningen är mycket duktig på att utbilda och uppdatera 

kredithandläggare/kundansvariga om kreditpolicy och kreditinstruktioner. Inom banken 

ordnas det två gånger om året seminarium för alla de som är involverade i kreditprocessen – 

kundansvariga, analytiker, jurister, affärsansvariga med flera, vilka alla på ett eller annat sätt 

är involverade i riskprocessen och arbetar mot kund. Detta görs främst för att bygga kulturen 

kring kreditgivning inom SEB. Kreditpolicyn och kreditinstruktionerna finns även tydligt 

tillgängliga för hela bankorganisationen på bankens interna hemsida. Detta för att 

kredithandläggare lätt ska kunna se efter vad som gäller vid respektive kreditsituation och 

vara säker på att policyn följs.  

 

Kreditprocessen i SEB inkluderar även kommunikation mellan bank och kund. 

Kommunikationen mellan kundansvarig och kund är en viktig del i SEB:s kreditkultur. SEB 

berättar att när det går sämre för en kund, så måste den berörde kundansvarige agera snabbt 

och resolut vilket har visat sig inte alltid vara lätt. En alltför långsam och otydlig reaktion kan 

leda till dåliga situationer för både bank och kund har historien visat under tidigare 

finanskriser. Banken har löst det genom att kundansvarige får stöd från avdelningen Special 

Credit Management (som beskrivits ovan). I vissa fall lämnas hela kundansvaret över till en 

speciell kreditkundansvarig från denna avdelning som är van att jobba under liknande 

omständigheter som ofta är både tidskrävande och komplicerade.  

 

Ett av skälen till att SEB vill uppnå ett öppet och otvunget diskussionsklimat är att all fakta 

skall komma upp på bordet, spekulationer och osanningar skall undvikas. Frågor som den 

kundansvarige eller analytikern ej kan besvara vid kommittétillfället skall det vara OK att 

återkomma med svar på senare efter kontroll med kund och så vidare, så att beslutsunderlaget 

hela tiden blir så bra som möjligt. Ännu ett kommunikationsled som är viktigt, enligt SEB, är 

kommunikationen och harmoniseringen mellan kreditsidan och affärssidan. Det krävs respekt 

och acceptans hos affärssidan för kreditsidans beslut, samtidigt som kreditsidan måste kunna 
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argumentera för sitt resonemang och beslut för affärssidan. SEB tror att strävan avseende 

upprätthållandet av en bra kommunikation och ett givande diskussionsklimat inte fanns i lika 

stor utsträckning under 1990-talet och tidigare. De förmodar att det var vanligt förr med att 

pressade kundansvariga började skarva litet, när det började bli, enligt dem, pinsamt, då de 

till exempel ansåg att det var ”fina fastigheter” som aldrig kunde gå dåligt som ändå gick 

dåligt. Generellt sett är informationstillgången och kvalitén på informationen mycket bättre 

nuförtiden tror de. Det är också i de flesta fall mer OK att ställa alla dessa frågor till kunderna 

nu än vad det var då. (Intervju, SEB, 2011)    

 

5.1.8 Lagstiftning  

”Häng på tåget, de andra bankerna lånar ut, vi måste också göra det”  

(Intervju, SEB, 2011) 

 

Citatet ovan beskriver den mentalitet som utvecklades inom bankväsendet på 1980-talet. SEB 

menar att efter avregleringarna inom den svenska lagstiftningen, det vill säga när 

lagstiftningen tog bort utlåningskraven/förbudet. Det blev då ofrånkomligen en 

flockmentalitet kring kreditgivning. (Intervju, SEB, 2011) 

 

5.2 Nordea 

5.2.1 Företagsbeskrivning 

Nordea är den största finansiella koncernen i Norden. Banken har sin största kundgrupp i 

Norden, men bedriver även verksamhet i Polen, Ryssland och Baltikum. Strategin i banken är 

att dela upp kunderna i olika segment, för att sedan komma med finansiella lösningar utifrån 

varje kunds behov. De fokuserar även på riskhantering och har en väldiversifierad 

kreditportfölj. (Årsredovisning, SEB, 2008) År 2000 gick stora nationella banker från 

Sverige, Norge, Danmark och Finland ihop och bildade Nordea. Från Sveriges håll var det 

Nordbanken som gick in i bildandet och det är även den banken vi har tittat på gällande 

bankkrisen.  
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5.2.2 Kreditprocessen  

Kreditpolicy och kreditinstruktioner 

Nordea har både kreditpolicys och kreditinstruktioner som gäller för hela Nordea. Med tanke 

på att Nordea har verksamhet i flera länder, bland annat Polen, Baltikum och Ryssland så har 

banken kreditinstruktioner för hela banken och sedan även instruktioner för varje land, 

eftersom det är olika lagstiftning. Nordea säger att det är viktigt att anpassa sig till de olika 

Finansinspektioner som tittar på banken. Styrdokumenten är grunderna och sedan finns det en 

mängd detaljerade instruktioner under det här.  

Grunderna i kreditpolicyn och kreditstrategin går ut på många saker. Det gäller att titta på de 

allmänna principerna, att bankens kundansvariga känner sin kund och känner ett förtroende. 

Det är även viktigt att förstå risken och se till återbetalningsförmågan hos kunden. Några 

andra viktiga delar i kreditpolicyn är att det verkligen ska finnas en kundansvarig som 

dokumenterar allting. Sedan gäller det att sätta en rimlig löptid på krediterna och en 

prissättning som skapar kundlönsamhet. (Intervju, Nordea, 2011) 

 

”I en stark kultur blir reglerna förre och bättre” 

(Årsredovisning, Nordea, 2010) 

 

Trots alla de instruktioner som finns så styrs Nordea till stor del av värderingar och 

uppfattningar, banken har en stark kultur, eller ramar som de också kan kallas och innanför 

ramarna tar de anställda sina egna beslut. Med tanke på den starka företagskulturen som finns 

inom banken så säger Nordea att känslan och viljan att göra rätt gentemot sin arbetsgivare 

alltid har funnits där. Banken säger också att närmaste chef är väldigt viktig för 

medarbetarna, då det är den personen som förmedlar bankens och ledningens budskap. 

(Intervju, Nordea, 2011) 

 

Kreditprocessen 

Nordea har kundansvariga och analytiker som sitter på kontor runt om i landet och arbetar 

med kreditgivningen till kunderna, analytikerna finns inte på varje kontor men på väldigt 

många orter i landet. Banken har även företagskontor och CSU, corporate service units, för 

de lite större kunderna där många analytiker sitter. De riktigt stora, börsnoterade bolagen 

hanteras i Stockholm, på kreditorganisationen. Det är den kundansvarige och en analytiker 

som sköter dialogen med kunden, de tar in material och analytikern gör sedan analyser på 
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kunden. Grunden bygger på att banken ska kunna bedöma den framtida 

återbetalningsförmågan. Säkerheten och panterna kommer i ett senare steg. Analyserna som 

görs beror på det totala kreditengagemangets storlek och Nordea säger att det är viktigt att se 

till helheten, de analyserar även dotterbolag och tittar på hela koncernen. Banken analyserar 

dels historiska siffror men även budgetar och prognoser framåt. (Intervju, Nordea, 2011) 

 

Kreditbeviljning och kreditbeslut 

Beroende på hur mycket krediter det gäller, så finns det olika beslutsnivåer. Kontoret har en 

mindre del där de får fatta beslut, nästa steg är region som kan ta lite mer beslut. Det sista 

steget för beslut, vilket gäller de stora besluten, tas på kreditorganisationen. De besluten som 

fattas där tas tillsammans med Sverigeledningen, beroende på belopp och storlek. Överstiger 

beloppet och storleken Sverigeledningens befogenheter, då går ärendet vidare till den 

nordiska delen. För de absolut största ärendena finns ett utskott i bankens styrelse, ifall det 

skulle behövas, men det beror helt på storlek och risk. Kundansvaret ligger alltid på det 

kontor som kunden tillhör. Det finns inga kundansvariga centralt, förutom de börsnoterade 

bolagen som hanteras på ett ställe oavsett var de har sitt säte. (Intervju, Nordea, 2011) 

 

Vid en kreditbedömning är det viktigt att det finns ett förtroende för kunden. Nordea säger att 

det är viktigt att förstå affären, banken ska kunna bedöma återbetalningsförmågan och 

kassaflödet och det ska vara en lönsam affär för banken. När bedömningen har kommit så 

långt, då tittar de på säkerheten. Faller det på någon av de första punkterna, så fortsätter inte 

bedömningen. Banken tar även upp vikten av dokumentation, då banken har ett stort krav på 

sig att dokumentera, vilket är väldigt viktigt. Den enskilde kredithandläggaren har ingen 

frihet om att själv fatta beslut om en kredit. Däremot har de full frihet att ge sin syn på saker 

och ting och det är kredithandläggaren som ska lyfta fram styrkor och svagheter. Nordea 

berättar att det är viktigt att det inte bara är styrkorna som kommer fram, vilket är lätt hänt 

ibland. Banken säger även att analytikerna är en bra motpool till det här positiva, det viktiga 

är att banken ser riskerna och även hur de ska hanteras. Riskerna får inte glömmas bort och 

Nordea menar att:  

 

”Har man talat om riskerna, då har man koll på läget har man koll på läget så vet man också 

hur man ska hantera saker och ting.” 

 (Intervju, Nordea, 2011) 
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Uppföljning av utestående krediter 

Uppföljningen av krediterna går till så att alla krediter kommer upp till en genomgång minst 

en gång per år. Ibland görs genomgångarna oftare om det till exempel finns oro för något. 

Om ett företag har hamnat i problem då går banken igenom företaget en gång i kvartalet, 

eftersom det då kan krävas vissa åtgärder för att få allting på plats. (Intervju, Nordea, 2011) 

 

Problem vid kreditprocessen 

De största problemen vid kreditgivningen som Nordea ser det, är att lyfta fram riskerna och 

vara rakt på sak genom att ta fram styrkor och svagheter hos kunden. Ett annat problem som 

banken ser det är att det ibland är oerhört svåranalyserat. En ny verksamhet som saknar 

historik och när det finns få företag i samma bransch, kan leda till problem vid verifiering av 

de siffror banken får fram.  

 

De problem som fanns vid kreditgivningen under 1990-talet var främst att bankerna blev 

väldigt försiktiga efter krisen. I Nordbanken, som det hette då, fick staten gå in med pengar 

för att banken skulle överleva, vilket ledde till att banken blev ännu mer försiktiga. Banken 

berättar att de vissa gånger var för pessimistiska och de anser att banken har lärt sig att man 

alltid måste ta sig en extra funderare, till exempel under den globala krisen, alla måste ta sig 

en funderare så man inte skapar problem. Nordea säger även att det är viktigt att banken 

tillsammans med företaget ser om problemen är hanterbara, så inte dörrarna stängs och 

krediterna dras in, för då blir det bara extra bekymmer. (Intervju, Nordea, 2011) 

 

5.2.3 Finanskriserna 

Den globala krisen under 2007-2008 påverkade inte Nordea alls på samma sätt som 

bankkrisen på 1990-talet, den krisen tog 4-5 år att ta sig ur, medan det den här gången har 

gått väldigt snabbt. Banken säger även att medvetenheten kring finanskriser är större idag, 

alla vet att det går upp och ner. På 1990-talet hade man inte varit med om så många stora 

kriser och bankkrisen kom därför som en chock. De tror även att Nordea är väl förberedd när 

det dyker upp en ny kris, eftersom de har fått testa detta genom olika tester, vilket har visat att 

bankens kreditgivning håller. (Intervju, Nordea, 2011) 
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5.2.4 Åtgärder 

Strukturen på kreditbedömning och kreditprocessen såg i princip likadan ut på 1990-talet, 

problemet, som banken anser det, var bara att en del av de här sakerna glömdes bort. Det var 

många gånger så att återbetalningsförmågan inte hade blivit bedömd, eller så hade det gjorts 

väldigt dåligt. Under 1990-talet gjordes även en hel del för att skapa klara och tydliga rutiner 

och arbete las även på att attityden till rutinerna skulle vara positiv. Under 1990-talet var det 

också så att vissa kassaflöden var för högt belånade. Med det menas att det inte fanns några 

kassaflöden för att täcka krediterna, i många fall hade man räknat med värdestegringar på till 

exempel fastigheter, men så föll marknaden. Men i stora drag gick det till på liknande sätt 

under kreditprocessen som idag, först analys och sen arbeta utifrån det. Även när det gäller 

den årliga genomgången säger Nordea att det är något som åtminstone funnits så länge de kan 

minnas.  

 

Hela det svenska kreditgivningssystemet fick sig en genomgång efter 1990-talet. Det som 

gjordes efter bankkrisen var att banken lyfte fram de instruktioner och policys som fanns och 

sedan förtydligade och gjorde det klarare. Det gäller sedan att hålla instruktionerna 

uppdaterade löpande, så de är anpassade till verkligheten menar banken. De gjorde sedan 

processer och modeller för att praktiskt arbeta med uppdateringen av instruktionerna. 

Implementeringen säkerställdes och banken satte även igång ett projekt för de anställda, så att 

deras kunskap inom kreditgivning ökade. Banken förbättrade även riskhanteringen kring 

kreditgivning under denna period. Nordea tror att det var efter bankkrisen som de fick upp 

ögonen för bristerna, analysen var inte så fullständig som den borde vara och många gånger 

fanns den inte ens där. För det andra saknades dokumentation, vilket är väldigt viktigt. Om 

fem år ska det gå att lyfta fram sitt kredit-PM och förstå ungefär hur det var tänkt när krediten 

togs. (Intervju, 2011 & Årsredovisning, 1993, SEB)  

 

5.2.5 Lärdomar 

Anledningen till de stora kreditförlusterna (som tabellen visar nedan) under bankkrisen på 

1990-talet tror inte banken beror på en enskild faktor, koncentrationen i portföljen kan vara 

en del. De tror även att det förekom en hel del slarv i kreditgivningen och i något fall tror 

Nordea även att det blev en överreaktion. Det var alltså en kombination av olika saker, 

samtidigt som utlåningen expanderade väldigt snabbt.  
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En annan lärdom som Nordea tycker att banken dragit av finanskriserna är att det är viktigt 

att hålla sig kall och tänka efter, att inte överreagera men inte heller låter bli att agera när man 

blir nervös. Ju mer tiden går, desto större blir riskerna för förluster. Att agera snabbt är bra, 

men inte att överagera. De anser att banken har en kreditprocess som fungerar bra då den ger 

utrymme för bedömning genom sunt förnuft. De menar att det inte kan finnas regler för 

allting, utan att det är just egen bedömning som utvecklar medarbetarna och det är även den 

här kulturen som Nordea vill ha inom banken. (Intervju, Nordea, 2011) 

 

5.2.6 Riskhantering 

Sett till företagskunderna så är det kreditrisken och risken för kreditförluster som är viktigast 

och det är därför viktigt att se till kassaflöden och återbetalningsförmågan. Nordea menar att 

all kreditgivning är någon form av risk, annars skulle banken inte få betalt för det. Det som är 

viktigt är att bedöma hur stor risken faktiskt är och samtidigt ställa sig frågan, vad händer 

om? Banker tillhandahåller inte riskkapital, utan meningen är ju att de ska få tillbaka 

pengarna. Banken säger att de har ett gott rykte och därför vill de inte skena iväg och ta för 

mycket risker. Blir banken omskrivna angående att de tar för mycket risker, är chansen stor 

att de förlorar en hel del kunder. Under och efter bankkrisen på 1990-talet rådde en oerhört 

stor försiktighet inom bankvärlden, bankerna vågade inte gå in i för mycket nya, stora affärer 

och det var knappt om kapital. (Intervju, Nordea, 2011) 

 

Risk- och kreditanalytikerna är en ganska ny yrkeskår i banken som började med sitt arbete 

runt 2003-2005. Under 1980- och 1990-talet var det den kundansvarige som gjorde allting 

gällande kunden. Vid bedömning av risk är det återbetalningsförmågan som är det absolut 

viktigaste, säkerheter är sedan den sista vägen ut. När inte kassaflödet fungerar, då måste 

banken se till säkerheterna och panterna och försöka få ut pengar därifrån istället. Det 

viktigaste för banken enligt banken är att bedöma trovärdigheten och kassaflödet och då är 

det kassaflödet framåt i tiden banken syftar på. För att se hur stor rimligheten i de förväntade 

Källa: årsredovisning 1993 
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kassaflödena är tittar banken tillbaka några år. Nordea arbetar även med ratingsystem, där 

företagen värderas. Banken försöker klassificera företagen utifrån styrkor och det finns 

parametrar och matematiska beräkningar på sannolikheten för default inom ett år. Genom 

dessa system får banken fram styrkor och svagheter, men banken säger att det inte räcker med 

att kolla på det, de måste även använda sitt eget omdöme.  

 

”I den här verksamheten är det inte svart eller vitt, det är mycket grått”.  

(Intervju, Nordea, 2011) 

   

För Nordea har det alltid varit viktigt att ha ett väl fungerande system för att hantera risker, då 

främst kreditrisk som är den största risken i samband med kreditgivning.  För att klara av 

detta på ett bra sätt satte de in åtgärder i form av fler kontroller av krediterna och även en 

grupp som endast fokuserar på problemkrediter på alla marknader tillsattes. (Årsredovisning, 

SEB, 2008)  

 

5.2.7 Kommunikation 

Tillgängligheten på instruktioner och policys var förr i pappersform, vilket gjorde att det var 

svårt att nå ut med informationen till alla. Banken säger att det mesta var klart och tydligt 

skrivet, vilket åtminstone minskade chanserna för självtolkning. Men när det gäller 

kommunikationen och informationsspridningen har mycket förändrats. För uppdatering av 

styrdokumenten ordnas seminarier och analyser, alla policys finns även på bankens intranät. 

Banken menar att det är viktigt att underhålla detta och därför finns det även folk på 

kreditorganisationen som då och då åker ut och pratar med kontoren. För Nordea är det 

viktigt att ha en stark och utvecklande kreditkultur och de anställdas erfarenheter och 

kunskaper ska tas tillvara.  

 

En förändring som har skett är att Nordea har skilt hanteringsprocessen på kreditdelen från 

affärsdelen, förr jobbade alla tillsammans. Det här är också krav från Finansinspektionen och 

Basel, att banker inte får ha samma chef för kredit- och affärssida. Det som också kunde bli 

problem förr var att affärssidan kunde tycka att en viss affär var viktig, nuförtiden tar 

kreditsidan bara hänsyn till risken och affärssidan får sedan sätta priset och hantera den delen.  
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För att undvika eventuella problem, när banken ser att ett företag får en försämrad situation, 

brukar de sätta in vissa personer med erfarenhet för att granska, så inte den kundansvarige 

behöver göra allt. Dessa personer brukar då åka ut med kundansvariga och titta på företaget, 

för att sedan besluta om ifall banken ska göra någon åtgärd eller inte. Sedan gäller det att 

banken har en noggrann uppföljning i form av årsföredragningar. (Intervju, Nordea, 2011) 

 

5.2.8 Lagstiftning 

”Skruvar man åt det här alltför hårt, så är risken att antingen skapas problem genom att 

kraven ställs så hårt att man måste ut och skaffa kapital och så blir det på det sättet, eller så 

blir priset på pengar så högt att kunderna får betala för mycket innan de ens fått låna 

pengar. Det måste vara en rimlighet i det hela.” 

  (Intervju, Nordea, 2011) 

 

Banken säger att regelverk behövs och menar att de ska vara rimliga, det behövs ett stabilt 

finansiellt system där banksystemet ingår, annars blir det ingen trygghet i samhället.  

 

5.3 Handelsbanken 

5.3.1 Företagspresentation 

”Sedan början av 1970-talet är Handelsbankens organisation starkt decentraliserad och 

verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov” vilket också presenteras som 

Handelsbankens företagsfilosofi. (Handelsbanken, 2011)  

 

Handelsbanken bildades 1871, då några styrelseledamöter från SEB hamnade i konflikt och 

istället bestämde sig för att öppna en egen bank, Svenska Handelsbanken. Handelsbankens 

företagsmål är att ha en högre lönsamhet (räntabilitet) än genomsnittet för de största 

konkurrenterna på hemmamarknaden. Detta uppnås genom att ha de nöjdaste kunderna och 

de lägsta kostnaderna. (Handelsbanken, 2011) 
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5.3.2 Kreditprocessen 

Kreditpolicy och kreditinstruktioner 

Handelsbanken berättar att kreditpolicyn och kreditinstruktionen ger ramarna för hur 

kreditgivningen ska se ut. Särskilda handläggarinstruktioner beskriver väldigt konkret hur en 

kredit/kreditlimit ska läggas upp, hur kreditprocessen ser ut och hur dokumentationen ska tas 

fram. En kredithandläggare ska därmed alltid hitta lösningen vid olika 

kreditgivningssituationer. Handelsbanken beskriver sin kreditprocess som en standardiserad 

process gällande kreditbedömningen. Oavsett företagskund och belopp ser underlaget exakt 

lika ut. Genom en exakt likadan process, oavsett kund och belopp, så blir kreditgivningen på 

kontoren väldigt central; man måste själv skapa sig en välgrundad uppfattning av kunden.  

Kreditriskbedömningen är kontorens och kundansvariges ansvar, de har dock inte frihet att 

överskrida kreditinstruktionen och sin beviljanderätt, vilket enligt Handelsbanken är 

synnerliga allvarliga överträdelser. När det gäller komplexa affärer eller betydande belopp, så 

får kontoren stöd i kreditprocessen från regionalt eller centralt placerade kreditexperter. 

Handelsbanken poängterar dock att det alltid är kontoren som bär det fulla kreditansvaret för 

lämnade krediter. Dock nämner banken att en kreditprocess med så stora manuella inslag, 

vilka är fullt medvetna, kan uppfattas som tungarbetad. Detta försöker banken komma till 

rätta med genom utvecklingen av olika systemstöd. (Intervju, Handelsbanken, 2011) 

 

Kreditprocess  

Banken poängterar att krediter där kvalitetskravet åsidosätts på grund av möjligheten till 

högre avkastning eller önskan om högre kreditvolymer godkänns aldrig inom banken.  En 

svag återbetalningsförmåga kan vidare aldrig uppvägas av säkerheter.  

 

”Har vi en minsta känsla att detta kan vara mer risk än vad vi skulle vilja ta, då tackar vi nej. 

Och det funkar” 

(Intervju, Handelsbanken, 2011) 

 

Med detta menar banken att de alltid vid kreditgivningen har som utgångspunkt att de ska få 

tillbaka sina pengar. Oavsett om motparten är villig att betala mer avstår banken om risken 

bedöms högre än normal. Anledningen till att detta fungerar är det decentraliserade synsättet, 

nämligen att kontoren är själva ansvariga för eventuella problem. (Risk- och kapitalhantering, 

Handelsbanken, 2010) 
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Kreditbeviljning och kreditbeslut  

”Kreditprocessen i Handelsbanken utgår från övertygelsen att en decentraliserad 

organisation med lokal närvaro ger hög kvalité i kreditbesluten”  

   (Risk- och kapitalhantering, Handelsbanken, 2010) 

 

Betydelsen av en decentraliserad kreditprocess är att kundansvarigt kontor bär hela 

kreditansvaret. Decentralisering innebär också att underlagen för kreditbeslut alltid tas fram 

av kund- och kreditansvarigt kontor. Detta gäller oavsett var det slutgiltiga beslutet än 

kommer att fattas. Kreditdokumenten ska alltid innehålla ekonomisk information, såsom 

uppgifter från balans- och resultaträkning, kassaflöde och andra relevanta 

företagsekonomiska nyckeltal, men även en bedömning av kundens återbetalningsförmåga 

samt en säkerhetsvärdering. Kyrktornsprincipen är en viktig del av Handelsbankens kultur 

och innebär att kontoren ska koncentrera sina affärer till kunder i närområdet, samma synsätt 

gäller även för koncerner. Tillämpningen av principen har funnits inom Handelsbanken sedan 

1970-talet och sitter djupt i organisationen. Den som är nära kunden skall också fatta 

kreditbeslut kring affären, dock med några undantag. Undantagen kan bero på storleken på 

affären, vilket påverkar var beslutet ska fattas. En stor andel av medarbetarna på kontoren har 

en egen beviljanderätt, dock med olika beloppsnivåer baserade på kompetens och erfarenhet. 

Beviljanderätten ökar i takt med att vederbörandes kompetens och erfarenhet ökar.  

 

Överstiger kreditens handläggares/kontorschefens kreditbeviljanderätt så tas kreditbeslutet 

högre upp i organisationen. Första steget i beslutstrappan inom banken är först på 

kontorsnivå, medan vid större krediter är steget först beslut på regional nivå.  Riktigt stora 

krediter beslutas centralt i bankens kreditkommitté. Handelsbanken använder sig vid större 

krediter (mer än 1 000 000 kronor) av kreditlimiter som ger möjligheter till en viss kreditram 

inom vilken kontoren får bevilja krediter av olika slag, vilka efterfrågas av kunden. Vid vissa 

krediter till stora företag med bra återbetalningsförmåga kan kredit beviljas utan säkerheter 

där det istället upprättas vissa lånevillkor som istället skrivs in i kreditavtalet. Dessa specifika 

lånevillkor ger banken möjlighet att omförhandla krediten, till exempel om 

återbetalningsförmågan försämras. (Intervju, 2011 & Risk- och kapitalhantering, 2010, 

Handelsbanken) 
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Uppföljning av utestående krediter 

Varje år omprövar Handelsbanken alla sina kreditlimiter för att kunna känna sig trygga med 

den kreditportfölj som banker har. Uppföljningen av de utestående kreditlimiterna följs upp 

av överställd enhet för att leva upp till sund kreditgivning. Ej limitpliktiga krediter gås efter 

kreditbeslutet igenom av överställd instans för att få bekräftat att kreditgivningen är sund och 

att den följer kreditpolicyn och kreditinstruktionen. (Intervju, 2011 & Risk- och 

kapitalhantering, 2010, Handelsbanken) 

 

Problem vid kreditprocessen 

Problemkrediter handläggs av kreditansvarigt kontor. Kontoren är medvetna om den tid som 

måste läggas ner på en kund vid exempelvis konkurs, tiden som annars kunde läggas på 

lönsamhet, vilken förstås minskar vid kreditförluster. I denna del av intervjun berättar 

respondenterna att de inte förstår att vissa banker har avdelningar som löser eventuella 

problem, eftersom en sådan ordning kan öka riskbenägenheten hos kontoren. (Intervju, 

Handelsbanken, 2010) 

 

5.3.3 Finanskriserna 

På frågan om medvetenheten kring finanskriser har blivit större svarar Handelsbanken ”ja” i 

den meningen att vi nu fått bevisat att var 15-20:de år blir det en riktig utmaning för bankerna 

i form av en ”finanskris”. (Intervju, Handelsbanken, 2010) 

 

5.3.4 Åtgärder 

Handelsbanken hade under året 1989-1990 varit försiktig vid utlåningen, vilket betydde att de 

inte drabbades så hårt av bankkrisen när den slog till på hösten 1990. Bankkrisen på 1990-

talet var främst en fastighetskris vilket också visas tydligt av Handelsbankens kreditförluster, 

fördelade på bransch, se bild nedan.  (Årsredovisning, Handelsbanken, 1994) 
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”Man kan vara borta över 20 år och vid återkomsten konstatera att processen ändå är 

densamma med samma blanketter; skillnaden är ett mer utvecklat IT-stöd vid själva 

kreditprocessen ”.  

(Intervju, Handelsbanken, 2011) 

 

Handelsbanken berättar vidare att kreditpolicyn och kreditinstruktionerna i princip har sett 

likadana ut sedan 1970-talet och detsamma gäller för uppföljningen av kreditgivningen. 

Handelsbanken har dock gjort en förändring i kreditprocessen vid ingången av den globala 

krisen, vilket var under år 2008. Förändringen har sitt ursprung i lärdomarna som drogs efter 

bankkrisen på 1990-talet. Rutinen, kallad ”handlingsplanen”, innebär ett nytt steg för de 

kunder där återbetalningsförmågan har börjat försämras till sämre än normalt och kanske kan 

komma att förorsaka banken kreditförluster. När det gått så långt som att krediten blivit en 

sämre risk än normalt menar Handelsbanken att det är svårare att agera. I och med detta har 

en rutin införts för att öka kontorens proaktiva arbete av kunder med försämrad risk. När 

ratingen på kunden blir sämre än normalt så skall kontoren upprätta en handlingsplan som 

konkret redogör för händelseförloppet avseende den försämrade ratingen samt vad som skall 

göras för att undvika en eventuell kreditförlust på kunden. Handelsbanken anser att rutinen 

ger banken en snabbare handläggning av försämrade kreditrisker än om rutinen ej hade 

etablerats. (Intervju, Handelsbanken, 2010) 

 

5.3.5 Riskhantering 

Kreditrisken är väldigt centralt för en bank och det är därför viktigt att alla inom banken har 

förståelse för det, menar Handelsbanken. Med sitt interna riskklassificeringssystem bedömer 

och kvantifierar banken sin kreditrisk. Systemet bygger på den interna ratingen, satt efter 

kontorens och kundansvariges bedömning av den potentiella låntagarens 

återbetalningsförmåga och detta interna ratingsystem har funnits inom banken sedan 1970-

talet. Det är viktigt att den interna bedömningen ligger så nära verkligheten som möjligt då 

det är mycket farligt att sätta en för positiv rating på motparten, eftersom det skulle öka 

Källa: Handelsbanken årsredovisning 1994 
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risken för fallissemang
1

 i bra riskklasser och på så sätt förstöra modellen. (Intervju, 

Handelsbanken, 2010) 

 

För Handelsbanken är det viktigt med en stark kontroll gällande riskhanteringen; därför tar 

varje kontor ansvar för sina kreditrisker då det är lättare att bedöma risken när man har nära 

kontakt med kunden. Den riskbedömning som görs av den med bäst inblick i kundens 

situation kontrolleras och bedöms sedan vidare genom en verksamhetsnära riskkontroll, det är 

sedan deras uppgift att rapportera till central nivå. Uppgiften som den centrala riskkontrollen 

har är att analysera, mäta och identifiera alla de risker som finns inom banken för att 

kontrollera om de lever upp till målet med en låg risktolerans. (Risk- och kapitalhantering, 

2010) 

 

Vad det gäller portföljkoncentration berättar handelsbanken att ”goda affärer dyker upp när 

de dyker upp”. När kontoret anser affärer som goda skall kontoret kunna göra den affären 

oavsett hur stor exponering banken har i den branschen som låntagaren befinner sig i. 

Självklart följer banken regelverket för stora exponeringar vid sin kreditgivning. (Intervju, 

Handelsbanken, 2010) 

 

5.3.6 Kommunikation 

Handelsbanken berättar att banken har en organisation som stödjer kontoren och 

medarbetarna när hjälp behövs men samtidigt som kontoren och medarbetarna vet att de är de 

som bär ansvaret och får ta följderna efter beslut. (Intervju, 2011 & Risk- och 

kapitalhantering, 2010, Handelsbanken) 

 

Kommunikationen vid förändringar i kreditprocessen sker genom att ett dokument författas 

med rutinens innebörd och arbetssätt. Dokumentet skickas sedan ut till nationella samt 

internationella kreditavdelningar som i sin tur vidarebefordrar till kontoren. Dessa är 

ansvariga för att förändringen genomförs i det dagliga arbetet. Handelsbanken poängterar att 

kommunikationen alltid ska vara mellan regionala kreditavdelningen till kontoren och sen 

                                                           

1
 Fallissemang definieras som att låntagaren är 90 dagar sen med en betalning. Detta behöver inte innebära en 

förlust utan det är på detta sätt regelverket är uppbyggd, det vill säga fallissemang – för att spegla risken. 
(Handelsbanken, 2011) 
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kontoret till kund. När ett ärende går upp till centrala kreditavdelningen sker dialogen alltid 

mellan centrala kreditavdelningen och regionala kreditavdelningar. Däremot med regionala 

kreditavdelningen med argumentet att det skulle bli för rörigt med direkt kontakt med 

kontoren. Däremot har regionala kreditavdelningen direkt kontakt med kontoren vid 

eventuella frågor från centrala kreditavdelningen. Ytterligare en kommunikationsrelation som 

måste fungera är balansen mellan kreditsidan och affärssidan, det krävs för att det ska fungera 

nämner Handelsbanken.  

 

Handelsbanken poängterar att en tydlighet av instruktioner och policys alltid har funnits inom 

banken. Det som är skillnaden är att på 1990-talet fanns dokumenten i pärmar medan de idag 

finns tillgängligt elektroniskt. (Intervju, Handelsbanken, 2010) 

 

5.3.7 Lagstiftning 

Handelsbanken följer de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns inom 

kreditområdet oavsett land och berättar att det är väldigt styrt vad man får och inte får göra. 

Handelsbanken har medarbetare som hela tiden kontrollerar att regelverken används i banken 

på rätt sätt, samt att risken mäts på ett korrekt sätt då handelsbanken strävar efter låg risk.  

 

Avseende frågan hur lagstiftningen såg ut på 1990-talet svarade Handelsbanken att reglerna 

var mer stela och utgick från säkerheten och typ av kredittagare. Idag är fokus på risken, det 

vill säga att risken styr kapitalkravet. (Intervju, Handelsbanken, 2010) 

 

5.4 Swedbank  

5.4.1 Företagsbeskrivning 

Swedbank fick sitt namn i september 2006, men rörelsen sträcker sig tillbaka ändå till 1820, 

då Sparbanksrörelsen bildades. Sedan har ett antal sammanslagningar och 

strukturförändringar med namnbyten skett och 1992 bildades Sparbanken Sverige av 

Sparbanksgruppens olika enheter. Föreningsbanken, som vid bildandet 1915 hette 

Jordbrukskassan, gick 1997 ihop i ett samgående med Sparbanken Sverige och bildade då 

Föreningssparbanken. (Swedbank, 2011) 
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Syftet inom Swedbank är att ”främja en sund och hållbar ekonomi för de många” och inom 

banken har fokus alltid legat på närheten till kunden. Swedbank strävar efter att skapa en 

stabil ekonomi, för samhället i stort. Banken riktar sig främst till privatpersoner, men även till 

små- och medelstora företag. (Swedbank, 2011)  

 

5.4.2 Kreditprocessen 

Kreditprocessen 

Kreditprocessen startar när en kund kommer in till sin kundansvarige på banken för att 

ansöka om en kredit. De sitter då ner tillsammans och går igenom siffror, bokslut och 

liknande. Banken gör en kreditbedömning och är det komplext så tillkallas experter som gör 

analyser och liknande. Efter det görs en kredit- och riskanalys av kreditkommittén, som sedan 

kommer fram till ett beslut, sedan förhandlas villkor fram tillsammans med kunden. 

 

Kreditbeviljning och kreditbeslut 

Inom Swedbank så är åsikten att de bästa besluten fattas lokalt, den som arbetar på en mindre 

ort känner hemmamarknaden och därför kan bäst beslut fattas på plats. Dock är det viktigt att 

alla beslut fattas efter de policys, värderingar och regler som finns kring hur banken vill 

lämna sina krediter. En enda person kan inte ta ett enda beslut själv och när det gäller 

företagskrediter på lite högre nivåer så krävs det att minst tre personer är med och fattar ett 

beslut.  

 

Strukturen på kreditgivningen i banken är en hierarki med kreditkommittéer på olika nivåer. 

Varje kontor har en egen kreditkommitté och sedan finns kommittéer för varje region men 

även för hela den svenska verksamheten, den sista nivån finns på koncernnivå där endast en 

procent av besluten fattas. Vilken risknivå kreditbesluten tas på beror på storleken på 

kreditbeloppet, men även på riskbeloppet. (Intervju, Swedbank, 2011) 

 

Uppföljningen av utestående krediter 

Det är viktigt att den kundansvarige bevakar kunden och gör en årlig omprövning. Det gäller 

för den kundansvarige att hela tiden ligga steget före kunden, så det inte kommer några 

obehagliga överraskningar. (Intervju, Swedbank, 2011) 
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Problem vid kreditgivningen 

Ett problem som Swedbank ser med kreditprocessen är att den är väldigt komplex och många 

människor är inblandade, vilket gör den kostsam. Banken menar att många vill effektivsera 

kreditprocessen, men att det inte finns något annat sätt att göra det på, då kvalitetskraven är 

det viktigaste att ta hänsyn till. (Intervju, Swedbank, 2011) 

 

5.4.3 Finanskriserna 

Det är idag en större medvetenhet kring kriser än det var under 1990-talet. Idag ligger det 

stort fokus på att stabilisera de finansiella systemen över hela världen. Det beror till stor del 

på att om systemet brakar samman, så är det kört. (Intervju, Hedman, 2011) Swedbank menar 

att det som är typiskt för en kris är just att det är svårt att veta var den kommer ifrån, men det 

är även svårt att avgöra när de kommer att dyka upp. (Intervju, Swedbank, 2011) 

 

5.4.4 Åtgärder 

Efter 1990-talskrisen fick banken en helt annan syn på hur bedömning och villkor vid 

utlåning ska se ut. Den stora skillnaden, vid jämförelse från sent 1980-tal fram till 1995, är att 

branschen har gått från en pantbelåningskultur till ett kassaflödesbaserat synsätt. Det gäller 

alltså att analysera kassaflödet och kraften i kassaflödet hos verksamheten, det är den 

viktigaste skillnaden mot 1990-talet. Även rutinerna i kreditprocessen skiljer sig en hel del åt 

då de överlag blivit mycket bättre, IT-utvecklingen har även gjort att rutinerna kan hanteras 

på ett helt annat sätt idag, jämfört med tidigare. När det gäller uppföljningen av 

kreditgivningen så har även den förändrats sedan 1990-talet, då den har stramats upp 

väsentligt. Panterna värderades bara om, ifall kunden ville låna mer pengar, jämfört med idag 

då säkerheten värderas om bara för att titta på om risken är högre eller lägre. (Intervju, 

Hedman, 2011) Swedbank säger även att det nuförtiden görs analyser och förberedelser mer 

noggrant innan en kredit ges, än vad som var fallet på 1990-talet. Det görs även stresstester 

för att se vad som till exempel händer kunden om försäljningen minskar med tio procent och 

liknande scenarion. (Intervju, Swedbank, 2011) 

 

En annan sak som har förändrats är att under 1990-talet tittade man inte på hela koncerner, 

utan bara på den delen av företaget som hade krediter i banken. Det kunde skapa stora 

problem och det finns nu regler för att banken ska kolla på helheten. Swedbank säger även att 
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det idag är oerhört viktigt att se och upptäcka de olika korrelationerna som finns avseende 

risk. (Intervju, Swedbank, 2011) 

  

Under slutet av 80-talet och i början av 1990-talet fanns det ingen portföljvalsstrategi 

överhuvudtaget. En portföljstrategi kan bestå av att man på förhand bestämmer sig för hur 

kreditboken får utvecklas, detta för att minska riskerna. Några exempel på det kan vara att 

banken inte ska ha X procent i fastighetsexponering och att de inte ska ha branschspecifika 

koncentrationsrisker som är över en viss nivå. Banken menar att den här typen av åtgärder är 

väldigt viktiga och det har fokuserats extra mycket på dem under de senaste tio åren. 

(Intervju, Hedman, 2011) För att åtgärda de problem som uppstod i Baltikum på grund av 

portföljkoncentration tillsattes en organisation på 200 personer för att ta hand om 

problemkrediterna. (Intervju, Swedbank, 2011)  

 

5.4.5 Lärdomar 

Trots att Skandinavien har klarat sig igenom den globala krisen 2007-2009 utan några större 

problem berättar Swedbank: 

”att man inte får slå sig för bröstet och luta sig tillbaka för det, utan det gäller att hela tiden 

vara på det”.  

(Intervju, Swedbank, 2011) 

 

En av lärdomarna som Swedbank fick från bankkrisen är att alla krediter bör ses över minst 

en gång årligen. Det gäller att agera innan det är för sent och för att kunna göra det krävs en 

uppföljning där både risken, kunden och affären analyseras.  

 

En annan lärdom efter bankkrisen på 1990-talet var hur banken styrs. På den tiden så styrdes 

banken mer av hur stora volymerna var och utifrån marknadsandelar. Det ledde till att 

affärssidan drevs framåt och att de fick ersättning utifrån hur bra de presterade. Det blev då 

en motsättning när kreditsidan kämpade med att hålla tillbaka, vilket kunde ge störningar. 

Förändringen som har skett är att styrningsmodellen och tydligheten ska vara gemensam, alla 

ska sträva åt samma håll så att diskussioner kring vad som ligger inom ramen för bankens 

policy undviks. Banken menar att det gäller att hitta en konstruktiv balans som gör att alla har 

förståelse för varandra. Det måste vara en stark tydlighet, annars lämnas för mycket till 

självtolkning. De menar även att den stora lärdomen från bankkrisen på 1990-talet var den så 
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kallade tydligheten i ansvaret. Det gäller för varje kundansvarig att se vart vi är på väg och på 

vilket sätt det kommer påverka kunden.  

 

Swedbank tror att lärdomarna som drogs av bankkrisen på 1990-talet är en av anledningarna 

till att banken inte drabbades lika hårt under den globala krisen. (Intervju, Swedbank, 2011) 

 

5.4.6 Riskhantering 

Swedbank har som kreditpolicy att de ska hålla en låg riskprofil med en väldiversifierad 

kreditportfölj som inte är fokuserad på en bransch. Styrelsen i banken har även formulerat ett 

”ramverk” för vilken risk banken ska ha, uttryckt i ratingambition. Utanför det har även ett 

ramverk för limiter och risktolerans skapats, allt detta för att få en tydlighet kring hur 

riskbenägna banken vill vara. Efter den globala krisen har banken arbetat oerhört mycket med 

att ta ned risken i banken och de vill känna att de har kontroll över sin utveckling och över 

hur mycket risk banken drar på sig. (Intervju, Swedbank, 2011) Enligt Hedman (2011) så var 

risken jättehög i bankerna före bankkrisen på 1990-talet och han säger att de nog var många 

som inte tänkte på vilka risker banken försatte sig i. Budskapet under den här tiden var ”så 

mycket volym som möjligt”. Det som hände efter krisen, var det motsatta, då vågade ingen 

göra någonting. För att kunna göra bra affärer och ha en kreditförsörjning som fungerar i 

samhället gäller det att hitta en medelväg. (Intervju, Hedman, 2011) 

 

För att vara säkra på att alla förstår vad som ska göras i banken finns den så kallade 

”kontrollapparaten”, vilken fungerar som en oberoende riskkontroll. Riskkontrollen 

kontrollerar både att kreditsidan och affärssidan gör som de ska, vilket inte alls var uttalat på 

samma sätt under 1990-talet. Det viktigaste när risken bedöms hos företag är 

återbetalningsförmågan. Det är kassaflödet som ska tas i beaktande, men det görs även 

känslighetsanalyser och bedömningar på kommande prognoser. De stresstestar även detta 

med ”worst case”-scenarion, för att bedöma hur stor risk en kredit till ett företag är för 

banken. (Intervju, Swedbank, 2011) Under 1990-talet bedömdes risken utifrån säkerheten, 

banken tittade då på vilken säkerhet kunden hade och hur högt säkerheten kunde belånas.  
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”Man gjorde taffliga försök att mäta riskerna och kanske uppskatta de, men just det här att 

faktiskt åtgärda riskerna också, det är ju någonting som är helt nytt på de senaste 10-15 

åren.”  

(Intervju, Hedman, 2011) 

 

Den grundläggande affären i banken är att ta risk, det får inte glömmas bort. Men det är 

viktigt att hela tiden förmildra effekten som riskerna kan ge och inte bara fokusera på 

kontroll. Hedman berättar att det är något som görs ännu tydligare idag och som inte gjordes 

alls förr. Den riskkontroll som finns idag på kreditprocessen existerade överhuvudtaget inte 

under slutet av 80-talet. De som arbetade med riskkontroll och granskade kredithandlingar, de 

hade ingen status alls och de betraktades mest som ”ett hinder” inom banken. Även det leder 

till att riskkontrollen blir sämre, då de inte får något som helst stöd från övriga medarbetare i 

banken. Men sedan kom bankkrisen och då ”plockades” dessa personer fram igen. (Intervju, 

Hedman, 2011) 

 

5.4.7 Kommunikation 

Swedbank säger att kommunikationen inom banken fungerar väldigt bra och att det är en 

lättstyrd organisation. Det är viktigt att alla har respekt för varandra och förstår varandras 

roller. Det gäller att skapa en kultur med en bra balans inom banken, vilket banken tycker att 

de uppnått bra inom Swedbank. Som Swedbank nämnt tidigare är den lokala närvaron viktig 

och för att det ska fungera på ett bra sätt krävs det en kreditchef på de lokala kontoren som 

kan arbeta kring frågorna tillsammans med de anställda så den bästa lösningen kommer fram. 

Det här är också en av lärdomarna som banken fick efter bankkrisen på 1990-talet. (Intervju, 

Swedbank, 2011) 

 

Banken ställer krav på sina medarbetare, det gäller att tänka själv och veta vad banken har för 

vision och värderingar. Det gäller att skapa en gemensam uppfattning om vad som är en bra 

eller en dålig risk. Sen måste kommunikationen vara frekvent naturligtvis, så det säkerställs 

att alla har samma syn på vad som är bra eller dålig risk, det är en väldig skillnad mot förr. 

(Intervju, Hedman, 2011) När en kundansvarig möter kunderna så ”är man banken”, det får 

inte glömmas bort. Det är viktigt att de kundansvariga känner sig trygga när de bemöter 

kunderna och där tycker Swedbank att cheferna kan göra mer för att förbättra detta. Banken 

säger att det är viktigt att inte vissa delar blir isolerade, alla ska jobba som ett företag och för 
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att uppnå den känslan arbetar Swedbank mycket med att harmonisera rutiner och processer. 

Hedman (2011) menar att ska en bra bankverksamhet drivas, då måste affärsverksamheten 

vara decentraliserad. Det gäller att det är samma budskap från hela ledningen, med VD i 

spetsen, annars får inte viktiga frågor samma genomslagskraft. (Intervju, Swedbank, 2011) 

 

Förändringar tar flera år och det gäller att ständigt återkomma och försöka få bekräftelse på 

att alla förstår. (Intervju, Swedbank, 2011) För att nya rutiner och policys ska få 

genomslagskraft är det viktigt att stödet från top-management är tydligt och att dessa 

personer säger att det är viktigt. Hela signalsystemet är viktigt i banken, som Hedman (2011) 

uttrycker det och han tycker även att dessa delar har prioriterats mindre i bankerna under 

kriserna som varit. Kommunikationen under 1990-talet var en helt annan och den hade inte 

alls samma kvalitet som den har idag. Ska man driva en bra bankverksamhet, då måste 

affärsverksamheten vara decentraliserad. Det är viktigt att besluten fattas så nära kunden som 

möjligt och för att det ska fungera krävs det en väldigt robust kontrollfunktion. (Intervju, 

Hedman, 2011) 

 

5.4.8 Lagstiftning 

Enligt Swedbank så går konsekvensen av kriserna bland annat att urskilja i alla de regleringar 

och krav som ställs på bankerna. Hedman (2011) berättar att det är viktigt för 

finansbranschen att det är en konkurrensneutral lagstiftning. Skulle det inte vara så kan det 

skapa problem för storbankerna som ska konkurrera över landgränserna. Mycket av den 

lagstiftning som finns i Sverige har dock sin grund i direktiv från EU. Han menar även att det 

finns en stor risk för att bankerna blir överreglerade, då politiker, tillsyndmyndigheter och 

andra försöker överträffa varandra när det gäller att skapa hårdast regler. (Intervju, Hedman, 

2011) 

 

5.5 Sammanfattningstabell 
Nedan kommer en kort sammanfattningstabell av det empiriska underlaget gällande de 

åtgärder och förändringar som skett i de svenska storbankerna. Tabellen är kategoriserade var 

bank för sig samt uppdelade i förändringar som skett i samband med bankkrisen och framåt 

och även från den globala krisen och framåt.  
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SEB 

Nordea 

Handelsbanken  

Swedbank  

 

Förändringar i storbankernas kreditprocesser 

              Bankkrisen och framåt      Globala krisen och framåt 

 
 Från volym till kassaflöden                                   

 Kontroll över kreditexponeringen 

 Från korridorbeslut till analyser  

 Statiskt till ett dynamiskt arbetssätt  

 Mer oberoende beslut 

 Grundligare uppföljning 

 Beloppsfokusering till flerdimensionell 

 

   

 Mer dokumentation och analyser 

 Se problem som hanterbara och ej för  

       pessimistiska och stänga dörrar 

 Klarare och tydligare kreditrutiner 

 Utbildningsprogram för ökad  

              kreditkunskap 

 Förbättrad kreditriskhantering 

 Skilt kredit- och affärssidan 

 Säkerhet i ett senare skede i kreditprocess 

 

 

 

 Inga förändringar  

 

 

 Från pantbelåning till kassaflöde 

 Uppstramning av uppföljning 

 Noggrannare analyser 

 Helhetsperspektiv vid företag 

 Portföljvalsstrategi 

 Kredit- och affärssidan åt samma håll 

 Tydlighet i ansvar 

 

 

 

 

 

 Svårare att bryta 

mot kreditpolicy 

 Strängare 

kreditgivning i 

Baltikum 

 

 

 Nämner inga direkta 

åtgärder under denna 

period 

 

 Handlingsplan 

 

 Tar ner risken 

 Problemkreditavdelning för  

Baltikum 
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6. Analys 

 

I detta kapitel möter empirin teorin samtidigt som vi drar kopplingar och för diskussioner 

kring de resultat vi har fått fram. Vi har kategoriserat kapitlet efter storbankernas åtgärder 

och kreditrisken inom bankerna för att sedan avsluta med vår bedömning av 

förbättringsmöjligheter. 

  

 

6.1 Åtgärder som gjorts efter finanskriserna   
Det råder ingen tvekan om att de svenska storbankerna har påverkats av de två finanskriserna. 

Det råder heller ingen tvekan om att gedigna förberedelser och ändringar har skett på grund 

av medvetenheten gällande finanskrisers återkommande. Av empirin går det att utläsa att de 

svenska storbankerna har gjort åtgärder efter bankkrisen på 1990-talet och efter den globala 

krisen 2007-2009. Åtgärderna som gjordes efter bankkrisen var så pass stora att SEB:s 

kreditdokument nästintill helt förändrades och idag grundar sig på dessa åtgärder. Nordea 

nämner ingenting om åtgärder som gjorts efter den globala krisen, vilket kan tolkas som att 

ingenting har gjorts och förändrats i banken de senaste 2 åren. Det visar på att de flesta 

åtgärder som gjorts i kreditprocessen skedde just under 1990-talet. Sammanfattningstabellen 

visar även att kreditprocessen drabbades mer under bankkrisen för 20 år sedan än vad den 

gjorde efter den senaste globala krisen, då få åtgärder har gjorts. Uppfattningen vi har fått 

under uppsatsens gång är just det som empirin och teorin visar på, det vill säga att bankerna 

gjorde massiva åtgärder och förändringar i kreditprocesserna efter de betydande 

kreditförlusterna på 1990-talet. Nordea menar att det är viktigt att policys och instruktioner 

ändras löpande i takt med att verkligheten förändras, men samtidigt säger de ingenting om att 

åtgärder faktiskt har gjorts efter den globala krisen. Denna aspekt fångas även upp av 

Sigbladh & Wilow (2008) som menar att kreditdokumenten måste vara uppdaterade och 

anpassade efter marknadsförhållanden. Under och efter den globala krisen förändrades 

marknadsutsikterna, vilket gjorde att även förtroendet på marknaden förändrades (Lybeck 

2009). Verkligheten förändrades vilket innebär att fler åtgärder hade behövt göras.   
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År 1985 försvann regleringen som tidigare begränsade kreditvolymen hos bankerna 

(Körberg, 1999). Avregleringen skapade en stor kreditexpandering i Sverige och tillgångarna, 

främst fastighetspriserna sköt i höjden (Bäckström, 1998). Funered (1994) menar att 

konkurrerande företag har en tendens att gå hand i hand, liknande en fårskock. Vår 

uppfattning är att det stämmer då vår studie visar just på en flockmentalitet under bankkrisen, 

Swedbank säger att budskapet under perioden var ”så mycket volym som möjligt” och även 

SEB talar om den flockmentalitet som uppstod genom orden ”Häng på tåget, de andra 

bankerna lånar ut, vi måste också göra det”. Uppfattningen om flockmentalitet kring de 

svenska storbankerna under bankkrisen har förstärkts genom uppsatsens gång och det som 

skedde var att kreditprocesserna var alltför summariska till följd av att bankerna ville uppnå 

kreditexpandering. Det ledde till en alltför oprövad och kort kreditprocess, något som är en 

stor risk då banken inte vet sin egentliga kreditexponering. SEB (2011) nämner även detta, då 

de säger att en viktig lärdom är att veta just vad man har därute och ha kontroll på sin 

exponering. Av empirin kan även utläsas att Handelsbanken är den bank som inte fångades 

av flockmentaliteten och oprövade kreditprocesser. Det är även den banken som det gick bäst 

för under bankkrisen vid jämförelse med de andra storbankerna, sett till kreditförluster. En 

förändring som har skett sedan bankkrisen är att det idag är enormt fokus på analyser och 

prövning av kundernas återbetalningsförmåga i bankerna. Det kan vi se i alla banker och idag 

finns det ingenting som tyder på den flockmentalitet av kreditexpandering som förr rådde 

inom bankvärlden och som också Funered (1994) beskriver. Vi anser att det bör se ut på detta 

sätt inom de svenska storbankerna och att det är positivt att det skett en förändring vad det 

gäller att flockmentalitet ej längre råder vid kreditprocessen. Bankerna bör se till 

återbetalningsförmågan hos varje specifik kund samtidigt som det är viktigt att banken ser till 

sin egen situation. Det innebär annars en väldigt stor risk om bankerna bara ser till hur den 

övriga bankmarknaden ser ut.  

 

Flera av respondenterna menar att volymexpanderingen var en av orsakerna till bankkrisens 

betydande kreditförluster och de talar om att de främsta åtgärderna som gjordes i det svenska 

bankväsendet under 1990-talet var för att förhindra denna volymexpandering. En av 

åtgärderna som gjordes för att förhindra volymfokuseringen och istället ha ett 

kassaflödesbaserat tänk inom storbankerna var att bankerna la tyngd på oberoende 

beslutsfattande. Trots att detta är något som respondenterna lägger stor tyngd på idag, vid 

diskussion kring kreditprocessen, så belyses det överhuvudtaget inte inom teorin för 
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kreditgivning. Det är något som vi ställer oss kritiska mot då vi anser att det är en stor lärdom 

efter bankkrisen och att detta därför bör beröras i dagens teorier. Strävan inom bankerna om 

att ha en oberoende, analysbaserad och kvalitetsmässig kreditprocess kan vara en av de 

bidragande faktorerna till att både SEB och Handelsbanken ser sina kreditprocesser som 

tungarbetade och trögrörliga. 

 

”Om du hjälper mig med det här så hjälper jag dig med det här”  

    (Intervju, SEB, 2011, sid. 45) 

 

Efter att ha analyserat bankerna och teorin kring kreditprocessen kan vi se att korridorbeslut, 

och gentjänster, som SEB menar är en lärdom, inte skulle kunna förekomma på samma sätt 

idag som under bankkrisen. Det beror främst på alla de regelverk och restriktioner som finns 

inom bankvärlden som förhindrar detta arbetssätt angående bankernas kreditprocess. 

Ytterligare en orsak är att om det trots allt fanns utrymme i lagstiftningen för dessa arbetssätt 

så skulle det troligtvis inte förekomma, då bankerna lärt sig vikten av dokumentation och 

uppföljning, vilket Nordea (2011) diskuterar mycket i empirin. Vi anser att det idag skulle 

vara oerhört svårt för de anställda att dölja beviljning av krediter på så pass osäkra grunder. 

Ytterligare en viktig part i kreditprocessen är kunden, kredittagaren, då vi anser att synen på 

kunden har förändrats under dessa 20 år med tanke på att kraven blivit hårdare. Det beror till 

stor del på att bankerna har fått högre krav, vilket innebär att de i sin tur måste ställa högre 

krav och ha hårdare restriktioner gentemot kunderna.  

 

Ytterligare en aspekt avseende förändringen som skett i beslutsfattandet vid krediter, är 

balansen mellan bankernas kreditavdelning och affärsavdelning. Swedbank (2011) nämner att 

under 1990-talets bankkris fanns det spänningar mellan avdelningarna i och med att det rådde 

en volymmentalitet, vilket kunde leda till olika strävan mellan avdelningarna. En åtgärd som 

gjordes inom Nordea, efter att lärdom dragits av denna volymmentalitet under bankkrisen, är 

att banken skilde kredit- och affärssidan åt, då de tidigare hade klassificerats under samma 

avdelning. Det är en stor åtgärd och en lärdom inom banken och en process som är aktiv än 

idag. Enligt Nordea ska även åtgärden vara lagstiftad, det vill säga att kredit- och affärssidan 

ska hållas isär. Vi anser att de båda sidorna bör hållas åtskilda, då det minskar fokuseringen 

på volymmentaliteten. Konkurrensen eller spänningen som annars kan råda mellan dessa 

avdelningar har teoriförfattarna inte tänkt på och vi anser att detta är en stor aspekt för att 
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bankerna ska kunna komma ifrån den förr rådande volymmentaliteten. Det är därför något 

som bör synas i dagens teoriböcker istället för att endast vara en lärdom inom bankerna, då 

det bör vara en stor faktor till de betydande kreditförlusterna som bankerna har haft. För att 

skapa en god balans och kommunikation mellan kredit- och affärssidan krävs det enligt 

Hedqvist (2002) att kreditsidan innehar trovärdighet i sin kommunikation så att affärssidan 

får ett förtroende och kan acceptera kreditsidans beslut. Att skapa detta förtroende anser vi 

kräver en blandning av Ertzgaards (2004) sju egenskaper med störst vikt på kompetens, 

ärlighet, tydlighet och mod. Dock anser vi att det idag inte finns lika mycket utrymme för att 

ta eget initiativ och visa mod hos de anställda som det gjorde under bankkrisen. Det beror till 

stor del på alla de instruktioner som finns. Swedbank nämner även att det är viktigt att de 

anställda förstår att man är bankens ansikte utåt och Nordea menar att det finns en känsla 

inom banken att vilja göra rätt gentemot sin arbetsgivare. Detta tyder på att de anställda inte 

kan visa så mycket mod och ta eget initiativ, då det hela tiden är viktigt att vara sin 

arbetsgivare till lags och göra det som förväntas.  

 

Kreditprocessen har gjort en lång resa under åren som gått, från bankkrisen till idag.  SEB 

nämner att kreditbeviljningsresan har gått från bedömning av säkerheter till att istället 

bedömas utifrån kassaflöde och även Nordea berättar om att säkerheter kommer i ett senare 

steg i kreditprocessen idag, jämfört med förr. Även Handelsbanken håller med de andra 

bankerna då de säger att en svag återbetalningsförmåga aldrig kan uppvägas av säkerheter, 

något som Swedbank i sin tur säger är en av förändringarna som skett, då risken förr 

beräknades utifrån säkerheten. Vi har fått den uppfattningen att teorin som Broomé m.fl. 

(1998) beskriver och den praktiska kreditprocessen under 1990-talet var mer fokuserad på vid 

en betalningsinställelse. Idag ligger istället fokus i kreditprocessen på risken för en 

betalningsinställelse och bedömningen vid en betalningsinställelse är mindre fokuserad på 

säkerheter. Det är utifrån bankernas uttalanden samt Broomés (1998) teori som vår åsikt 

gällande kreditprocessens fokus vid en betalningsinställelse grundar sig. Dock har inte denna 

resa nått sin slutstation, då marknaden befinner sig i ständig förändring.  

 

Marknaden är i ständig förändring vilket tar oss tillbaka till diskussionen kring att 

kreditpolicys ständigt måste uppdateras för att följa med i förändringarnas hastighet. Något 

som är så pass komplext som kreditprocessen, samtidigt som den befinner sig i en dynamisk 

värld, är oerhört svår att anpassa utan att skapa otydlighet. Samtidigt så anser vi att 
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kreditdokument och rutiner alltid bör uppfattas så som Kramer (1999) förklarar regelbaserat 

förtroende. Att regelbaserat förtroende bör finnas inom bankernas kreditprocesser skapar 

konsekventa och sunda kreditgivningar då alla accepterar arbetssättet och följer de 

instruktioner och policys som finns inom banken. Ser vi till de förändringar som bankerna har 

gjort i sina kreditdokument så är Handelsbanken den enda av de fyra bankerna där 

kreditpolicyn och kreditinstruktionerna har sett i princip likadan ut sedan innan bankkrisen på 

1990-talet. Både Nordea och SEB säger att de policys och instruktioner som fanns för 20 år 

sedan inte följdes fullt ut och de nämner även att slarv kunde förekomma i kreditprocesserna. 

Det bör kunna appliceras på Kramers (1999) teori avseende ett regelbaserat förtroende då den 

anställde förmodligen inte såg kreditdokumenten som ett lämpligt eller passande beteende. 

Däremot anser vi att Handelsbankens kreditinstruktioner hade ett regelbaserat förtroende 

redan under bankkrisen, då de säger att rutinerna följdes fullt ut och förändringar heller inte 

behövde göras.   

 

För att få en effektiv process vid kreditgivning menar Sigbladh & Wilow (2008) att det krävs 

en tydlig struktur inom bankerna och detta talar även Körberg (1999) om då han säger att 

kreditförlusterna under bankkrisen hade kunnat minskas om tydligheten hade funnits i 

kreditdokumenten. Att kreditpolicyn har tydliggjorts och skärpts men också blivit viktigare 

efter bankkrisen visas bland annat genom krav på årlig uppföljning av de utestående 

krediterna. SEB nämner att det fanns uppföljning även under bankkrisen, dock var den inte 

lika grundlig som den är idag. Detta medger även Swedbank, som säger att uppföljningen har 

stramats upp ordentligt sedan bankkrisen. Dagens kreditprocesser liknar inte de Körberg 

(1999) talar om angående icke detaljrika dokument, utan vi ser istället tendenser till det 

motsatta. Vi ser tunga och detaljfyllda kreditdokument som förespråkar ett kommande 

överreglerat bankregelverk. Även bankerna nämner i empirin att det finns en tendens till 

överreglering och att det finns risk till att regelverket blir för komplext, något som kan skapa 

ytterligare problem i tydligheten. Regeländringar leder till förändringar av kreditprocessen 

och Klein (1996) menar att det tar lång tid för förändringar, som skiljer sig mycket från 

nuvarande arbetssätt, att få genomslagskraft. För att de nya arbetssätten ska gå fortare att 

implementera skriver han att det är viktigt med en god kommunikation. De svenska 

storbankerna har flera kontor placerade runt om i Sverige och för att uppnå en bra 

kommunikation enligt Eriksson (2007) ska bankerna inneha en blandning av flera olika 

kommunikationskanaler, speciellt då företagen är geografiskt utspridda. Enligt bankerna så 
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sammanblandades inte kommunikationskanalerna innan och under bankkrisen på det sättet 

som de enligt Eriksson (2007) bör göra, vilket han menar är en viktig faktor för att viktiga 

instruktioner och förändringar ska tas emot på ett bra sätt. Vi får uppfattningen om att 

bankerna idag använder sig av alla tre kanaler som Eriksson (2007) menar på ger en positiv 

inverkan på bemötandet av förändringarna. Självklart har tydligheten och tillgängligheten på 

instruktioner och policys ökat i och med IT-utvecklingen. Tyngdpunkten vid 

kommunikationen inom bankerna bör ligga på det Eriksson kallar för den (2007) muntliga 

kanalen och flera av bankerna talar även om vikten av utbildningar och seminarier, vilket kan 

kopplas till denna kanal. Den muntliga kanalen ger en bättre känsla för sund kreditgivning än 

vad den anställda får genom att läsa dessa instruktioner. Samtidigt skapas ett förtroende om 

förmedlaren (ledningen) är trovärdig enligt mottagaren (kredithandläggaren), vilket också kan 

öka det regelbaserade förtroendet, då förtroendet leder till att den anställda ser detta som ett 

lämpligt beteende.  

 

”Det är beklagligt att vi ännu mer än femton år efter vår egen bankkris inte förmått skapa ett 

adekvat regelverk inom det här området.” 

 (Sveriges Riksbank, 2008b, sid. 1)  

 

Medan bankerna talar om att de är väl utrustade och förberedda för framtida finanskriser så 

motsäger sig Sveriges Riksbank detta genom citatet ovan. Det finner vi mycket intressant och 

vi ställer oss därför frågan hur det kan komma sig att åsikten skiljer sig åt så mycket? Vem 

som har rätt lär vi inte kunna få ett fullständigt svar på förrän vid en framtida kris, men en 

förklaring skulle kunna vara att bankerna har stramat upp sina kreditprocesser mer än vad 

regelverket kräver. Antagandet bygger på att både SEB och Nordea har sagt att det är viktigt 

att aldrig stanna upp och luta sig tillbaka. Ytterligare en fascinerande aspekt som vi anser 

frambringas i vår empiri är skillnaden i desperation och oro kring sin kreditprocess mellan 

bankkrisen på 1990-talet och den globala krisen mellan åren 2007-2009. Uppfattningen vi har 

är att bankerna idag, cirka 2 år efter den värsta globala finanskrisen hittills, är stolta och icke 

oroade över sin kreditprocess. Dock anser vi att det hade sett annorlunda ut om vi istället 

hade gjort våra intervjuer två år efter bankkrisen på 1990-talet. Stoltheten som idag finns 

gällande kreditprocesserna anser vi tyder på att åtgärderna som gjordes efter bankkrisen stod 

sig bra under den globala krisen.  
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6.2 Kreditrisk 
Inom banker är det viktigt att alla är överens om vad som är en oönskad händelse och Breck 

(2002) menar att det därför är viktigt att beskriva de olika risker som finns. Vår studie visar 

att storbankerna ser kreditrisken som en av de mest centrala riskerna inom sina verksamheter 

och SEB säger att det är just kreditrisken som banken är mest exponerade mot. Detta styrks 

även i teorin där kreditrisken anses vara den centrala risken.    

 

6.2.1 Riskbenägenhet 

Vi är av åsikten att riskbenägenheten i bankerna bör vara något som varje bank tar enskild 

ställning till. Anledningen till att riskbenägenheten bör skilja sig åt mellan bankerna grundar 

sig i att varje bank är unik, på samma sätt som varje finanskris är unik. Med tanke på att de 

olika bankerna har olika förutsättningar på grund av till exempel olika kunder så bör även 

riskbenägenheten skilja sig åt, vilket även förekommer i empirin. SEB är den enda av de fyra 

storbankerna i vår studie som klassificerar sin riskbenägenhet som hög, dock med kravet att 

risken ska vara hanterbar. Samtidigt ska även de kreditansvariga vara väl medvetna om 

kreditrisken och effekterna som den kan leda till. Nordea är dock något förtegen om sin 

riskbenägenhet och nämner ingenting om den faktiska riskbenägenheten, dock säger de att 

hög risk kan skada ryktet. Swedbank innehar enligt vår studie en låg riskprofil men vi anser 

inte att tydligheten i denna profil når upp till samma nivå som den låga riskprofil 

Handelsbanken poängterar att de har. SEB, Nordea och Swedbanks riskbenägenhet talar för 

en viss otydlighet i riskprofilen om vi tittar 20 år tillbaka. Det skulle kunna speglas av den 

något svagare riskkultur som vi har fått uppfattningen råder, men som samtidigt är under 

uppbyggnad. Det skulle även kunna vara en förklaring till Handelsbankens tydliga, låga 

riskprofil, då den är en del av deras kultur sedan många decennier tillbaka. Empirin tyder på 

att bankerna idag är väl medvetna om sin exponering och att de är väl införstådda med sina 

ramverk avseende risknivån, vilket inte var fallet under bankkrisen. Swedbank nämner att 

styrelsen har skapat ett ramverk utifrån den risk banken är beredd att ta. Det är positivt för 

banken då Sigbladh och Wilow (2008) säger att ett ramverk får full effekt först när ansvaret 

tas från de högsta positionerna. 

 

Vår studie visar att riskbenägenheten var mer återhållsam och försiktig i bankerna efter 

bankkrisen under 1990-talet. I dagens teorier däremot så läggs det inte någon betydande 

tyngd på försiktigheten kring kreditrisk och vad en hög kreditrisk har för betydelse för 
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bankerna. Vår åsikt är att studiens empiriska resultat kring området kan stärka den bristfälliga 

teorin då de fyra storbankerna lägger stor vikt på riskbenägenhetens påverkan. Nordea 

berättar att de efter bankkrisen inte ville gå in i några nya stora affärer. De nämner också ett 

problem de hade efter bankkrisen, problemet var att de var återhållsamma och pessimistiska 

kring krediter, dock är detta en lärdom som de tog till sig och som de drog nytta av under den 

globala krisen. Även Swedbank nämner att de idag arbetar med att ta ner sina risker i banken. 

En lärdom som vi kan dra av mönstret vi ser mellan finanskriser och kreditriskbenägenheten 

är att efter en finanskris blir bankerna mer återhållsamma, vilket direkt ger strängare krav 

inom bankerna men även för kredittagaren. Med tanke på att finanskriser är ett 

återkommande fenomen så bör kreditriskbenägenheten och finanskrisers sammankoppling 

vara något som hanteras i dagens teorier. Orsaken till det är att kreditrisken är en stor och 

central del av bankernas verksamhet. Det kan även skapa problem om bankerna är för 

återhållsamma då försiktighet är emot bankernas natur, då de befinner sig i en bransch som 

handlar om att ta risk. Detta tas även upp i teorin då Funered (1994) menar att svenska banker 

är vinstdrivande företag, vilket leder till en stark korrelation mellan risktagande och 

avkastning. 

 

6.2.2 Kreditriskreducering 

I teorin har kreditriskreducering en betydande roll och utbudet av olika teorier är stort. Inom 

bankerna så fanns det innan bankkrisen på 1990-talet inga tecken som tydde på att 

kreditriskreducering var en prioriterad faktor i de svenska storbankernas kreditprocesser. 

Hedman (intervju, 2011) säger att det knappt gjordes några försök för att åtgärda riskerna 

under denna period. Det enda som gjordes var att banken försökte mäta och uppskatta 

riskerna, vilket heller inte prioriterades. Detta skiljer sig en hel del åt idag, då 

kreditriskreducering är en prioritetsfaktor inom bankerna och sker genom gedigna 

arbetsmetoder. Vi kan idag se en stor skillnad, då det är ombytta roller mellan verkligheten 

och teorin, idag är utbudet av kreditriskreducering större inom bankerna än vad det är i teorin. 

Därför är det en nödvändighet att utöka det teoretiska området kring kreditriskreducering, 

detta med avseende på att finanskriser har skapat betydande kreditförluster för bankerna. Ett 

alternativ är att utöka teorin med resultaten kring kreditriskreducering från vår studie, då det 

empiriska underlaget visar på en stor uppdatering gällande detta område jämfört med det 

teoretiska området.  
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Kreditriskreducering kan enligt Mishkin (2007) ske genom olika faktorer och idag används 

flertalet kreditriskreduceringsmetoder av de svenska storbankerna. Empirin visar bland annat 

att kreditvillkor är vanligt att använda som kreditriskreducering för företagskrediter inom 

bankerna. Även problemet med asymmetrisk information vid kreditgivning åtgärdas med 

kreditvillkor enligt Mishkin (2007). Både SEB och Handelsbanken beskriver att kreditvillkor 

kan användas vid kreditgivning. Dock nämns användandet varken av Nordea eller Swedbank 

under vår studie, men det utesluter inte användandet av kreditvillkor inom dessa banker, då vi 

får känslan av att det idag används flitigt även inom dessa banker. Empirin visar att bankerna 

har mer utvidgade och bredare lånevillkor än de som Miskhin (2007) beskriver i teorin. Både 

SEB och Handelsbanken använder kreditvillkor med rätten att omförhandla, i de fall 

kredittagarens återbetalningsförmåga förändras. Mishkin (2007) talar endast om kreditvillkor 

med specifika villkor, vilket tyder på att SEB och Handelsbankens kreditvillkor omfattar en 

bredare ”kudde” än de kreditvillkor som omfattas i teorin. Det empiriska underlaget visar en 

önskan inom bankerna om att skydda sig mot alla oväntade händelser som kan tänkas 

uppkomma. Det skulle kunna vara en effekt av finanskriserna som skapar extrema situationer 

som bankerna aldrig befunnit sig i tidigare. En stor förändring som vi kan se är att 

kreditriskreduceringen i form av säkerheter, som för 20-30 år sedan präglade kreditgivningen, 

idag endast är en mindre del i storbankernas kreditriskreducering. Vår uppfattning är att 

analyserna och undersökningarna som gjordes för 20-30 år sedan i SEB, Nordea och 

Swedbank utgick från normala ekonomiska situationer, vilket även Bäckström (1999) menar 

var vanligt förekommande. Idag genomförs istället lagstiftade och egna stresstester, vilket 

tyder på att bankerna är säkra på att finanskriser är återkommande händelser och att 

förberedelser därför behöver göras. Det är med bankernas insikt om finanskriscykler som vi 

menar att ”kudden” i deras kreditvillkor idag är bredare än inom teorin.   

 

Ytterligare faktorer som kan ses som en förändring avseende kreditriskreduceringen inom 

bankerna är deras bildande av avdelningar som hanterar problemkrediter. Genom dessa 

avdelningar, läggs större fokus på de kunder som har en sämre återbetalningsförmåga och 

därmed bidrar till en högre kreditrisk för banken. Avdelningarna analyserar och stresstestar 

kunderna, vilket tyder på att medvetenheten kring kreditrisker är större nu än förr. Samtidigt 

visar det även tecken på att bankerna är mindre kreditriskbenägna jämfört med innan 

bankkrisen på 1990-talet. Även Halvarsson & Halvarsson (2010) tar upp detta i teorin då de 

menar att det krävs passande åtgärder vid en kris. Genom att bankerna har avdelningar som är 
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specialiserade på problemkrediter när finanskriser uppkommer leder till att ”vaccinet” som 

Halvarsson & Halvarsson (2010) talar om redan finns inom banken, vilket fungerar som 

kreditriskreducering.  

 

6.3 Förbättringsåtgärder 
Problemet vi såg i början av uppsatsen var att finanskriser har frambringat en hel del brister i 

kreditprocesserna. Det har lett till att bankerna hamnat i en osäker situation, samtidigt som 

det resulterat i betydande kreditförluster. Med tanke på det ställde vi oss frågan, vad kan 

göras annorlunda och vad hade kunnat undvikas? Genom att analysera de luckor som både 

empirin och teorin visar, har vi kommit fram till ett antal åtgärder som skulle kunna förbättra 

bankernas kreditprocesser vid framtida finansiella kriser. 

 

En svaghet som vi kan se i dagens kreditprocess och som vi även tror kan utvecklas och 

förbättras en hel del inom bankerna är kriskommunikationen. Det vi grundar vår åsikt på 

avseende utvecklingsmöjligheterna av kriskommunikationen är de empiriska material vi fått 

fram från både Nordea och SEB. Båda dessa banker berättar om problemen som finns, då 

kredithandläggarna vissa gånger reagerar alltför långsamt och otydligt vid försämrad 

återbetalningsförmåga hos kunderna. Ett annat problem bankerna kan se är att det många 

gånger genomförs alltför positiva analyser. Även den teoretiska aspekten visar brister mellan 

kommunikationen mellan kredithandläggare och kund och vår åsikt är att detta problem bör 

prioriteras mer, både i praktiken och i teorin. Kredithandläggarna är bankens ansikte utåt och 

bör därför ge kunderna rätt information i rätt tid för att undvika misstro hos kunderna, vilket 

Breck (2002) talar om i sin teori. För att kunna utöka kunskapen och implementera den inom 

bankerna krävs det utbildningar och stort fokus kring kriskommunikation, med tyngd på 

Ertzgaards (2004) krav på mod och integritet. Teorin (Hedqvist, 2002) menar att trovärdighet 

och förtroende, via kommunikation, inte kan appliceras på rutiner utan att förmedlaren är den 

ansvariga. Även detta stärker vårt argument om att kriskommunikation bör utvecklas mer 

inom de svenska storbankerna. Blir området större i praktiken tror vi att kreditprocessen får 

ett starkare ”vaccin” mot framtida finanskriser och därmed även en möjlighet att kunna 

bibehålla sitt förtroende även under en finansiell kris. 
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Instruktionerna som finns avseende kreditprocesserna inom bankerna är idag detaljrika och 

täcker i dagens läge, efter två stora finanskriser, det mesta som behöver täckas. Det råder 

dock en viss försiktighet vid kreditgivningen och vi kan i dagens läge inte se några 

förbättringsåtgärder i själva detaljerna. Det vi dock känner en viss rädsla inför är att 

instruktionerna kan bli för detaljrika på grund av finanskrisernas unika påverkan på bankerna, 

vilket då kan leda till en viss otydlighet, både internt och för kredittagarna. Otydligheten kan 

då leda till att de anställda har svårt att få en uppfattning om vilken risknivå det är som gäller 

inom banken, vilket kan skapa en osäkerhet hos kredithandläggarna avseende vad som gäller. 

Enligt de svenska storbankerna frambringade den globala krisen inte några brister i den 

interna kreditprocessen. Det vi kan se påverkade bankerna mest är det interna och externa 

förtroendet, på grund av detta anser vi att det är kommunikationen och trovärdigheten som är 

mest utvecklingsbar hos de svenska bankerna.  
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7. Slutsats 

 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser av uppsatsens frågeställningar och har 

analyskapitlets kopplingar och diskussioner som utgångspunkt. Kapitlet avslutas med förslag 

till vidare forskning kring detta område.   

 

7.1 Slutsatser 
Kreditprocessen fick sig en rejäl kalldusch under bankkrisen, men efteråt skruvade bankerna 

upp värmen i sina kreditprocesser vilket ledde till att de fortfarande stod sig varma under den 

globala finanskrisen. Slutsatsen vi kan dra av detta är att åtgärderna som gjordes i de svenska 

storbankernas kreditprocesser under bankkrisen stod sig bra under den globala krisen.  

 

Slutsatsen vi kan dra avseende de åtgärder som gjorts inom de svenska storbankerna efter 

bankkrisen är att det under åren som har gått har skett en hel del förändringar. Den största 

åtgärden som går att se i flertalet av bankerna är att de kreditdokument och instruktioner som 

finns inom bankerna nu tas på allvar och anses betydelsefulla. Detta förekom inte innan och 

under bankkrisen då flera av bankerna erkänner att de instruktioner som fanns inte följdes 

fullt ut, samtidigt som det förekom en hel del slarv vid kreditgivning. Åtgärderna som har 

gjorts avseende uppstramandet av instruktionerna har indirekt medfört hårdare och strängare 

krav på kredittagarna, vilket kan ses som ytterligare en åtgärd som gjorts. Det empiriska 

resultatet gällande Handelsbanken visar dock att kreditprocessens dokument och kultur i stort 

sätt har sett likadant ut under bankkrisen och den globala krisen. En annan åtgärd som gjorts 

är att volymfokuseringen, som fanns hos majoriteten av storbankerna under bankkrisen, nu 

har begravts i askan och fokus ligger istället idag på en kvalitets- och analysbaserad 

kreditprocess med återbetalningsförmågan och kassaflödet som främsta prioritet. Av detta 

drar vi slutsatsen att bankernas kreditprocess, under de senaste 20 åren, har gått från en delvis 

oprövad och snabb kreditprocess till att idag vara mer sofistikerad, men även tungarbetad. 

Ytterligare en åtgärd som gjorts inom de svenska bankerna är att kreditriskreduceringen idag 

är mycket prioriterad och kreditriskreduceringen har gått från att värdera säkerheter, såsom 

tillgångar, till att idag omfatta flera olika sätt. Idag sker kreditriskreducering bland annat 
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genom kreditvillkor och även genom bildandet av speciella avdelningar som tillsätts inom 

bankerna för att hantera de problemkrediter som finns. 

 

En av de frågor vi ställde oss vid uppsatsens start var vad som kan göras annorlunda i 

kreditprocessen för att reducera de kreditförluster som en finansiell kris kan uppbringa. Vi 

kan idag dra en slutsats kring detta, vilken är att det krävs förändring i kriskommunikationen 

inom storbankerna med tyngdpunkten på mod och integritet. Vid dåliga tider krävs det 

korrekt och snabb kommunikation, vilket två av storbankerna berör då de talar om problem 

med långsamma reaktioner, otydligheter och alltför positiva rapporter vid sådana tillfällen. Vi 

kan se att en förbättring av kriskommunikationen skulle kunna göra att de svenska bankernas 

kreditprocesser blir starkare ”vaccinerade” mot finansiella kriser. Det grundar vi på den 

information vi fått fram i empirin avseende att kreditprocesserna idag är trögrörliga inom 

bankerna när det gäller införandet av förändringar. Även införandet av förändringar kommer 

att underlättas med hjälp av en ökad kommunikation.  

 

Under bankkrisen påverkades bankernas kreditprocesser en hel del, medan kreditprocesserna 

i de svenska storbankerna knappt berördes överhuvudtaget under den globala krisen. 

Slutsatsen vi drar av det är att bankerna täppte igen de luckor som fanns under bankkrisen, 

vilket ledde till att den globala krisen inte kom in på detta område. Ytterligare en slutsats vi 

kan dra är att de svenska storbankerna är stolta över sin kreditkultur och dess processer, vilket 

även är anledningen till att de inte är speciellt oroade över en eventuellt kommande 

finanskris. De svenska storbankerna anser sig i dagsläget vara väl utrustade och förberedda 

för detta, något som vi dock ställer oss kritiska mot då vi ser ett antal, redan berörda, 

förbättringsåtgärder avseende kreditprocessen. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 
Uppsatsens syfte inkluderar ett väldigt brett och komplext område då det inkluderar både 

kreditprocesser och finanskriser, därmed finns det även många olika aspekter att undersöka. 

En intressant synvinkel som av tidsbegränsning inte finns med i vår uppsats är att undersöka 

kredithandläggarens praktiska erfarenhet kring förändringar i kreditprocesser efter en 

finanskris. Det skulle även vara intressant att jämföra kredithandläggarens praktiska 

erfarenheter och synsätt av kreditprocessens förändringar med ansvarsledningens synsätt på 
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kreditprocessers förändringar efter finansiella kriser. Ytterligare förslag som vi finner 

intressanta är valet av att endast fokusera på en storbank och gå djupare in i dess åtgärder och 

kreditprocess. Det skulle även vara intressant att i framtiden jämföra implementeringen av 

Basel III jämfört med Basel II och då titta på hur kommunikationen har fungerat i bankerna 

under de båda implementeringarna. Ytterligare en sak att undersöka är vilka åtgärder som 

gjorts i internationella storbanker, jämfört med de svenska.    
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9. BILAGA 1 
 

Intervjuguide 

Magisteruppsatsen fördjupar sig i de åtgärder som har gjorts gällande kreditprocessen 

under/efter en finanskris i de svenska storbankerna.  De finanskriser som drabbat Sverige hårt 

är bankkrisen på 90-talet och finanskrisen mellan 2007-2009. Vi vill undersöka vilka åtgärder 

som gjorts i rutinerna för kreditprocesserna, skälet till uppkomsten och de lärdomar bankerna 

har dragit samt vad som hade kunnat göras annorlunda. Detta kommer sedan att 

sammanställas och jämföras mellan de svenska storbankerna. Ambitionen med uppsatsen är 

att förbättra kreditprocesserna så att risken för förluster ska minimeras vid en eventuell 

finanskris.    

 

Upplägget på intervjun 

Intervjun beräknas pågå i 1 ½ timme. Hela intervjun kommer spelas in samtidigt som 

anteckningar kommer att göras under intervjun för att underlätta informationsinsamlingen . 

Båda författarna av uppsatsen (Linnéa Joelsson och Lena Back) kommer att närvara under 

intervjun samt att det är endast vi som kommer ha tillgång till hela inspelningen och 

anteckningarna av intervjun.   

 

Åtgärdsdokument gällande kreditprocessen tas tacksamt emot och om banken tillåter tar vi 

gärna del av bankens rutiner och kreditpolicys kring kreditgivningen. Om möjlighet finns så 

är vi tacksamma om vi också får ta del utav de rutiner som fanns på 90-talet.  

 

Det finns möjlighet till anonymitet om banken önskar. Detta måste banken informera 

intervjuarna vid intervjutillfälle, eller tidigare, om banken önskar anonymitet. Resultatet av 

magisteruppsatsen kommer att publiceras offentligt, bl.a. i Linköpings Universitets 

uppsatskatalog om inget annat avtalas.  Innan publicering kommer magisteruppsatsen skickas 

till respondenterna.   

 

 Intervjufrågor 

De nedan nämnda frågorna är satta som en ram för att påvisa vilka frågor som kommer att 

behandlas under intervjun.   
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Respondentens bakgrund 

Kan du berätta för oss om din arbetsposition? 

Hur ser din bakgrund inom banken ut? 

 

Bankens kreditprocess 

Innehar banken styrdokument och rutiner kring kreditprocessen? 

Kan ni ge en detaljerad beskrivning av bankens kreditprocess och dess rutiner?  

Hur ser uppföljningen av kreditgivningen ut? 

Vilka lagstiftningar, både nationella och internationella, är er kreditprocess berörda av? 

Hur har den enskilde kredithandläggaren för frihet kring bedömningen? 

Vilka problem är vanligast vid en kreditprocess? Kan ni ge något konkret exempel? 

Kan ni se om nya problem uppstått under/efter en finanskris? Ge gärna ett par exempel.   

Vad gör ni för att undvika dessa eventuella problem? Finns det rutiner för att hantera detta? 

Hur upplever ni styrdokumenten kring kreditprocessen? Är de tillräckliga?  

Finns det situationer då en kreditprocess inte görs? Om ja, i så fall varför? 

 

Risk 

Hur riskbenägna är banken vid en kreditprocess?  

Kan ni ge oss en detaljerad beskrivning av hur risken bedöms i kreditgivningen? 

Hur hanteras riskerna? 

Har riskerna förändras i kreditprocesserna efter finanskriser? 

Har bankens riskbenägenhet förändras vid en jämförelse efter bankkrisen på 90-talet och 

finanskrisen nu under 2007-2009? På vilket sätt?  

Vad anser ni behövs utvecklas? Vad görs bra / dåligt? 

Vilka risker anser ni viktigast? 

 

Åtgärder 

Har bankens rutiner och kreditpolicys förändras sen 90-talets bankkris? På vilket sätt? 

Vilka är de största åtgärderna som gjordes i kreditprocessen under/efter bankkrisen på 90-

talet? 

Har bankens rutiner och kreditpolicys förändras sen finanskrisen mellan 2007-2009? På 

vilket sätt?  
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Vilka är de största åtgärderna som gjordes i kreditprocessen under/efter finanskrisen på 2007-

2009-talet. 

Vem/vilka ansvarar för att åtgärder görs? 

Följer ni rekommendationer vid de åtgärder som görs gällande kreditprocessen? Om nej, hur 

gör ni annars?  

Vilka är de främsta skälen till uppkomsten av åtgärderna? 

På vilka sätt skiljer sig åtgärderna åt efter bankkrisen på 90-talet och finanskrisen mellan 

2007-2009? 

Har det skett några åtgärder gällande uppföljningen i kreditgivningen efter finanskriserna? 

Om ja, hur har uppföljningen förändrats? 

 

Övriga frågor 

Vad är lärdomarna efter båda finanskriserna angående kreditprocessen? 

Anser ni att något hade kunnat göras annorlunda kring kreditprocessen? Om ja, på vilket sätt? 

Hur anser ni att kommunikationen fungerar?  

Hur kan ni förbättra kommunikationen? 

Är medvetenheten större kring finanskriser idag än den var på 90-talet? På vilket sätt? 

Tror ni att er kreditprocess skiljer sig åt från de andra storbankernas? Om ja, på vilket sätt?  

 Hur är er syn på de komplexa regelverken bankvärlden styrs av? 

Använder ni er utav bonus på volym gällande krediter? 

 

Är det något som ni skulle vilja tillägga som inte tagits upp under denna intervju? 

 

  Tack för att ni tog er tid att medverka! 


