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Sammanfattning  
 

Titel: Bankernas kreditprocess för privatpersoner – En studie om/hur aktuella Baselre-

gelverket och andra reglerverk har påverkat kreditprocessen  
 

Författare: Caroline Dalhäll och Cecilia Wass  
 

Handledare: Rolf Rundfelt  
 

Bakgrund: 1990-talskrisen och dagens finanskris har liknande uppkomst som härleds till 

alltför generös utlåning. Som följd uppkom stora kreditförluster i majoriteten av bankerna. 

För att öka riskmedvetenheten hos bankerna samt för att stabilisera den finansiella eko-

nomin finns myndigheter och kommittéer som övervakar och sätter regler för hur bank-

verksamheten skall fungera.      
 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, kreditgivningspro-

cessen mot privatpersoner har förändrats genom åren. Vi vill studera om Baselrekom-

mendationerna och andra regelverk har fått en direkt påverkan på bankernas sätt att han-

tera dessa krediter.   
 

Genomförande: För att uppnå studiens syfte har vi genomfört semistrukturerade inter-

vjuer med anställda på de fyra svenska storbankerna samt med en senior analytiker på 

Finansinspektionen. Den insamlade empirin analyserades sedan utifrån gällande teori 

inom området.  
 

Resultat: Majoriteten av bankerna har ändrat sin kreditprocess sedan 1990-talet och gått 

från pantbelåning med säkerheten i fokus, till att använda kassaflödesbelåning. Därför har 

återbetalningsförmågan blivit allt viktigare. Bankerna menar vidare att de blivit mer re-

striktiva med beviljning av lån över 85 procent av fastighetens värde till följd av bolåneta-

kets införande. Riskbenägenheten har även den minskat sedan 1990-talet, med undantag 

för Handelsbanken som redan under 1990-talet fokuserade på krediter med hög kvalité. 

Kreditprocessen och arbetssätten hos bankerna beskrivs nu som utförda med mer nog-

grannhet. För privatpersoner har det generellt sett blivit svårare att få en kredit eftersom 

kreditprocessen är mer utförlig och noggrann nu samtidigt som kraven på högre kontant-

insats och amortering har ökat.  
 

Nyckelord: Basel I-III, kapitaltäckning, kreditprocess, riskhantering, banker, finanskris 
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Abstract 

 

Title: The banks’ credit process to private individuals – A study regarding if/how the 

regulations of Basel and other regulations have had an impact on the credit process 
 

Authors: Caroline Dalhäll and Cecilia Wass  
 

Supervisor: Rolf Rundfelt  
 

Background: The crisis of the 1990s and today’s financial crisis have similar origin, which 

can be derived from over-generous lending. As a consequence, big credit losses appeared 

in the majority of the banks. To increase the risk awareness among the banks and to stabil-

ize the financial economy there are authorities and committees that supervise and regu-

late the activity of the banks.     
 

Aim: The aim of the study is to investigate if, and if so how, the credit process to private 

individuals has changed over the years. We also want to study if the regulations of Basel 

and other regulations have made an impact on banks’ ways of handling credits. 
 

Process: To reach the aim of the study, we have been carrying out semi-structured inter-

views with employees at the four big Swedish banks and also with one senior analyst at 

Finansinspektionen. The collected empirical data was then analyzed using existing theory 

in the subject.  
 

Findings: The majority of the banks have changed their credit process since the 1990s 

and gone from mortgage with focus on pawn to using mortgage with focus on cash flows. 

Therefore, the ability of repayment has been even more important. The banks applies that 

they have been more restrictive about granting loans over 85 per cent of the real estate’s 

value due to the introduction of the “bolånetak”. The risk taking among banks has also 

changed since the 1990s, with the exception of Handelsbanken who during the 1990s al-

ready focused on credits with high quality. The credit process and the banks’ ways of 

working are now done with more strictness. In general, private individuals have met more 

difficulty while applying for a credit now since the credit process is more thorough, simul-

taneously with higher demand for down payment and amortization.    
 

Keywords: Basel I-III, capital requirements, credit process, risk management, banks, fi-

nancial crisis 
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Förklarande ordlista 

 

Amortering  

Amortering är avbetalning av en skuld. Avbetalningen gäller antingen delar av en skuld 

eller hela beloppet.   

 

Blancolån  

Lån som ges helt utan säkerhet. Banken får förlita sig på låntagarens återbetalningsförmå-

ga och vilja att betala tillbaka lånet.  

 

Exekutiv auktion 

En exekutiv auktion är en utmätningsauktion eller konkursauktion där en exekutiv myn-

dighet har anlitats. Auktionen har till syfte att realisera gäldenärens egendom för att 

åstadkomma medel för betalning av gäldenärens skulder.   

 

G-10 länderna  

Ett samarbete som syftar till att skapa stabila internationella finanser. För att uppnå målen 

ingår ländernas finansdepartement, tillsynsmyndigheter och centralbanker. Trots att det 

idag ingår 11 länder behölls namnet G-10. Länder som ingår är Belgien, Kanada, Frankrike, 

Italien, Japan, Nederländerna, Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige och Schweiz. 

 

Kapitaltäckning/Kapitalkrav 

Kapitaltäckning är ett mått för att reglera hur stort belopp som måste sättas av för att 

trygga upp verksamhetens möjlighet att leva upp till sina åtaganden.  

 

Kreditrisk  

Kreditrisk är den risk för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser. Kallas även 

motpartsrisk. 

 

Kreditupplysning  

En kreditupplysning är ett underlag som förser kreditgivaren med information om lånta-

garen. Informationen består framförallt av ekonomiska förhållanden.  
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Likviditetsbrist 

Likviditetsrisk definieras som risken att inte kunna möta betalningsförpliktelser vid förfal-

lotidpunkten till följd av bristande likviditet eller av svårigheter att ta upp eller omsätta 

externa lån. 

 

Marknadsrisk 

Marknadsrisk är den risk som finns på marknaden. Det kan till exempel röra sig om kon-

junktur, räntor, tillgång på råvaror och kapital samt världshändelser. Marknadsrisk kallas 

även för systematisk risk.  

 

Operativ risk  

Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade in-

terna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. 

 

Primärkapital 

Banker ska, enligt lag, tillhandahålla ett kapital som är tillräckligt stort för att hantera rim-

liga oförutsedda förluster. Förenklat så är primärkapital det kapital som är bundet i ban-

ken, kapital som inte kan begäras ut av annan part.   

 

Subprimelån  

Lån som beviljats utan lika stort krav på säkerheter som banker vanligtvis kräver. Ingen 

eller bristande bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga genomförs.  
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1 Inledning 

Studiens första kapitel inleds i bakgrunden med bakåtblickande information för att sätta in 

läsaren i ämnet och mynnar sedan ut i problemdiskussionen. För att specificera studien yt-

terligare tas därefter studiens frågeställningar, syfte, målgrupp och avgränsningar upp.  

 

1.1 Bakgrund 

”Våra restauranger är fulla, det finns ingen kris” 

 (Lundin 2011a, citat från Silvio Berlusconi i Svenska Dagbladet) 

 

Berlusconi hävdade vid G20-mötet i Cannes i november 2011 att Italien inte kände av nå-

gon kris. Restaurangerna är fullsatta, flygplanen fullbokade och turistorterna likaså för-

säkrade Italiens premiärminister (Lundin, 2011b). Trots att Berlusconi, medvetet eller 

omedvetet, valde att hävda att det inte finns någon kris, är det i princip omöjligt att ha 

missat den turbulens som råder i finansvärlden idag. I de svenska dagstidningarna rappor-

teras det varje dag om sparpaket, stimuleringsåtgärder och nya förslag till regler för att 

stilla framtida kriser. Att börskrascher, börsras, bankkriser och industrikriser skulle vara 

en ny sorts företeelse är felaktigt, utan faktum är att finansiella kriser finns att skåda långt 

bak i historieböckerna. Den första finanskris som vi kunnat härleda till Europa ägde rum 

under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. I denna studie kommer vi dock endast 

att fokusera på de senaste två finansiella kriserna som påverkat Sverige i hög grad. De två 

finanskriserna är 1990-talskrisen och den pågående finanskrisen, som i studien benämns 

dagens finanskris.   

 

1990-talskrisen uppkom i samband med 1985 års avskaffning av ränteregleringen och 

likviditetskvoterna. Innan denna avskaffning var marknaden för krediter kraftigt reglerad 

av Sveriges Riksbank. För bankerna innebar avregleringen att de i stort sett fick fria tyglar 

och lånevolymerna sköt i höjden. En stor del av belåningen säkrades upp i fastigheter, då 

fastigheter sågs som en säker investering tack vare höga inflationsförväntningar. Fastig-

hetspriserna visade sig senare vara orimligt höga och hösten 1990 sjönk de kraftigt. Ban-

kerna påverkades mycket eftersom de tagit fastigheterna som säkerhet utan att se till 

återbetalningsförmågan hos kredittagarna. För att rädda situationen gick regeringen in 

med kapital för att rädda bankerna från undergång. 1990-talskrisen sägs vara en av de 
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värsta bankkriserna som Sverige har genomgått och den höll på att tvinga omkull hela 

banksystemet. (Sveriges Radio, 2008) 

 

Flyttar vi oss några år framåt i tiden, närmare bestämt till dagens finanskris, kan vi konsta-

tera att uppkomsten är av samma karaktär som för 1990-talskrisen. Då, som nu, startade 

krisen med en alltför överoptimistisk utlåning med anknytning till fastigheter. Låga räntor 

och tilltro till stigande fastighetspriser i USA lockade mellan åren 2001 och 2006 in många 

amerikaner på bostadsmarknaden. Något av det mest uppseendeväckande i denna låne-

bubbla var det höga antalet subprimelån som gavs. Subprimelån är lån till personer utan 

någon större vetskap om dess kreditvärdighet. När bostadsbubblan sedermera sprack och 

kunderna inte kunde återbetala de lån som tagits, fanns inga tillgångar att inhämta. (Sveri-

ges Riksbank, 2008) Följden för de amerikanska bankerna blev stora kreditförluster och 

finansiella problem (Bergström, 2009). Dessa problem ledde fram till Lehman Brothers 

konkurs i september 2008. Ben Bernanke, USAs centralbankchef, konstaterade 2009 att 

världen led av sin värsta finanskris sedan 1930-talet (Myrsten, 2009).  

 

Det finns studier på att det under perioden 1970 till 2007 har inträffat 42 bankkriser i 37 

länder (Laeven & Valencia, 2008). I Sverige är det Riksbanken som ansvarar för att upp-

rätthålla ett säkert och effektivt betalningsväsende, vilket innebär att de arbetar med att 

hantera finansiella kriser och andra störningar (Sveriges Riksbank, 2011a). I praktiken 

innebär det bland annat att de analyserar vilka risker bankerna tar och vilken kraft de har 

att stå emot oväntade förluster. Då de fyra stora bankkoncernerna; Swedbank, Nordea, 

SEB och Handelsbanken, står för cirka tre fjärdedelar av både den samlade in- och utlå-

ningen från de svenska hushållen är de i centrum för Riksbankens övervakning (Sveriges 

Riksbank, 2011b). En annan myndighet som övervakar den finansiella stabiliteten i Sveri-

ge är Finansinspektionen. Deras uppgift är att sköta tillsyn, regelgivning och tillstånds-

prövning gällande finansiella marknader och finansiella företag. (Finansinspektionen, 

2012a)  

 

Även internationellt görs försök att kontrollera och stabilisera finansmarknaden. Efter en 

rad oroligheter med till exempel bankkriser i Tyskland på 1970-talet bildade G-10-

länderna 1974 Baselkommittén (BIS, 2012a). Kommitténs uppgift var främst att sköta 

tillsynspraxis och se över regler för banker. Ett första försök att sätta internationella risk-

baserade standarder för kapitaltäckning ledde år 1988 fram till Basel Capital Accord, mer 

känt som Basel I (Hull, 2010). Regelverket innebar att bankerna skulle hålla ett kapital-
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krav på åtta procent för kreditrisker. Med kapitalkrav menas här att bankerna måste ha 

tillgång till eget kapital för att undvika framtida likviditetsbister. Även om reglerna inte är 

lagstadgade valde många banker att förändra sina interna regler för att möta de rekom-

mendationer som kommittén angett. (BIS, 2012b) Att regelverket finns har spelat en stor 

roll för att öka bankernas kapital och det har även gjort att bankerna blivit mer medvetna 

om de risker som tas (Hull, 2010).  

 

Efter 1990-talskrisen höjdes kritiken mot Basel I för att det skulle vara för enkelt utformat 

och till och med för godtyckligt (Hull, 2010). Regleringen gav för sent utslag och på så sätt 

dröjde det för länge tills dess att åtgärder vidtogs (Finansinspektionen, 2001). Därmed gav 

Basel I inte en rättvisande bild eftersom bankernas instrument och verksamhetsfält har 

utvecklats genom åren (Lind, 2005). Som en följd påbörjades ett omfattande reformarbete 

för att se över de internationella standarderna (Sveriges Riksbank, 2011c). Ett första för-

slag till nya kapitaltäckningsregler lades fram redan 1999 men kom att träda i kraft först 

under 2007 (Finansinspektionen, 2001; Hull, 2010). De nya reglerna möjliggjorde att ban-

kerna själva kunde välja mellan ett antal metoder för att räkna ut sin kapitalbas, vilket på 

ett bättre sätt skulle spegla den risk som finns i verksamheten (Finansinspektionen 2011a; 

Lind, 2005). Kravnivån på åtta procent är fortfarande kvar, men sättet att räkna ut dess 

täljare och nämnare är helt annorlunda i det nya systemet (Billing, 2009). Detta är i likhet 

med vad Lind (2005) menar att målsättningen för Basel II är, det vill säga att kapitalkravet 

ska spegla de faktiska riskerna. 

    

Trots att många av de internationella bankerna har haft en kapitaltäckning som är långt 

över Basel II:s rekommendationer gick flera av dem omkull efter hösten 2008 (Billing, 

2009). Anders Borg, Sveriges finansminister, uttalade sig på följande sätt efter EU-

nämndens möte i september förra året:  

 

”Banker är ett samhällsproblem, så som de fungerar i dag” 

(Svenska Dagbladet, 2011) 

 

Borg betonar vikten av att sätta press på bankerna genom att skärpa kapital- och likvidi-

tetskraven. Detta är också vad Riksbanken anger i sin rapport Finansiell stabilitet, där 

syftet med det nya regelverket Basel III klargörs. Regelverket avser att stärka bankernas 

förmåga att stå emot förluster och att minska sannolikheten för att nya finansiella kriser 
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skall kunna ske igen. Implementeringen startar 2013 med ett preliminärt slutdatum 2019. 

(Sveriges Riksbank, 2010) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Lindgren et al. (1994) konstaterar att finanskriser allt som oftast härrör från en riklig 

penningtillgång, en lättillgänglig kreditmarknad, inflation samt en inlånings- och kreditex-

pansion. Samtidigt har bankernas finansiella instrument blivit mer och mer komplexa 

(Lind, 2005). Eftersom instrumenten är sammankopplade med varandra verkar bankerna 

som dominobrickor - faller en, faller alla (Ingves, 2008). Det har blivit svårare att kontrol-

lera säkerheten i ett system, det vill säga var likviditeten finns och därför är det av största 

vikt att se över tillsynen i bankerna (Sveriges Riksbank, 2008). Detta kommer att regleras i 

och med implementeringen av Basel III. Dessutom kommer bankernas kapitalkrav att öka 

samtidigt som kvalitén på kapitalet kommer att granskas.  

 

Bankerna spelar en central roll för in- och utlåning av kapital i Sverige (Sveriges Riksbank, 

2011b). Att hantera och övervaka risker som uppkommer bland annat genom kredithan-

tering har på senare tid fått mer utrymme. De fyra storbankerna har sedan fem år tillbaka 

nyanställt cirka 500 personer för att övervaka de risker bankerna ställs inför (Meltzer, 

2011). En av de risker som bankerna är exponerade mot är kreditrisk. Om kredittagaren 

är oförmögen att fullgöra sin betalningsskyldighet förorsakas kreditgivaren helt eller del-

vis av en förmögenhetsförlust (Sigbladh & Wilow, 2008). Av de svenska hushållen äger 

cirka 70 procent idag sin bostad och då cirka 81 procent av dessa har bostadslån (Svenska 

Bankföreningen, 2011) ser vi det intressant att undersöka hur den svenska kreditproces-

sen för privatpersoner har utvecklats.  

 

För att undvika en eventuell kreditförlust är det enligt lag bestämt att en kredit endast får 

lämnas ’’om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda” (Lennander, 

2011 s.16). På senare tid sägs det att bankerna blivit mer restriktiva i sin kreditgivning 

och det ligger till följd av strängare rekommendationer för bankväsendet (DN, 2012). När 

en kredit lämnas bör kreditgivaren göra en bedömning av kredittagarens ekonomiska 

situation och de säkerheter som används som skydd för lånet (Lennander, 2011). För pri-

vatpersoner används i de flesta fall bostaden som säkerhet för lån (Svenska Bankförening-

en, 2011). Historien har dock visat att bostadsmarknaden tenderar att få en alltför opti-
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mistisk tro på framtiden och för att undvika en framtida finanskris bör inte bostaden belå-

nas lika högt gentemot marknadsvärdet (Sokolow, 2010).   

 

Att en kreditgivningsprocess endast skulle vara av objektiv karaktär är kanske att föredra 

då alla behandlas lika. I ett samhälle där kontaktnät blir alltmer viktigt är bankväsendet 

inget undantag. Vid en studie klargjordes det att bekanta kreditsökanden bedömdes av 

kreditgivaren på ett personorienterat sätt, samtidigt som en ny bekantskap blev positivt 

värderad om den kunde visa upp ekonomisk expertis under ett möte (NUTEK, 1993). Frå-

gan är om denna studie fortfarande är giltig och hur viktig den personliga kontakten är 

idag då bankväsendet har blivit alltmer reglerat.  

 

1.3 Frågeställningar 

I och med denna studie önskar vi få svar på nedanstående frågor: 

• Hur ser kreditprocessen mot privatpersoner ut i de svenska storbankerna idag?  

• Har kreditgivningsprocessen ändrats något, och i så fall hur, sedan 1990-talskrisen 

och dagens finanskris?  

• Varför uppkom Baselreglerna och vad innebär de?  

• Har privatpersoner påverkats av Baselrekommendationerna och andra regelverk?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, kreditgivningsprocessen 

mot privatpersoner har förändrats genom åren. Vi vill studera om Baselrekommendatio-

nerna och andra regelverk har fått en direkt påverkan på bankernas sätt att hantera dessa 

krediter.   

 

1.5 Målgrupp 

Studiegruppen kommer att innefatta de svenska storbankerna, varpå även målgruppen 

kommer att vara aktörer inom de svenska storbankerna som varit med och medverkat vid 

intervjuerna i denna studie. Det är vår förhoppning att dessa personer kommer ha nytta av 

intervjuerna och kunna jämföra deras arbetssätt med andra aktörer på deras verksamma 

marknad. Vi hoppas även kunna ge bidrag i form av kunskap till andra studenter som läser 

ekonomi och är intresserade av detta ämnesområde.  
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1.6 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till hur de svenska storbankernas kreditprocess har föränd-

rats. Därmed kommer vi inte ta upp faktorer som påverkar mindre aktörer på marknaden, 

som till exempel så kallade nischbanker. Anledningen till detta val är dels tidsbrist men 

också att de svenska storbankerna står för majoriteten av utlåningen till allmänheten i 

Sverige.  Vi har även gjort en geografisk avgränsning till större städer i och med att studien 

genomförs i Linköping och Stockholm. På grund av denna avgränsning finns risk att vi 

tappar generaliserbarhet, men tidsramen begränsade våra möjligheter till större geogra-

fisk spridning. Tidsmässigt förhåller vi oss till början av 1990-talet och framåt för att få 

med de senaste två bankkriserna. Denna tidsaspekt har valts då studien grundar sig på 

intervjuer som därmed kan bli svåra att annars genomföra, med hänsyn till intervjuperso-

nernas minne och till hur länge de har varit verksamma i branschen.      
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2 Metoddiskussion 
I detta kapitel presenteras studiens metoder, det vill säga upplägg och tillvägagångssätt. 

Syftet är att ge ett helhetsintryck av strategier, metodtekniker och vilket förhållningssätt 

studien hade. Vi går sedan djupare in på de olika delarna och förklarar hur studien stegvis 

har byggts upp. Därefter kommer de olika urvalen som gjorts och hur empirin tolkats att 

förklaras närmare. För att möjliggöra undersökning av studiens relevans och kritiskt kunna 

granska densamma återfinns studien ur ett kritiskt synsätt mot slutet av detta avsnitt genom 

metodkritiken. 

 

2.1 Upplägg  

I denna studie har fokus lagts på intervjupersonernas egna aspekter och beskrivningar, 

därför har ett kvalitativt angreppssätt använts. Genom att studera problemet kvalitativt, 

istället för kvantitativt, erhålls en djupare förståelse. (Björklund & Paulsson, 2003) Det är 

just förståelsen som den här studien syftade till att uppnå, vilket gjorde ett kvalitativt an-

greppssätt mest relevant. Själva problematiken i kreditprocessen gick heller inte att kvan-

tifiera i några särskilda termer. Resultatet av empiriinsamlingen jämfördes för att se om 

bankernas hantering av krediter skiljde sig åt. Därför tog studien en komparativ design 

(Bryman & Bell 2005). För att möta det historiska perspektivet kompletterades intervju-

personernas svar med sekundärkällor för att säkra upp att korrekt information delgavs i 

studien.  

 

Empiriinsamlingen bestod till största del av intervjuer för att möta studiens syfte. För att 

få svar på våra frågeställningar krävdes en verklighetsanknytning som inte kunde uppnås 

genom att endast studera litteratur. Litteraturstudier är en metod som är mindre tidskrä-

vande, men för att få fram det som verkligen låg till grund för kreditgivningen ansåg vi att 

intervjuer var det mest lämpliga tillvägagångssättet. Vi ville få svar på om exempelvis 

mjuka faktorer, såsom intryck, känslor eller sinnesstämning, spelade in vid kreditgivning-

en. Detta var dock inget som litteraturen på ett naturligt sätt behandlade.   

 

Ett kvalitativt angreppssätt möjliggör flexibilitet i studiens metodansats (Jacobsen, 2002). 

Därför har vi kunnat anpassa problemformuleringen utefter den information vi tagit del av 

vid intervjuerna. Flexibiliteten utnyttjades även då studiens metodteknik bestod av indivi-

duella djupintervjuer. På så sätt undveks ytliga svar och vi kunde komma på djupet i dis-
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kussionen. Vid intervjuerna fanns också möjligheten att studera de tillfrågades kropps-

språk, så kallad non verbal communication (Björklund & Paulsson, 2003). Detta var bra för 

att få ett helhetsintryck i vår tolkning av data.  

   

I första hand handlar vår studie om att förstå hur kreditprocessen fungerar och vilka re-

gelverk och faktorer som påverkar densamma. Genom intervjuer sökte vi därför verifier-

barhet i den insamlade teorin. Tillvägagångssättet, kallat deduktion, är det vanligast för-

kommande för att klargöra förhållande mellan teori och praktik inom samhällsvetenskap 

(Bryman, 2011). En av våra frågeställningar var om Baselrekommendationerna har fått 

någon direkt påverkan på privatpersoner. Här var det svårt att applicera någon generell 

teori och vi byggde istället upp vår analys genom de intervjusvar vi samlade in.  

 
 

2.2 Tillvägagångssätt 

Här nedan kommer tillvägagångssättet att närmare beskrivas med avseende på förbere-

delser och upplägg samt hur uppsatsens olika moment har genomförts. 

 

2.2.1 Insamling av data  

För att uppfylla syftet att förstå hur kreditprocessen till privatpersoner fungerar intervju-

ades kunniga personer inom området. Våra intervjupersoner representerade, som ovan 

nämnts, de fyra storbankerna; Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. Vi genomförde 

även en intervju med Finansinspektionen för att få ett ytterligare perspektiv på ämnet. 

Denna information jämfördes sedan med gällande praxis för de olika bankerna, när sådan 

information fanns att ta del av. 

 

2.2.2 Intervjuer 

En intervju är ”en metod för datainsamling där information inhämtas genom att en inter-

vjuare ställer frågor till eller går in i en dialog med intervjupersoner” (Lundahl & Skärvad, 

1999 s. 115). Upplägget för våra intervjuer var djupgående och av semistandardiserad art 

för att få svar på övergripande faktafrågor, men ändå få ett djup i diskussionen. Fördelen 

med detta upplägg, förutom en djupare diskussion, är att svaren blir mer nyanserade. 

Dessutom är intervjuer som inte är lika standardiserade mer vanliga vid kvalitativa under-

sökningar. För att utveckla dialogen vid intervjuerna ytterligare kom intervjuerna att ta en 

semistrukturerad form. Med detta menas att intervjupersonerna själva fick formulera sva-
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ren, snarare än att vissa svarsalternativ ställdes upp (Lundahl & Skärvad, 1999). På så sätt 

fick intervjupersonerna möjlighet att utveckla svaren utifrån egna erfarenheter och prefe-

renser.  

 

Intervjutiden varade ungefär en till en och en halv timme. Tidsaspekten gjorde att vi hann 

komma in i ämnet och komma till den något djupare nivå som eftersträvades (Stenberg, 

2001). Samtidigt orkade vi och intervjupersonen hålla fokus uppe, vilket under längre tid 

skulle varit svårt. Vi närvarade båda två vid alla intervjuer för att få ut så mycket som möj-

ligt av varje intervjutillfälle. Eftersom båda deltog kunde vi alternera mellan vem som 

ställde frågorna och på så sätt minska pressen att alltid ha en följdfråga redo. Dessutom 

kunde den som inte ställde frågan ha möjlighet att skriva anteckningar och observera det 

icke-verbala kroppsspråket och andra faktorer som kunde få interverkan på analysen. På 

så sätt kunde en av oss alltid koncentrera sig mer på vad intervjupersonen berättade sam-

tidigt som intervjupersonen alltid hade någon att föra sin dialog med. Dessutom kunde 

”stödintervjuaren” inflika med ytterligare frågor för att få ett perspektiv till. Med två per-

soner närvarande vid varje intervju minskades även risken att intervjusvaren sedan fel-

tolkades. 

 

Intervjupersonerna kontaktades dels genom personliga kontakter men även genom tele-

fonsamtal till bankernas lokala kontor som kopplade vidare till rätt person i fråga. Vi var 

noga med att förklara syftet med studien för att hamna på lämplig avdelning. Alla personer 

vi varit i kontakt med har varit positivt inställda till ämnet och på så sätt har det underlät-

tat för oss då vi inte behövt ”locka” med något i gengäld för en intervju.  

 

Före intervjutillfället skickades våra frågor samt syftet med studien ut för att intervjuper-

sonen i fråga skulle kunna sätta sig in i ämnet och förbereda eventuellt material. I sam-

band med detta informerade vi även om att vi hade för avsikt att spela in intervjun. Inter-

vjupersonen gavs en möjlighet att vara anonym samt att neka till inspelning. En av ban-

kerna valde att inte få intervjun inspelad, vilket tyvärr resulterade i en mindre omfångsrik 

empiritext. Vi lät intervjupersonerna välja tid och plats för att underlätta deras schema. 

Det var även viktigt för oss att de kände sig bekväma i situationen och inte behöva avvara 

någon tid för transport eller dylikt.    
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2.2.3 Sekundära källor 

Med sekundärdata menas ”data och information som finns dokumenterat om ett visst fe-

nomen, men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för den egna studien” (Lun-

dahl & Skärvad, 1999 s. 131). För att komplettera vår datainsamling från intervjuerna an-

vände vi även sekundärdata i form av årsredovisningar. Detta hade till syfte att få en bätt-

re jämförelse mellan vad som upplevdes av intervjupersonen till skillnad från vilka stolpar 

och regler som har satts upp av banken internt.  
 

2.3 Urval 

Här nedan kommer våra urval att närmare beskrivas och motiveras utifrån val av tidsper-

spektiv, banker, intervjupersoner och sekundära källor.   

  

2.3.1 Val av tidsperspektiv 

Då en del av syftet med studien var att studera Baselreglernas påverkan på bankernas 

kredithantering valde vi att förlägga tidshorisonten från 1990-talet och framåt. På detta 

sätt fick vi med viktiga händelser som påverkat Baselreglernas uppkomst och utveckling. 

Vi ansåg även att det skulle varit svårt att uppnå kvalité om längre tidshorisont hade valts 

eftersom studien baseras på intervjuer. 

   

2.3.2 Val av banker 

De fyra storbankerna representerar cirka 75 procent av den totala bankmarknaden (Sve-

riges Riksbank, 2011b). Eftersom intervjuer är tidskrävande och vi hade begränsat med 

tid valde vi att genomföra intervjuerna på dessa banker för att täcka upp så stor del av 

marknaden som möjligt. Valet föll således på att genomföra en intervju på varje bank istäl-

let för många på en och samma bank. På detta sätt fick vi in flera perspektiv och kunde 

jämföra bankerna emellan. Genom denna resursallokering hade vi möjlighet att grundligt 

studera den empiri vi samlade in.    

 

2.3.3 Val av intervjupersoner 
Vilka intervjupersoner som väljs har stor betydelse för hur effektiv datainsamlingen blir. 

Valet av intervjupersoner ska därför inte underskattas. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vårt 

mål med valen var att få intervjua experter inom området som har stor kunskap om kapi-

taltäckningskraven för bankerna och därmed skulle kunna hjälpa oss att uppfylla vårt syf-
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te. Dessutom var det viktigt att de har lång erfarenhet för att ha möjlighet att jämföra om 

sättet de arbetar på har förändrats över tiden. För att komplettera den information vi fick 

från bankerna valde vi även att intervjua en kapitaltäckningsexpert på Finansinspektio-

nen. Denna person fick djupare frågor om Baselreglerna och dess påverkan på bankernas 

kreditgivning.  Intervjupersonerna som medverkade i denna uppsats var: 

 

• Swedbank - Mats Nestor – Privatmarknadschef Linköping  

• Handelsbanken - Krister Thiberg – Kreditchef Regionbanken Östra Sverige  

• Nordea – Jens Orgren – Privatmarknadschef Linköping  

• SEB – Peter Norell – Kontorschef Linköping  

• Finansinspektionen – Anders Rydén – Senior analytiker  

 

2.3.4 Val av sekundära källor 

För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna gällde det att hitta litteratur 

och andra sekundära källor som besvarade hur utvecklingen av Baselrekommendationer-

na har sett ut, från 1990-talskrisen och fram till dagens finanskris. I det inledande kapitlet 

1 Inledning och 3 Regler och rekommendationer var vår utgångspunkt Finansinspektio-

nens och Baselkommitténs hemsidor. Det är dessa organ som utgör grunden i de rekom-

mendationer och regelverk som styr bankväsendet.  

 

Som komplement till intervjuerna i empirin valde vi att studera bankernas årsredovis-

ningar, där möjligheten fanns att studera riskbeteende för specifika år.  

Den litteratur som användes till teorikapitlet 4 Teoretisk referensram behandlar fakta-

mässig kunskap om kreditgivning samt valda teorier inom ämnet. En del böcker var ny-

skrivna medan andra var äldre och därmed behandlade teorier som redan brukades under 

1990-talet. Nackdelen blir att studien, till viss del, byggs på äldre teorier. Då studiens syfte 

även har ett bakåtblickande perspektiv ser vi dock inte det som något negativt utan snara-

re som mer insiktsfullt och berikande.  

 

2.4 Bearbetning och tolkning av insamlad empiri 

Intervjuerna spelades in, där tillåtelse gavs, och delades upp i ett antal valda ämnesområ-

den. Uppdelningen gjorde det lättare att bearbeta materialet och se samband och olikhe-

ter. Intervjuerna sammanställdes till en flytande text, med en sammanfattning av, för stu-

dien, intressanta diskussioner. I detta moment lades mycket tid till att sortera bort över-
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flödig information för att underlätta för kommande analysmoment. När sammanfattningen 

för varje enskild bank var gjord skickades en kopia till respektive intervjuperson för god-

kännande. Intervjupersonerna fick då möjlighet att påpeka eventuella tolkningsfel och 

utveckla sina resonemang, om så önskades.  Då information från bankerna till viss mån 

kan anses vara känslig är bankernas godkännande något som har varit viktigt att beakta. 

En nackdel vi kunde se med detta förfaringssätt var att bankerna kunde välja den informa-

tion som skulle publiceras, vilket skulle kunna hämma kommande analys.  

 

I analysen var vår ambition att koppla samman teorin på området med den insamlade 

empirin för att få en djupare förståelse för hur kreditprocessen fungerar och vad som på-

verkar den. Resultatet av denna analys presenteras nedan i kapitel 6 Analys. 

 

2.5 Metodkritik 
Här tas studien upp ur en validitets-, reliabilitets- och källkritisk aspekt. 

 

2.5.1 Validitet – Giltighet  
Validitet är i vilken utsträckning det som avses att mätas verkligen mäts (Björklund & Pa-

ulsson, 2003). Vid användande av intervjufrågor är det därför viktigt att formuleringen av 

frågorna är tydliga och inte vinklade. Intervjuerna var en stor del i denna studie och därför 

lades mycket tid till formuleringen av frågorna. Eftersom vi valde en semistandardiserad 

intervjuform, där motfrågor är möjliga, kunde vi lösa problematiken med att intervjuper-

sonen skulle sväva ut i en, för syftet, irrelevant argumentation. Innan intervjuerna genom-

fördes rådfrågade vi även personer i vår omgivning om frågorna på något sätt kunde 

misstolkas. På så sätt kunde vi arbeta upp en hög validitet i studien.   

 

Yin (2009) menar att det finns tre olika typer av validitet. Dessa är begreppsvaliditet, in-

tern och extern validitet. Med begreppsvaliditet menas i vilken mån studien är baserad på 

subjektiva omdömen. Begreppsvaliditeten har i vår studie varit svår att uppnå, eftersom 

våra intervjufrågor i viss mån är baserade på intervjupersonernas upplevelser och minne 

av händelser. I den mån intervjupersonerna har varit osäkra på sina uttalanden har be-

greppsvaliditeten blivit lidande. För att arbeta runt problemet valde vi att inte gå längre 

tillbaka än 1990-talskrisen.  
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Intern validitet, den andra validitetstypen, handlar om i vilken mån kausala samband kan 

dras utifrån studien. För vår del har det varit en svårighet att se kausala samband. Varken 

bankerna eller Finansinspektionen har kunnat dra några direkta samband mellan Basel-

reglerna och dess påverkan på privatpersoner. Yin (2009) menar dock vidare att intern 

validitet inte granskas vid studier av denna typ. Det är mer för experimentella och kvasi-

experimentella forskningsområden.  

 

Extern validitet, den tredje validitetstypen, handlar om i vilken mån studiens resultat kan 

generaliseras på andra studier. Generaliserbarhen har en stor roll i granskningen av studi-

er som denna, varpå ett eget stycke om generaliserbarheten finns under avsnitt 2.5.3 Ge-

neraliserbarhet nedan.  

 

För att uppnå kommunikativ validitet har vi låtit intervjupersonerna ta del av empirin. 

Intervjupersonerna fick, som tidigare nämnt, möjlighet att läsa igenom och lämna syn-

punkter för de påståenden som använts i empirin. Kommunikativ validitet, som Kvale 

(2009) och Justesten och Mik-Meyer (2011) definierar som en uppföljande utvärdering av 

kunskapspåstående genom dialog, har varit viktig i vår studie då vi inte haft för avsikt att 

felaktigt citera eller tolka våra intervjupersoner.  

 

2.5.2 Reliabilitet – Tillförlitlighet  

Reliabilitet mäter i vilken utsträckning samma värde uppkommer om undersökningen 

skulle upprepas, det vill säga graden av tillförlitlighet (Björklund & Paulsson, 2003). Då 

större delen av studien baserats på kvalitativa intervjuer blir det svårt att uppfylla reliabi-

litetskravet till fullo (Gummesson, 2004). Eftersom intervjuerna har en semistandardise-

rad form kan intervjuerna skilja sig från gång till gång. Huvuddelen av intervjuerna, som 

består av de förutbestämda frågorna, kan dock vara lika. Vår ambition var att uppnå en 

hög grad av tillförlitighet och därför har vi noga beskrivit vårt tillvägagångssätt. Vid inter-

vjutillfällena fanns det tillfälle att utveckla svaren och tillägga information och därmed kan 

vi dock inte med säkerhet fastställa att samma resultat skulle uppkomma vid en upprepad 

intervju med någon annan intervjuperson. Dessutom fick intervjupersonerna tillfälle att 

berätta egna erfarenheter inom relevanta studieområden och det går därför inte att frångå 

problematiken med att upprepade intervjusvar är svåra att uppnå. Enligt Justesten och 

Mik-Meyer (2011) är dock reliabilitetsbegreppet inget kvalitetskriterium för undersök-
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ningar som syftar till att fördjupa förståelsen. Reliabilitetsbegreppet som sådant är vikti-

gare för uppsatser som till exempel prövar en hypotes där resultatet kan testas.  

 

Eftersom intervjupersonerna fick ta del av frågorna i god tid innan intervjun blev det även 

mindre risk för att intervjupersonerna gav fel svar på grund av en stressad situation eller 

eventuella misstolkningar. För att ytterligare undvika misstolkning använde vi oss av tri-

angulering, det vill säga att använda flera metoder för att undersöka samma frågeställning. 

På detta sätt kunde vi upptäcka och sortera bort felaktig information och därmed öka till-

förlitligheten i intervjusvaren (Björklund & Paulsson, 2003). I denna studie har alltså, som 

tidigare förklarats, dokumenterad information angående kreditprocessen jämförts med 

intervjusvaren. Triangulering reducerar undersökningens bias (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). För en illustrativ förklaring av triangulering, se figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. Triangulering (Omarbetad bild, originalbild härrör från Björklund & Paulsson, 2003 

s. 76) 

 
I studien har vi intervjuat en person inom varje bank grundligt istället för att intervjua 

flera personer mera ytligt. Nackdelen med detta val är att reliabiliteten påverkats negativt 

då urvalet skulle behöva vara större för att få en mer tillförlitlig analys över huruvida kre-

ditgivningsprocessen uppfattas lika av alla intervjuade.  Då vi i ett tidigt stadium insåg att 

kreditgivningsprocessen är relativt standardiserad ansåg vi att fler intervjuer på samma 

bank inte skulle öka kvalitén på studien. Det viktiga var istället att täcka in alla svenska 

storbanker för att se skillnader dem emellan.   
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2.5.3 Generaliserbarhet  

Genom att vi valt att studera problemet kvalitativt, och inte kvantitativt, minskas möjlighe-

ten till generalisering (Björklund & Paulsson, 2003). Då vi i vår studie har ett förklarande 

syfte har vi inte som ambition att uppnå fullständig generaliserbarhet. För oss är studien 

fullgjord om vi på ett tydligt och djupgående sätt besvarar vår problemformulering gällan-

de banker inom Linköpingsregionen.  I och med att den här studien har studerat storban-

kerna, i Linköpingsregionen, som täcker upp större delen av marknaden finns ändock möj-

lighet att till viss del generalisera. Vår ambition är att jämföra och kunna verifiera empirin 

med befintlig teori och förhoppningsvis kan det leda till att på något sätt utveckla befintli-

ga teorier. Ett sådant angreppssätt, det vill säga att generaliserbarheten tolkas som ”en 

reflekterad bedömning av i vilken mån som resultaten från en viss undersökning kan vara 

vägledande för vad som kan inträffa i en annan situation” kallas enligt Kvale (2009, s. 262 

egen översättning) för analytisk generalisering.  

 

2.5.4 Källkritik 
Enligt Ödman (2004) kan klassisk källkritik delas upp i tre krav; samtidskravet, tendenser 

till påverkning och det beroendekritiska kriteriet. Det första kravet, samtidskravet, uppnås 

genom att de iakttagelser som berättas av intervjupersonerna inte bör vara iakttagna för 

länge sedan. Tendenser till påverkning av berättarens iakttagelser, som är det andra kra-

vet, uppfylls genom att forskaren undersöker dessa tendenser, medan det tredje kravet, 

det beroendekritiska kriteriet, är menat att undersöka om källorna i rapporten har utnytt-

jat andra källor för sina påståenden. 

 

I och med att intervjupersonerna på bankerna både fick svara på frågor gällande den nuti-

da kreditgivningsprocessen samt även hur det såg ut under 1990-talet uppfyller inte den-

na studie samtidskravet fullt ut. Det finns risk att intervjupersonerna har glömt bort hur 

kreditgivningsprocessen såg ut eller att de blandade ihop årtalen när olika regleringar och 

andra arbetssätt infördes. För att i största möjliga mån undvika detta fick, som tidigare 

nämnts, intervjupersonerna ta del av intervjufrågorna i god tid i förväg och hade på så sätt 

möjlighet att förbereda sig inför intervjun och ta fram lämpligt material och information.  

 

Eftersom studien har en kvalitativ karaktär är det svårare att kontrollera det andra kravet, 

tendenser till påverkan. Intervjuerna skedde enskilt, vilket gjorde att intervjupersonernas 

svar inte påverkades av andra vid själva intervjutillfället, till skillnad från gruppintervjuer. 
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Däremot kan intervjupersonerna ha hämmats av affärshemligheter och därför inte svarat 

sakligt på frågorna. Även om vi i vissa situationer rörde vid känslig information tillförde 

det inget för studiens syfte och på så sätt påverkades inte utfallet nämnvärt. Empiridelen 

jämfördes utifrån den praxis som fanns tillgänglig och vi kunde därmed förhålla oss kri-

tiskt till båda delar.  

 

Intervjusvaren utgör studiens primärdata och är empirins största del. Det beroendekritis-

ka kravet, det vill säga det tredje kravet, anses därför som uppfyllt. En del referensböcker 

och artiklar som använts är dock refererade från någon annan, varför denna del skulle 

kunna kritiseras ur ett beroendekritiskt perspektiv. Dessutom är många av de teorier som 

finns inom ämnet riktade mot småföretag snarare än privatpersoner. Vi har haft detta 

konstaterande i åtanke vid analysen, men bedömningsmodellerna har utan problem kun-

nat appliceras även på privatpersoner.  
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3 Regler och rekommendationer 
Innan vi går in på olika teorier vill vi förklara de, för studien, mest relevanta lagar och re-

kommendationer som gäller för banker. Detta kapitel behandlar därför Bankrörelselagen, 

Kapitaltäckningslagen, Baselrekommendationerna samt bolånetaket. 

 

3.1 Riskhantering hos banker 

I en banks verksamhet uppstår en rad risker; likviditetsrisker, kreditrisker, marknadsris-

ker samt risker förenade med stora exponeringar. För att hantera och motverka dessa 

risker samt säkra bankernas betalningsförmåga finns många riskspecifika regler. Dessa 

regler återfinns i första hand i Bankrörelselagen (1987:617) och Kapitaltäckningslagen 

(2006:1371). Bankrörelselagen tar främst hänsyn till likviditetsrisker i banker samtidigt 

som kapitaltäckningslagen är mer inriktad mot kredit- och marknadsrisker i de institut 

som omfattas av lagen. Med institut avses kreditinstitut, till exempel banker, andra kre-

ditmarknadsföretag och värdepappersbolag. (Falkman, 2002)  

 

Riskspecifik reglering har funnits sedan länge. Redan 1846 fanns till exempel en kungörel-

se ”angående enskilda Banker, hwilka utgifwa egna kreditsedlar” (Falkman, 2002 s.405) 

som reglerade kapitalstyrka i banker.  Redan då utmärkte företag som kombinerade finan-

sieringsverksamhet med mottagande av insättningar bristande överensstämmelse vad 

gäller tillgångarnas respektive skuldernas löptid och risk, samt asymmetrisk information. 

Den lag som då reglerade detta liknar de lagar som idag reglerar bankerna. Här nedan 

kommer vi att gå in lite närmare på dessa två lagar som reglerar bankernas riskhantering 

idag.  

 

3.1.1 Bankrörelselagen 

Bankrörelselagen (1987:617) ger banker möjlighet att bedriva vissa verksamheter. Rörel-

sen inom banken kan delas upp i två delar. En del omfattar de verksamhetsgrenar varige-

nom banken drar till sig penningmedel från allmänheten och olika finansiella institutioner. 

Den andra delen omfattar de rörelsegrenar varigenom dessa medel investeras genom kre-

ditgivning till företag, institutioner och enskilda, eller via placeringar i värdepapper av 

olika slag till staten och andra kredittagare. Det som ligger till grund för de svenska stor-

bankernas kreditgivning regleras i lagens andra kapitel och 13:e paragraf.  Kreditgivning-
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ens bestämmelser angående återbetalningsförmågan lyder ”Kredit får beviljas endast om 

låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen” (Lennander, 2011 

s.16). Dessutom regleras säkerheten på krediten, men vid särskilda skäl finns även möjlig-

het att avstå säkerheter. Bankrörelselagen omfattar även regler om tillsyn. Sjunde kapit-

lets första paragraf förklarar att banker står under tillsyn av Finansinspektionen och ska 

ge upplysningar till densamma när så önskas. 

 

3.1.2 Kapitaltäckningslagen  

Kapitaltäckningslagen (2006:1371) tar upp bestämmelser gällande kapitalkrav och kapi-

talbas. Bestämmelserna om kapitalkrav gäller främst för kredit- och marknadsrisker. Kapi-

taltäckningsreglerna har sitt ursprung i det så kallade Baselackordet från 1988. Detta ac-

kord syftar till att förbättra stabiliteten i det finansiella systemet och innehåller de gemen-

samma principerna för beräkning av kapitaltäckning som länderna inom G-10 enats om. 

(Falkman, 2002) Banker ska följa lagstadgade kapitaltäckningsregler enligt lag 

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens före-

skrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. I och 

med dessa regler införlivades EU-reglerna och den så kallade Basel II-överenskommelsen i 

svensk rätt (Finansinspektionen, 2012b). Denna viktiga överenskommelse i Baselkommit-

tén kommer att diskuteras mer djupgående nedan, men kortfattat beskrivet ska kapitalet 

som banken innehar kunna täcka eventuella kreditförluster. 

 

3.2 Baselrekommendationerna 

Före 1988 tenderade bankreglerna att skilja mycket från land till land. I grunden reglera-

des alla banker av ett minimikrav som mättes av förhållandet mellan kapital och totala 

tillgångar. Bankerna verkade på en global marknad och skillnaderna länder emellan blev 

ett problem då banker med svagare reglering ansågs ha en fördel. Ett annat problem var 

den ökande användningen av finansiella instrument som möjliggjorde att transaktioner 

hamnade utanför balansräkningen och således inte behandlades när kapitalkravet räkna-

des fram. (Hull, 2010) Det fanns ett tydligt behov av att utöka samarbetet mellan de väs-

terländska länderna och se över tillsynen för kapitaltäckning i banker (Funered, 1994). 

 

Till följd av de skiftande regleringarna länder emellan samt den insolvens som försatte 

den tyska banken Bankhaus Herstatts och den amerikanska banken Franklin National 

Bank i konkurs bildades ett internationellt tillsynsforum, kallat Baselkommittén (Funered, 
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1994). 1974 samlades G-10 länderna i den Schweiziska staden Basel, därav namnet Basel-

kommittén (BIS, 2012a). Baselkommittén har aldrig varit och har aldrig haft avsikten att 

vara en internationell övertillsynsmyndighet med bestämmanderätt. De var tidigt klara 

med att de skulle verka i en informell miljö där tonvikt läggs på samarbets- och informa-

tionsfrämjande arbete. De överenskommelser som fastställs av kommittén är således inte 

juridiskt bindande. (Funered, 1994) Dock vill Funered belysa att Baselkommitténs re-

kommendationer till viss del har beslutandemakt då de är högt respekterade på den inter-

nationella finansmarknaden. 

 

Vi kommer nu att gå närmare in på de tre rekommendationerna från Basel som har lagts 

fram sedan starten. 

 

3.2.1 Basel I 

Den första gemensamma överenskommelsen presenterades 1988 och hade för avsikt att 

vara implementerat i medlemsländerna i slutet av 1992 (Funered, 1994). Syftet med Basel 

I var att stärka stabiliteten och sundheten i det internationella banksystemet samt att ska-

pa en situation där internationella aktörer kunde konkurrera på lika villkor (BIS, 1988). 

Kommittén hade lagt ner mycket arbete på att komma överens om vilka poster som skulle 

inräknas i olika kapital- och placeringsstrategier för att undvika att vissa poster föll bort 

(Funered, 1994). Det blev till slut två rekommendationer som bankerna behövde uppfylla. 

Dels fick inte bankens kapital i förhållande till dess tillgångar understiga 20 procent och 

dels fick inte kapitaltäckningskravet understiga åtta procent. Även om Basel I fått mycket 

kritik genom åren har faktiskt banker fortsatt att använda kapitaltäckningskravet, men 

med justeringar för uträkning av det riskvägda kapitalet. (Hull, 2010)  

 

3.2.2 Basel II 

Det fanns många betydande svagheter med Basel I och det rörde framför allt uträkningen 

av det riskvägda kapitaltäckningskravet som ansågs för schablonmässigt. I de gamla re-

kommendationerna fanns endast ett fåtal vikter för risk, vilket innebar att ett stabilt före-

tag fick samma riskvikt som ett nystartat företag och det bidrog till en alltför godtycklig 

mätning. (Hull, 2010; Lind, 2005) Detta, samt att bankerna hade utvecklat sin förmåga att 

övervaka och hantera risk, gjorde att regelverket behövde ses över. Baselkommittén ansåg 

att det omarbetade regelverket skulle få bankerna att fokusera och arbeta än mer med 
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riskhantering. (BIS, 2004; Falkman, 2002) Basel II är uppbyggt kring tre pelare; grundläg-

gande kapitalkrav, riskbedömning och tillsyn samt informationskrav.  

 

Pelare 1 – den första pelaren handlar om hur det lagstadgade kapitalet beräknas för de 

tre största riskerna som en bank är utsatt för; kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk 

(Finansinspektionen, 2012c).  Det som är nytt i och med Basel II är att de låter bankerna 

själva välja metod för att räkna ut kapitalkravet. Metoden skall vara grundad i typ av verk-

samhet och vilka risker banken anser sig vara exponerad mot. (Lind, 2005)  

 

Pelare 2 – den andra pelaren ger ett ramverk för att fånga upp de övriga risker som en 

bank är utsatt för. Till dessa risker kan systemrisk, strategisk risk, rykte, likviditetsrisk och 

legal risk inräknas (Hull, 2010).  Basel II fokuserar, till skillnad från Basel I, mer på kvalita-

tiva mått som avser att god styrning och interna kontroller fungerar (Lind, 2005). Det ska 

finnas metoder för att fortlöpande kunna värdera och tillhandahålla ett kapital som täcker 

de risker som banken är utsatt för (Finansinspektionen, 2012d).  

 

Pelare 3 – den tredje och sista pelaren syftar till att få bankerna att offentliggöra mer in-

formation. Detta för att transparensen förhoppningsvis ska öka pressen att ta mer sunda 

riskhanteringsbeslut. (Finansinspektionen, 2012e) 

De kapitalkrav som angetts i Basel II är avsedda att tillämpas av alla internationellt verk-

samma banker. I Europa är alla små och stora banker lagstiftade att följa Basel II. (Hull, 

2010) I Sverige införlivades Basel II-överenskommelsen i och med att den nuvarande ka-

pitaltäckningslagen och Finansinspektionens föreskrifter trädde i kraft den 1 februari 

2007.  

 

3.2.3 Basel III 

I december 2010 publicerade Baselkommittén regelverket för det så kallade Basel III. Det-

ta regelverk är en vidareutveckling av Basel II och innehåller nya globala standarder för 

reglering av bankers kapitaltäckning och likviditet. Syftet är att stärka bankernas mot-

ståndskraft och förhindra framtida finanskriser. I och med Basel III höjs både nivån för 

kapitaltäckningen och kvalitén på kapitalet. Bankernas likviditet styrs nu även av kvantita-

tiva krav samtidigt som möjligheten för tillsynsmyndigheten att kräva kontracykliska buf-

fertar har införts. Med kontracykliska buffertar menas att banker i perioder av högkon-
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junktur och hög kredittillväxt ska skapa kapitalbuffertar för tider av framtida finansiell 

oro. (Finansinspektionen, 2010a) 

 

Nout Wellink, ordförande i Baselkommittén för banktillsyn och tidigare president för Ne-

derländernas centralbank De Nederlandsche Bank, menar att strukturen på Basel III syftar 

till ”en milstolpe som ska hjälpa att upprätthålla finansiell stabilitet och främja en hållbar 

ekonomisk tillväxt” (BIS, 2010) Wellink (BIS, 2010) menar vidare att de högre kapitalni-

våerna, kombinerat med ett globalt regelverk för likviditet, kommer att reducera risken 

och påfrestningarna för bankkriser i framtiden. Samtidigt kommer kapital- och likviditets-

standarden för Basel III att gradvis öka nivåerna av högkvalitativt kapital i bankernas sy-

stem, öka likviditetsbuffertar och reducera instabila finansieringsstrukturer. 

 

De nya reglerna kommer gradvis att införas under en längre period. Svenska regler gäl-

lande detta regelverk ändras samtidigt som EU införlivar regelverket i sina direktiv. Det 

finns dock en rekommendation från Finansinspektionen att de svenska bankerna åtgärdar 

detta ännu tidigare. (Finansinspektionen, 2010a; Finansinspektionen, 2011b) Inom några 

år bör de svenska storbankerna ha en kapitaltäckning som motsvarar 10-12 procent i 

kärnprimärkapital och 15-16 procent i totalt kapital (Finansinspektionen, 2011c).  

 

Under en övergångsperiod kan den snabbare infasningen i Sverige innebära något sträng-

are krav på kapital än hos vissa europeiska internationella konkurrenter. Finansinspek-

tionen anser dock inte att ett sådant konkurrensskäl överväger de fördelar som finns för 

samhället med en välkapitaliserad banksektor eftersom banker idag har en god intjäning 

och redan har anpassat sig till dessa nivåer. Hög soliditet kan dessutom visa sig vara en 

konkurrensfördel för banker, särskilt i oroliga tider. (Finansinspektionen, 2011b; Finans-

inspektionen, 2011c)  

 

3.3 Bolånetak  

Den 1 oktober 2010 trädde ett allmänt råd för ett bolånetak på 85 procent i kraft. Rådet 

riktar sig till kreditinstitut som använder bostäder som säkerhet. Bakgrunden till bolåne-

taket grundade sig i flera år med historiskt låga räntor på den svenska bolånemarknaden. 

De låga räntorna gynnade konsumenterna som lånetagare och har på så sätt bidragit till en 

snabbt växande skuldsättning. (Finansinspektionen, 2011d) För att dämpa den osunda 

utvecklingen på kreditmarknaden, där hög belåningsgrad används som konkurrensmedel, 
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föreslog Finansinspektionen därför ett bolånetak på 85 procent. En alltför hög belånings-

grad utsätter både konsumenten och kreditinstitutet för oacceptabla risker om bostads-

priserna faller. Det allmänna rådets syfte var därför att skapa incitament för begränsad 

belåningsgrad för att skapa ett skydd mot framtida svängningar. (Finansinspektionen, 

2010b)   

 

Redan i april 2011 såg Finansinspektionen att kreditinstituten hade förändrat sitt beteen-

de. Bankerna hade blivit mer restriktiva med beviljning av krediter och de riktigt höga 

belåningsgraderna hade minskat. Om detta var en följd av de allmänna råden eller ett na-

turligt scenario till följd av höjda räntor och osäkerhet i världsekonomin lämnas osagt. 

Finansinspektionen kunde i sin uppföljning även konstatera att bankerna i allt högre grad 

informerar sina kunder om vikten med amortering. Dock syntes inte någon tydlig ökning i 

konsumenternas benägenhet att amortera. (Finansinspektionen, 2011e)    
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4 Teoretisk referensram 
Här presenteras teorier som är relevanta för just den här studien. Fokus kommer att ligga på 

teorier angående kreditrisk och riskhantering samt olika modeller som beskriver kreditpro-

cessens olika delar. 

 

4.1 Vad är risk?  

Risk har många olika definitioner. Beroende på att risk används inom ett stort antal disci-

pliner, från försäkring och teknik till portföljstrategi, skiljer sig utfallet av definitionen åt. 

Inom teknik används risk för att bedöma sannolikheten av att en händelse inträffar, som 

ses som oönskad och en bedömning av förväntade skador som inträffar till följd av händel-

sen. Om vi istället ser till risk inom finans blir definitionen en annan. Inom finans definie-

ras risk som variationen kring förväntat utfall, även om utfallet är positivt. Ett försök att 

riskminimera reducerar således chansen för vinstmaximering. (Damodaran, 2007).   

 

4.2 Definition av kredit och kreditrisk  

En kredit innebär ”ett krav på en fysisk eller juridisk person p.g.a. en överenskommelse 

med en annan fysisk eller juridisk person (borgenär) att fullgöra en betalningsskyldighet i 

pengar till borgenären (eller till den som borgenären överlåter sin fordran på)” (Sigbladh 

& Wilow, 2008 s. 13). Den överenskommelse som stämts mellan två personer, fysiska eller 

juridiska, kan kallas kreditavtal. Den risk som borgenären utsätts för är en så kallad kre-

ditrisk. Med kreditrisk avser man risken för att en kreditgivare helt eller delvis förorsakas 

en förmögenhetsförlust på grund av att gäldenären på ett eller annat sätt inte kan fullfölja 

den betalningsskyldighet som kreditavtalet anger. Från att ha varit en risk övergår den i 

och med inställd betalning till en kreditförlust för borgenären. (Sigbladh & Wilow, 2008)  

 

4.3 Avvägning mellan risk och avkastning 

Svenska banker är vinstdrivande företag och exponeras därför för risk. Det sägs att en 

rationell individ alltid skall kunna rangordna alternativ för att komma fram till det som 

genererar maximal nytta. Detta förutsatt att individen har tillgång till all tillgänglig infor-

mation (Svensson, 2003). I en kreditgivningsprocess är det dock otänkbart att den exakta 

sannolikheten är tillgänglig för kreditgivaren. De kreditvillkor som överenskommes av-

speglar kreditgivarens riskbenägenhet. En kreditsökande kan på så sätt vara godkänd hos 
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en kreditgivare, medan denne kan bli nekad kredit hos en annan. (Sigbladh & Wilow, 

2008)  

 

Kreditgivning tillhör bankens kärnverksamhet och de fyra storbankerna i Sverige står för 

cirka tre fjärdedelar av den totala in- och utlåningen till den svenska allmänheten (Sveri-

ges Riksbank, 2011b). Orsaken till att bankerna har hamnat i finansiella problem är till 

följd av att många låntagare samtidigt har haft betalningsvårigheter.  Behovet av att be-

döma, mäta och hantera kreditrisker har aldrig varit större ur ett finansiellt stabilitetsper-

spektiv. (Sveriges Riksbank, 2001) Ibland väcks frågan om varför det är nödvändigt att 

reglera och övervaka bankverksamheten. Argument som att bankerna utan resurskrävan-

de, restriktiva och kostsamma regler skulle kunna utvecklas i snabbare takt och erbjuda 

billigare och framförallt bättre tjänster. Svaret på frågan, enligt Lind (2005), ligger i tre 

faktorer; vissa bankaktiviteter är känsliga för störningar, mindre störningar kan genom 

spridningseffekt få hela den finansiella stabiliteten i gungning och bankerna har en så kal-

lad monopolställning på marknaden. Dessa tre faktorer gör att det är nödvändigt att ban-

ker regleras och övervakas. 

 

4.4 Kreditgivningsprocessen och kreditriskreducering 

För att inte riskera en eventuell kreditförlust får en kredit endast beviljas ”om förpliktel-

sen på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda” (Lennander, 2011 s.16). Kreditgivaren är 

skyldig att iaktta god kreditgivningssed i sitt förhållande till konsumenten. God kreditgiv-

ningssed vid en kreditprövning omfattar att en noggrann och omsorgsfull kreditprövning 

skall genomföras. Kreditprövningen ligger till grund för att kreditgivare skall kunna skapa 

sig en bild av den kreditsökandes ekonomiska situation. En granskning av inkomster, till-

gångar, utgifter och skulder blir av särskild betydelse. (Lennander, 2011) Viktigt för kre-

ditgivaren är att göra sig upplyst om kredittagarens betalningsförmåga och betalningsvilja. 

Det är viktigt att skilja dessa begrepp åt då det första handlar om att göra rätt för sig me-

dan det andra handlar om viljan att göra rätt för sig. (Sigbladh & Wilow, 2008) 

 

Hur själva processen vid kreditgivning går till finns beskrivet i många böcker. Vi kommer 

här nedan gå igenom ett par väl utvalda exempel. Murray (1959) beskriver kreditproces-

sen i tre huvudsakliga steg: (1) inhämtning av information, (2) tolkning av informationens 

betydelse samt (3) beslutstagande.  För att nå ett effektivt resultat krävs det att kreditta-
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garen och kreditgivaren har ett nära samarbete, respekt gentemot varandra och en flexibi-

litet från kreditgivaren då olika situationer skiljer sig åt.  

 

Altman (1985) beskriver kreditprocessen i fem beroende steg: (1) låneansökan, (2) kre-

ditutvärdering; (3) ställningstagande för/emot, (4) internrevision och låneövervakning 

samt (5) återbetalning av skuld. Vid låneansökan görs en första uppskattning om hur stort 

lån som avses och med hänsyn till detta paras den lånsökande ihop med en auktoriserad 

bankman. Små lån till privatpersoner genomförs i första hand med närmast geografiskt 

belägna bankkontor. Altman (1985) belyser vikten av att ha en personlig bankman som 

har primärt ansvar för kundens affärer. Sedan genomförs en kreditutvärdering för att prö-

va låntagarens möjlighet att återbetala lånet. Bankmannen skall här inte endast pröva 

kreditvärdigheten utan även, i samarbete med låntagaren, diskutera om lånets storlek är 

lämpligt för dess ändamål. Ett ställningstagande för eller emot en kredit kan sedan lämnas. 

Innan avtal sluts kommer parterna överens om avtalets lånevillkor, amorteringstakt, pris-

sättning och eventuella säkerheter. Lånet övervakas sedan av banken för att försäkra sig 

mot framtida förluster. Överenskommelsen är slutgiltig när kredittagaren har slutfört sitt 

åtagande att betala tillbaka sin skuld.  

 

I båda ovanstående fall är inte kreditvärdighetsbedömningen klar då lånet är återbetalat. 

All den information som samlats om kunden samt hur kunden har skött sig under tiden 

avtalet var aktivt ligger till grund för framtida bedömning. För kunden är det alltså viktigt 

att sköta sina åtaganden för att i framtiden ha möjlighet att få en ny kredit (Altman, 1985; 

Murray, 1959).    

 

Själva kreditriskbedömningen består egentligen av två olika bedömningar. Den första av-

ser framtida intjänings- och betalningsförmåga och den andra avser säkerheternas framti-

da realisationsvärde. Kreditgivaren samlar på sig erfarenhet med åren genom ”trial-and-

error”. (Svensson, 2003) Andra faktorer som påverkar i en bedömning är personkemi, 

känsla och intuition (Altman, 1985).  

 

Enligt Sigbladh och Wilow (2008) kan de två olika bedömningarna ovan delas upp i två 

olika typer av risker: 

 

1. Risk för obestånd. 

2. Risk vid obestånd. 
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Risk för obestånd är som ovan diskuterats det faktum att kredittagaren inte kan fullfölja 

sina förpliktelser att betala sina fakturor, räntor eller amorteringar. Det är vanligt att ban-

ker köper in en objektivt sammanställd information, så kallad kreditupplysning, från kre-

ditupplysningsföretag. En annan möjlighet är att banken själv genomför en manuell be-

dömning av låntagaren, men det är dock ovanligt. Den andra risktypen handlar om att be-

döma värdet på den säkerhet som lämnats för lånet. Säkerheten för privatpersoner består 

ofta i en fastighet. Risken vid obestånd minskar på så sätt ju längre tid åtagandet är gånget, 

i och med att amortering minskar kapitalskulden. Dock har historien upprepade gånger 

visat att bedömning av fastigheters realisationsvärde är svårare än vad man trott. Multi-

plicerar man dessa två typer av risker fås den marginal som behövs för att täcka den för-

väntade kreditrisken.  

 

Ett sätt att reducera risk handlar om att göra en kreditbedömning på den sökande. Kredit-

bedömning kallas med ett annat ord för credit scoring. Scoresystemet följer antagandet att 

nya sökande följer samma beteende som tidigare kredittagare. Erfarenheter från befintliga 

kredittagare ligger på så sätt till grund för att bedöma nya sökande. Till skillnad från tradi-

tionella kreditmallar väger credit scoring samman flera olika riskfaktorer för att på ett 

optimalt sätt väga samman väsentlig information. Bedömningen blir, om den används kor-

rekt, objektiv och konsekvent och ger samma beslut varje gång. Den största fördelen med 

ett scoresystem är att den rangordnar kreditsökanden efter den kreditrisk som de utgör. 

På så sätt möjliggör det för kreditgivarna att föra ett så kallat marginalresonemang, det vill 

säga att olika strategier kan användas beroende på kreditrisk. Kreditgivaren kan exempel-

vis justera pris- eller räntesättning för att väga upp för kreditrisken.  (Sigbladh & Wilow, 

2008) 

 

4.5 Kreditpolicy  

Som nämnts ovan är kreditgivning en kärnverksamhet för bankverksamheten och för att 

nå optimal lönsamhet är en kreditpolicy en nödvändighet. Kreditpolicyn möjliggör för 

banken att ta konsekventa och välgrundade kreditbeslut och på ett strategisk korrekt sätt 

följa upp sina kredittagare. Kreditpolicyn är alltså ett dokument där banken närmare spe-

cificerar dagordningen för kredithantering. En förutsättning för en fungerande policy är 

att den är kommunicerad till alla berörda parter i organisationen, men framförallt till per-

sonal som i första hand hanterar krediter. När en kreditpolicy utvecklas är det viktigt att ta 
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hänsyn till omvärldssituationen. Exempel på faktorer som påverkar kreditpolicyn är ban-

kens vilja för riskexponering, hur mycket kapital som finns att tillgå för att finansiera kre-

ditgivning samt vilka betalningsvillkor som banken kan erbjuda. Till grund för kreditgiv-

ningen ligger en kreditbedömning. Här bestämmer banken vilka förutsättningar som bör 

gälla för att bevilja en kredit. Kreditpolicyn kan med fördel användas i samband med cre-

dit scoring. Banken kan då bygga upp ett system där dess målsättning och villkor syns i 

kreditgivningsprocessen. (Sigbladh & Wilow, 2008)  

 

4.6 Agentteorin   

Agencyteorin, eller agentteorin på svenska, syftar till den kontraktsmässiga relationen 

mellan långivare (principal) och långtagare (agents) och är en välkänd teori som både 

Mishkin (2007) och Sinkey (2002) beskriver. Problematiken med den kontraktsmässiga 

relationen är att den ena parten vanligtvis innehar mer och bättre information jämfört 

med den andra parten. Banken har som ansvar att utreda och övervaka framtida och nu-

varande låntagare för att skydda och maximera värdet på den egna verksamheten. Men då 

låntagaren i många fall har bättre information om sin egen dagsituation och framtid kan 

det uppstå problem vid bankens utvärdering.  

 

Kontraktsmässiga friktioner såsom asymmetrisk information, adverse selection och moral 

hazard uppstår på grund av att långivare och låntagare inte på ett enkelt sätt kan observe-

ra och kontrollera varandra. Asymmetrisk information är det faktum att långivarens och 

låntagarens kännedom skiljer sig åt. Långivaren har ofta övertaget i att veta mer om de 

produkter banken erbjuder medan låntagaren kan, som ovan nämnt, ha övertag i informa-

tion om det som rör låntagaren själv. Adverse selection och moral hazard skapar problem 

för bankens kreditgivning på två olika sätt. Det första, adverse selection, påverkar kredit-

givning innan en transaktion genomförs. Dåliga beslut av långivaren kan göra att för 

många högrisklåntagare godkänns vilket medför att risken för en eventuell kreditförlust 

ökar. Det andra, moral hazard, påverkar kreditgivningen efter att transaktionen är genom-

förd. Låntagarens förmåga att betala ändras på ett eller annat sätt, antingen genom bedrä-

geri eller genom att denne har ändrat sitt riskbeteende. 

 

Banker ställs inför ett dilemma när de vill ge låntagaren snabba besked samtidigt som de 

vill göra grundliga och i många fall kostsamma kreditutvärderingar. Tas besluten för 

snabbt riskerar de att fatta felaktiga beslut och tas besluten för långsamt riskerar de att 
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missa en potentiell kund. I många fall tvingas banker till att ta beslut utan fullständig in-

formation.  

 

4.6.1 Åtgärder för att minska informationsasymmetri  

I vår uppsats kommer fokus att ligga på hur banker kan komma tillrätta med de problem 

som kan uppkomma efter att en transaktion är genomförd, det vill säga problemet med 

moral hazard. Ett möjligt scenario är att kredittagaren väljer en mer riskfylld investering 

än vad den uppgett för banken. Bankens risk för kreditförlust ökar samtidigt som kredit-

villkoren är desamma. Banker kan på olika sätt arbeta för att minska informationsasym-

metri;    

• Regler för att motverka oönskat beteende 

• Regler för att uppmuntra önskat beteende 

• Regler för att hålla ställd säkerhet värdefull  

• Regler för att delge information    

 

I kontraktet kan banken utforma ett antal olika regler och restriktioner för att uppmuntra 

ett visst beteende samtidigt som de kan motverka ett oönskat beteende. Att motverka 

oönskat beteende kan innebära att en kredit endast får användas till en viss given aktivi-

tet. För bankerna är det viktigt att kredittagaren kan uppvisa framtida betalningsmöjlig-

het. Genom att uppmuntra kredittagaren till att exempelvis ta ett extra arbete för att få 

ekonomin att gå ihop kan vara ett sätt att uppnå ett önskat beteende. Banken ska finnas 

som ett stöd för kredittagaren där denne kan diskutera möjliga alternativ. Regeln om att 

hålla säkerheten värdefull handlar om att ha lämplig försäkring för ändamålet. Denna re-

gel kan även innebära att säkerheten måste hållas i gott skick. På så sätt säkrar banken 

upp att lånet blir återbetalat och att värdet inte sjunker på säkerheten. Den sista punkten 

handlar om att kredittagaren skall möjliggöra att information om dennes livssituation når 

banken. Även här handlar det om att utarbeta en plan tillsammans med banken för att 

framtida betalningsmöjlighet blir säkrad. (Sinkey, 2002; Mishkin, 2007) 

 

4.7 Bedömningsmodeller 

Här nedan kommer några bedömningsmodeller gällande kreditvärdighet och kreditbe-

dömning att förklaras.  
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4.7.1 5C-modellen 

En metod för att bedöma företagets kreditvärdighet är 5C-modellen (Altman, 1985). Mo-

dellen är en utvidgning av den tidigare 3C-modellen (Svensson, 2003) som bestod av:  

• Capital (tillgångar) 

• Capacity (betalningsförmåga) 

• Character (personlig karaktär)  

 

Capital, tillgångar, är skillnaden mellan marknadsvärde på tillgångar och marknadsvärde 

på skulder. Värdet ger kreditgivaren en signal för hur riskfylld kredittagaren är. Om till-

gångarna ökar i värde, i förhållande till skulderna, kan kredittagaren ses som en god kan-

didat för en kredit. (Sinkey, 2002) 

 

Capacity, betalningsförmåga, behandlar de ekonomiska aspekterna för kredittagarens si-

tuation. Kreditgivaren granskar den ekonomiska situationen, både hur den ser ut idag och 

hur den kan tänkas se ut framöver (Murray, 1959). Skillnaden mellan att ha betalnings-

förmåga och graden av personlig karaktär är av stor betydelse vid en kreditgivningspro-

cess (Altman, 1985).  

 

Character, den personliga karaktären, är kredittagarens vilja att återbetala. En god med-

borgare må vara sen på att betala sina åtaganden men om den goda medborgaren i samma 

skede lämnar felaktig information kan misstanke väckas om viljan att betala verkligen 

finns där. (Sinkey, 2002) 

 

Av dessa 3C är det endast capital som är ett specifikt och objektivt mått. Vad det gäller de 

andra två är de påverkade av intuition och bedömning av immateriella intryck. (Murray, 

1959) 

 

3C-modellen utvidgades senare för att täcka in ytterligare två aspekter vid kreditvärdig-

hetsbedömning. Dessa två C utgörs av:  

 

• Collaterals (säkerheter) 

• Conditions (extern marknad, ekonomi) 
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För att säkra upp återbetalning av en kredit, om kredittagaren av någon anledning skulle 

hamna i obestånd, kan en säkerhet, collateral, lämnas för lånet. På så sätt övergår ägandet 

av säkerheten till banken om betalning inte kan fullföljas. Det femte och sista c:et, condi-

tions, analyserar hur kredittagaren är exponerad mot förändringar i extern miljö och 

marknad. För att skydda banken mot förlust behöver kreditgivaren försöka sig på att pro-

gnostisera kredittagarens finansiella position. (Sinkey, 2002) 

 

4.7.2 Campari 

Ett alternativ till 5C-modellen är Campari. Campari står för: 

• Character (personlig karaktär) 

• Ability (förmåga att förstå och sköta finansiella affärer) 

• Margin (ränta, avgifter) 

• Purpose (avsikt med lån) 

• Amount (storlek på lån) 

• Repayment (sannolikhet för återbetalning) 

• Insurance (säkerheter)  

 

I jämförelse med 5C-modellen fokuserar Campari mer på syftet med krediten och villkoren 

för krediten. I modellen finns därför purpose, amount och margin för lånet med som be-

dömningsunderlag. Både 5C-modellen och Camparimodellen studerar kvalitativa och 

kvantitativa mått hos den kreditsökande. (Sinkey, 2002) I det kvantitativa måttet redogörs 

personens kapacitet och återbetalningsförmåga. Kredittagarens vilja att betala tillbaka 

lånet studeras genom de kvalitativa måtten.  

 

4.7.3 Viktiga parametrar vid kreditbedömning  

En studie gjord av Sexton (1977) visar att det hos kreditgivare finns vissa variabler som 

används mer frekvent vid en kreditbedömning av privatpersoner. Syftet med studien var 

att se om samma variabler användes för att bedöma hög- och låginkomsttagare. Av slut-

satsen att bedöma finns det ingen skillnad i variabler.  

 

Det vi i denna studie fokuserar på är de variabler som ansågs viktiga vid kreditgivning. De 

variabler som enligt Sextons studie (1977) behandlades av samtliga kreditgivningsinstitut 

var följande: 
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• Gift eller singel 

• Skild eller separerad 

• Ålder 

• Månadsinkomst 

• Extra inkomster  

• Ägare av fastighet eller innehavare av hyresrätt  

• God kredithistoria 

    

Andra variabler som antal månader på nuvarande arbete, sparkonto och medverkan i 

straffregister användes av något eller några av de kreditgivningsinstitut som medverkade i 

studien.  

 

4.7.4 Relation, samspel och förhandling mellan kredittagare och 

kreditgivare  

Broomé et al (1995) beskriver vikten av relationen, samspelet och förhandlingen mellan 

kredittagare och kreditgivare. Författarna menar att kreditöverenskommelsen till stor del 

påverkas av förhandlingen som sker mellan de båda parterna. Personliga egenskaper, 

kunnande och erfarenhet är exempel på sådana faktorer som påverkar utfallet. Varje kre-

ditsituation blir på så sätt specifik och påverkas av kredittagarens situation och förutsätt-

ningar. 

 

 En studie som stödjer denna teori är publicerad av NUTEK (1993). De studerade två olika 

kreditgivningsprocesser för företag och fann att i båda fallen bedömdes bekanta kreditsö-

kanden på ett personorienterat sätt, medan en ny bekantskap bedömdes med hänsyn till 

expertis. Med ”personorienterat sätt” innebär att kreditgivaren ser till historiken mellan 

de två och till de personliga egenskaper den sökande har. På så sätt bildas en värdering 

som påverkar kreditprocessen framöver. En ny bekantskap blir istället positivt värderad 

om denne kan uppvisa ekonomisk branschexpertis under ett möte. 
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5 Empiri 
Studiens empiri består till största del av intervjuer som genomförts med representanter från 

de svenska storbankerna; Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. För att få ytterligare 

ett perspektiv och möjliggöra en jämförelse av dessa banker har vi även intervjuat Finansin-

spektionen. För att komplettera intervjuerna har viss information från respektive banks års-

redovisning även granskats. Resultatet av empiriinsamlingen presenteras i detta kapitel.  

 

5.1 Swedbank 

Här presenteras resultatet av intervjun som vi hade med Mats Nestor, privatmarknadschef 

på kontoret i Linköping city. 

 

5.1.1 Allmänt 

Mats Nestor började sin karriär på Swedbank 1980. Han har arbetat på privatsidan sedan 

starten och har mestadels jobbat med krediter. Idag är han privatmarknadschef på Swed-

banks citykontor i Linköping och ansvarar för 16-17 privatrådgivare. Hans arbetsuppgifter 

är att leda och följa upp verksamheten hos rådgivarna bland annat genom att vara ett 

bollplank för rådgivarna och ta beslut för större krediter. ”Det är inte bara att låna ut – det 

gäller att följa upp hur våra risker ser ut, hur våra prissättningar ser ut. I vissa fall fungerar 

det inte och då är man med där” berättar Mats. Swedbank är en stor bank och har av tradi-

tion höga marknadsandelar. Eftersom Linköping är en stor stad är det stor aktivitet på 

kreditsidan. 

 

5.1.2 Kreditgivning avseende privatpersoner 
Kreditgivningen på Swedbank är kundstyrd, det vill säga att det är kunden som tar kontakt 

med banken, direkt eller via till exempel en mäklare, när de är i behov av en kredit. Kun-

den får då först vanligtvis ansöka om ett lånelöfte. Swedbank bedömer sedan ansökan 

genom att göra en lånekalkyl där de väger samman flera parametrar. De parametrar de 

tittar på är inkomst samt engagemang totalt sett, det vill säga vad kunden har för tillgång-

ar och skulder. Hur ser tillgångarna och skulderna ut? Har kunden något sparande, andra 

konton, fonder, aktier etc.? Sedan tittar banken även på familjesituationen. Har kunden 

några barn? Är kunden ensamstående eller lever kunden tillsammans med någon? 
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Nästa steg är att titta på skötsamheten, det vill säga kundens beteende. Har kunden ord-

ning och reda i ekonomin? Banken är här skyldig att göra en kreditupplysning i och med 

att de ska ge ut en kredit. Här får banken dels ett kvitto på att det som kunden har berättat 

stämmer, men även upplysning om kunden har misskött något som ligger utanför bankens 

verksamhet. Sedan väger banken ihop lånekalkylen och analysen av familjesituationen 

med det de har fått fram i kreditupplysningen. Banken får då en helhetsbild och kan kom-

ma fram till om kalkylen ser bra ut och om kunden klarar av att hantera en kredit eller 

inte. 

 

Ser kalkylen bra ut går de vidare med att diskutera kontantinsats med kunden, om det är 

ett bolån det gäller. I dagsläget finns en rekommendation att man har 15 procent i kon-

tantinsats. En del har redan kontantinsatsen och en del har till exempel en bostadsrätt 

som de i sin tur ska sälja, vilket då får tas hänsyn till.   

 

Nästa steg för banken är att göra en känslighetskalkyl, för att se om kunden klarar av att 

betala sina lån även om räntorna skulle stiga. Det gäller att ta hänsyn även till framtiden 

eftersom det är mycket pengar det gäller för kunden, menar Mats. Vid känslighetskalkylen 

räknar Swedbank med en påökning av räntan med cirka 3 procentenheter. I känslighets-

analysen är även amortering en parameter. Swedbank diskuterar därför amorteringstid 

med sina kunder för att ta reda på hur mycket kunden är villig att amortera och om detta 

stämmer överens med bankens önskemål. Det brukar inte vara några problem att komma 

överens eftersom kunden ofta har förståelse för processen, förklarar Mats. 

 

Swedbank har, som vi kan se ovan, tydliga regler och ramar för hur deras kreditpolicy fun-

gerar och vilka parametrar rådgivaren ska titta på. Friheten för rådgivaren blir därför rela-

tivt liten; det ska inte spela någon roll för kreditbeslutet vilken rådgivare kunden går till. 

Sedan går det dock inte att komma ifrån att det är människor som tar beslut, så visst kan 

det finnas nyanser av skillnader, menar Mats.   

Vid andra krediter än bolån ser banken fortfarande till återbetalningsförmågan. Lån hand-

lar i grunden om att analysera framtida återbetalningsförmåga. Så länge det inte rör sig 

om verksamhet som anses olaglig eller strider mot Swedbanks värdegrund lägger inte 

Swedbank några värderingar i vad lånet ska finansiera. Däremot måste de alltid fråga om 

syftet för lånet. 
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När det gäller kreditgivning kan kalkylen hamna i en gråzon. Kalkylen kan bli lite snäv, 

trots att alla parametrar uppfyller kraven. Banken för då ett samtal med kunden och frågar 

hur kunden upplever situationen. Swedbank måste försäkra sig om att låntagaren är inför-

stådd med hur dennes levnadssituation kan komma att ändras i och med större utgifter 

och mindre pengar över till annat. Går kalkylen däremot inte ihop med de parametrar som 

banken räknar på, måste det finnas något annat som väger upp. Det måste vara något kon-

kret, till exempel sparande som finns som en trygghet eller någon lösning med föräldrar 

som har pantbrev. Allt bygger på betalningsförmåga, eftersom banken måste vara säker på 

att få sina pengar tillbaka. Finns det andra pluseffekter runtomkring så vill banken själv-

klart lyssna på kunden och inte vara några maskiner, menar Mats. Han påpekar dock här 

deras rådgivningsansvar. Det blir fel att säga till kunden ”enligt våra normer går det inte 

runt, men du får låna ändå”. Då tackar vi istället nej till den affären, konstaterar Mats. Om 

en kund till exempel har blivit arbetslös, men har ett nytt arbete på gång, kan banken gå in 

och hjälpa till med att kortsiktigt ändra villkoren eller amorteringsbefria lånen under ett 

kvartal. Det ligger i både bankens och kundens intresse att lånedelen ska fungera. Det blir 

dock upp till bevis för kunden att han/hon kan betala ifatt lånen sedan.   

 

5.1.3 Bankkrisernas påverkan 

Före 1990-talskrisen lånades det mycket, för det kostade ingenting för kunden. Det fanns 

ingen anledning till att inte låna, då inflationen och marginalskatten var så hög. På den 

tiden tänkte man inte att värdet på ett hus kunde sjunka. Många köpte hus och tänkte inte 

så mycket på värdet eftersom det ändå skulle stiga till mycket mer än vad huset köptes för. 

Det var en helt annan värld, berättar Mats. Många som under den perioden sålde sina hus 

fick tillbaka sina pengar. Banken löste vid dessa tillfällen lånen och eftersom värdet på 

huset alltid steg återlöstes lånen utan förlust. Det som däremot blev ett problem var när 

priserna på husen under 1990-talet inte steg lika mycket, eller till och med sjönk i värde. 

Det blev då tuffare för både banken och kunden och vissa marknader kollapsade till och 

med. 

 

Det är mycket som har förändrats i kreditgivningsprocessen sedan krisen, fortsätter Mats. 

Under 1990-talet fokuserade Swedbank mer på värdet av säkerheten än övriga paramet-

rar. Känslighetsanalys och egen kontantinsats hamnade i skymundan, samtidigt som kon-

troll av återbetalningsförmågan var bristfällig. När avregleringen på kreditmarknaden 

skedde ville alla vara med och låna ut och i efterhand är det lätt att förstå att för mycket 
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kapital lånades ut. Alla dagens kriterier var mindre viktiga på den tiden. Hade man ett fast 

jobb så fick man i princip låna om man hade pant. Eftersom det var tuff konkurrens åkte 

alla med. Allt byggde då på den förväntade värdeökningen. Efter kraschen på 1990-talet 

satte allt bara fart, huspriserna föll dramatiskt. Innan bubblan sprack spelade det ingen 

roll om man lånade pengar till ett hus för man visste att man skulle få tillbaka mycket mer 

sen när man sålde det igen. Det var ingen fara att låna ut 2 miljoner kronor till en person 

för alla visste på något sätt att det skulle vara värt 2,5 miljoner kronor om ett år, förklarar 

Mats. Man såg inga problem och därför tittade man då väldigt mycket på värdet istället för 

andra parametrar. 

 

5.1.4 Basel 

Kreditgivningsprocessen hänger ihop med kapitaltäckningen för att låna ut. Mats menar 

att vi har haft, och fortfarande har, en finanskris och då är det extra stort krav på att ban-

kerna ska vara starka. Basel har gjort att kraven på det egna kapitalet ska öka i och med 

större utlåningsvolym. Mats belyser att Swedbank, och alla övriga banker, nu mer än nå-

gonsin måste se till att avkastningen och det egna kapitalet inte ”går åt pipan”. Det är dock 

inte samma jakt på stora utlåningsvolymer idag som det var förut. Förr ville alla banker ta 

en stor marknadsandel på utlåningssidan, men nu fokuserar Swedbank på att hålla en sta-

bil och bra nivå på sitt utlånade kapital. För att ha stora kreditvolymer idag krävs mycket 

ordning och reda internt med eget kapital och avkastning på det egna kapitalet. Bankerna 

måste ha tillräckligt med muskler för att klara av tuffa år och då kommer debatten om att 

tjäna pengar och marginaler upp. Banken säkerställer likviditet genom att låna upp lite 

längre pengar. Nya regelverk säger att banken måste vara mer likvid. Det finns kunder 

som har rörliga lån och det innebär att varje månad ska många miljarder omsättas. Genom 

att låna upp på längre sikt kan banken tillgodose kundens behov att låna kortsiktigt. På så 

sätt har Swedbank tryggat upp att det inte kan bli några problem kortsiktigt.  

 

När marknaden var som värst var det problem med likviditeten. Ingen ville låna ut till 

andra, man litade inte på varandra. Det får inte hända igen, säger Mats. Därför kom de nya 

reglerna som påverkar marknadsandelar och kontantinsatser. Det är ett sätt att bygga upp 

en marginal på, en buffert. Det gäller att ha egna muskler att stå emot med när det svajar, 

förklarar Mats. Han fortsätter att berätta hur viktigt det är att banken har mer insyn i sitt 

hypotek, Spintab. När Swedbank ska låna pengar internationellt är det väldigt viktigt att 

det är ordning och reda i Spintab-stocken. Det har hänt mycket som gör att man helt enkelt 
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inte litar på alla. Just nu har Swedbank en styrka med bra kvalité och ordning och reda. 

Det, i kombination med bra rating, gör att det för Swedbank just nu ser väldigt bra ut. 

 

När vi diskuterar om och hur privatpersoner har påverkats av Baselrekommendationerna 

blir Mats mer osäker, då det är en svår frågeställning. Han kan dock se att privatpersoner 

påverkas av Baselrekommendationerna i den mån att reglerna har stramats åt, bland an-

nat genom ökad kontantinsats och ökat önskemål om amortering. Det har gjort att det har 

blivit svårare att få lån idag. Sedan tillkommer själva upplevelsen att man inte får låna 

rörligt lika billigt. Indirekt drabbas kunderna lite av att bankerna nu måste bygga upp sitt 

kapital. Dock kan det diskuteras var normalläget ligger. Mats ställer sig frågan om normal-

läget kanske ändå är det vi har idag. Är det inte vettigt att man har lite egna pengar till 

kontantinsats när man ska köpa ett hus och att man betalar tillbaka lite på sina lån genom 

att amortera? fortsätter Mats. Det fanns en tid då detta inte gällde. När det var som mest 

hysteriskt hade bankerna för låga marginaler. Det är inte heller sunt i risksammanhang att 

det blir för hård konkurrens på bankmarknaden.  

 

Eftersom Swedbank är en stor aktör ser de det som viktigt att gå i täten och verkligen se 

till att kapitalet mot sina kunder tryggas och att de internt uppnår de kapitalkrav som 

finns. Mats upplever att Swedbank uppfyller kraven med råge. Sverige är i framkant när 

det gäller att följa regelverk och kapitalkrav och de svenska storbankerna är föredömen 

för övriga världen. Det känns tryggt, konstaterar Mats. Inför framtiden är det fortsatt vik-

tigt att se över kapitaltäckningen samtidigt som de krav som redan finns kommer att skru-

vas åt ytterligare, tror Mats. Generellt sett är Mats dock inte så insatt i vad Baselreglerna 

egentligen står för. 

 

5.1.5 Risk 

När Swedbank får en signal i sina system att en kredit inte fungerar är det oftast den 

kundansvarige på kontoret som följer upp ärendet. Den kundansvarige bokar då in ett 

möte med kunden och diskuterar hur man ska gå tillväga framöver. Ibland är det även 

kunden själv som tar första steget och kommer in och berättar att något har hänt, till ex-

empel att de har blivit arbetslösa. Mats upplever att kreditgivningen har fungerat bra för 

Swedbank under många år. För en bank med stora utlåningsvolymer är det viktigt att vara 

på tå när det gäller bolån, eftersom dessa krediter ger störst effekt. När det gäller andra 
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krediter, till exempel kortkrediter, är summorna oftast hanterbara, jämfört med bolån där 

det kan handla om flera miljoner kronor. 

 

Betalningsförmågan är den viktigaste parametern när det gäller krediter. Arbetslöshet är 

en viktig bidragande faktor; så länge folk har arbete och inkomst så minskar risken att 

betalningsförmågan sviker. Under lite tuffare tider, till exempel om arbetslösheten börjar 

skena och fastighetspriserna är på väg ner, kommer frågor gällande krediter där låntaga-

ren ligger i riskzonen mer i fokus. Vid ett sådant tillfälle vill Swedbank alltid ligga steget 

före och snabbt hjälpa kunden, för i slutänden är det ändå bankens pengar.  

 

Swedbank arbetar även med riskförsäkringar av olika slag. Det finns olika försäkringspa-

ket som gäller om kunden blir sjuk, arbetslös eller om någon går bort i familjen. Mats me-

nar att det både är bra för banken och bra för kunden. Banken arbetar mer med det nu i 

och med att de har försäkringarna i egen regi, men de har alltid jobbat med försäkringar i 

olika konstellationer. Nu kan banken erbjuda försäkring för hemmet, bilen eller för annat 

önskat ändamål.  

 

På Swedbank används marknadsvärdet för bostaden som verkligt värde. Om bostaden inte 

är ute för försäljning använder banken sig av statistik från mäklare angående bostadens 

uppskattade värde. Processen är dock väldigt simpel då det numera finns mycket och bra 

information att tillgå. Det 85-procentiga taket på bolån har fått effekt, enligt Mats. Det tar 

bort en del köpare från marknaden eftersom det finns en grupp som vill köpa men som 

inte har 15 procent i kontantinsats. Vi kan se att det i många fall drabbar unga första-

gångsköpare eller andra som inte har tillräckligt stora inkomster, säger Mats. Eftersom 

Swedbank är en så pass stor aktör har de sedan ett par år tillbaka tidigt gått ut med reg-

lerna gällande kontantinsats. Swedbank har vidare sagt att grunden ska vara 75 procent i 

bottenlån. De gick i täten för att kunder skulle ha 25 procent som kontantinsats eftersom 

Swedbank har ett ansvar att det fungerar även i framtiden för samhället. På så sätt vill 

man försöka undvika en kollaps eller att driva fram en ny bolånebubbla. Jämfört med tidi-

gare år har nu kraven på kalkylen skruvats upp. Det gäller att inte ta fram någon glädje-

kalkyl som inte kunderna klarar av att leva upp till. Mats uppfattar det som att detta mot-

tas positivt av kunderna. Ytterligare ett steg för att strama upp skulle kanske vara någon 

form av restriktion från Finansinspektionen att tvinga låntagare att amortera mer. I dags-

läget vill man att bankerna ska ta sitt ansvar och se till dessa aspekter själva utan att Fi-

nansinspektionen ska behöva peka i någon riktning. 
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De två senaste åren har risktagandet i banken minskat; banken kräver mer i insats, bättre 

kalkyler och mer amortering. Om man däremot tittar längre tillbaka i tiden kunde låntaga-

re låna hur mycket som helst. Detta drev på bubblan. Då var risktagandet lite oroväckande, 

men det var även då som de här begränsningarna, till exempel bolånetaket, kom. I början 

av 2000-talet var det dock en period med ganska mycket risktagande. Det var dock inget 

stort bekymmer eftersom både räntorna och arbetslösheten var låg. Så länge folk har sina 

arbeten kvar och räntorna inte rusar så blir det sällan problem. Men det kan även gå fort 

åt andra hållet, konstaterar Mats.  

 

Den största anledningen till en nekad kredit varierar och skiljer sig säkert också från om-

råde till område. För bolån har den vanligaste anledningen till nekat kredit de senaste åren 

varit att kalkylen inte går runt. Detta eftersom priserna är så pass höga här i Linköping, 

tillsammans med det nya bolånetaket, krav på amortering och egen kontantinsats. Ande-

len som inte får lån på grund av att kalkylen inte går ihop har dock minskat eftersom all-

mänheten är mer påläst idag. Det finns så stora möjligheter att själv räkna på sin boende-

kalkyl innan besök på banken görs. Samma sak gäller med anmärkningar; kunden vet på 

något sätt med sig att lånet inte kommer att accepteras och ansöker därför inte ens om en 

kredit hos banken om de har anmärkningar. 

 

5.1.6 Övrigt 

Mats vill avsluta med att säga att det generellt sett inte har varit något stort problem med 

kunder och deras betalningsförmåga varken nu eller under 1990-talet. Han ser att det dels 

kan bero på att banken har haft en bra kreditgivning under en längre tid, eller de nya ruti-

ner som de har infört i sitt arbetssätt. Han belyser även att det samtidigt är viktigt att 

blicka framåt och följa utvecklingen noga för att se vart världen är på väg. Men vem vet det 

egentligen? avslutar Mats.  

 
5.2 Handelsbanken 

Här presenteras resultatet av intervjun som vi genomförde med Krister Thiberg, kredit-

chef Regionbanken Östra Sverige.  
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5.2.1 Allmänt 

Krister Thiberg började sin karriär inom Handelsbanken 1985. Han har sedan start hunnit 

med att arbeta med det mesta inom kontorsrörelsen och kan även lägga till ett antal ut-

landsår på sitt CV.  Idag är han kreditchef för Regionbanken Östra Sverige och ansvarar för 

att upprätthålla en god kvalité på kreditprocessen i regionen.  Arbetet innebär även ansvar 

för den regionala kreditavdelningen som bland annat analyserar och förbereder ärenden 

som skall tas på högre instanser i banken. Utan tillstyrkan av kontorschefen kan dock ing-

en kreditansökan processas vidare i banken. Sedan 2007 sitter han i regionbanksledning-

en, först som rörelsechef och nu som kreditchef.   

 

5.2.2 Kreditprocessen avseende privatpersoner 

Kreditprocessen går igenom ett antal steg. Först kommer en ansökan om lån in. Kreditgi-

varen gör därefter en samlad bedömning av kredittagaren, där en bild av perso-

nen/familjen, ekonomin och kredittagarens framtidsutsikter gås igenom. Kreditgivaren 

går sedan vidare med att göra en kreditriskbedömning. I denna bedömning ingår det att 

göra en intern rating, värdera säkerheter och bedöma kreditrisken, det vill säga bedöma 

kundens återbetalningsförmåga. Därefter, innan kreditbeslut fattas, genomförs en lön-

samhetsbedömning där kundens engagemang vägs in med banken i sin helhet. De olika 

momenten vägs samman till en strategi som slutligen avgör om krediten skall beviljas eller 

inte.  

 

Kreditprocessen skiljer sig något åt beroende på vad krediten avser. Vid bolån upprättas 

en bokalkyl för att se om låntagaren klarar av kreditens storlek. I denna process görs olika 

simuleringar för att se hur återbetalningsförmågan påverkas om exempelvis räntan går 

upp. Allt detta diskuteras med låntagaren för att se att de är införstådda med innebörden 

och det ansvar som läggs på dem. Vid blancolån ser rådgivare vad krediten skall användas 

till. Handelsbanken ser det som en självklarhet att förstå ändamålet med krediten för att 

kunna göra en relevant riskbedömning och för att till exempel fastställa adekvat återbe-

talningsplan. Övriga attribut som är viktiga vid en sådan process är storleken på inkoms-

ten, sannolikheten att låntagaren får behålla sitt arbete och att de fullgjort sina finansiella 

förpliktelser. Kontroll sker via intern och extern information. Den interna informationen 

finns tillgänglig om låntagaren varit kund i banken tidigare och den externa informationen 

fås genom en kreditupplysning på kunden.  
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Med kunden diskuteras även amorteringstid, hur mycket båda parter anser vara en lämp-

lig nivå att lägga sig på. Amortering är något som framhålls som en aktuell fråga av både 

banker och tillsynsmyndigheter. Nu finns, utöver bankernas egna anvisningar, även offent-

ligt presenterade anvisningar för hur det bör fungera vid till exempel belåning av bostad. 

Krister är positiv till utvecklingen då det ytterst är en fråga om ekonomisk sundhet. 

 

Det som skiljer Handelsbanken från flera konkurrenter är att de inte är en massmark-

nadsbank, utan istället är måna om att vara selektiva i kundurvalet och att kredittagarna 

uppnår hög kvalitet.  Till exempel gick 97 procent av de samlade utlåningsvolymerna till 

kunder med en internt bedömd återbetalningsförmåga som var normal eller bättre än 

normal.  

 

Krister förklarar att medarbetarna på kontoren har stor frihet i kreditprocessen men sam-

tidigt också ett stort ansvar. Något som möjliggjort den stora friheten är att besluten tas 

från de lokala kontoren och att besluten därför tas nära kund. De flesta medarbetarna på 

kontoren har rätt att fatta kreditbeslut och har personliga så kallade beslutandelimiter. 

Medarbetarnas personliga beslutandelimit ger dem möjlighet att agera utifrån egen intui-

tion, känsla och kunskap om kunden.  

 

Handelsbanken har ett maskinellt system för att få fram ett ratingförslag på privatperso-

ner under vissa förutsättningar. Detta bygger på uppgifter från en kreditupplysning, intern 

betalningsskötsel etc. Ratingförslaget är ett stöd vid bedömning av ratingen och medarbe-

tarna har därför möjlighet att påverka ratingen om medarbetarna anser att ytterligare 

faktorer ska vägas in. Ratingen är en del i kreditriskbedömningen, som i sin tur är ett av 

momenten i kreditgivningsprocessen. Handelsbanken arbetar därför inte med någon sco-

ringmodell vid kreditgivningen. 

 

5.2.3 Bankkrisernas påverkan 

Under 1970-talet, då Jan Wallander var VD, togs det ett beslut om att Handelsbanken skul-

le arbeta efter en decentraliserad affärsmodell. Än idag arbetar Handelsbanken utefter 

dessa principer. Den decentraliserade modellen innebär att viktiga beslut skall tas så nära 

kunden som möjligt. Av den anledningen behandlas den största delen av alla krediter, som 

ges till privatpersoner, på det lokala bankkontoret. Handelsbanken är en bank som arbetar 

kostnadsmedvetet och verkar för att det lokala kontoret skall ha frihet i sitt arbete. Krister 
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anser att dessa attribut är drivande faktorer till att Handelsbanken stått stark genom både 

1990-talskrisen och dagens finanskris. Tack vare denna styrka har det inte funnits någon 

anledning till att ändra den kreditprocess som i stort sett har sett likadan ut sedan 1970-

talet. En skillnad som Krister kan se är att kunden sällan eller aldrig är inne på kontoret 

idag utan i större utsträckning använder sig av internettjänster för att genomföra enklare 

bankärenden. 

  

Att banken skulle ha blivit mer restriktiv i sin utlåning än vad de har varit tidigare ser han 

inte heller som gällande för Handelsbanken. Krister funderar på om det är deras affärs-

modell, det vill säga att de tar sunda beslut nära kunden och att de är duktiga på att bevilja 

krediter med hög kvalité, som kan vara en anledning till detta. Överlag ser Handelsbanken 

en ganska liten risk i sin kreditexponering mot privatpersoner, då varje privatperson i sig 

står för en relativt liten del i det stora hela i kombination med bankens arbetssätt och kre-

ditgivningsprocess. 

 

5.2.4 Basel 

Handelsbankens kreditprocess har, som nämndes ovan, sett ungefär likadan ut under 40 

år. Det som dock har gjort att processen har förändrats en del under åren är de olika re-

gelverk som uppkommit i och med Baselreglementet. Den kreditavreglering som uppkom 

på 1990-talet satte fart på kreditutgivningen. För att skapa ett skydd för att minska ban-

kernas utlåning uppkom Baselregelverket som reglerar hur mycket kapital bankerna mås-

te hålla. För varje krona banken lånar ut måste de stoppa undan en del som ”säkerhet”. Det 

är det som kallas kapitalbasen. Ribban för hur mycket som är kapitalbas har hela tiden 

höjts med åren, förklarar Krister. 

 

Basel I var ett enkelt system, därför infördes Basel II. Just nu pågår en förändring angåen-

de vilka regler som ska fortsätta att gälla. Ska Basel III följas om det införs eller kommer 

andra regler att styra? Även om Baselreglerna har hårda krav kräver marknaden ibland 

ännu mer. Marknaden kräver till exempel att bankerna har en större buffert. Därför gäller 

det för bankerna att kunna visa upp höga marginaler för att kunna hämta pengar till upp-

låning. Svenska banker är dock förhållandevis stabila, vilket gynnar dessa. Den inlåning 

banken får in kan i sin tur lånas ut, och då till en högre ränta än inlåningsräntan. Proble-

met är att utlåning är förknippat med risk. Därför kommer regelverket in och reglerar att 

bankerna inte tar för stora risker.  
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En viktig uppgift för en bank är att omvandla korta pengar, exempelvis inlåning, till långa, 

krediter. I en bank som Handelsbanken råder inte harmonisering. Inlåningen är inte lika 

stor som utlåningen. Därför lånar Handelsbanken upp pengar på marknaden. Angående 

framförhållningen för denna omvandling svarar Krister att Handelsbanken redan under 

inledningen av året har förfinansierat samtliga obligationsförfall under 2012.  

 

Handelsbanken uppdaterar sitt arbetssätt utefter de nya reglerna som uppkommer.  Vik-

tigt att poängtera är att marknaden indirekt har inflytande över storleken på kapitalkra-

vet. Komponenter som möjlighet till så kallad upplåning, priset på upplåning, aktiekurs etc 

påverkas av hur solid banken är och därmed storleken på kapitalbasen. Det interna styr-

medlet tar hänsyn till den kapitalkravssituation som råder. Blir det lägre kapitalkrav så 

sänks det och tvärtom, förklarar Krister. De marginaler Handelsbanken kan ta ut beror på 

marknaden. Kan konkurrenter ta ut mer marginaler så kan Handelsbanken också göra det. 

Om kapitalkraven ökar och banken ska ha samma lönsamhet måste kostnaderna minska 

och/eller exempelvis räntemarginalerna förbättras, om banken inte hittar andra vägar att 

få in pengar. Marknaden har dock blivit mer transparent. Att boräntorna nu är officiella är 

ett exempel. Den interna ratingen är den viktigaste beståndsdelen i bankens modell för att 

beräkna kapitaltäckning enligt Basel II-regelverket och IRK-modellen (Handelsbankens 

årsredovisning 2011). 

 

5.2.5 Risk 
Information angående Baselreglerna går, förutom till de som arbetar mer konkret med 

reglerna, även ut till kontoren. Denna information är egentligen ovidkommande för dem. 

Det viktiga är att varje kredit som ges bär sin egen risk. Därför arbetar Handelsbanken 

med riskvikter. De kapitaltäckningskrav som finns ska göra att krediten får rätt riskvikt. 

Förutom de kapitalkrav som Finansinspektionen går ut med, måste Handelsbanken även 

själv ha en buffert samtidigt som banken måste uppfylla både Riksbankens krav och 

marknadens buffertkrav. Handelsbanken har ett strikt förhållningssätt till risk och undvi-

ker därför att delta i affärer med hög risk även om affären vid tidpunkten verkar vara god. 

Kreditriskerna minskas dessutom av den lokala kreditprocessen som sker nära kunden. 

Handelsbanken har heller aldrig behövt statligt stöd, varken under 1990-talskrisen eller 

under dagens finanskris, tack vare den goda likviditet som banken innehar. 
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För att säkerställa Handelsbankens fortlevnad håller banken ett kapital som ska säkerstäl-

la bankens fortlevnad även efter extrema händelser. Denna kapitalplanering består, förut-

om av det krav på kapital som redan finns, av en beräkning av ekonomiskt kapital och de 

stresstester som gjorts på banken. För att kapitaliseringen hela tiden ska vara tillräcklig 

gäller det att följa upp stresstesterna med eventuella åtgärder.  

 

Handelsbanken har även ett riskklassificeringssystem för att stödja klassificeringen och 

kvantifieringen av kreditrisk. Riskklassificeringen bygger på bankens interna rating, som 

grundar sig på kundens återbetalningsförmåga. Denna metod och klassificering har till-

lämpats av banken under flera decennier. För att kvantifiera bankens kreditrisker beräk-

nas sannolikheten för att kunder ska fallera (probability of default, PD), hur stor expone-

ring banken har om fallissemang inträffar (exposure at default, EAD) och hur stor andel av 

den exponeringen som banken förlorar vid fallissemang (loss given default, LGD). Risk-

måtten (PD, EAD och LGD) används förutom vid kapitaltäckningsberäkningen även för 

prissättning av risk i den enskilda affären med kunden.  

 
5.3 Nordea 

Här presenteras resultatet av intervjun som vi hade med Jens Orgren, privatmarknadschef 

på kontoret i Linköping. 

 

5.3.1 Allmänt 

Jens Orgren har arbetat i bank sedan 1995 och sedan 6 år tillbaka i Nordea. Idag är han 

kontorschef för privatrådgivningen på Trädgårdstorget i Linköping, bestående av 21 med-

arbetare varav 11 stycken är rådgivare.  Jens arbetsuppgifter går ut på att leda kontoret 

och coacha medarbetarna. Nordea har en relationsstrategi vilket innebär att de ska arbeta 

proaktivt i sin kundrelation. Jens ser därför till att rådgivarna själva bokar och träffar så 

många kunder som möjligt.  

 

5.3.2 Kreditgivning avseende privatpersoner 

All kreditgivning, oavsett om det är banken eller kunden som tar initiativ, börjar med en 

informationsinsamlingsprocess som dokumenteras för att uppskatta kundens återbetal-

ningsförmåga. I den första fasen samlas information om den sökandes arbetssituation, lön, 
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civilstånd och hushållskalkyl in. Nordea fokuserar främst på kundens återbetalningsför-

måga, vilket innebär att stadigvarande inkomst och typen av arbete är viktiga attribut. 

Med stadigvarande inkomst menas tillsvidareinkomst, exklusive bonus, OB-tillägg och 

extraarbete. För arbetssituationen undersöks sannolikheten för att kunden skall ha arbe-

tet kvar. Kanske arbetar den sökande i en krisdrabbad organisation som framöver kom-

mer att bli tvingad att göra nedskärningar. Sådan information ligger till grund för kredit-

beslutet.  

 

Processen går vidare med att föra in uppgifter om det som ska köpas, inklusive de lån samt 

de tillgångar den sökande redan besitter, i kalkylen. Här tillförs alla uppgifter som Nordea 

får fram genom en kreditupplysning på kunden, allt från kortkrediter till avbetalningskre-

diter. Det prövas mot en av Nordea framtagen mall och en bestämd räntesats, som i dags-

läget ligger på 8 procent. Den finansiella kostnaden skalas av från inkomsten, tillsammans 

med hushållskostnader och andra utlägg, och om kalkylen i slutändan hamnar på ett posi-

tivt resultat kan rådgivaren gå vidare med ärendet.  

 

På frågan om Nordea har som policy att alltid godkänna krediter som har ett positivt res-

lutat förklarar Jens att allt i grund och botten handlar om ett förtroende mellan kund och 

rådgivare. Rådgivarens erfarenhet ger en god förutsättning för att bedöma varje situation 

för sig. Som svar på frågan säger Jens att utfallet kan bli något annat, även om kalkylen ser 

okej ut. Det är i detta skede som rådgivaren väger in de mjuka faktorerna. Finns inte för-

troende för kunden måste banken i första hand försäkra sig mot eventuella kreditförluster. 

Om förtroende saknas kan därför inte krediten beviljas. Jens menar dock att det är relativt 

få som nekas kredit. Största anledningen till att någon nekas kredit är att banken inte 

lyckats säkerställa återbetalningsförmågan eller att kreditkalkylen helt enkelt inte går 

ihop.  

 

Jens har stort förtroende för sina rådgivare och han menar att de har ett stort mått av 

egenansvar. Varje rådgivare arbetar efter en egen limit, ett belopp de har till sitt förfogan-

de att fatta egna beslut kring. Limiten kan skifta i storlek beroende på kunskapsbas, erfa-

renhet och ordning och reda i arbetet. Inom denna limit har rådgivarna fullt ansvar, medan 

Jens tar beslut om det gäller högre belopp. Vid dessa tillfällen presenterar rådgivaren ett 

förslag och oftast är det bara för Jens att godkänna. För att rådgivaren ska gå emot ban-

kens kreditpolicy behövs goda skäl. Ibland kan till exempel belåningsgraden vara hög, men 
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kalkylen fortsatt positiv tack vare kredittagarens höga lön. Då kan ett godkännande ändå 

ske.  

 

Vi går vidare i intervjun med att diskutera skillnaden mellan bolån och privatlån. Bolån är 

kopplat till hypotek som i sin tur är kopplat till en säkerhet, i det här fallet pant i fast 

egendom. Skillnaden mellan bolån och privatlån är att det sistnämna är en mer standardi-

serad process. Det viktigaste vid privatlån är att kunden inte har några betalningsanmärk-

ningar eller för många kreditupplysningar som registrerats vid kreditköp. Att samla på sig 

många kreditupplysningar under en kortare tidsperiod är ett beteende som inte uppskat-

tas av Nordea. Det kommer därmed att få påverkan vid en kreditansökan. Vad kredittaga-

ren ämnar använda krediten till spelar i grund och botten inte någon roll. Har kredittaga-

ren tidigare uppvisat ett mindre aktsamt beteende, betalningsanmärkningar eller dylikt, 

diskuteras självklart orsaken till detta för att säkerställa att det inte kommer hända igen, 

förklarar Jens. 

 

5.3.3 Bankkrisernas påverkan 

Angående rutinerna och hur de har förändrats sedan 1990-talskrisen ser Jens en stor ut-

veckling. Förr handlade krediter om så kallad pantbelåning och historiken visade att infla-

tionen amorterade åt kunden. Marknaden visade stor säkerhet i att huspriserna skulle 

stiga och det var inget problem att låna upp hela husets värde. Idag använder sig banken 

av kassaflödesbelåning och generellt sett har det skapats mer ordning och reda. Jens be-

rättar att de idag har lärt sig vikten av att ha ordning och reda i alla kreditakter. Under 

1990-talet var det stor press på bankerna att hinna med marknaden och utlåningen var 

stor. Banken slarvade inte på grund av okunskap utan mer av rädsla för att bli kundens 

andrahandsval. På det stora hela gick allt med kreditgivningen lite för fort. Dessa rutiner 

har definitivt förändrats enligt Jens. Nu är de oerhört noga med att dokumentera och spara 

alla underlag. 

 

Jens kan inte säga att de har gjort några förändringar i sin kreditgivningsprocess sedan 

2008. Det enda som skiljer sig är hur de prissätter sina produkter (bolån, blancolån etc), 

då kapitalet kostar olika mycket idag jämfört med förr. Jens kan inte heller säga att de har 

blivit mer eller mindre restriktiva i sin utlåning. Det som påverkar är dock den lagstiftning 

som nu begränsar att låna ut mer än 85 procent, resterande belopp får kunden ta som ett 
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blancolån med högre ränta. Även marknadsläget påverkar storleken på beviljade krediter, 

men Jens påpekar att det inte är någonting som är förändrat i Nordeas kreditprocess.  

 

Jens kan se att det sedan 1990-talet har blivit ett högre tryck på att amortera. När det blir 

en stor efterfrågeminskning faller priserna och har man hög belåning är det lämpligt att 

amortera. Dock har principen för amortering inte förändrats. Det som är en förändring 

idag är att mycket tid läggs ner på att prata med kunden om dennes framtid. Vanliga frågor 

kan vara om kunden är beredd att lägga så mycket pengar på sitt boende och om de är 

beredda på att dessa kostnader även kan öka.  

 

Finanskrisen har gjort att nya strategier har utvecklats inom Nordea, en av dem kallas 

middle of the road. Det innebär att banken inte ska ta för mycket eller för lite risk, utan 

istället hålla sig i mitten av vägen. Nordea vill möta sina kunders kreditbehov men samti-

digt hålla en god kreditkvalité. Det är inte sunt att bevilja alla krediter som efterfrågas och 

Jens ser att banken ibland gör kunden en tjänst genom att neka en kredit.   

 

5.3.4 Basel 

Hela Nordeas kreditgivning är anpassad efter Baseldirektiven. Banken har valt att utforma 

sin prismodell till en avancerad intern modell, den är alltså inte schablonmässig. Med en 

internt framtagen modell tillkommer regelverk som skall efterföljas. Följs inte regelverken 

får det direkt bäring. Skulle banken avvika från regelverket måste det justeras prismässigt. 

Topplån ska vara dyrare än bottenlån, amortering ska ligga på toppdelen och det måste 

finnas en säkerhet som är godtagbar. Jens nämner även en annan viktig del som Nordea 

kallar house cleaning. Med det menas att banken fortlöpande sätter in åtgärder för att rätta 

till fel och brister i sin kreditstock för att skapa ordning och reda. Det är viktigt att granska 

sig själva och dokumentera alla bankens händelser, menar Jens. Detta arbetssätt har ak-

tualiserats genom Baselreglementet; allt ska vara spårbart dokumenterat. När en rådgiva-

re inte längre arbetar kvar i banken ska det vara möjligt att följa dennes arbete och förstå 

på vilka grunder en kredit lämnades. Därför är det viktigt att rådgivare går igenom alla 

stegen och låter kreditprocessen ta den tid som krävs. 

 

Privatpersoner påverkas av Baselreglerna utifrån att topplån blir dyrare, framförallt blan-

colån. Kortkrediter kan bli hur dyra som helst, förklarar Jens.  Varför det blir dyrare har att 

göra med det internationella ratingsystem som används av bland annat Moody och Stan-
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dard&Poor, vilka i sin tur är påverkade av Baselreglerna. När Nordea lånar pengar idag 

kan de göra det billigare än många andra aktörer, eftersom de har en stor säkerhetsmassa 

att sätta bakom sina krediter. I och med att bankerna måste ha en så pass hög säkerhets-

massa måste de ta betalt av sina kunder. Om exempelvis Nordea skulle få en lägre ranking 

stiger priset avsevärt för att hålla samma pengar. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att utlåningen och inlåningen är två skilda moment. För ut-

låningen handlar Nordea upp pengar på kapitalmarknaden. Pengar från kapitalmarknaden 

kan bindas upp på en längre tid. Lånar allmänheten däremot in pengar till banken måste 

de vara beredda på att kunderna snabbt vill ha ut sitt kapital igen. Därför kan inte Nordea 

låsa upp pengarna på fem till tio år. Skulle banken vara försäkrad mot kort inlåning skulle 

högre räntebelopp kunna erbjudas men så är inte fallet idag, det är istället det allmänna 

ränteläget som sätter normen. 

 

När Nordea lånar upp pengar på kapitalmarknaden skulle de ta en stor risk om de enbart 

hämtade pengarna på matchande bindningstid som kunden vill ha sitt lån på. Om de skulle 

refinansiera upplåningen var tredje månad skulle det bli stökigt på marknaden eftersom 

Nordea har stora mängder utlånat kapital. Därför måste vi hämta långa pengar och swap-

pa dem kort, förklarar Jens. Vi måste göra det internationellt och därför blir det en valuta-

faktor inkluderad också, fortsätter han. Idag kräver ratinginstituten högre likviditet i ban-

kerna och högre avkastning på eget kapital. Det innebär att Nordea måste ränteswappa i 

större utsträckning. Eftersom ränteswappar kostar väldigt mycket har finansieringskost-

naderna för Nordea ökat. Nordeas rörliga ränta går därför inte att kopplas till reporäntan 

längre. Eftersom ett bolån varar i cirka tio år försöker Nordea anpassa upplåningstiden till 

bolånen. 

 

”En stark bank är en bra bank” fortsätter Jens. Det går som en spiral; om Nordea är lön-

samma så kan de ta fram nya produkter som är bra för kunderna. Kunderna, i sin tur, kö-

per produkterna och banken blir ännu mer lönsam. Nordea får då chansen att göra ännu 

bättre produkter och ännu mer nöjda kunder. Om banken däremot marginaliserar sin ba-

lansräkning och inte tjänar så mycket pengar, då går den här spiralen åt fel håll. Alla klarar 

inte av det och därför behövs det regleringar på bankmarknaden. För banken gäller det att 

försöka undvika de stora utslagen i svängningarna. Till det behövs det regleringar, vilket 

Nordea välkomnar. Det är dock viktigt att påpeka att regleringskraven inte kan vara hår-

dare på svenska banker än i övriga Europa ur konkurrenssynpunkt. Nordea är Nordeuro-
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pas femte största bank- och finanskoncern och är nästan större än de tre andra svenska 

bankerna tillsammans. Om svenska banker utsätts för högre krav blir lönsamheten gene-

rellt sett lägre hos dessa banker än i övriga Europa. Det innebär att Nordea får sämre möj-

ligheter att hitta finansiering och upplåningen blir därför dyrare. Då återkommer den ne-

gativa spiralen att banken inte blir lika lönsam vilket i sin tur orsakar svårigheter att ta 

fram bra produkter till kunderna. Kunderna blir då mindre nöjda. Därför lobbar Nordea 

för att svenska banker inte ska missgynnas av högre krav än övriga världen. 

 

I och med det som Nordea internt kallar för new normal håller banken på att ställa om 

inför de nya likviditetskrav som banken ställs inför i och med Baselreglementets införan-

de. Eftersom den största kostnadsdelen i banken är personalen har banken fått minska 

personalstyrkan med 600 personer för att leva upp till dessa likviditetskrav. Förutom 

denna åtgärd är bland annat house cleaning, som tidigare nämnts, en aktivitet som banken 

har sysslat med för att anpassa sig till de krav som startar 2013. Ordning och reda i Nor-

deas portfölj gör dessutom att banken får bättre ratingförutsättningar. Får vi högt betyg 

får vi även billig finansiering, bra produkter och nöjda kunder, konstaterar Jens. 

 

5.3.5 Risk 

Nordea arbetar kontinuerligt med att förbättra sina modeller gällande fastighetsvärdering. 

Ett nytt värderingsverktyg för bostadsrätter har till exempel kommit för att Nordea ska få 

en bättre uppfattning av vad en lägenhet faktiskt är värd. Dessutom har de även fått bättre 

ortsprismetoder för jämförelseköp när de värderar villor. Banken arbetar även med ”ear-

ly-warning-system” för att hitta risker som finns i portföljen. På så sätt kan banken identi-

fiera dåliga betalare. ”Risksignaler” är något annat som Nordea arbetar med. Banken scan-

nar då av sin kreditportfölj och upptäcker när kredittagare inte betalar i tid. När dessa 

sena betalare upptäcks letar ett system upp vad som gjorde att det dök upp en risksignal. 

Det kan till exempel vara att någon har legat övertrasserad ett visst antal dagar eller att en 

betalning kommit in försent. När signalen kommer till banken får Nordea göra en bedöm-

ning om det finns någon anledning att ringa upp kunden. Ibland kan det vara rent slarv att 

kunden varit bortrest, sjuk eller att det har skett ett dödsfall så kunden haft annat att tän-

ka på. Har betalningen uteblivit upprepade gånger ringer Nordea kunden och ser efter hur 

han/hon mår. Är det något som inte fungerar? Är det någonting banken kan göra för att 

ställa allt till rätta igen? Många gånger räcker det med att vi hör av oss, berättar Jens. Då 

tänds en liten lampa att kunden faktiskt har ett åtagande gentemot banken. Betalningskra-
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vet går annars hela vägen genom betalningspåminnelser som lagras i system och betal-

ningsföreläggande som gör att kunden kommer ha svårt att ingå andra kontrakt för till 

exempel hyra eller abonnemang för mobiltelefon framöver. Sedan blir det inkasso och i 

värsta fall exekutiv auktion på huset. Det gäller att få processen att stanna av så fort som 

möjligt. Där är det möjligen så att vi gör lite mer för att förebygga att det går så långt, me-

nar Jens.  

 

Den risk som är viktigast att titta på när det gäller krediter till privatpersoner är att se till 

att kunderna behåller sina arbeten. En annan sak som ofta inträffar är skilsmässor. Det 

gäller att se till att kunderna har tänkt på vad som händer om de skulle gå skilda vägar. Det 

är inte alls säkert att en person klarar av lånen själv.  För att minska risken vid kreditgiv-

ning ställer rådgivaren kontrollfrågor såsom till exempel ”ska du renovera själv?”, ”är du 

beredd att betala så mycket som renoveringen eller huset innebär?” och ”kommer du leva 

på samma sätt framöver?”. Idag arbetar Nordea med risk på ett annat sätt. Åtgärder som 

gjort att belåningsgraden sänkts har inte gjorts, utan Nordea arbetar istället mera sofisti-

kerat med system för att upptäcka risker. 

 

Nordea arbetar även med försäkringar, såsom deras ”bo-kvar-paket”. Det innehåller en 

sakförsäkring, men innehåller även en liv- och låneförsäkring. Kunden kan alltså försäkra 

sina lånekostnader.  Ganska många av kunderna tar denna försäkring. Nordea arbetar 

proaktivt med riskreducering genom att erbjuda kunderna dessa försäkringspaket. 

 

5.3.6 Övrigt 

Jens tror att prisdifferentieringen kommer bli ännu tydligare framöver. Det handlar om att 

möta de kapitalkrav som kommer, för han tror inte att någon vill att bankerna ska bli mer 

restriktiva i sin kreditgivning. Han tror att folk vill ha tillgång till bra kapital, vilket ban-

kerna ska tillhandahålla. Bankmedel kommer dock att bli dyrare och en större mängd eget 

kapital kommer därför behövas för att hålla nere de finansiella kostnaderna, oavsett om 

det handlar om företag eller privatpersoner. Det är en direkt följd av Baselkriterierna. Just 

nu är det ett unikt läge med ganska låga räntor. Kapital kommer att vara en knapp resurs i 

framtiden. Fri tillgång till externt kapital, som det var under 90-talet, kommer bli svårt att 

få fortsättningsvis. Även under 2004-2006 gick det att sälja allt eftersom priserna sköt i 

höjden. Då fanns det gott om kapital i marknaden. På grund av Lehman Brothers kom det 

sedan att ändras, avslutar Jens. 
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5.4 SEB 

Här presenteras resultatet av intervjun som vi hade med Peter Norell, kontorschef på kon-

toret i Linköping. 

 

5.4.1 Allmänt 

Peter Norell har arbetat i bankverksamhet i 20 år och så när som på 3 år i kontorsrörelsen. 

Hans karriär startade i Handelsbanken på 1990-talet. Efter ett antal år kände han sig redo 

för nya utmaningar och hamnade således på SEB. Sedan 8 år tillbaka är Peter kontorschef 

för SEBs Linköpingskontor. Han varit med och byggt upp kontoret från grunden och hun-

nit med flera tyngre chefsbefattningar. På Linköpingskontoret arbetar idag 13 privatrådgi-

vare, 8 företagsrådgivare och ett antal rådgivare för kapitalrådgivning samt försäkringar. 

Som kontorschef ansvarar Peter för den dagliga verksamheten och arbetar för att kontoret 

ska uppfylla de mål SEB har internt.    

 

5.4.2 Kreditgivning avseende privatpersoner 

Kreditprocessen är en ganska komplicerad och lång process. Den börjar med att en kund 

kommer in på banken och avger en låneförfrågan. Processen startar med en kreditpröv-

ning där ett antal frågor, enligt SEBs förordningar, bockas av. Den allra viktigaste frågan 

rådgivarna fokuserar på är kundens återbetalningsförmåga, det vill säga hur mycket peng-

ar som bör finnas över varje månad för att klara ränteutgifterna. Pengar in, pengar ut samt 

tillgångar och skulder vägs samman för att få svar på kundens återbetalningsförmåga.  

 

Dessa parametrar läggs in i en kalkyl, en snurra, tillsammans med storleken på det lån 

kunden önskar. SEB kallar sin kalkyl ”bo-kvar-snurran”. I snurran läggs en känslighets-

marginal till, i dagsläget använder de 3 procent för bolån och 4-5 procent för blancolån. En 

räntekostnad tillsammans med ett amorteringskrav ligger till grund för storleken på 

summan som bör finnas över varje månad för att kalkylen ska gå ihop. Summan kan skilja 

sig åt beroende på kundens levnadssituation. Frågor som här behöver svaras på är exem-

pelvis om kunden är ensamstående, har barn och vilken typ av anställningsform kunden 

har. Det här är den inledande fasen i SEBs kreditgivningsprocess.  

 

Rådgivaren går sedan vidare med att ta en kreditupplysning på den sökande. Detta för att 

se om det finns betalningsanmärkningar eller annat som utgör en risk för banken. Peter 

berättar att det internt från SEB är höga krav på att allt ska dokumenteras och sparas för 
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framtiden. Rådgivaren har som ansvar att informera kunden om de regler som gäller och 

där ingår Baselrekommendationerna som en punkt. SEB går under devisen ”känn din 

kund”, alltså veta mer om kundens situation och förehavanden.  

 

Hos SEB är det även möjligt att ringa in för att få en kredit beviljad. I och med detta är det 

ibland svårt att skapa sig en personlig uppfattning om personen. Om rådgivarna endast 

skulle gå efter kalkylen skulle det vara omöjligt att diskvalificera någon även om de anade 

oro. Peter framhåller att rådgivarna har möjlighet att agera efter magkänsla. En erfaren 

rådgivare märker om en kund kommer in och vill låna till ett ändamål som inte är förenat 

med vad banken står för, eller ljuger om vad pengarna ska gå till. Det kan handla om en 

känsla av att kunden agerar annorlunda mot vanliga fall, om de spelar ett spel eller av nå-

gon annan anledning väcker misstanke. I en sådan situation uppmuntras rådgivaren att 

göra vad som känns rätt för stunden. Är de det minsta tveksamma ska de lämna över kun-

den till en annan rådgivare som får fortsätta processen eller rådfråga övriga kollegor. 

 

Ibland kan en misstanke leda till at banken ställer många frågor till kunden. Detta handlar 

i grund och botten om att banken vill försäkra sig om att inte ge krediter till alltför risk-

fyllda personer. Det är, som tidigare nämnt, aldrig bra att låna ut pengar till de som inte 

kan betala tillbaka. Rådgivarna har frihet i kreditgivningsprocessen. Det handlar om an-

svar, affärsmässighet och kunnande. Generellt sett har SEB byggt upp sin egen kreditpro-

cess med en intern modell. I denna process ligger det standardscoringmodeller vad gäller 

vissa lån. Vi får till och med fram en rekommenderad ränta, men det gäller att analysera 

själv också och inte lita blint på vad datorn säger, berättar Peter.  

 

För att få oss att förstå vikten av att granska alla personer berättar Peter om en händelse 

som inträffade för länge sedan.  Det var en läkare som kom in för att låna 100 000 kronor. 

På pappret såg det ut som en drömkund; hög inkomst och högt anseende. När de började 

granska hans ekonomi märkte de att hans ränteutgifter varje månad låg på 70 000 och att 

han systematiskt tog lån i olika banker för att betala andra lån. Kunden fick därför avslag 

på låneförfrågan. Även om en kund har bra inkomst kan det dölja sig ränteutgifter som är 

väldigt höga, eller ett levnadssätt som gör att kunden inte kommer att kunna betala tillba-

ka lånet. På så sätt är det viktigt att alltid kontrollera alla uppgifter även om det ser bra ut 

på ytan.  
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Det som är beskrivet ovan är den första delen i SEBs kreditgivningsprocess. Om ett lån 

beviljas betalas det ut och kunden fortsätter enligt upplagd betalningsplan. Bankens åta-

gande fortsätter sedan med att granska kundens framtida betalningsmönster och se till att 

all dokumentation är i sin ordning. Så ser processen ut om det är ett vanligt lån utan några 

problem. Är beloppet istället så stort att en eller två handläggare inte får ta det, eller att 

kalkylen inte går ihop men kunderna trotsallt är potentiellt bra låntagare, kan de ta ären-

det vidare till en kreditkommitté. Med potentiellt bra låntagare menas exempelvis nyexa-

minerade som har en ljus framtid på arbetsmarknaden, men som idag inte har en stadig 

inkomst och på så sätt får en kalkyl som inte går ihop. Rådgivaren skriver då ett pm som 

förs fram till kreditkommittén. Denna kreditkommitté består av minst tre delegater som 

gemensamt fattar beslut. För privatpersoner hamnar ärendet hos den lokala kommittén 

medan större summor hanteras längre upp i hierarkin.   

 

I grund och botten handlar all kreditgivning om återbetalningsförmåga, vare sig det rör sig 

om bolån eller privatlån. När det gäller återbetalningsförmåga kan den inte vara statisk 

och lika för alla, menar Peter. Olika personer prioriterar olika saker och på så sätt kommer 

bedömningen att skilja sig åt. Vissa personer kan avstå ett exklusivt leverne så länge de får 

leva i sitt drömhus, medan andra vill ha båda delarna. Kalkylen kan se lika ut på papper, 

men i verkligheten kommer de som vill leva exklusivt ha mer utgifter och det måste rådgi-

varen uppmärksamma. I och med det nya kravet på 15 procent i kontantinsats vid bolån är 

det, för SEB, viktigt att kunden uppvisar ett sparande. Återbetalningsförmågan måste inte 

bara finnas på papper utan även i verkligheten. 50 000 i inkomst och 0 i sparande är inte 

ett gott tecken.  

 

När det kommer till privatlån som inte är bolån ser SEB det som sin skyldighet att under-

söka ändamålet med krediten. De är restriktiva med lån som avser att betala andra lån. 

Det ska dock tilläggas att om kredittagaren har varit kund i banken sedan tidigare anser 

sig SEB vara mer hjälpsamma att få kunden på rätt väg. För att få ett sådant lån måste 

kunden också uppvisa en genuin vilja att förändra sitt leverne och, som tidigare nämnt, 

rådgivarens magkänsla spelar här en stor roll. En annan anledning att säga nej till en kre-

dit är när kredittagarens förhoppningar bygger på glädjekalkyler. Egengjorda husrenove-

ringar som inte blir av och uppstart av nya klädbutiker är exempel på sådant som får en 

rådgivare att bli skeptisk.   
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5.4.3 Bankkrisernas påverkan 

Peter arbetade inte på SEB under 1990-talskrisen, men kunde ändå relatera det som hän-

de i världen till SEB. Situationen under 1990-talet var att alla trodde att fastigheter kon-

stant skulle öka i värde. Av den anledningen lades uppgifter om denna värdeökning in i 

kalkylen och möjliggjorde en tät ström av utlåning. Lite av samma resonemang sågs senast 

i USA under dagens finanskris där subprimelån möjliggjorde beviljning av krediter som 

inte var helt sunda. I båda fallen levde man under antagandet att det var positivt att låna 

så mycket som möjligt på sin bostad. I sinom tid kommer man ändå att sälja och eftersom 

priset på hus aldrig föll gjorde det inget. Förr tittade rådgivare inte på återbetalningsför-

mågan utan såg till pantvärdet av säkerheten istället. Det här var något som ändrades i 

Sverige efter 1990-talskrisen. Banker började se vikten av att undersöka kassaflöde och 

likviditet i verksamheter och för privatpersoner översattes det till hushållskostnader. Lös-

ningen på ett problem kommer aldrig vara att låna mer för att betala sina kostnader enligt 

Peter.  

 

Sedan dagens finanskris har SEB blivit hårdare på att det är låntagaren som ska kunna 

bära krediten. Det innebär att en borgensman inte får gå in och ta på sig en viss del av lå-

net. Det är istället låntagaren som enskilt bedöms. I undantagsfall, som med nyexaminera-

de, får exempelvis en förälder gå in som medlåntagare. De bedöms då som kredittagare 

tillsammans. SEB har generellt sett noterat att det har blivit mindre vanligt med pantbelå-

ning och ser det som en sund utveckling. Banken ska inte försätta sin kund i en situation 

där denne inte kan betala sina räntor. Plus och minus ska gå ihop för att ekvationen skall 

lösas, förklarar Peter.  

 

På frågan om de har blivit mer restriktiva över tiden i sin kreditbeviljning svarar Peter 

både ja och nej. De utgår från samma kreditpolitik som de alltid har gjort, värnar om att 

vara noga och agerar utifrån sundhet. Dock tillägger Peter att de kan ses som mer restrik-

tiva mot personer som inte varit kunder i banken sedan tidigare. Anledningen till detta är 

för att kunna försäkra sina kunder om att de alltid skall ha kapital att tillgå, även i sämre 

tider. Det går helt enkelt inte att låna ut till alla som vill. Någonstans måste en gräns sättas.  

 

5.4.4 Basel 

Baselreglerna påverkar SEBs kreditgivning på två sätt. Den ena delen är det rent administ-

rativa, då det tar väldigt mycket tid och kraft. Bankens personal måste gå utbildningar och 
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dessutom produceras det en mängd dokument varje dag som banken numer har en skyl-

dighet att kunna uppvisa. Även rådgivningsdelen har blivit mer och mer krävande efter-

som det oftast krävs högre utbildning, certifiering och licensiering, för att vara rådgivare 

idag. Den tunga biten är dock dokumentationen, vi måste dokumentera allt, menar Peter. 

Om dokumentation inte finns och en kund är missnöjd med exempelvis en placering så har 

kunden möjlighet att häva köpet enligt regelverket. Grundidén är här att stoppa banker 

från att oansvarsfullt sälja produkter till kunder, men det håller i princip inte storbanker-

na i Sverige på med ändå, säger Peter. 

 

Den andra delen där Baselreglerna påverkar SEB gäller prissättningen och hur det påver-

kar bankens affärsdel. Det blir en högre kostnad för banken, som någon måste betala, ef-

tersom olika system måste byggas och administrationen utökas. Samtidigt får banken en 

bättre kreditvärdighet om de kan påvisa att de gör allting rätt; lånar upp pengar på rätt 

sätt, har bra rådgivning, inte skickar iväg pengar till fel personer etc.. Bättre kreditvärdig-

het ger högre rating och därmed även en bättre möjlighet att låna upp pengar till ett bättre 

pris. Detta ska i slutänden gynna konsumenten. Sedan är det så att bankmarknaden är en 

väldigt väl fungerande oligopolmarknad, vilket gör att bankerna kan ta lite extra betalt. 

Peter menar att bankfunktionen är en så pass viktig funktion att de måste tillåtas att tjäna 

pengar. Sedan ska kraven ställas på vad bankerna har för kapital, kärnprimärkapital osv., 

att det finns stabilitet kvar i banken och att banken inte bara delar ut alla pengar. Vad vins-

terna i slutändan används till är en annan sak. Det är dock inte bra att vi får de här bank-

kriserna. Om priserna, och därmed marginalerna, hela tiden pressas så som det har gjorts 

med till exempel mjölk så kommer många banker att slås ut. I det långa loppet är det inte 

heller bra för konsumenten. När tillräckligt många har slagits ut så måste de som överlev-

de ta igen förlusterna. Det gör de genom att höja sina marginaler.  

 

På frågan om banken märker någonting av Baselreglerna i deras processer svarar Peter att 

rådgivarna som träffar kunder bara fokuserar på vad de måste göra. Det är mer de admi-

nistrativa delarna som fokuserar på att reglerna följs. Regler gällande till exempel kapital-

täckning byggs in i systemen som banken använder. Treasury-avdelningen på SEB tittar 

mest på vad banken ska ha för påslag/kapitaltäckning. De skickar ut signaler på vad upp-

låningskostnaden plus kapitaltäckningen kostar. När denna information går ut till rådgi-

varna som ska låna ut till privatpersoner så ligger det redan inbakat i bankens råvaru-

kostnad. Vi ser det som att ”här är vår upplåningskostnad inklusive kapitaltäckningskost-

nader”, förklarar Peter. På företagssidan sitter de, å andra sidan, tvärtom och räknar på 
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varje enskilt case. SEB märker att deras kunder har liten förståelse för upplåningstider, det 

vill säga hur länge de som bank kan garantera att kunden får låna pengar. Tidigare behöv-

de inte heller banken ha vetskap om detta då reporäntan utgjorde bankens upplånings-

kostnad och banken lånade pengar kort. I dagsläget försöker SEB gå mot en upplåningstid 

på 4 år för att säkra upp sin utlåning. Upplåningspriset har på senare tid varit väldigt högt, 

men nu är det, som tur är, på väg ner igen.  

 

Peters personliga känsla för hur Basel III kommer att påverka banken är att det kommer 

att bli en smidig övergång eftersom banken redan har anpassat sig genom att successivt 

plocka in fler och fler direktiv. Det blir inte så stora förändringar utan istället mindre ju-

steringar, vi jobbar nästan redan nu utefter Basel III-direktiv, förklarar Peter.  Dessutom 

får banken, som tidigare nämnt, en bättre rating av Standard&Poor när de ligger i fram-

kant med implementeringen av Basel-direktiven. 

 

5.4.5 Risk 

Om man jämför med 90-talet så har nog risktagandet minskat i banken idag, tycker Peter. 

Själva begreppet risk har också förändrats. Förut pratade man om ”risk”, men idag har 

man brutit ner begreppet risk i operationella risker, länderrisker, etc. Därmed finns det nu 

ett antal parametrar i begreppet risk som inte arbetades med tidigare.  Risktagandet har 

förändrats dels från eget agerande, men även regelverket har gjort risktagandet mindre. 

Detta regelverk förklarar tydligt vad banken får och inte får göra. Låna ut pengar till risk-

kapital, oavsett hur bra det låter, är exempel på sådant som banken inte får göra. Gäller det 

privatsidan kan banken bara låna ut så pass mycket att det går ihop sig med inkomsten 

och den privata ekonomin i övrigt.  

 

Diskussionen kring amortering är högaktuellt, berättar Peter. SEB har alltid haft väldigt 

tydliga regler vad gäller topplån och blancolån, men på bolånesidan har det varit lite mer 

godtyckligt. Nu ska i stort sett alla lån ha någon form av amortering. Synen på amortering 

har därför förändrats, men de allra flesta kunderna tycker att det är okej att amortera. 

Undantagsfall uppkommer för kunder med tillgångar på flera miljoner, som enligt syste-

met ska betala 1000kr i amortering varje månad. Därför finns det i SEB möjlighet att göra 

justeringar i sådana enstaka fall. Peter tycker att det generellt sett kan bli lite extremt med 

amorteringar för kunder som har låg belåningsgrad.   
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På frågan hur SEB arbetar med risk svarar Peter att ju högre risken är desto högre blir 

priset. För att räkna ut det har SEB, och även de andra bankerna, numer förfinade instru-

ment. Detta är delvis sprunget ur Basel-tänket och byggs in i bankens scoringmodeller. En 

del som påverkar risken är läget på den fastighet kunden köper. Ett hus i Linköping ses 

som en lägre risk jämfört med ett hus i ett mindre samhälle, vilket i slutändan ger en lägre 

kostnad för kunden. SEB ger, som tidigare nämnt, även en möjlighet för sina kunder att 

ansöka om lån på internet. Effekten av den här typen av kreditgivning kan bli att det tas ut 

en högre räntekostnad som följd av ökad risk eftersom det är ett blancolån. Lånet kallas i 

SEB för ”Enkla lånet” och har alla riskparametrar förprogrammerade. Risken för kreditför-

lust täcks upp med högre räntor.   

 

Peter anser att den risk som i slutändan är viktigast att hålla koll på är den operationella 

risken, det vill säga handläggarrisken. Det är väldigt ovanligt att kunder inte kan betala 

sina krediter och SEB har därför väldigt sällan några kreditförluster på bolån. De kredit-

förluster som ändå uppstår beror ofta på slarv från kreditbedömarens sida. I stort sett är 

det aldrig något medvetet fel eller att rådgivaren har chansat i sin kreditbedömning. Det 

beror snarare på att rådgivaren har missat att kolla upp någon del och att risken visade sig 

vara betydligt högre än förväntat. När banken tagit in alla uppgifter och tagit en kreditupp-

lysning så står det en scorad risksiffra på den. Det är oftast ingen slump om den siffran är 

högre än den siffran banken har räknat fram. Oftast ligger det någonting bakom denna 

differens, exempelvis den mänskliga faktorn. För att säkra upp systemen har SEB en 

högriskkommitté som går igenom kontorens engagemang och en kreditriskkommitté som 

kommer ut till kontoren för att visa hur varje kontors kreditstock ser ut.  

 

SEB arbetar även med försäkringar och ser det som en riskreducering i banken. De har 

försäkringar som även gäller sjukförsäkringar. Även om sjukdom uppstår vet kunden att 

återbetalningsförmågan fortfarande finns, menar Peter. Det blir viktigare och viktigare 

med försäkringar, fortsätter Peter. I branschen fanns tidigare en bild av att försäkringar 

var försäljningstricks, men idag motiveras försäkringar som något sunt. För att minska 

skepsisen mot försäkringar redogör SEB exakt för hur mycket det kostar att försäkra sig 

för olika prisnivåer.  
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5.5 Finansinspektionen  

Här presenteras resultatet av intervjun som vi hade med Anders Rydén, senior analytiker 

på Finansinspektionen. 

 

5.5.1 Allmänt 

Anders Rydén arbetar på Finansinspektionen inom det chefsekonomiska kansliet. Denna 

avdelning har dels hand om internationellt arbete i Basel och europeiska systemrisker, 

men även mera övergripande makrofrågor. Anders arbetsuppgifter innefattar de lite stör-

re och mer övergripande frågorna, som till exempel hur man ska se på banksystemet som 

helhet och vilka regler man ska ha för banker. Baselfrågor är en annan stor del i hans arbe-

te. Generellt sett arbetar Anders mest med mikrotillsyn, det vill säga tillsyn över ett speci-

ellt institut. Anders har arbetat på Finansinspektionen sedan september 2011 och arbeta-

de dessförinnan fem år på Riksbanken inom finansiell stabilitet med analys av finansiella 

marknader.  

 

5.5.2 Basel 

Basel I var det första Baselpaketet och blev en stor kompromiss eftersom man på global 

basis skulle komma överens om vilka regler som skulle gälla för alla banker. Basel I ansågs 

för enkelt och schablonmässigt och därför påbörjade Baselkommittén arbetet med att ut-

forma Basel II, berättar Anders. Grundtanken för Basel II var vid den tiden att åstadkomma 

ett mer riskkänsligt regelverk. Alla företagslån skulle till exempel inte ha samma riskvikt 

utan mer spegla den verkliga risk som de kunde belastas med. Dessutom uppmuntrades 

bankerna att själva utveckla mer avancerade och utvecklade modeller för risktillsyn, efter-

som de själva hade bäst insyn i de risker de bar. Genom Basel II öppnades således möjlig-

heten upp för något som kallades interna modeller. I grund och botten erbjöd Baselre-

kommendationerna en standardmodell för riskvägning, men bankerna kunde nu skatta 

olika parametrar, såsom konkurssannolikhet och återvinningsgrad, baserat på egen histo-

risk data. Baselkommittén önskade att bankerna skulle öka sin användning av avancerade 

metoder istället för att göra schablonberäkningar. Ett incitament till detta var att egna 

modeller ofta ger en lägre kapitaltäckningsgrad som innebär att banken inte behöver hålla 

lika mycket eget kapital. Detta blev möjligt eftersom riskerna nu, genom Basel II, vägdes på 

ett mer rättvist och verklighetsbaserat sätt. Anders berättar att alla verksamhetsområden i 

en bank inte uppmuntrades att ha interna modeller. Anledningen till detta är att mer 
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avancerade modeller är väldigt kostsamma att ta fram och övervaka, så det var upp till 

banken att själv välja vilken modell som skulle gälla. Anders anger att bankerna använder 

en så kallad trattmodell vid valet av standardiseringsgrad. Alla banker utgår först från en 

standardiserad modell presenterad av Finansinspektionen. Sedan är det upp till varje en-

skild bank om de vill utveckla en egen intern modell. De banker som sedan väljer att ut-

veckla en egen intern modell får gå igenom en prövningsprocess för att modellen ska bli 

godkänd. I Sverige är det Finansinspektionen som är ansvarig för tillsynen och godkän-

nandet av modellerna. Att granska och validera de interna modellerna är ett mycket om-

fattande arbete, berättar Anders. För att börja använda interna modeller måste banken 

alltså få tillstånd från tillsynsmyndigheten. I Sverige är det vanligt att bankerna använder 

interna modeller för bolån, men för till exempel deras motpartsrisker, i form av derivat-

risker med andra banker, använder de överlag mera schablonmodeller. Att använda inter-

na modeller kan ses som ett kvalitetsmärke och visar att banken är seriös. Det är dock en 

stor process och det är inte alltid bankerna har de resurser som krävs i form av IT-system, 

historisk data och kompetens. 

 

Rekommendationerna i Basel II var dock inte perfekta; vi fick ju en finanskris, menar An-

ders. Det finns många åsikter om varför finanskrisen bröt ut. Vissa menar till och med att 

det var Baselrekommendationerna som låg bakom finanskrisen. Det Finansinspektionen 

dock kan konstatera är att det fanns flera saker i Baselrekommendationerna som brast, 

men att endast skylla på Basel vore fel. Tanken bakom Baselrekommendationerna är att 

förebygga att finanskriser uppkommer. Baselrekommendationernas syfte är bland annat 

att skydda skattebetalarnas pengar och att undvika volatilitet i BNP. Basel II fungerade 

uppenbart inte på det sätt som var tänkt, vilket ledde fram till en utveckling av Basel III. 

Att införa ett nytt reglemente är en tidskrävande process eftersom det är så många länder 

som ska godkänna och ha åsikter om dess utformning. För att rekommendationerna ska få 

en legal verkan i ett land måste det omsättas i nationell lagstiftning. På EU-nivå görs det 

genom Capital Requirements Directive (CRD). En del länder har valt att inte följa alla re-

kommendationer. De svenska bankerna har dock alltid följt Baselrekommendationerna 

och är i regel snabba med att implementera samt uppfylla de krav som rekommendatio-

nerna innebär. Sverige ska ligga i framkant och driva Basel III-processen framåt och till 

och med införa högre kapitaltäckningskrav och kvantitativa likviditetskrav innan Basel-

reglerna kommer att kräva det. 
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På frågan om den enskilde människan har påverkats av Baselreglerna svarar Anders att 

grundproblemet med den typ av finansiella system som Sverige har haft, och som till viss 

del fortfarande är aktuell, är bankernas statliga implicita garanti. Med implicit garanti me-

nas att staten inte låter bankerna gå i konkurs eftersom det är förenat med stora kostna-

der för resten av samhället. Detta faktum gör att bankerna i princip blir subventionerade. 

De kan låna pengar billigare vilket gör att de skuldsätter sig mer. Därmed blir belånings-

graden i banksystemen högre än vad den annars skulle ha blivit. Detta leder i sin tur till att 

företag, men även vanliga privatpersoner och bolåntagare, får en subventionerad vara. På 

ren svenska betyder det att ”folk lånar för mycket pengar”, eftersom subventionerade va-

ror konsumeras mer än vad som är samhällsekonomisk optimalt. Anders drar här en pa-

rallell till bensinkonsumtionen och menar att konsumtionen skulle öka dramatiskt om 

bensinen inte beskattades. Konsekvenserna av detta blir att miljön påverkas negativt. 

Samhället utsätts därmed för en högre risk än önskvärt och det kan få dramatiska följder 

för den enskilde människan.   

 

Ett av Finansinspektionens arbete på deras agenda är att försöka minska den statliga ga-

rantin. Genom att införa regelverk som möjliggör för staten att på ett mer praktiskt och 

hanterbart sätt försätta banker i någon form av konkurs och möjliggöra övertagande om 

de hamnar i obestånd hoppas de kunna minska garantin. Finansinspektionen vill också 

minska sannolikheten att detta sker genom att höja kapitaltäckningskravet och införa lik-

viditetsregleringar. Vissa av de här åtgärderna kan eventuellt leda till aningen högre kost-

nader för den enskilde människan, menar Anders. Ett argument som bankerna brukar 

använda är att ökat kapitaltäckningskrav leder till högre räntor för konsumenterna. In-

ternt leder ökat kapitaltäckningskrav till högre kapitalkostnader för bankerna, eftersom 

det egna kapitalet blir dyrare än skuldkapitalet. Det är ett argument som, enligt Anders, i 

grund och botten saknar såväl empirisk som teoretisk grund. Det är ett väldigt konstigt 

argument och det går direkt i strid med de grundläggande finansiella teorier som existerar 

och som har existerat under en väldigt lång tid. Enligt ”Modigliani & Miller-teoremet” är 

huvudtanken att den totala finansieringskostnaden för ett projekt borde vara opåverkat av 

hur det finansieras. Det är risken i verksamheten som är det relevanta. Om du finansierar 

det med eget kapital eller skuld och vilken fördelning du har dem emellan borde inte spela 

så stor roll. Den statliga garantin har gjort att bankernas skuldfinansiering har blivit billi-

gare, nästan för billig, medan aktiefinansiering, alltså eget kapital, har varit förhållandevis 

dyrt. Att vara finansierat med mestadels skuldkapital har gjort bankerna mer riskabla. I 

slutändan är det något som blir en potentiell kostnad för skattebetalarna, alltså en risk för 



 

72 
 

skattebetalarna. För att komma med ett konkret svar på frågan hur den enskilde konsu-

menten påverkas, så är idag alla kollektiva skattebetalare påverkade av bankernas väl-

stånd, förklarar Anders. Går en bank i konkurs påverkar det alla i samhället, inte enbart de 

som använder sig av de finansiella tjänsterna.      

 

För att få mer klarhet i om Baselrekommendationerna påverkat kreditprocessen i banker-

na, frågar vi om rekommendationerna har fått en direkt påverkan på hur bankerna har 

anpassat sin kreditprocess.  Anders svarar att det är precis samma argumentation som för 

skattesubventionen. Förr var det billigt att låna ut pengar till allmänheten. Det var även 

lättare att låna ut till folk som hade sämre förmåga att betala tillbaka lånen än vad det är 

idag. Om de i förlängningen inte kunde betala tillbaka fick skattebetalarna betala tillbaka 

istället. Banken som sådan skulle inte göra så stor förlust. Nu har bankerna förhoppnings-

vis ett bättre förhållande mellan prissättningen på de riskfyllda krediterna och kapital-

täckningskravet. Riskmedvetenheten i bankerna har ökat och bankerna förstår att de mås-

te hålla tillräckligt med kapital för att täcka upp den risk som en kredit innebär. På det 

sättet blir säkert riskfyllda krediter dyrare. Kunderna får helt enkelt betala en högre ränta 

på ett riskfyllt lån än vad de har gjort tidigare.  

 

Angående den diskussion som idag förs i media om att banker har oförsvarbart höga mar-

ginaler svarar Anders att han tycker att det korrekta sättet att närma sig den diskussionen 

är ur ett konkurrensperspektiv. Hur ser främst bankmarknaden ut? Svensk bankmarknad 

är någon form av halvoligopol och det är de stora bankerna som styr och ställer. Det finns 

andra alternativ för de som orkar, men de flesta orkar inte byta bank. Som i alla situatio-

ner där det finns en bristande konkurrens är risken för höga marginaler stor. Inträdesbar-

riären på svensk bankmarknad är även den hög. Ett exempel är det komplexa regelverk 

som kommande Basel III innebär, även om schablonmässiga modeller, istället för de mer 

invecklade och kostsamma interna modellerna, används. Dock sker det en bankexpansion 

idag genom att utländska banker etablerar sig på den svenska marknaden, till exempel 

amerikanska Citigroup och danska Danske Bank. Trots denna expansion ser Anders att 

diskussionen har en viss sanningshalt, men att det är andra saker som påverkar vart mar-

ginalen i slutändan hamnar. De hårdare krav som Baselrekommendationerna innebär har 

gjort att bankernas marginaler har ökat. Det är dock berättigade ökningar eftersom ban-

kerna måste ta betalt för den risk som de utsätts inför, för att säkra upp inför framtiden. 
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5.5.3 Bolånetak 

Under nästa del av vår intervju var ambitionen att föra ett samtal kring bolånetaket och 

dess påverkan på privatpersoners möjlighet att få lån. Anders var enligt egen utsago inte 

så insatt i den diskussionen men hänvisade oss till den publikation, Den svenska bolåne-

marknaden (Finansinspektionen, 2012f), Finansinspektionen skulle släppa dagen efter vår 

intervju. Av denna anledning följer en kortare redogörelse för de resultat som uppnåtts. 

Denna redogörelse är, som övriga delar av intervjun, godkänd av Anders.   

 

Efter införandet av bolånetaket 1 oktober 2010 kan Finansinspektionen se att efterfrågan 

på höga belåningsgrader har minskat. Alla de banker som ingått i utredningen; Swedbank, 

Nordea, SEB, Handelsbanken, SBAB Bank, Länsförsäkringar Bank, Skandiabanken och 

Danske Bank, uppger att de har anpassat sin kreditprocess efter gällande regelverk. Sam-

tidigt är de överlag mer restriktiva med att bevilja lån över 85 procent av bostadens värde 

och kräver ofta en särskild beslutsprocess om högre belåningsgrad skulle vara aktuellt. 

För att bevilja en kredit över 85 procent ställs höga krav på låntagaren. Finansinspektio-

nen ser dock i dagsläget inte någon fara i generell utlåning eller att svenska bolån skulle 

hota den finansiella stabiliteten. Stresstester indikerar god återbetalningsförmåga och 

motståndskraft mot ränteuppgångar samtidigt som kraftiga prisfall och arbetslöshet en-

dast påverkar en begränsad andel av hushållen.   

 

Genom stickprov kunde det konstateras att unga låntagare, 16-25 år, inte stängs ute från 

bolånemarknaden. Dock uppger hälften av bankerna att det blivit något vanligare, fram-

förallt för förstagångsköpare, att få avslag på sin låneansökan. Samtidigt anser de andra 

bankerna att avslagen inte ökat men att kunderna i större bemärkelse förstår att de inte 

har råd och på så sätt inte ger sig in på marknaden.  

 

5.5.4 Risk 

En av de största risker som Finansinspektionen ser i bankernas verksamhet är kreditrisk, 

det vill säga risken för att kunden inte ska ha förmåga att betala tillbaka sina pengar. 

Andra risker, såsom marknadsrisk och operativ risk, är mindre eller helt obefintliga i 

svenska banker. Svensk utlåning är generellt sett plain vanilla, det vill säga utlåningen sker 

till största del till bostadslån och till svenska företag och inte till exotiska derivat eller 

andra komplexa instrument, förklarar Anders. En annan risk som annars är aktuell att 

prata om idag är bankernas funding risk, det vill säga förmågan till refinansiering. Tar en 
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bank in kortfristiga insättningar och omvandlar dessa till långfristig utlåning utsätter de 

sig för risken att inte kunna refinansiera sin utlåning. Mot bakgrund av dagens finanskris 

vill Finansinspektionen belysa denna risk även om den inte är akut på något sätt. Svenska 

banker visar tecken på att de kan finansiera sig väl på marknaden. Dock understryker An-

ders att förhandlingar i sig är luriga, ibland svänger aktörerna på marknaden utan någon 

egentlig förklaring. Ett institut kan få för sig att de inte vill förlänga sitt låneavtal till en 

bank och då stryps refinansieringsmöjligheten. En kris blir på så sätt självuppfylld, och 

därför vill Finansinspektionen höja denna fråga.  

 

För att minska de risker som angetts ovan uppmuntrar Finansinspektionen bankerna att 

arbeta på två sätt. Det första är att anskaffa mer aktiekapital. Ett orosmoment för långivare 

är om en bank har väldigt lite eget kapital. Då finns det inte någon buffert i fall något skulle 

inträffa. Genom att öka sitt egna kapital minskar således refinansieringsrisken och detta är 

något som uppskattas av Finansinspektionen. Det andra sättet att minska refinansierings-

risken för bankerna är att förlänga löptiden på sin upplåning. Det vill säga, istället för att 

låna mycket pengar på korta löptider bör bankerna satsa på upplåningstider mellan fem 

till tio års tid för att säkra likviditet.   

 

I dagsläget finns det endast generella rekommendationer för bankernas likviditetsnivåer. 

Genom regelbundna inrapporteringstillfällen kan Finansinspektionen och Riksbanken 

granska nivåerna noggrant och ha en öppen dialog med bankerna. Ett steg i denna gransk-

ning tas under 2013 då kvantitativa likviditetskrav kommer att införas. Kravet innebär att 

en viss likviditet måste hållas för att klara en månad av ett väldigt stressat läge. Responsen 

från bankerna har varit positiv enligt Anders, då det ses som en konkurrensfördel att kun-

na uppvisa stabilitet. Finansinspektionen har valt att tidigarelägga implementeringen som 

grundar sig i en rekommendation från Basel III. Då flertalet länder skall godkänna detta 

krav anser Finansinspektionen att det tar för lång tid.  

 

På frågan om Finansinspektionen sett en minskad vilja hos bankerna att ta riskfyllda kre-

diter berättar Anders att så är fallet eller att de åtminstone omvärderat sitt sätt att se på 

risk. Innan dagens finanskris bröt ut fanns en period där viljan att ta riskfyllda krediter var 

väldigt hög.  Idag är det dock inte så attraktivt att inneha exempelvis grekiska stadsobliga-

tioner. Den politiska och regelmässiga oro som finns i världen har gjort att viljan till risk 

har sjunkit. Anders ser tendenser till mer försiktighet i de svenska bankerna och att de 

försöker prissätta riskerna på ett bättre sätt. Anders avslutar dock med att betona att Ba-
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selrekommendationerna inte syftar till att få bankerna att ta mindre risk, utan att de istäl-

let ska ha täckning för den risk de tar.   
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6 Analys 
I detta kapitel kopplas den empiri vi har samlat in ihop med den teori som vi från början 

studerade. Argumentationer görs för att hitta kopplingar som kan leda till att studiens frå-

geställningar besvaras. 

 

6.1 Kredithantering i de svenska storbankerna  

Alla de respondenter som deltagit i studien beskriver en kreditgivningsprocess liknande 

Murrays (1959)  tre steg och Altmans (1985) fem steg. Kortfattat innebär kreditgivningen 

att en låneansökan kommer in och matchas ihop med en rådgivare som samlar in all till-

gänglig information, vilket sammanställs till en kalkyl. Kalkylen bedöms och diskuteras 

med låntagaren för att sedan gå vidare till en eventuell kreditbeviljning. Den process som 

vi fått beskriven för oss är noggrann och konsekvent och följer den lag som säger att en 

kredit endast få bli beviljad ”om förpliktelsen på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda” 

(Lennander, 2011 s.16). SEB säger att det i grund och botten aldrig är bra att låna ut peng-

ar till de som inte kan betala tillbaka och det är därför viktigt att säkerställa att en kredit 

inte beviljas till alltför riskfyllda personer.  

 

De intervjuade bankernas kreditgivning kan ses som en kombination av 5C-modellen och 

Camparimodellen, då de både modellerna ser på återbetalningsförmåga och ändamålet 

med krediten. Swedbank och Nordea arbetar minst med att se ändamålet med krediten, de 

ser över det men lägger inte in någon större värdegrund i det hela. Inte heller Handels-

banken eller SEB lägger några värderingar kring ändamålet, men de anser däremot att det 

är deras ansvar att förstå kreditens syfte. SEB menar att de måste se till att kunden inte 

byggt upp en glädjekalkyl, som i senare skede kan försätta banken i framtida kreditförlust. 

Även Handelsbanken förklarade att ändamålet är viktigt ur riskbedömningssynpunkt. För 

att säkra upp återbetalningsförmågan kan Sextons studie (1977) angående viktiga para-

metrar vid en kreditgivning antas vara gällande. Alla banker uppgav att det just var åter-

betalningsförmågan hos låntagaren som var den viktigaste parametern vid en kreditgiv-

ning. Återbetalningsförmågan besvaras genom att se till låntagarens inkomst och hus-

hållsavgifter. Övriga frågor som avser personens civilstånd är även de viktiga för att analy-

sera låntagarens framtid och om denne kan bära en skuld även om ränteläget förändras.  
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För att upprätthålla en god kreditgivningssed är alla bankerna tydliga med att gå igenom 

hur en kredit påverkar låntagarens ekonomi. De genomför exempelvis simuleringstester 

för att se om låntagaren klarar en eventuell uppgång av räntan och diskuterar sedan resul-

taten med låntagaren. Det som vi av empirin kan utläsa är att bankerna efter dessa steg 

skiljer sig åt. Den punkt som vi kan se störst skillnad i är graden av frihet för rådgivarna. I 

början av denna studie hade vi en misstanke om att kreditgivningen skulle vara en statisk 

process där rådgivaren endast gick efter det beslut som kalkylen visade, vilket har motbe-

visats. Nordea anger att om det saknas förtroende för en kund måste banken försäkra sig 

mot eventuella kreditförluster, allt handlar således om förtroende mellan rådgivare och 

låntagare.   

 

Precis som Broomé et al (1995) och studien genomförd av NUTEK (1993) besvarar majo-

riteten av bankerna även i denna studie att en kreditprocess är ett samspel mellan rådgi-

vare och låntagare. Dock kan vi inte se att en bekant eller låntagare som redan är kund i 

banken skulle särbehandlas och enklare få en kredit beviljad. SEB beskrev situationen med 

läkaren som i många hänseenden skulle vara attraktiv att ha i sin kundstock men som inte 

kunde uppvisa en god ekonomisk situation och blev av den anledningen nekad en kredit.  

Vi kan sammanfatta det med att så länge en låntagare uppvisar god återbetalningsförmåga 

och ett sunt förhållande till pengar är de attraktiva för bankens verksamhet.  

 

Av de medverkande bankerna är det framförallt Handelsbanken, Nordea och SEB som be-

tonar att deras rådgivare har stor frihet i kreditgivningsprocessen. Efter att kalkylen är 

framtagen vägs så kallade soft factors, mjuka faktorer, in och ju längre en rådgivare har 

arbetat i branschen desto lättare blir det att avgöra om en låntagare uppvisar betalnings-

vilja. För att en rådgivare skall gå emot en framräknad ekonomisk kalkyl bör goda grunder 

finnas och rådgivarens magkänsla spelar här en viktig roll.  

 

I de fall låntagaren söker en kredit genom respektive banks hemsida kan problem uppstå i 

och med att banken inte har någon personlig kontakt med kunden. Rådgivaren kan inte på 

samma sätt läsa av låntagarens intentioner, vilket i större grad kan leda till ett moral ha-

zard-dilemma. Ett exempel på hur problematiken är löst är Nordea som har prissatt inter-

netkrediter med en högre räntesats för riskfyllda krediter. Även SEB berättar att effekten 

av deras internetlån ”Enkla lånet” kan bli att det tas ut en högre räntekostnad som följd av 

ökad risk, eftersom risken för kreditförlust måste täckas upp. Detta resonemang stöds av 
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Sigbladh och Wilows teori (2008), det vill säga att kreditgivaren kan väga upp kreditrisken 

genom att justera räntesättningen. 

 

6.2 Utveckling av kreditgivningsprocessen från och med 

1990-talskrisen 

Att förändringar i bankverksamheten har skett sedan 1990-talskrisen råder det ingen tve-

kan om och under studiens gång har vi förstått att det skett markanta förändringar i ban-

kernas kreditprocess. Av empirin går det att utläsa att majoriteten av bankerna har gått 

från pantbelåning till kassaflödesbelåning. Den bank som avviker från de övriga är Han-

delsbanken som inte säger sig ha ändrat något i sin kreditprocess, varken efter 1990-

talskrisen eller efter dagens finanskris. Vi kommer att behandla Handelsbanken i ett sepa-

rat stycke för att utreda hur de skiljer sig gentemot de andra tre bankerna med hänseende 

till förändring i kreditgivningsprocessen. Ingen av bankerna har dock nämnt att de genom-

fört några större förändringar efter dagens finanskris. De stora förändringarna verkar ha 

skett under 1990-talet. Uppfattningen vi har fått under studiens gång är att bankerna är 

mer förtegna om vad de har satt in för åtgärder under de senaste 3 åren, för att tro att de 

inte har gjort några åtgärder alls ställer vi oss frågande till.  

 

Att den lag som tidigare reglerade bankernas kreditvolymer avskaffades 1985 blev start-

skottet för flera år av massiv utlåning till den svenska befolkningen. Utlåningen finansie-

rades till största del av fastigheter som troddes stiga i värde i all oändlighet. Ett flockbete-

ende väcktes i bankvärlden, ingen ville missa sin möjlighet att öka sina marknadsandelar. 

Vår studie stödjer denna beskrivning av dåvarande marknadssituation. Alla banker är eni-

ga i det faktum att om låntagaren inte fick en kredit beviljad i den ena banken var det bara 

att gå över gatan för att få den godkänd i nästa bank, av den anledningen hade ingen bank 

anledning att säga nej. Swedbank säger att det var tuff konkurrens på marknaden vid den 

tiden och att alla av den anledningen följde strömmen. Nordea kände en rädsla av att vara 

kundens second choice om de dröjde för länge med ett kreditbesked. Nordeas uttalande 

stödjer det dilemma som Sinkey (2002) tar upp angående avvägningen mellan fullständig 

information och snabba besked. Under 1990-talet blev på så sätt informationsinsamlandet 

lidande och beslut grundades enbart med hänsyn av säkerheter. Vi kan konstatera att gäl-

lande rådgivningssed inte efterföljdes under denna tidsperiod, då många låntagare försat-

tes i en situation som de vid senare tillfälle inte kunde hantera.   
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Handelsbanken är den bank som skiljer sig i jämförelse med de andra stora bankerna i 

Sverige. De genomled 1990-talskrisen utan större problem och anslöt inte till det flockbe-

teende som fanns på marknaden. Enligt dem själva har de inte ändrat något i sin kredit-

process sedan dess. Av empirin förstår vi att Handelsbanken alltid varit tydliga med att de 

vill ha så låg kreditrisk i sin stock som möjligt och att de alltid har sett till kundens betal-

ningsförmåga. Den goda kreditsed som blev släpande i andra banker tycks i Handelsban-

ken ha funnits där i tidigt skede och kan vara en faktor till att de stått väl rustade i kristi-

der.  

 

Övriga banker genomförde stora förändringar i sin kreditgivningsprocess efter 1990-talet. 

Som tidigare nämnt gick de över till en kassaflödesmodell som grundar sig i låntagarens 

återbetalningsförmåga. På så sätt uppnås nu ett säkrare och mer verklighetstroget mått 

som skall reducera risk för en framtida kreditförlust. Ju längre in i studien vi kommit har 

vi, utifrån Sigblad & Wilows teori (2008), anat att fokus förr låg på risken vid obestånd, 

alltså att bedöma värdet på säkerheten. Idag ligger istället fokus på risken för obestånd 

och mindre tid läggs ner på att använda säkerheten som enda riskreducerande källa. Det 

flockbeteende som fanns under 1990-talet finns inga spår av i dagens läge. Swedbank ut-

trycker sig som att de själva och övriga banker mer sysslar med att bevaka och vårda sina 

marknadsandelar.  

 

Även om vi vid intervjutillfällena inte haft möjlighet att gå djupare in i diskussionen kring 

kreditpolicys har vi kunnat utläsa att bankerna i större utsträckning har anpassat sig till 

rådande omvärldssituation. Rådgivarna i respektive bank kan idag anses mer insatta i vad 

som är en fördelaktig affär jämfört med vad de var vid 1990-talets finanskris. Alla banker 

utom just Handelsbanken har uppgett att de omarbetat sina rutiner och som vi förstått det 

anpassar de sig mer och mer till omvärlden. Nordea nämner att de alltmer arbetar med att 

kontinuerligt granska sin kreditstock och se till att de inte är exponerade mot mer risk än 

önskat. Förr hade Nordea inte lika mycket ordning och kreditprocessen gicks i många hän-

seenden igenom för fort. Nu är de väldigt noga med att dokumentera allt. Genom att arbeta 

upp en kreditpolicy kring kreditgivning kan banker lättare uppnå optimal lönsamhet då de 

mer noggrant och strukturerat kan övervaka och styra sin verksamhet (Sigbladh & Wilow, 

2008). Att det även har skett en förändring i gällande lagstiftning, i och med Baselreglerna, 

kan anses vara en faktor till att bankerna över lag har blivit bättre på att proaktivt arbeta 

med mallar och dokument för att stödja verksamheten.   
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Alla banker kunde tala öppet om vad som hände på 1990-talet och det som inte fungerade 

då. Ingen av våra respondenter är speciellt självkritiska när det kommer till dagens 

finanskris. De förklarar inte vad som brustit utan är mer inriktade på att de ska fortsätta 

som de har gjort tidigare, innan dagens finanskris bröt ut. Av vilken anledning detta beror 

på kan vi endast spekulera men vi anser att det kan ligga i svårigheten att veta vad som 

utifrån bankens perspektiv är lämpligt att säga. Det är inte bra att kritisera den egna verk-

samheten alltför mycket när man är inne i en kris.  

 

6.3 Baselreglernas och andra regelverks inverkan på 

kreditprocessen 

Vid intervjuerna påtalade alla banker, på ett eller annat sätt, att det krävs mer ”ordning 

och reda” och mer säkerhet för de risker som bankerna tar nu än vad det gjorde under 

1990-talet. Nordea och Swedbank påpekade att det är viktigt att kontrollera att avkast-

ningen och det egna kapitalet uppnår tillräckliga nivåer, samtidigt som Handelsbanken 

förklarade att marknaden kräver att bankerna har en större buffert idag. Nordeas arbets-

sätt house cleaning har aktualiserats genom Baselreglerna eftersom allt ska vara spårbart 

dokumenterat. Genom detta arbetssätt tar kreditprocessen numera längre tid, men blir 

mer noggrant kontrollerat. Nordea har även blivit tvungna att ränteswappa i större ut-

sträckning än tidigare för att möta ratinginstitutens likviditetskrav. 

 

Det strängare krav på kapital som den snabbare infasningen av Basel III i Sverige innebär 

(Finansinspektionen, 2011b) har medfört en del missnöje bland bankerna. Nordea menar 

att de missgynnas gentemot banker i övriga Europa eftersom deras lönsamhet generellt 

sett blir lägre om regleringskraven blir hårdare på svenska banker än övriga Europa. Ef-

tersom Nordea är en stor aktör på den Nordeuropeiska bankmarknaden drabbas de hårt. 

Nordea menar att de får sämre möjligheter att hitta finansiering om lönsamheten minskar 

och därför blir upplåningen dyrare. Nordea konstaterar dock att banken får bättre förut-

sättningar för högre rating om det är ordning och reda i kreditportföljen. Den högre ra-

tingen skulle i så fall innebära billigare finansiering. Vi kan därför konstatera att dessa två 

scenarier står i motsats till varandra. Vilket scenario kommer att ”vinna”? Finansinspek-

tionen menar att de fördelar som finns för samhället överväger konkurrensskälet från 

andra internationella aktörer. Finansinspektionen menar vidare att de svenska bankerna 

är snabba med att implementera och uppfylla de krav som Baselrekommendationerna 

innebär. Deras vision, att Sverige ska ligga i framkant vad gäller att införa högre kapital-
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täckningskrav och kvantitativa likviditetskrav innan Baselregelverket kommer att kräva 

det, konstaterar Swedbank och SEB enligt intervjuerna redan vara uppnådd. Den höga 

soliditet som de nya reglerna kräver kan visa sig vara en konkurrensfördel i sig, menar 

Finansinspektionen. Swedbank påpekar att deras kreditvärdighet, tack vare de starkare 

kraven på svenska banker, har ökat i förhållande till andra internationella aktörer. Swed-

bank menar också att svenska banker generellt sett är stabila. Enligt Handelsbanken är 

marknadens krav ibland högre än Baselreglernas. De menar till exempel att marknaden 

kräver en större buffert än vad lagstiftningen gör. För att möjliggöra upplåning måste 

bankerna därför kunna uppvisa stora marginaler. Svenska banker gynnas därför av att de 

är stabila, menar Handelsbanken. 

 

De hårdare kraven på kapitalkvalité, samt likviditets- och ordningskraven från ratinginsti-

tuten, har inte bara medfört extraarbete för bankerna. Ju bättre ordning bankerna har i sin 

kreditportfölj, desto bättre ratingförutsättningar får bankerna. Alla banker instämmer att 

högre rating ger billigare finansiering. Vi kan därför konstatera att bankerna har ett inci-

tament att följa Baselrekommendationerna och, i vissa fall, till och med ha ännu högre 

krav. Vilket som påverkat mest, Baselrekommendationerna eller marknadens krav, är där-

för svåra att påvisa. Utan närmare efterforskning eller belägg, då det ligger utanför studi-

ens syfte, kan vi ställa oss frågan vart ratinginstituten har fått argumentet att högre likvidi-

tetskrav är positivt för banker? Kan Baselkommittén och dess rekommendationer angåen-

de kapitaltäckning ha influerat ratinginstituten?  

 

Falkman (2002) menar att grundtanken med Basel II var att åstadkomma ett mer risk-

känsligt regelverk. Krediter ska inte ha samma riskvikter utan istället spegla den verkliga 

risk som krediten innebär, vilket även konstateras av Finansinspektionen vid vår intervju. 

För att göra bättre riskbedömningar, i enlighet med Basel II, öppnades därför möjligheten 

för interna modeller. Genom de interna modellerna kan bankerna nu skatta olika paramet-

rar baserat på egna historiska data, istället för endast använda standardmodellen för risk-

vägning. Ett incitament för bankerna att använda dessa interna modeller är att egna mo-

deller ofta ger en lägre kapitaltäckningsgrad, det vill säga banken behöver inte hålla lika 

mycket eget kapital, eftersom riskerna genom denna metod vägs på ett mer rättvist sätt. 

En nackdel är dock att interna modeller är kostsamma, varför Finansinspektionen menar 

att interna modeller inte används inom alla områden. 
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Handelsbanken har sedan flera decennier tillbaka arbetat med en intern modell i form av 

ett riskklassificeringssystem för att stödja klassificeringen och kvantifieringen av kredit-

risk. Riskklassificeringen bygger på bankens interna rating, som grundar sig på kundens 

återbetalningsförmåga. Handelsbanken poängterar att de lägger stor vikt på kundkontakt 

och därmed inte behöver lita blint på den interna ratingsiffra som räknas fram. Även Nor-

dea och SEB berättar att de använder sig av en intern prismodell för krediter. SEB förkla-

rar dock att de, å andra sidan, använder sig av standardscoringmodeller för vissa lån, 

bland annat deras lån ”Enkla lånet” som de beviljar via internetansökningar. Därigenom 

vägs den högre riskfaktorn av att de inte kan bedöma de mjuka faktorerna som kan upp-

komma vid kreditbeviljningar över internet in i standardscoringmodellen. Enligt Sigbladh 

& Wilow (2008) handlar kreditbedömningen om att reducera risk. Kreditbedömningen, 

eller scoresystemet, väger samman flera olika riskfaktorer för att optimera sammanväg-

ningen av informationen. Genom detta sätt räknas kreditrisken fram för den kreditsökan-

de. Då möjliggörs även olika prissättning för olika kreditsökande utifrån den kreditrisk de 

bär.  Det är exakt denna problematik som de nya Baselreglerna avser att åtgärda. Att juste-

ra räntesättningen för att väga upp kreditrisken stöds även av Sigbladh och Wilows teori 

(2008) angående deras marginalresonemang. 

 

Angående frågan om bankerna blivit mer restriktiva i utlåningen med gällande Baselreg-

ler, till skillnad från utlåningen under 1990-talet, svarade Handelsbanken att de har ett 

strikt förhållningssätt till risk och därmed undviker att delta i affärer med hög risk, även 

om affären vid tidpunkten verkar vara god. Denna princip har de följt under en längre tid. 

SEB menar, å andra sidan, att deras risktagande antagligen har minskat nu jämfört med 

1990-talet. SEB förklarar även att begreppet risk har förändrats. Idag delas begreppet risk 

upp i flera poster, bland annat operationell risk och länderrisker. SEB menar att regelver-

ket har gjort risktagandet mindre i banken. Går vi vidare till Swedbank så anser även de 

att deras risktagande har minskat, särskilt under de två senaste åren. Banken kräver nu 

mera i insats, bättre kalkyler och mer amortering. Finansinspektionen menar däremot inte 

att Baselrekommendationerna syftar till att bankerna ska ta mindre risk utan snarare att 

de ska ha täckning för den risk som de tar. En slutsats vi kan dra av detta påstående är att 

bankerna under 1990-talet inte hade lika stor täckning för den risk som de egentligen tog. 

Detta motiveras av den massutlåning som då pågick under pantbelåningsfilosofin. Dessut-

om var kapitaltäckningskraven, i och med Baselrekommendationerna som då fanns, inte 

lika höga. 
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Något som däremot enligt Finansinspektionen (2011e) har resulterat i mer restriktioner 

kring beviljning av krediter är det bolånetak som Finansinspektionen införde 1 oktober 

2010. Sambandet mellan just bolånetaket och den minskade beviljningen av krediter är 

svår att påvisa, men från införandet av bolånetaket fram till mätpunkten i april 2011 

minskade antalet beviljade krediter. Enligt Finansinspektionens bolånerapport (Finansin-

spektionen, 2012f) uppgav alla tillfrågade banker att de hade anpassat sin kreditprocess 

efter gällande regelverk. Överlag skulle bankerna även ha blivit mer restriktiva med be-

viljning av lån över 85 procent av bostadens värde. Detta höll samtliga av våra intervju-

personer från respektive bank med om. Finansinspektionen menade i sin bolånerapport 

(Finansinspektionen, 2012f) att unga låntagare, 16-25 år, inte stängs ute från bolåne-

marknaden, men hälften av de tillfrågade bankerna uppgav att det blivit vanligare att för-

stagångsköpare får avslag. Den senare förklaringen höll Swedbank med om under vår in-

tervju. Det finns en grupp som vill köpa men som inte har 15 procent i kontantinsats och 

därmed försvinner från marknaden. Swedbank förklarade även att de vill gå i täten för att 

kunder ska ha 25 procent i kontantinsats för att undvika en framtida bolånebubbla. SEB 

påtalade också att kundens uppvisade sparande blir allt viktigare när kravet på mer eget 

kapital till kontantinsatsen höjs. 

 

6.4 Baselreglernas och andra regelverks inverkan på pri-

vatpersoner 

Nordea menar att privatpersoner påverkas av Baselreglerna utifrån att topplån blir dyra-

re, framförallt blancolån. Även kortkrediter kan bli väldigt dyra. Detta hör samman med 

argumentet att banker vill ha så hög rating som möjligt för att tillgodogöra sig billig finan-

siering. För att få bra rating krävs bra säkerheter bakom krediterna. När det inte finns 

någon säkerhet att ta måste banken prissätta produkten, i det här fallet sätta räntan, på en 

nivå som motsvarar kreditrisken. Även SEB nämnde att effekten av deras kreditgivning, 

bland annat på internet, kan bli att det tas ut en högre räntekostnad till följd av ökad risk. 

Risken för kreditförlust måste enligt gällande regler täckas upp på något sätt.  Finansin-

spektionen menar dock att de högre marginaler som eventuellt bildas av bankerna, på 

grund av Baselrekommendationernas hårdare krav, är berättigade. Banker måste ha täck-

ning för sina krediter och måste därför ta betalt för den risk som de utsätts för. En parallell 

kan här dras till de åtgärder som finns beskrivna i teorin för att minska informations-

asymmetri och i synnerhet moral hazard-problematiken. Att höja räntan kan hjälpa ban-
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ken att reglera det som Sinkey (2002) och Mishkin (2007) presenterar som oönskat bete-

ende.   

 

Vikten av att amortera är en annan aspekt som alla studerade banker numera tydligt dis-

kuterar med kredittagarna. Swedbank och SEB menar att amortering är kopplad till käns-

lighetsanalysen, det vill säga om kunden kommer att klara av att amortera på de lån som 

tas eller inte. Handelsbanken instämmer med att amortering ytterst är en fråga om eko-

nomisk sundhet. Den uppföljning som Finansinspektionen gjorde angående bolånetaket 

(Finansinspektionen, 2011e) bekräftar även att bankerna i allt högre grad informerar 

kunderna om vikten med amortering. Någon tydlig ökning i konsumenternas benägenhet 

att amortera kunde däremot inte urskiljas. Majoriteten av de tillfrågade bankerna i vår 

studie påpekar att diskussionen kring amortering är högaktuell och att de flesta lån nu ska 

ha någon form av amortering. Detta påverkar i allra högsta grad privatpersoner som i 

framtiden kommer att ansöka om krediter. 

 

Med hänseende till mindre riskbenägenhet, menar majoriteten av de tillfrågade bankerna 

att de blivit mer restriktiva i sin utlåning. Handelsbanken är ett undantag som menar att 

de redan under 1990-talet hade en riskavert approach. Av empirin kan vi urskilja att det 

förändrade utlåningsbeteendet som tidigare nämnts, från pantbelåning till kassaflödesbe-

låning, har påverkat privatpersoner. Det har nu blivit svårare för privatpersoner att låna 

pengar eftersom det nu gäller att kunna uppvisa en god ekonomi, inte bara kunna uppvisa 

en fastighet som säkerhet. Även Finansinspektionen förklarade att de sett en minskad vilja 

hos bankerna att ta riskfyllda krediter. Vi kan slutligen konstatera att bankerna försöker 

prissätta riskerna med att ingå ett kreditavtal med en kund på ett bättre sätt nu. 
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7 Slutsats 
Här sammanställs studiens slutsats genom att sammanfatta de analysresultat vi har kommit 

fram till. Utgångspunkten kommer här att vara att få studiens syfte uppfyllt. I slutet kommer 

även förslag till vidareforskning att presenteras. 

 

7.1 Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att undersöka om, och i så fall hur, kreditgivningsprocessen för 

privatpersoner har förändrats genom åren. Vi ville studera om Baselrekommendationerna 

och andra regelverk har fått en direkt påverkan på bankernas sätt att hantera dessa kredi-

ter. Det vi av vår studie kan se är att de flesta bankerna har ändrat sin kreditgivningspro-

cess sedan 1990-talskrisen. Av de tillfrågade bankerna är det endast Handelsbanken som 

stått fast vid sin kreditgivningsprocess. Deras affärsmodell har varit att ta beslut nära 

kunden samtidigt som krediterna de beviljar ska hålla hög kvalité. De andra bankerna för-

klarade att det under 1990-talet pågick en massutlåning där det rörde sig om pantbelå-

ning. Därför var säkerheten till lånet en av de viktigaste parametrarna. Nu har de ändrat 

sitt synsätt till kassaflödesbelåning, det vill säga att de väger in fler parametrar än säker-

heten till krediten. Den viktigaste parametern är numera återbetalningsförmågan som 

bland annat räknas ut genom en känslighetskalkyl. På så sätt uppnås ett säkrare och mer 

verklighetstroget mått som skall reducera risk för en framtida kreditförlust enligt gällande 

regelverk. Fokus ligger nu mer på risken för obestånd, snarare än på risken vid obestånd, 

precis enligt den teori som Sigbladh och Wilow (2008) har utarbetat. Bankerna använder 

nu inte säkerheten som enda riskreducerande källa och det flockbeteende som fanns un-

der 1990-talet finns inga spår av i dagens läge. Nu lägger bankerna mer tid på att gå ige-

nom kreditprocessen och vårda sina marknadsandelar istället. Det vi kommit fram till 

ovan svarar på frågorna hur kreditprocessen ser ut idag och hur den har förändrats över 

tid.  

 

Vi kan vidare konstatera att bankerna har påverkats av Baselrekommendationerna. I och 

med att bankerna nu ska ha täckning för den risk som krediten verkligen innebär motive-

ras användningen av interna modeller framför standardmodeller. Genom att använda in-

terna modeller anpassas den specifika risken för varje kredit istället för att räknas ut 

schablonmässigt. Detta arbetssätt är sprunget ur Basel II eftersom regelverket eftersträ-
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vade mer riskmedvetenhet. Handelsbanken, SEB och Nordea arbetar nu nästintill helt utef-

ter interna modeller när det gäller kreditgivningsprocessen.  

 

För att uppnå lägre riskkänslighet, och därmed uppfylla Baselrekommendationerna, kan vi 

även konstatera att banker kan justera räntesättningen för att väga upp kreditrisken. En-

ligt intervjun med Finansinspektionen har de hårdare krav som Baselrekommendationer-

na inneburit gjort att bankernas marginaler har ökat. Finansinspektionen förklarar det 

dock som berättigade ökningar eftersom bankerna måste ta betalt för den risk som de 

utsätts inför, för att säkra upp framtiden. Därmed har vi även fått en av förklaringarna till 

hur privatpersoner påverkas av Baselrekommendationerna.  

 

Vi kan även se att andra regelverk har påverkat bankernas kreditprocess och i synnerhet 

bolånetaket som infördes i oktober 2010. Bolånetaket har ställt högre krav på låntagaren i 

form av högre egen insats och en begränsning för bankerna att endast få använda 85 pro-

cent av marknadsvärdet för fastigheter som säkerhet till lån. De tillfrågade bankerna i 

denna studie är eniga om att de blivit mer restriktiva med beviljning av lån över 85 pro-

cent av fastighetens värde. Swedbank påpekade vid intervjun att det finns en grupp som 

vill köpa bostad, men som inte har 15 procent i kontantinsats och därmed försvinner från 

marknaden. Ändringen från pantbelåning till kassaflödesbelåning tillsammans med bolå-

netaket har därför gjort att det idag är svårare för privatpersoner att beviljas en kredit. 

Majoriteten av de tillfrågade bankerna menar att de blivit mer restriktiva i sin utlåning, 

med hänseende till att de blivit mindre riskbenägna. Undantaget är, som nämnts ovan, 

Handelsbanken som redan under 1990-talet hade en riskavert approach. Trots detta me-

nar Finansinspektionen att Baselrekommendationerna inte syftar till att bankerna ska ta 

mindre risk utan snarare att de ska ha täckning för den risk som de tar. Med den stora 

massutlåning som under 1990-talet skedde är det svårt att se att majoriteten av bankerna 

hade full täckning för den risk de då tog. Samtidigt var kapitaltäckningskraven inte alls lika 

hårda då som nu. Övergången från pantbelåning till kassaflödesbelåning har även gjort det 

svårare för privatpersoner att ta en kredit då fler faktorer nu tas hänsyn till. Ett annat sätt 

som privatpersoner har påverkats på är den diskussion som nu förs angående vikten av 

att amortera. Myndigheter, banker och privatpersoner ser dock detta krav som en sund-

het.   

 

Majoriteten av de intervjuade bankerna påtalar att det blivit mer ”ordning och reda” sedan 

1990-talskrisen. Enligt Baselregler och andra regelverk ska numera alla beslut dokumen-
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teras för att på ett tydligare sätt kunna följa på vilka grunder rådgivaren beviljade eller 

nekade en kredit. Bankerna förklarade även att de nu har mer ordning i sina respektive 

kreditstockar och följer upp sina krediter. Detta gynnar även bankerna eftersom ordning 

och reda skapar billigare finansiering för bankerna, tack vare bättre rating. Att följa Basel-

rekommendationerna kan alltså även ha andra positiva effekter för bankerna. 

 

En sammanfattande avslutning för hur kreditprocessen ser ut idag, till skillnad från hur 

den såg ut under 1990-talskrisen, är att fokus idag ligger på kundens återbetalningsför-

måga. Bankerna strävar efter en sundare utlåning, vilket tillsammans med nya regelverk 

påverkar kreditprocessen för privatpersoner. 

 

7.2 Förslag till vidareforskning 

Efter att ha genomfört denna studie, och även under studiens gång, har vi funderat över 

frågeställningar som inte riktigt rymts inom ramen för detta arbete. Vi ser stora möjlighe-

ter till att forska vidare inom detta område och vidga denna studies resultat. Genom att 

nedan presentera några förslag till vidareforskning är det vår förhoppning att kunna hjäl-

pa andra som står inför vägskälet att välja ämne att studera. 

 

Det skulle vara intressant att göra en vidareforskning på denna studie, för att se om våra 

resultat även kan appliceras på mindre banker och så kallade nischbanker. Det skulle även 

vara intressant att se hur de små bankerna anpassar sig efter Baselrekommendationerna 

och se om deras kapitaltäckningskrav är lika stora som för storbankerna.  

 

En annan intressant vinkel är att göra studien på en mer global nivå, det vill säga att jäm-

föra några länder. Hur har Baselreglerna implementerats i andra länder och vad har 

åstadkommits gällande Baselreglerna i dessa länder?  

 

Eftersom Basel III i dagsläget inte har implementerats till fullo än, vore det även intressant 

att studera vad detta regelverk slutligen får för effekter på bankernas kreditprocess. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor som skickades till bankerna innan inter-

vjun 

 

Inför intervjun 

Först vill vi passa på att tacka för att du tar dig tid att träffa oss för denna intervju. Vi värdesät-

ter ditt deltagande högt.  För att du ska känna dig bekväm och kunna sätta dig in i ämnet skick-

ar vi detta dokument. Vi kommer att använda dessa frågor som utgångspunkt vid intervjun.   

 

Syftet med vår studie är att undersöka om och hur kreditgivningsprocessen mot privatperso-

ner har förändrats genom åren. Utgångspunkt är de två senaste finanskriserna (1990-talskrisen 

samt dagens finanskris). Eftersom Baselrekommendationerna uppkom utifrån dessa finanskri-

ser vill vi även studera om Baselrekommendationerna och andra regelverk har fått en direkt 

påverkan på ert sätt att hantera krediter. 

 

Intervjun kommer att spelas in för att vi lättare ska kunna bearbeta det som diskuterats.  In-

spelningen kommer även att minska risken för feltolkning. Om ni önskar att intervjun ej spelas 

in finns möjlighet till detta, meddela oss gärna i god tid.   

 

Om ni önskar anonymitet i studien går det att ordna och vi kommer även låta er godkänna 

innehållet innan publicering. Publiceringen kommer att göras i Linköpings Universitets upp-

satskatalog, Electronic Press.  

 

Här nedan följer våra frågor;  

 

Allmänna frågor 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat inom banken? 

 

Kreditgivning 

3. Hur ser en vanlig kreditprocess ut?  

4. Använder ni er av styrdokument?  
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5. Är det skillnad mellan bolån och privatlån (är processen annorlunda etc.)? 

6. Vilka parametrar är viktiga vid bedömning av kreditrisk? 

7. Vad regleras i kreditavtalet med kunden? (villkor, säkerheter etc.)  

8. Hur påverkar soft factors kreditgivningen? (intuitiv känsla av personen, ”appearance”) 

 9. Vilka friheter har kreditgivarna? 

10. Får en kredit lämnas utan en kreditvärdering?  

 

Bankkrisen 

11. Har rutinerna kring kreditgivning förändrats efter krisen på 1990-talet? 

12. Om ja, i så fall hur?  

13. Har dessa rutiner förändrats ytterligare nu när vi upplevt dagens finanskris? Ge gärna fler 

exempel  

14. Uppfattar du det som att er bank har blivit mer restriktiv i sin utlåning i och med de senaste 

finanskriserna?  

 

Basel 

15. Vilka regler och rekommendationer påverkar er vid kreditgivning? 

16. Hur har just Baselreglementet påverkat ert sätt att arbeta på? Ge gärna flera exempel 

17. Har ni märkt något behov av att utveckla Basel II?  

18. Hur påverkas privatpersoner av Baselreglerna (t ex. vid kreditgivning)? 

19. Har ni redan idag förändrat något gällande de nya kapitaltäckningsreglerna i Basel III? 

 20. Kan ni idag säga vad Basel III kan få för påverkan på kreditprocessen?  

 

Risk 

21. Ser ni att ert risktagande har förändrats? (under vilken period, p.g.a. vad?)  

22. Vilken risk/risker anses som viktiga i hänseende till privatlån?  

23. Hur arbetar ni med att reducera risk när det gäller kreditgivning? 

24. Kan du uppskatta hur många som nekas kredit?  

25. Vad är största anledningen till en nekad kredit? 

 

Övrigt 

26. Finns det något som du vill tillägga till denna intervju?  
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Bilaga 2: Intervjufrågor som skickades till Finansinspektionen 

 

Först var tanken att ha mejlkontakt med Finansinspektionen, därav nedanstående uttryck med 

mejlrespondens. Detta kom senare att bli en telefonintervju istället, men med samma frågor 

som upplägg. 

 

 

Inför mejlrespondens 

 Först vill vi passa på att tacka för att du tar dig tid att besvara våra frågor. Vi värdesätter ditt 

deltagande högt.   

 

Syftet med vår studie är att undersöka om och hur kreditgivningsprocessen mot privatperso-

ner har förändrats genom åren. Utgångspunkt är de två senaste finanskriserna (1990-talskrisen 

samt dagens finanskris). Eftersom Baselrekommendationerna uppkom utifrån dessa finanskri-

ser vill vi även studera om Baselrekommendationerna och andra regelverk har fått en direkt 

påverkan på bankernas sätt att hantera krediter.    

 

Dina mejlsvar kommer att behandlas av oss och bearbetas om till en flytande text. För att 

minska risken för eventuell feltolkning kommer vi låta dig godkänna innehållet. Om ni önskar 

anonymitet i studien går det att ordna, publiceringen kommer att göras i Linköpings Universi-

tets uppsatskatalog, Electronic Press. 

  

Här nedan följer våra frågor;  

 

Allmänna frågor 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat på Finansinspektionen?  

 

Basel  

3. Vad ser ni som orsak till att Basel II implementerades? 

4. Vad är anledningarna till att en utveckling av Basel II ses som nödvändig idag?   
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5. Hur tycker ni att bankerna har klarat av de mål som Baselreglerna innebär?  

6. Ser ni att den enskilde människan påverkats av Baselreglerna? (ex. genom bankernas kredit-

hantering, högre marginaler osv)    

 

Bolånetak 

 

7. Vad har ni fått för reaktioner från bankerna angående det bolånetak som infördes 1 oktober 

2010?  

8. Vilka effekter har bolånetaket fått för bankerna?  

9. Påverkar bolånetaket den enskilde människan? Om ja, i så fall hur?  

 

Risker  

10. Vilken eller vilka risker ser ni som störst i bankernas verksamhet?  

11. Hur vill ni se att bankerna ska arbeta för att minska risk i sin verksamhet?  

12. Kan ni se att bankernas vilja att ta riskfyllda krediter har minskat i och med de regleringar 

som har införts?   
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