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Abstract   

 

Title: Peer To Peer lending in Sweden – a comparative study between bank lending and 

Peer To Peer lending in the Swedish consumer credit market 

Authors: Lars Edman and Kristofer Kaltea 

Supervisor: Göran Hägg 

 

Background: Peer to peer lending has in recent years emerged and become a popular 

way to borrow money, mostly in the US and the UK. Since the first company was 

established in 2005, several competitors have emerged, and P2P lending has grown on 

average by 84 % quarterly between the second quarter year 2007 and the second quarter 

year 2014 in the US. Lending Club, which is the largest player within P2P-lending, has 

since its start in 2008 carried loans of a total value of six billions USD.  

 

Aim: The purpose of the study is to identify and analyze P2P lending and its 

preconditions to operate on the Swedish consumer credit market.   

 

Completion: A qualitative approach was selected where the empirical data partly 

consist of primary data collected through interviews and partly of secondary data in the 

form of a literature study on P2P lending. The empirical data lays ground for a 

comparative institutional analysis in which the transaction costs of P2P lending is 

compared to traditional bank lending. 

 

Conclusion: The study shows that P2P lending in Sweden have higher transaction costs 

than traditional bank lending. The main reason for this is the uncertainty associated with 

P2P lending in the current situation. However, the study shows that P2P lending 

through technological innovation can maintain lower transaction costs in the assessment 

of a specific borrower's repayment capacity. For the concept to grow, society’s 

knowledge about P2P lending needs to increase and the legal framework needs to be 

more clearly defined. 

 

Keywords: Peer-to-peer lending, P2P lending, financial technology, social lending, 

transaction costs, institutional, Sweden 

 



Sammanfattning 

 

Titel: Peer To Peer-utlåning i Sverige – En komparativ studie mellan bankutlåning och 

Peer To Peer-utlåning på den svenska konsumentkreditmarknaden 

Författare: Kristofer Kaltea och Lars Edman 

Handledare: Göran Hägg 

 

Bakgrund: Peer to peer-utlåning har under de senaste åren vuxit fram och blivit ett 

populärt sätt att låna på, främst i USA och Storbritannien. Sedan den första aktören 

grundades år 2005 har flera aktörer vuxit fram och i USA har P2P-utlåningen vuxit med 

84 % per kvartal i snitt mellan andra kvartalet år 2007 och andra kvartalet år 2014. 

Lending Club, som är den största aktören inom P2P-utlåning, har sedan starten år 2008 

förmedlat lån till ett värde av totalt 6 miljarder USD. 

 

Syfte: Studiens syfte är att kartlägga och analysera P2P-utlåning och dess 

förutsättningar att bedriva verksamhet på den svenska konsumentkreditmarknaden.  

 

Genomförande: Ett kvalitativt tillvägagångssätt har valts där empirin dels består av 

primärdata som insamlats genom intervjuer och dels av sekundärdata i form av en 

litteraturstudie på P2P-utlåning. Empirin ligger till grund för en komparativ 

institutionell analys där transaktionskostnaderna för utlåning genom P2P jämförs med 

traditionell bankutlåning. 

 

Slutsats: Studien visar på att P2P-utlåning håller högre transaktionskostnader än 

traditionell bankutlåning. Den största anledningen till detta är den osäkerhet som är 

förknippad med P2P-utlåning i dagsläget. Dock visar studien på att P2P-utlåning, 

genom teknologisk innovation, kan hålla lägre transaktionskostnader i bedömningen av 

en specifik låntagares återbetalningsförmåga. För att konceptet ska växa krävs det att 

den allmänna kunskapen om P2P-utlåning ökar, samt att regelverket under vilket P2P-

aktörerna verkar blir tydligare definierat.  

 

Nyckelord: Peer To Peer-utlåning, P2P-utlåning, person till person utlåning, social 

utlåning, transaktionskostnader, institutionell, Sverige 

  



FÖRORD 
 

Efter en händelserik vårtermin vill författarna till studien tacka vederbörande som gjort 

studien möjlig. Stort tack till forskaren Marieke Bos och professorn Ingrid Arnesdotter 

som ställde upp på intervju samt gav värdefull återkoppling. Stort tack till de företag 

som ställt upp och låtit sig intervjuas samt opponenter som bidragit med konstruktiv 

återkoppling under uppsatsens gång. Avslutningsvis vill författarna rikta ett stort tack 

till deras handledare, Göran Hägg, som varit till stor hjälp för studiens färdigställande.   

 

Lars Edman & Kristofer Kaltea 

150523  



1. INLEDNING ............................................................................................................ 1 
1.1 BAKGRUND ........................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMATISERING ............................................................................................. 2 
1.2 SYFTE ................................................................................................................... 3 
1.3 FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................. 3 
1.4 AVGRÄNSNING ...................................................................................................... 4 
1.5 GENOMFÖRANDE .................................................................................................. 4 
1.6 STUDIENS BIDRAG ................................................................................................. 4 

2. INSTITUTIONER OCH TRANSAKTIONSKOSTNADER .............................. 5 
2.1 INSTITUTIONELL TEORI ......................................................................................... 5 

2.1.1 Formella och informella regler .................................................................... 5 
2.1.2 Institutionell förändringsprocess .................................................................. 5 

2.2 TRANSAKTIONSKOSTNADSTEORI .......................................................................... 7 
2.3 BANKER OCH KREDITGIVNING .............................................................................. 9 

2.3.1 Bankens funktion .......................................................................................... 9 
2.3.2 Räntesättning .............................................................................................. 11 
2.3.3 Påverkan av spelregler ............................................................................... 13 

3. METOD .................................................................................................................. 15 
3.1 VAL AV ÄMNESOMRÅDE ..................................................................................... 15 
3.2 FORSKNINGSANSATS ........................................................................................... 15 
3.3 DATAINSAMLING ................................................................................................ 16 

3.3.1 Primära källor ............................................................................................ 16 
3.3.2 Sekundärkällor ........................................................................................... 17 
3.3.3 Urval ........................................................................................................... 17 
3.3.4 Intervjugenomförande ................................................................................ 20 
3.3.5 Etiska ställningstaganden ........................................................................... 21 

3.4 ANALYS AV DATA ............................................................................................... 22 
3.5 STUDIENS GILTIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET .................................................... 22 

3.5.1 Reliabilitet .................................................................................................. 22 
3.5.2 Validitet ...................................................................................................... 23 

3.6 EFTERREFLEKTION .............................................................................................. 23 
3.7 KÄLLKRITIK ........................................................................................................ 24 
3.8 METODKRITIK ..................................................................................................... 24 

4. LITTERATURSTUDIE P2P-UTLÅNING ......................................................... 26 
4.1 VAD ÄR P2P-UTLÅNING? .................................................................................... 26 
4.2 FAKTORER SOM PÅVERKAR LÅNTAGAREN .......................................................... 27 
4.3 FAKTORER SOM PÅVERKAR LÅNGIVAREN ........................................................... 29 

5. INTERVJUINSAMLING ..................................................................................... 30 
5.1 INTRODUKTION P2P-INTERMEDIÄRERNA ............................................................ 30 
5.2 TRANSAKTIONSKOSTNADER ............................................................................... 32 

5.2.1 Hantering/reducering av asymmetrisk information ................................... 32 
5.2.2 Informationssökning ................................................................................... 34 
5.2.3 Tidsåtgång för låntagare och investerare .................................................. 35 
5.2.4 Risker .......................................................................................................... 35 
5.2.5 Kundernas Beteende ................................................................................... 37 
5.2.6 Kostnader för att bedriva verksamhet ........................................................ 38 

5.3 SPELREGLER OCH DESS PÅVERKAN ..................................................................... 39 
5.4 ÖVERSKULDSÄTTNING ........................................................................................ 40 
5.5 FRAMTIDSUTSIKTER ............................................................................................ 40 



6. ANALYS ................................................................................................................. 42 
6.1 TRANSAKTIONSKOSTNADER EX-ANTE................................................................ 42 
6.2 TRANSAKTIONSKOSTNADER EX-POST ................................................................. 49 
6.3 ÖVERSKULDSÄTTNING ........................................................................................ 50 
6.4 KOSTNADER FÖR ATT BEDRIVA VERKSAMHET .................................................... 51 

7. SLUTSATS ............................................................................................................. 54 
7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ..................................................................... 55 

REFERENSLISTA .................................................................................................... 56 

BILAGA 1 – DELTAGARLISTA SNS SEMINARIUM ....................................... 62 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE MARIEKE BOS ............................................... 63 

BILAGA 3 - INTERVJUGUIDE INGRID ARNESDOTTER .............................. 66 

BILAGA 4 - INTERVJUGUIDE P2P-AKTÖRER ................................................ 69 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Peer to peer(P2P)-utlåning har under senare år blivit ett populärt sätt för privatpersoner 

att låna på, främst i USA och Storbritannien (Demyanyk och Kolliner, 2014). Konceptet 

bygger på att låntagare och långivare möts på en onlineplattform utan att involvera 

traditionella finansiella intermediärer såsom banker eller andra finansiella institutioner. 

  

Den första aktören inom P2P-utlåning för privatpersoner var Zopa som etablerades år 

2005 i Storbritannien (Kupp och Anderson, 2007). P2P-utlåning har sedan dess vuxit 

kraftigt, framförallt i USA där tillväxten mellan andra kvartalet 2007 och andra 

kvartalet 2014 låg på 84 % per kvartal i snitt (Demyanyk och Kolliner, 2014). Den 

största aktören i nuläget sett till omsättning är Lending Club som sedan starten år 2008 

förmedlat totalt 6 miljarder USD i lån. Detta är dock bara en bråkdel av den totala 

konsumentkreditmarknaden i USA som är värderad till 3 biljoner USD (Financial 

Times, 2014). 

  

P2P-utlåning erbjuds av en intermediär som skapar och driver en marknadsplats för lån 

online, där låntagare kan ansöka om lån och investerare kan investera i dessa 

lån (Namvar, 2014). Processen påbörjas genom att en låntagare ansöker om ett lån hos 

intermediären, som genomför en bedömning av låntagarens risk och 

återbetalningsförmåga (Namvar, 2014). Bedömningen ligger till grund för den ränta 

som sätts på lånet, men hur räntan sätts varierar mellan intermediärer. Vissa 

intermediärer sätter räntan själva och andra låter investerare buda på lån, för att på så 

vis låta marknaden sätta priset (Galloway, 2009). Galloway kategoriserar även 

intermediärer efter investerarens möjlighet att välja vilka lån denne vill investera i. 

Vissa intermediärer tillåter investerare att själva utvärdera och investera i listade lån, 

och står själva för diversifiering och riskspridning (Galloway, 2009). Den andra 

kategorin tar in investerarens kapital och allokerar detta själva på listade lån (Galloway, 

2009). 
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Efter att lånebeloppet har betalats ut till låntagaren är det intermediärens uppgift att 

administrera inbetalningar av ränta och amortering från låntagaren till 

långivaren (Namvar, 2014). 

1.2 Problematisering 

Banker har sen början av 1800-talet haft en central position på den nordamerikanska 

lånemarknaden, framförallt bolånemarknaden, genom att agera finansiell intermediär 

och koordinera så att långivare och låntagare kan göra affärer med låg risk och kostnad 

(Mason, 2004). Det huvudsakliga syftet är att skapa tillit och möjliggöra billigare 

transaktioner genom att upprätta standardiserade kontrakt som straffar och förhindrar 

opportunistiskt beteende (Scholes, Bentson & Smith, 1976). Banker i sin tur förhåller 

sig till spelregler upprättade för att skapa ordning och minska osäkerheten i mänsklig 

interaktion. Dessa spelregler definieras av nobelprisvinnaren Douglas C. North (1990) 

som institutioner. Genom att skapa struktur i handlingar och händelser på en marknad 

minskar institutioner transaktionskostnaderna vid handel mellan parter. 

Transaktionskostnader innefattar de kostnader som uppstår före, under och efter en 

transaktion vid handel av varor och tjänster mellan parter (Groenewegen, Spithoven & 

Van den Berg, 2010). 

  

Den globala finansiella krisen år 2008 ledde till striktare krav på banker som blev mer 

återhållsamma i sin utlåning (Kwan, 2010; Whitehouse.gov, 2013). För privatpersoner 

blev det svårare att ta upp nya lån vilket ledde till ökad användning av kreditkort och 

upptagande av konsumentkrediter (Demyanyk & Kolliner, 2014). Det låga utbudet på 

förmånliga krediter skapade goda förutsättningar för P2P-utlåning att växa fram. Enligt 

Demyanyk och Kolliner (2014) kan P2P-utlåning ge låntagaren möjlighet att låna trots 

begränsad skuldhistorik, som är ett krav hos många banker. Dessutom möjliggör P2P-

utlåning för låntagare att konsolidera dyrare skulder och kan på så vis sänka 

räntekostnaderna. För investerare kan investeringar i P2P-lån innebära god avkastning i 

förhållande till risk, främst på lån med låg kreditrisk (Klafft, 2008; Golubnicijs, 2012). 

 

En studie genomförd av Cambridge, Nesta, PWC och ACCA (2014) på P2P-utlåning, 

fann att den viktigaste anledningen till att låntagare och långivare utnyttjar tjänsten är 

räntan. Vidare fann studien att drygt hälften av låntagarna blivit erbjudna lån av 
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traditionella banker. Dessutom visade det sig att tre av fyra som lånat eller investerat via 

en P2P-tjänst skulle göra det igen, hellre än att låna eller investera via en bank. 

  

Låga utlåningsräntor, hög avkastning och en kraftig tillväxt de senaste åren väcker ett 

intresse hos författarna att undersöka P2P-utlåning vidare. Kan det vara så att aktörer 

inom P2P-utlåning hanterar transaktionskostnader vid transaktioner mellan låntagare 

och långivare bättre än banker? Vad skulle detta i så fall få för konsekvenser på sättet vi 

lånar i framtiden? 

  

I april 2014 utfärdades lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter i 

Sverige, vilken innebär att verksamheter som förmedlar krediter till konsumenter måste 

inneha ett tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn (Regeringskansliet, 2015). 

De förändrade spelreglerna har skapat nya förutsättningar för P2P-aktörer på den 

svenska konsumentkreditmarknaden och skapar ett intresse för en institutionell analys. 

Det blir därför intressant att utifrån institutionell teori undersöka och analysera 

förutsättningarna för P2P-utlåning i Sverige. 

  

Ingen institutionell studie har, författarna veterligen, tidigare genomförts på P2P-

utlåning i Sverige och författarna ser därför en kunskapslucka som kan fyllas genom en 

djupgående institutionell studie med utgångspunkt i transaktionskostnadsteori och teori 

för institutionell förändring.  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga och analysera P2P-utlåning och dess förutsättningar att 

bedriva verksamhet på den svenska konsumentkreditmarknaden. 

1.3 Frågeställning 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur hanteras transaktionskostnaderna vid P2P-utlåning jämfört med traditionell 

bankutlåning?  

 Hur ser framtidsutsikterna ut för P2P-utlåning i Sverige? 

  



4 
 

1.4 Avgränsning  

Författarna har valt att göra vissa avgränsningar för att på den avsatta tiden kunna 

genomföra studien, samt att göra studien begriplig för läsaren. Studien kommer enbart 

fokusera på P2P-utlåning där privatpersoner står som låntagare. Det finns flera 

framgångsrika P2P-tjänster för utlåning till företag, dessa har författarna valt att bortse 

från i denna studie. Bankutlåning i denna studie avser utlåning från banker med 

kompletta kunderbjudanden, vilket utesluter nischbanker. 

1.5 Genomförande 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt har valts där empirin dels består av primärdata som 

insamlats genom intervjuer och dels av sekundärdata i form av en litteraturstudie på 

P2P-utlåning. Empirin ligger till grund för en komparativ institutionell analys där 

transaktionskostnaderna för utlåning genom P2P jämförs med traditionell bankutlåning.  

1.6 Studiens bidrag 

Studien är ett första steg i forskningen inom P2P-utlåning i Sverige och ämnar öka 

kunskapsbasen och förståelsen kring området för samtliga intressenter. Författarna ser 

att studien kan vara till hjälp för P2P-akötrer som bedriver och/eller avser bedriva 

verksamhet på den Svenska konsumentkreditmarknaden. Studien kan även vara till 

hjälp för ansvariga tillsynsmyndigheter i arbetet med att skapa ett väl anpassat 

regelverk.  
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2. Institutioner och transaktionskostnader 

2.1 Institutionell teori 

I boken Understanding the process of economic change, av Douglas C. North (1990) 

definieras institutioner som spelregler i ett samhälle. Institutioner är mänskligt uttänkta 

begränsningar, ämnade att skapa ordning och minska osäkerheten i samband med 

interaktion på en marknad. Anledningen till att regler existerar är för att underlätta 

bytesverksamhet människor emellan (North, 1990). Enligt Kasper och Streit (1998) är 

institutioners huvudsakliga syfte att skapa ordning och struktur i handlingar och 

händelser. Utan institutioner uppstår socialt kaos, där interaktion mellan aktörer blir 

kostsamt till följd av avsaknad av förtroende och samarbete (Kasper & Streit, 1998). 

Groenewegen, Spithoven och Van Der Berg (2010) definierar institutioner som regler 

konstruerade av människor för att strukturera beteende och social interaktion.  

 

Organisationer är enligt North (1990) spelare som förhåller sig till spelregler, vilket 

innebär att organisationer i teorin skiljer sig från institutioner. Banker, som ofta 

benämns som finansiella institutioner är således organisationer och inte institutioner 

utifrån denna definition (Kasper och Streit, 1998). 

2.1.1 Formella och informella regler 

North (1990) skiljer på formella och informella institutioner. Formella institutioner är 

skrivna lagar som snabbt kan ändras genom myndighetsbeslut. Informella institutioner 

är oskrivna regler såsom normer, värderingar och kulturell bakgrund. Dessa är mer 

trögrörliga och förändras över tiden genom kontinuerlig interaktion marknadsaktörer 

sinsemellan. Informella institutioner kan kompletteras av formella institutioner för att 

öka effektiviteten och möjliggöra mer komplexa utbyten mellan aktörer (North, 1990). 

2.1.2 Institutionell förändringsprocess  

Enligt North (1990) kan institutionell förändring ske genom en förändring i regler, 

informella begränsningar samt effektiviteten i upprätthållande av institutioner. Dessa 

kan sedan anpassas efter teknologiska faktorer och kulturella aspekter. När teknologi 

eller kultur förändras kan det leda till att varaktiga institutioner ändras eller att nya 

institutioner uppstår så att de återspeglar verkligheten (North, 1990).   
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Gronewegen m.fl. (2010) menar att den institutionella förändringsprocessen kan 

förklaras dels med hjälp av en statisk och dels en dynamisk förklaringsmodell. I den 

statiska förklaringsmodellen så antas exogena variabler i form av kultur, teknologi och 

stat, oberoende av varandra, påverka spelreglerna. I den dynamiska förklaringsmodellen 

är de exogena variablerna beroende av varandra vilket bidrar till förändring av 

existerande spelregler.  

 

Interaktionen mellan restriktioner och organisationer driver institutionell förändring. 

Organisationer vill överleva och kommer således vara beredda på att ändra de formella 

restriktionerna och även tillämpningen av reglerna (North, 2005).  Institutionell 

förändring sker gradvis och är spårbunden (path dependent). Spårbundenhet innebär att 

historiska handlingar och beslut skapar förutsättningar för dagens valmöjligheter vilket i 

sin tur formar framtida beslut. Historiska val kan således göra det kostsamt att ändra 

stigens riktning. Detta leder till att ineffektiva institutioner kan överleva och kvarstå 

(Groenewegen m.fl., 2010). North (2005) menar att organisationer, vars överlevnad 

beror på hur institutionerna ser ut, kommer vara villiga att avsätta resurser till att 

förhindra alterneringar som hotar deras överlevnad. 

 

Herbert Spencer myntade först 1864, fem år efter Charles Darwins Orgins of spices 

uttrycket survival of the fittest, i sin bok The Principles of Biology. Med detta 

resonemang menar Spencer (1864) att lagen om naturlig utveckling är tillämplig på all 

utveckling. Lewis och Steinmo (2012) argumenterar just för att det North (2005) skriver 

om gradvis institutionell förändring kan tolkas som en evolutionär process som kan 

förklaras genom att applicera ”generaliserbar darwinism”. Den generaliserbara 

darwinismen utgår inte från någon optimal jämnvikt utan bör istället ses som en naturlig 

urvalsprocess där individer/grupper kan erhålla komparativa fördelar genom ett 

agerande på ett visst sätt (Lewis och Steinmo, 2012).  

 

Vidare skapar människor institutioner utifrån selektering och replikering av variationer 

där idéer fyller samma funktion som mutationer gör i biologin - imperfekt replikering av 

institutionella strukturer på ett nytt sätt som genererar institutionell förändring. Nya 

variationer blir inte per automatik en institution utan det sker en selekteringsprocess där 

den starkaste överlever (Groenewegen m.fl., 2010). Detta betyder att en idé eller en 
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variation som överlever i en miljö inte nödvändigtvis kommer överleva i en annan 

(Lewis och Steinmo, 2012). 

2.2 Transaktionskostnadsteori 

Transaktionskostnader är kostnader som uppstår när handel av varor och tjänster sker 

mellan parter (Groenewegen m.fl., 2010). Enligt Kenneth Arrow (1969) definieras 

transaktionskostnader som kostnader för att driva det ekonomiska systemet och är 

ekonomins motsvarighet till friktion inom fysiken.  

 

Kostnaderna kan delas upp i två skeden, ex-ante, och ex-post. Med ex-ante-kostnader 

avses främst kostnader som uppstår före och under en transaktion och innefattar sök- 

och informationskostnader samt kostnader för skapande, förhandling och 

sammanställning av kontrakt (Groenewegen  m.fl., 2010). Sök- och 

informationskostnader uppstår exempelvis när en köpare ska ta reda på vad denne vill 

köpa, av vem denne vill köpa och hur köpet ska genomföras (Kasper & Streit, 1998). 

Ex-ante-kostnaderna har som syfte att minska kostnader som uppstår ex-post, eftersom 

en väl genomförd undersökning ex-ante kan skapa en bättre uppfattning om vilka 

kostnader som kan uppstå efter transaktionen (Groenewegen  m.fl., 2010).  Ex-post-

kostnader uppstår efter transaktionen och hänförs till kostnader för uppföljning av 

kontraktet samt eventuella kostnader för att säkerställa att motparten fullföljer de i 

kontraktet avtalade förpliktelserna. Köparen säkerställer den köpta produktens kvalitet 

och säljaren bevakar betalningen från köparen. Vid kontraktsbrott kan även 

rättskostnader uppstå (Groenewegen m.fl., 2010).  

 

Transaktionskostnader bygger på två huvudsakliga antaganden om mänskligt beteende, 

begränsad rationalitet och opportunism (Williamson, 1991). Begränsad rationalitet 

innebär att människans förmåga att lösa och formulera komplexa problem är begränsad, 

dels på grund av avsaknad av fullständig information och dels på grund av den 

mänskliga oförmågan att hantera all tillgänglig information (Groenewegen m.fl., 2010). 

Till följd av detta är komplexa kontrakt ”oundvikligen inkompletta” (Williamson, 

1991). Opportunism innebär att människan agerar utifrån egenintresse med falskhet och 

svek (Williamson, 1991). På grund av opportunism går det inte att förlita sig på 

muntliga avtal.  
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Asymmetrisk information innebär att den ena parten har tillgång till information som 

den andra parten saknar (Groenewegen m.fl., 2010). Informationsasymmetri i 

kombination med opportunistiskt ger upphov till två kända problem; moral hazard och 

adverse selection. Ett exempel på moral hazard är när en part i en transaktion, som har 

fått i uppgift att utföra ett arbete, agerar utifrån egenintresse, och inte utför sina 

uppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt (Groenewegen m.fl., 2010). Adverse 

selection innebär att en part i ett kontrakt undanhåller viss utvald information från de 

andra parterna för att själv gynnas på de andra parternas bekostnad (Williamson, 1981). 

 

Kasper och Streit (1998) betonar kontraktets betydelse vid uppkomsten av 

transaktionskostnader. Kontraktets utformning beror på transaktionens karaktär; en 

komplex transaktion kräver ett komplext kontrakt. Kontraktet kan innehålla sanktioner 

för att förhindra parterna från att uppträda opportunistiskt, dessa sanktioner kallas även 

för safeguards (Williamson 1985). Tillit spelar en central roll i kontraktets utformning. 

Finns det en hög grad av tillit mellan parterna krävs det färre safeguards, vilket innebär 

lägre kostnader för kontraktets upprättande. Tillit definieras som ”A litar på B när A 

förväntar sig att B inte utnyttjar A’s sårbarhet genom opportunistiskt beteende.” 

(Groenewegen m.fl., 2010). Ett känt exempel på problematik som kan uppstå vid brist 

på tillit är fångarnas dilemma, där två parter väljer att agera utifrån tron om att den 

andre parten kommer att agera opportunistiskt vilket resulterar i sämre utfall för båda 

parter (Milgrom & Roberts, 1992). När finansiella medel utbyts mellan parter finns det 

ofta en hög grad av osäkerhet, vilket resulterar i höga kontrakterings- och 

uppföljningskostnader. Finansiella intermediärer kan agera tredje part vid ett sådant 

utbyte, och kan förutom att underlätta informationssökningen även tillämpa 

standardiserade kontrakt för att minska transaktionskostnaderna. Dessutom går dessa 

intermediärer in med sitt eget rykte att förlora, vilket ökar tilliten mellan parterna 

(Kasper & Streit, 1999).  

 

Williamson (1975, 1979, 1983) menar att transaktionskostnader kan brytas ned i tre 

huvudsakliga dimensioner: frekvens, osäkerhet och tillgångsspecifikt (asset specificity). 

 

Frekvens 

Frekvens avser hur ofta transaktionen genomförs (Williamson, 1991). Transaktioner 

som genomförs mer frekvent mellan två parter kan ha lägre kostnader i och med 
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skapandet av rutiner och ömsesidigt förstående som minskar behovet av upprätthållande 

av kontraktet (Groenewegen m.fl., 2010).  

 

Osäkerhet 

Dimensionen innefattar all osäkerhet som är förknippad med en transaktion. Det rör 

både osäkerhet kopplad till de kontrakterande parterna och osäkerhet på marknaden, där 

en högre grad av osäkerhet leder till ökade transaktionskostnader (Groenewegen m.fl., 

2010).  

 

Transaktionsspecifika investeringar 

Detta är enligt Willamson (1985) den viktigaste dimensionen för att beskriva 

transaktionskostnader. Dimensionen rör huruvida investeringar har gjorts i en specifik 

transaktion. En sådan investering utförd av den ena, eller båda parterna i ett kontrakt, 

skapar ett beroende av den andra parten. Om endast en av de i kontraktet ingående 

parterna har gjort transaktionsspecifika investeringar, resulterar det i ett beroende, vilket 

kan utnyttjas av den andra parten (Groenewegen m.fl., 2010). Scenariot som då uppstår 

benämns hold-up, och är ett resultat av opportunistiskt beteende och inkompletta 

kontrakt (Milgrom & Roberts, 1992). Transaktionsspecifika investeringar kan även ge 

positiva effekter om båda parterna gynnas av relationen och transaktionen, då parterna 

kommer att anstränga sig för att upprätthålla kontraktet (Williamsson, 1985). 

2.3 Banker och kreditgivning 

2.3.1 Bankens funktion 

Flera marknader associeras med informationsskillnader mellan köpare och säljare. På 

finansiella marknader är informationsasymmetri ett särskilt uppmärksammat problem 

(Leland & Pyle, 1977). Låntagare har av uppenbara anledningar bättre information om 

sin egen kreditvärdighet, återbetalningsförmåga, moraliska uppriktighet etc. än 

långivaren. Långivare skulle tjäna på att veta mer om låntagarna, men moral hazard 

försvårar överföringen av direkt information (Leland & Pyle, 1977). Låntagare kan inte 

förväntas vara helt ärliga och tydliga när de uppger information kring deras egen 

karaktär eftersom att överdriva och försköna sin bild kan ge fördelar i form av lägre 

ränta och ökad tillgång till kredit (Leland & Pyle, 1977).   
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Där det finns stor informationsasymmetri och många dåliga låntagare i förhållande till 

bra låntagare kommer kapitalmarknaden att misslyckas i sin existens (Leland & Pyle, 

1977). Intermediärer är ett svar på marknadens oförmåga att lösa dessa 

informationsproblem (Bhatacharya & Thakor, 1993).  

 

Enligt Scholes, Bentson och Smith (1976) finns det flera typer av finansiella 

intermediärer, där den enklaste formen kallas för market maker, som erbjuder en 

handelsplats där köpare och säljare kan interagera genom att sänka sök- och 

informationskostnaderna. Börser är exempel på market makers. Utan dessa skulle det 

vara dyrt för köpare och säljare av värdepapper att göra affärer till följd av höga sök och 

informationskostnader. En mer komplex form av finansiella intermediärer är banker, 

som själva skapar finansiella produkter och tar en risk i de transaktioner de genomför. 

 

Vidare menar Scholes m.fl. (1976) att finansiella intermediärer möter kundernas behov 

av likviditet, som kan användas för köp av varor och tjänster, till lägsta möjliga 

transaktionskostnad. I priset inkluderas och kompenseras finansiella intermediärer för 

att genomföra allt pappersarbete, säkerhetsställa att låntagaren har en tillräcklig 

betalningsförmåga samt se till så att skulden betalas åter. Hos banker finns även ofta 

möjligheten att låna in valfritt belopp under en valfri tidsperiod där en ränta betalas ut 

till långivare som väljer att avstå från konsumtion. 

 

Finansiella intermediärer erhåller skalfördelar genom att standardisera rutiner för 

informationsansamling, samt formulär- och kontraktsutformning för att minska 

kostnaderna i låneprocessen (Scholes m.fl., 1976). Dessutom har finansiella 

intermediärer möjlighet att erhålla viss information från kunder, exempelvis information 

om inkomst, till ett lågt pris eftersom de ofta har ett gott rykte och antas använda denna 

information på ett diskret sätt (Scholes m.fl., 1976).  

 

Diamond (1984) visar att diversifiering inom finansiella intermediärer är en 

huvudsaklig faktor till att dessa har nettokostnadsfördelar jämfört med direkt utlåning 

och låntagning. Direkt utlåning i detta fall innebär att ett företag ger ut obligationer.  

Diversifieringen ökar möjligheten för intermediären att när som helst betala tillbaka 

skulder. Studien visar att sannolikheten för att en bank ska kunna betala tillbaka en 
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skuld går mot ett och chansen för att banken blir bankrutt går mot noll desto fler kunder 

banken har.  

 

Finansiella intermediärer har möjlighet att lägga mer resurser på utformning av kontrakt 

och kan därigenom skapa bättre sådana än vid direkt utlåning eftersom kontrakten kan 

återanvändas vid utlåning till flera kunder (Diamond, 1984). 

2.3.2 Räntesättning 

Marknadspriset på en finansiell produkt, exempelvis ett banklån, beror på den totala 

produktionskostnaden. På en effektiv marknad kan priset delas in i tre separata delar: en 

som beror på den riskfria räntan, en som beror på risken för den specifika transaktionen 

och en som är kompensation för administration, övervakning, och andra kostnader för 

att ta fram produkten (Scholes m.fl., 1976). Flera påverkande faktorer är regleringar 

(Admati, Demarzo, Hellwig & Pfleidererm, 2008) och koncentration och konkurrens 

(Pilloff & Rhoades, 2002). 

 

Vid utlåning finns det en risk hos långivaren att låntagaren inte agerar ärligt. 

Exempelvis kan en låntagare uppge att denne avser investera det lånade kapitalet i 

tillgångar med låg risk, men istället investerar i tillgångar med hög risk. Detta skulle 

innebära en förlust för långivaren eftersom den förhandlade räntan är för låg i 

förhållande till risken att låntagaren blir bankrutt. Som konsekvens av detta måste 

långivaren ta ut ett pris (ränta) som är tillräcklig för att kompensera denne för det mest 

riskabla val av tillgångar som låntagaren kan tänkas köpa. Den satta räntan innebär i sin 

tur att låntagaren måste ta en risk som motsvarar denna ränta, annars överkompenseras 

långivaren (Scholes m.fl., 1976). Stiglitz & Weiss (1981) understryker problematiken 

med att ta ut en för hög ränta. För en låntagare som lånar till ett projekt som väntas ge 

avkastning kan en högre ränta innebära lägre avkastning eftersom låntagaren måste anta 

mer riskfyllda projekt för att kunna vara lönsam i och med den högre räntan. 

 

För att bedöma risken hos individuella låntagare behöver finansiella intermediärer 

samla in information. Detta kan enligt Saunders och Cornett (2006) göras dels genom 

kvalitativa modeller och dels genom kvantitativa. Inom kvalitativa modeller finns det 

låntagarspecifika faktorer som fokuserar på individuella egenskaper och 

marknadsspecifika faktorer som fokuserar på alla låntagare.  I de kvalitativa modellerna 
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återfinns låntagarspecifika faktorer såsom kredithistorik, kreditvärdighet, tillgångar och 

intjäningsvolatilitet, marknadsspecifika faktorer tittar på konjunkturkänslighet och 

styrräntan. I kvantitativa modeller återfinns Credit Scoring Model, där observeras 

låntagarspecifika faktorer och utifrån räknas det antingen ut sannolikheten för konkurs 

eller så sorterar den in låntagarna i olika riskkategorier (Saunders & Cornett, 2006). 

 

Genom att sätta in safeguards i kontraktet kan konfliktkostnaden minska mellan 

parterna. Dessa safeguards, eller covenants, minskar låntagarens möjligheter att agera 

på ett ej önskvärt vis och kan på så vis sänka låneräntan. Ett annat sätt att sänka räntan 

på är att ställa någonting som säkerhet i låneavtalet. Detta är framförallt vanligt vid lån 

till bostad, där bostaden ställs som säkerhet och räntan kan hållas lägre (Scholes m.fl., 

1976). Detta resonemang stöds av bland annat Hart och Moore (1998) som visar att 

långivare har en bättre förhandlingsposition om de kan tvinga fram en återbetalning 

eller kan ta kontroll över ställd säkerhet om låntagaren inte kan betala tillbaka på utsatt 

tid. 

 

Det finns en trade-off mellan de olika sätten för långivaren att skydda sig på. 

Exempelvis kan långivaren kräva en högre handpenning, begära säkerhet för lånet och 

införa safeguards i låneavtalet. Kombinationen av dessa olika instrument borde vara 

sådan så att den marginella kostnadsminskningen är lika stor för alla använda 

instrument (Scholes m.fl., 1976). 

 

Stiglitz & Weiss (1981) förklarar varför banker ransonerar krediter och inte ger ut lån 

till alla som ansöker om att få lån. På en perfekt marknad borde utbudet på kredit kunna 

möta efterfrågan genom en prisökning förutsatt att efterfrågan är högre än utbudet. 

Anledningen till att banker inte kan höja räntan på sina krediter för att täcka upp för en 

ökning i risk är att en sådan höjning i sig skulle bidra till ökad risk. Detta förklaras med 

att banken skulle locka till sig sämre låntagare, eftersom låntagare som är villiga att ta 

ett lån till högre ränta är sämre än de som kräver en lägre ränta. Av denna anledning är 

det också svårt för banker att försöka locka över kunder från konkurrenter genom låga 

räntor eftersom banken som har kunden kommer att matcha den låga räntan om det är 

en bra kund, och annars inte. Detta innebär att denna taktik skulle locka över de kunder 

som inte är lönsamma. 
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Sharpe (1990) visar hur banker kan locka in kunder genom att erbjuda en 

konkurrenskraftig ränta, som innebär lägre lönsamhet i det tidiga skedet av relationen 

för att sedan öka lönsamheten på sikt. Genom långsiktiga förhållanden kan banker 

samla in information om sina kunder som inte är tillgänglig för konkurrenterna, och på 

så vis göra en bättre bedömning av den risk och återbetalningsförmåga som är 

förknippad med en viss kund. Informationen innebär en monopolställning och 

möjliggör för bankerna att ta ut en högre ränta i förhållande till hur kunderna presterar. 

Kunderna kan inte förvänta sig bättre räntevillkor hos andra banker, just för att dessa 

inte kan göra en tillräckligt bra bedömning av kundernas prestationsförmåga. Det är i 

bankers intresse att vara så lönsamma som möjligt i sin långivning och strävar efter att 

låna ut till låntagarens högst acceptabla ränta.  

 

Murfin (2012) kommer fram till att långivare stramar åt sin kreditgivning till följd av 

flera låntagare inte betalar tillbaka sina lån. Låntagare som har följt sina åtaganden 

drabbas alltså av andras oförmåga eller ovilja att betala. En bank där betalningar av flera 

kunder uteblivit kommer med stor sannolikhet i framtiden ha en stramare kreditgivning 

än sina konkurrenter. 

2.3.3 Påverkan av spelregler 

Svenska banker står under finansinspektionens tillsyn och regelverk men står även 

under internationella regelverk. Bland annat så följer de svenska bankerna 

Baselkommitténs (The Basel Committee on Banking Supervision) rekommendationer 

som är en internationell aktör med 25 medlemsländer vars uppgift är att reglera och 

harmonisera bankmarknaden. Basel III, den senaste revideringen, tillkom som en följd 

av den globala finanskrisen 2008 och ställer högre krav på bankerna genom att höja 

kapitalkraven, skärpa reglerna för vad som får räknas in i kapitalet och skärper 

beräkningen av riskvägda tillgångar (Riksbanken, 2010). Kraven begränsar 

intermediärernas möjligheter att agera på vissa sätt vilket kan förhindra aktörerna från 

att vara effektiva, och kostnaden för denna effektivitetsminskning måste bäras av 

kunderna (Scholes m.fl., 1976). 

 

Den svenska insättningsgarantin är på motsvarande 100 000 euro och innebär att staten 

garanterar de pengar som en konsument har satt in på en bank, värdepappersbolag eller 

kreditmarknadsbolag. Banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag med 



14 
 

tillstånd från Finansinspektionen att ta emot kunders pengar på konto omfattas 

automatiskt av insättningsgarantin. Den Svenska insättningsgarantin finansieras genom 

avgifter från de aktörer som är anslutna (Riksgälden, 2015).  

 

Enligt Bhatacharya och Thakor (1993) minskar statliga insättningsgarantier risken för 

bank runs
1
 genom att skapa finansiell stabilitet. Dessutom minskar insättningsgarantier 

problematiken med asymmetrisk information då tilliten till bankerna ökar.  Dock menar 

Bhatacharya och Thakor (1993) att garantierna skapar ett behov för myndigheter att 

övervaka och ställa krav på aktörer som omfattas av dessa.  

                                                        
1 Att alla vill ta ut sina pengar samtidigt till följd av oro för att banken ska gå i konkurs 
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3. Metod 

3.1 Val av ämnesområde 

Intresset till studien väcktes hos författarna i samband med att P2P-aktören Lending 

Club noterades på den amerikanska börsen, New York Stock Exchange, oktober 2014 

(Nasdaq, 2014). Vidare kunde inte författarna finna någon tidigare forskning inom P2P-

utlåning på den svenska marknaden. Utifrån detta formulerades med hjälp av 

handledaren ett upplägg för studien så att kunskapsluckor kunde täppas till. 

3.2 Forskningsansats  

En kvalitativ ansats har valts då studien har som syfte att kartlägga och analysera P2P-

utlåning och dess förutsättningar att bedriva verksamhet på den svenska 

konsumentkreditmarknaden. När det finns luckor i vår kunskap kommer 

undersökningen att vara utforskande där så mycket information som möjligt kommer att 

inhämtas inom ett bestämt problemområde (Patel & Davidsson, 2011). För att 

begripliggöra P2P-utlåningens transaktionskostnader har en komparativ studie 

genomförts gentemot traditionell bankutlåning. Då alla transaktionskostnader som 

undersökts inte är mätbara, utan satta i förhållande till traditionell utlåning, hade det 

varit svårt att få fram kvantifierbara data vilket är grunden i en kvantitativ metod (Patel 

& Davidsson, 2011).   

 

För att öka studiens trovärdighet har studien använt sig av triangulering vilket innebär 

att resultaten genererade från en viss metod kontrolleras genom att jämföra med resultat 

framtagna från en annan metod (Bryman och Bell, 2011). Detta har genomförts genom 

intervjuer, en litteraturstudie samt deltagande vid ett exklusivt seminarium. Vid 

intervjuerna har fokus centrerats kring respondenternas uppfattning och kunskap kring 

vilka transaktionskostnader som uppkommer och hur de hanteras vid P2P-utlåning i 

förhållande till bankutlåning. Då terminologin för P2P-utlåning är aningen missvisande 

(ofta slarvigt översatt till person-till-person lån på svenska) samt att ingen forskning 

ännu har publicerats i Sverige är det av betydelse att studien kan presentera trovärdiga 

resultat.  
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3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primära källor 

Intervjuer  

Alla intervjuer som genomförts har haft en semi-strukturerad karaktär då en 

intervjuguide använts där öppna frågor ställts till respondenterna. Semi-strukturerade 

intervjuer lämpar sig väl vid en kvalitativ ansats då det möjliggör för intervjuaren att få 

en förklaring av respondentens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Semi-

strukturerade intervjuer har en hög grad av flexibilitet, där intervjuaren har möjlighet att 

under en pågående intervju ställa följdfrågor och nya frågor som inte ingår i den initiala 

intervjumallen. Flexibiliteten ger intervjuaren möjlighet att ändra fokus i en pågående 

intervju för att kunna fånga upp det som intervjupersonen anser viktigt inom det 

studerade området (Bryman & Bell, 2011). Eftersom författarna inte på förhand känner 

till alla kostnader som uppstår i samband med en transaktion vid P2P-utlåning är detta 

en avgörande faktor vid valet av metod. 

Behovet av flexibilitet utesluter strukturerade intervjuer, där de förutbestämda frågorna 

skall följas utan undantag. Det finns dock en viss grad av struktur i semistrukturerade 

intervjuer som gör det enklare att analysera och sammanställa det insamlade materialet 

än vid en ostrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2011).  

 

Observationer  

För att få en ytterligare bild av hur konsumentkreditmarknaden idag ser ut har 

författarna till studien deltagit i ett seminarium om huruvida konsumenterna behöver 

skyddas på konsumentkreditmarknaden. Utifrån Bryman (2003) kan det klassificeras 

som enkla observationer vilket innebär att observationen sker passivt. Bland deltagarna 

fanns rikskronofogden, forskare, representanter från konsumentkreditutlåningsföretag 

och Finansinspektionen
2

. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) som 

arrangerade seminariet har i efterhand lagt ut en ljudfil på Soundcloud
3
 via sin hemsida 

där hela seminariet går att lyssna på. Vid enkla observationer skall allmän försiktighet 

vidtas då det uppstår etiska problem när personerna inte givit samtycke till att deltaga 

(Patel & Davidsson, 2011). Detta är något författarna till studien beaktat och vill betona 

                                                        
2 Hela deltagarlistan återfinns i bilaga 1.  
3 Soundcloud är en onlineplattform för distribution av ljud via datormoln  
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att observationerna endast är med i studien för att komplettera och ge en så heltäckande 

bild så möjligt av konsumentkreditmarknaden och P2P-utlåning.  

3.3.2 Sekundärkällor 

Bryman och Bell (2011) definierar sekundärkällor som all data där författarna själva 

inte bidragit till att samlat in materialet.   

Litteraturstudie  

För att enklare kunna begripliggöra vad P2P-utlåning är för läsaren kommer 

empiridelen inledas med en litteraturstudie där en övergripande bild ges av forskningen 

på området. Litteraturstudien kommer även bidra med att ge analysen större omfång.  

Allt material som samlats in i litteraturstudien är vetenskapliga artiklar som har hämtats 

elektroniskt ifrån Google Scholar och Linköpings universitets databaser. Även material 

ifrån aktörernas hemsidor har inhämtats. Två fördelar med att källorna hämtats 

elektroniskt är att det är lättillgängligt och kostnadsfritt. Det är dock viktigt att 

informationen som inhämtas, granskas och tolkas på ett kritiskt sätt (Trost, 2014).  

 

Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen i studien grundar sig i institutionell teori, 

transaktionskostnadsteori och finansiell intermediärteori. Alla vetenskapliga artiklar 

som använts är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och har hämtats via Linköpings 

universitets databaser och Google Scholar. En rapport har hämtats ifrån Riksbanken för 

att tydliggöra vilken roll Baselregelverket medför. Även information ifrån Riksgäldens 

hemsida har hämtats för att beskriva vad insättningsgarantin innebär.  

3.3.3 Urval  

Urvalet i studien har skett genom ett målinriktat urval som grundar sig i att identifiera 

olika personer som är relevanta för forskningsfrågorna. För att erhålla svar på studiens 

forskningsfrågor har därmed olika intressentgrupper identifierats. Genom att identifiera 

och välja ut respondenter inom dessa intressentgrupper kan en omfångsrik bild av det 

studerade området skapas trots ett begränsat antal intervjuer (Bryman, 2011).   

 

Det hade i högsta grad varit intressant att få låntagares och långivares perspektiv på hur 

tjänsten upplevs. Dock sker användningen av tjänsten anonymt och ett stort antal 
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intervjuer krävs för att erhålla ett rättmätigt resultat. Detta har medfört att författarna 

inte har haft möjlighet att intervjua dessa intressenter.  

 

P2P-utlåning är som tidigare nämnts fortfarande nytt och forskningen inom ämnet är 

begränsad. Detta har försvårat insamlingen av empiri då det finns en begränsad mängd 

människor som är insatta och införstådda med vad P2P-utlåning är och hur det fungerar. 

Detta har medfört att författarna inte har lyckats erhålla svar från samtliga av de från 

början identifierade intressentgrupperna
4
. Istället har fokus legat på att skapa en så 

heltäckande bild som möjligt utifrån de källor författarna har haft tillgång till.  

 

Nedan beskrivs alla respondenterna samt hur urvalet har genomförts inom respektive 

intressentgrupp. Det kommer även att presenteras en kort sammanfattning av detaljer 

kring intervjuerna om respondenterna samt hur och när intervjun genomfördes. För att 

kunna genomföra studien under en rimlig tid och fördjupa oss har ett begränsat urval av 

intervjupersoner gjorts. Totalt har fyra intervjuer och ett deltagande på seminarium 

genomförts. 

 

De olika intressentgrupperna:  

 P2P-intermediärer (Lendify och SaveLend) 

 Forskare (Affärsrätt och nationalekonomi)  

 

P2P-intermediärer  

Namn Företag Roll Datum  Plats 

Nicholas Sundén-Cullberg Lendify CFO  2014-03-30 Stockholm 

Ludwig Pettersson  SaveLend VD 2014-04-10 Telefon 

Tabell 1. Sammanställning över respondenter inom intressentgruppen P2P-intermediärer. Illustration: egen. 

 

Utgångspunkten i urvalet har varit ett fokus på P2P-intermediärer som via sina 

hemsidor möjliggör P2P-utlåning då de sköter all administration mellan låntagaren och 

långivaren. Lendify och SaveLend har gett en detaljerad beskrivning av hur P2P-

utlåning fungerar i respektive företag, hur de förhåller sig till svensk lagstiftning, vilka 

                                                        
4
 Se avsnitt 3.6 Efterreflektion för en utförlig diskussion.  
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transaktionskostnader de har samt gett sin syn på P2P-utlånings framtidsutsikter i 

Sverige.   

Inom intressentgruppen P2P-aktörer har två intervjuer genomförts. Lendify 

tillhandahåller konsumentkrediter i intervallet 5 000 – 365 000 med löptider upp till tolv 

år. SaveLend tillhandahåller konsumentkrediter i intervallet 1 000 till 5 000 med löptid 

30 dagar med möjlighet till förlängning. Sundén-Cullberg är finansdirektör på Lendify 

och Pettersson är verkställande direktör på SaveLend. Intervjun med Sundén-Cullberg 

genomfördes på Lendifys kontor i Stockholm medan intervjun med Pettersson 

genomfördes över telefon. 

Forskare 

Tabell 2 Sammanställning över respondenter inom intressentgruppen forskare. Illustration: egen.  

 

Genom att intervjua forskare kompletteras bilden av P2P-utlåning och en mer 

rättvisande bild ges. Inom intressentgruppen forskare har två intervjuer genomförts. 

Ingrid Arnesdotter är professor i affärsrätt vid Linköpings universitet. Marieke Bos är 

nationalekonom som forskar vid Stockholms universitet och Swedish House of Finance.  

Båda har forskat inom konsumentkrediter utifrån sina expertisområden. 

 

Dessa forskare har gett svar på hur de institutionella förutsättningarna för P2P-utlåning i 

Sverige ser ut. Ingrid Arnesdotter har bidragit med kunskap om regler och krav som 

aktörerna måste förhålla sig till samt eventuella problem/risker som kan uppstå. 

Marieke Bos har kunnat ge en bild av vilka effekter P2P-utlåning kan ge på den svenska 

konsumentkreditmarknaden.  I början av båda intervjuerna presenterades en beskrivning 

av vad P2P-utlåning är och hur det fungerar. Detta för att säkerhetsställa att 

respondenterna är insatta i problematiken.  

Namn Företag Roll Datum   Plats  

Ingrid 

Arnesdotter 

Linköpings 

universitet 

Professor 

Affärsrätt  

2014-

03-30 

  Linköping  

Marieke Bos Stockholms 

universitet/ 

Swedish House 

of Finance 

Fil. Dr. 

Nationalekonomi 

2014-

04-10 

  Stockholm  
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Seminarium SNS: Behöver låntagare skyddas?  

Namn Företag Roll 

Richard Gabler Svenska konsumentkreditföretagen Styrelseledamot 

Eva Liedström-Adler Kronofogden Rikskronofogde 

Per-Henrik Persson Intrum Justitia Sverige VD 

Tabell 3. Utdrag ur deltagarlistan för seminarium SNS: Behöver låntagare skyddas. Illustration: egen. 

 

För att få en heltäckande bild av konsumentkreditmarknaden där P2P-utlåning ingår har 

även ett deltagande på seminarium om konsumenters skuldsättning skett. Detta ger 

studien ett bättre urval och intressenter som annars inte skulle medverka får möjlighet 

att göra det. 

 

Totalt var det 44 personer som deltog på seminariet i Stockholm, Behöver låntagare 

skyddas? som ägde rum den 22 april 2015. I tabellen ovanför är alla angivna som 

återfinns i empiridelen och analysen. Richard Gabler är VD för Mobillån samt 

styrelseledamot i Svenska Konsumentkreditföretagen, en branschorganisation för 

snabbkrediter.  För att se alla deltagare som närvarade vid seminariet återfinns 

deltagarlista i bilaga 2. Deltagande på seminariet skedde efter tips och inbjudan av 

Marieke Bos.  

3.3.4 Intervjugenomförande   

Totalt har fyra intervjuer genomförts där tre möten skett på respondenternas respektive 

kontor. Vid semi-strukturerade möten är det sociala samspelet avgörande för 

intervjuinnehållets kvalitet, något som personliga möten förbättrar möjligheterna till 

(Kvale & Brinkman, 2014).  Med SaveLend genomfördes intervjun över telefon. 

Fördelen med en telefonintervju är att möjlighet ges att intervjua personer som annars 

inte skulle varit möjligt att intervjua, nackdelen är att icke-språkliga uttryck inte är 

observerbara vilket kan resultera i en sämre intervju (Kvale & Brinkman, 2014).   

 

Vid en semistrukturerad intervju är det viktigt att intervjuaren är väl insatt i ämnet för 

att kunna följa respondenten i utvecklade resonemang. En intervjuguide och 

tematisering gjordes där avsikten med intervjun förklarades och forskningsfrågor samt 
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teoretisk ståndpunkt klargjordes för att ge en tydlig riktning (Kvale & Brinkman, 2014). 

Innan frågor till intervjuguiden skrevs, undersöktes den information som fanns att tillgå 

i media och rapporter publicerade av aktörer. Sedan diskuterades informationen utifrån 

teorier för att skapa en lämplig intervjuguide och för att vara väl förberedda inför 

intervjuerna.  

 

Alla intervjuer har följt på förhand framtagna intervjuguider
5
. Detta för att erhålla 

respondenternas syn på P2P-utlåning (Bryman & Bell, 2011). Inför intervjun med 

Ingrid Arnesdotter, distribuerades ingen intervjuguide på förhand, dock gavs 

inledningsvis en beskrivning vad P2P-utlåning är. Samtliga respondenterna fick en klar 

bild av studiens syfte presenterat för sig samt information om vilken typ av frågor som 

väntades ställas. 

I samtliga intervjuguider presenterandes inledningsvis syftet med intervjun för att sedan 

kort presentera transaktionskostnader. Själva intervjuguiden är utformad med breda 

frågor, ställda så att den intervjuade lämnas utrymme att ge sin syn vilket också skapar 

förutsättningar för följdfrågor. För urvalsgruppen P2P-aktörer användes samma 

intervjuguide. För forskare utformades en intervjuguide för varje tillfälle så att deras 

respektive expertisområde tillgodoses.   

3.3.5 Etiska ställningstaganden  

Vid kvalitativa intervjuer ligger vikt inte bara i vad respondenterna säger utan även i hur 

de väljer att uttrycka det (Bryman och Bell, 2003). Detta gör att inspelning av intervjun 

är att föredra så att den i efterhand kan transkriberas och analyseras. Alla intervjuade 

har på förhand tillfrågats om inspelning får genomföras av intervjun.  

Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats samt preciserats och skrivits om i 

empirin skickades materialet till respektive respondent för godkännande.  Detta för att 

ge respondenten möjlighet att återkoppla om något misstolkats eller om den i någon 

mening vill ändra sig. Där har även utrymme lämnats för respondenterna att utveckla 

sina resonemang. På så sätt minskas respondentens oro över vad som spelas in vilket 

stärker studiens trovärdighet.  Alla intervjuade har erbjudits anonymitet i samband med 

att materialet skickats för godkännande.  

 

                                                        
5
 Intervjuguiderna återfinns i bilagorna 2-4. 
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3.4 Analys av data  

Analysens design har utformats med utgångspunkt i att på ett så bra sätt som möjligt 

kunna uppfylla studiens syfte samt besvara frågeställningarna. Den centrala delen av 

analysen består av att analysera hur transaktionskostnaderna hanteras vid P2P-utlåning 

jämfört med traditionell bankutlåning. Transaktionskostnaderna har i enighet med 

transaktionskostnadsteorin delats upp i kostnader som uppstår ex-ante och ex-post. 

Utifrån den insamlade empirin och teorin om bankernas utlåning har problem som 

uppstår vid utlåning och tillhörande transaktionskostnader identifierats. I varje steg av 

analysen har problemet presenterats följt av bankernas (utifrån teorin) och P2P-

aktörernas (utifrån empirin) lösningar på problemet samt en analys av vilken typ av 

utlåning som håller lägst transaktionskostnader. 

3.5 Studiens giltighet och tillförlitlighet 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan delas in i två delar, extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet mäter 

till vilken grad en studie är replikerbar, det vill säga återskapa vid ett annat tillfälle. 

Intern reliabilitet är till vilken grad medlemmar inom en forskningsgrupp är överens om 

vad de ser och hör (Bryman & Bell, 2011). 

 

Frågorna i intervjuguiderna är utformade på ett sådant sätt att möjlighet till misstolkning 

är liten. I den mening respondenten inte till fullo förstått frågan har den satts i ett 

sammanhang och/eller omformulerats för att begripliggöras. Inom varje intressentgrupp 

har liknande intervjuguider använts, där frågorna har varit öppna och utan värderingar, 

vilket får anses höja reliabiliteten i studien. Vid intervjuerna med forskare utgick 

frågorna ifrån transaktionskostnader där en definition inledningsvis presenterades. Vid 

intervjuerna med representanter från P2P-aktörer har fokus däremot legat på hur de 

bedriver sina verksamheter snarare än på transaktionskostnader. Detta för att undvika 

missförstånd, då dessa respondenter inte kan antas vara experter på 

transaktionskostnader.  

 

Alla intervjuer har spelats in efter godkännande vilket stärker tillförlitligheten då 

empiridelen bygger på transkriberat material. Vidare stärks reliabiliteten av att samtliga 

respondenters riktiga namn används. Skulle studien genomföras igen kan samma 
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personer intervjuas med samma frågor vilket med en hög sannolikhet skulle generera 

samma eller liknande resultat. Dock finns det alltid en risk vid kvalitativa intervjuer att 

respondenterna svarar olika nästa gång.  

 

P2P-utlåning är nytt i Sverige, det finns få aktörer och aktörerna är relativt nystartade 

företag. Samtidigt har nya regleringar på marknaden nyligen trätt i kraft (Lag om viss 

verksamhet med konsumentkrediter, 2014:275). Detta ökar risken för att resultaten blir 

annorlunda om studien genomförs på nytt eftersom både aktörerna och förutsättningarna 

kan komma att ha ändrats.  

 

3.5.2 Validitet 

Enligt Mason (1996) är validitet ett mått på huruvida det som observeras, identifieras 

eller mäts stämmer överens med vad som har sagts ska observeras, identifieras eller 

mätas. Även validitet kan delas upp i extern och intern validitet, där intern validitet är 

kopplat till om forskarens observationer matchar de teoretiska idéer denne utvecklar. 

Extern validitet refererar till vilken grad resultat kan generaliseras över olika sociala 

kontexter (Bryman & Bell, 2011). 

 

För att säkerhetsställa att intervjuerna ska fånga upp och besvara frågeställningarna 

användes intervjuguider vilket stärker studiens interna validitet. Detta gör att alla 

genomförda intervjuer följer ett liknande mönster vilket bidrar till en överskådlig 

sammanställning och ökad tillförlitlighet för studien. Efter att intervjudelen i empirin 

sammanställs skickades den ut till respektive respondent för godkännande. I och med 

detta ställdes även frågan om anonymitet önskades, vilket stärker studien ytterligare då 

detta motverkar eventuella feltolkningar som annars kan förekomma (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den empirisammanställning som samlats in utifrån observationer 

har inte skickas för godkännande vilket sänker validiteten för studien.  Däremot 

representerade personerna olika intresseorganisationer i fråga vid seminariet och var väl 

medvetna om att allt som sades spelades in.   

3.6 Efterreflektion 

Studien har inte kunnat täcka in alla transaktionskostnader som banker har.  Däremot 

har studien tittat på de huvudsakliga transaktionskostnaderna som uppstår för banker vid 
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utgivning av konsumentkrediter. Banker ägnar sig åt en rad med aktiviteter, där det inte 

går givet tidsramen för studien att fastställa alla aktiviteter.  

 

Författarna anser att det hade varit att föredra att få tillsynsmyndigheterna 

Konsumentverket och Finansinspektionens syn på P2P-utlåning. Dessvärre avböjde 

båda myndigheter att ställa upp på en intervju med hänvisning till att P2P-utlåning är 

nytt i Sverige och att de ännu inte vet hur vägledning i frågan ska ges. Enligt personen 

som togs kontakt med på Finansinspektionen pågår för närvarande en utredning i hur 

P2P-utlåning skall fastställas och beaktas.  Det hade även varit att föredra att få de 

svenska storbankernas syn på P2P-utlåning. Försök till kontakt togs flera gånger med 

samtliga storbanker, både via telefon, epost samt genom personliga kontakter. Trots 

detta kunde inga intervjuer genomföras. Författarna tolkar detta som att det fanns allt 

för låg kunskap inom P2P-utlåning hos bankerna.  

3.7 Källkritik 

I två av intervjuerna distribuerades ingen intervjuguide på förhand vilket minskade 

respondenternas möjlighet till att förbereda sig inför intervjun. Då viss empiriinsamling 

skett i form av observation är det av betydelse att det som publiceras inte är taget ur sin 

kontext och kan komma till skada för någon. 

 

För att säkerhetsställa kvaliteten på studien har ett kritiskt förhållningssätt tagits 

gentemot allt material som inhämtats. Ytterligare en aspekt är att vissa vetenskapliga 

artiklar i litteraturstudien inte genomgått peer review. Dock är syftet med 

litteraturstudien att kartlägga forskningen inom området idag så att läsaren kan ges en 

djupare förståelse av vad P2P-utlåning är. Teorin kring bankernas kreditgivning är 

nästan uteslutande baserad på amerikansk forskning vilket gör att den inte får anses helt 

applicerbar i en svensk kontext. 

3.8 Metodkritik  

I studien har endast fyra intervjuer genomförts vilket kan anses ge en allt för svag 

empiribas (Bryman, 2004). Då ämnet är nytt har författarna haft svårt att finna personer 

med tillräcklig kunskap för att genomföra en intervju, vilket kan sänka kvaliteten på 

studien. Författarna har dock använt sig av en litteraturstudie samt observationer, för att 

så gott som möjligt ta ett första steg i forskningen inom P2P-utlåning i Sverige.  
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Två av de intervjuande har högt uppsatta positioner samt är delägare inom respektive 

företag vilket gör att det är av extra betydelse att kritiskt utvärdera den insamlade 

empirin. Exempelvis kan de, medvetet eller omedvetet, gett en förskönad bild av 

respektive företag och hur de bedriver sin verksamhet.  
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4. Litteraturstudie P2P-utlåning 

4.1 Vad är P2P-utlåning? 

Bachmann (2011) beskriver P2P-utlåning som själva låneprocessen mellan privata 

individer på onlineplattformar där finansiella institutioner är verksamma endast som 

mellanhänder. Peer To Peer beskriver en direkt kommunikation mellan låntagare och 

långivare varför själva termen P2P-utlåning är en aning missvisande då ingen aktör 

möjliggör för låntagare att låna direkt av långivare utan att blanda in en intermediär i 

processen (Galloway, 2009). 

Hur låneprocessen ser ut kan skilja sig mycket mellan olika aktörer. Vissa aktörer ger 

långivare möjlighet att själva utvärdera och investera delvis eller helt i listade lån, andra 

låter långivare investera i noter med flera lån utan tillgång till låntagarnas finansiella 

information. Även hur räntesättningen går till varierar mellan P2P-aktörer, vissa sätter 

själva en ränta som inte är förhandlingsbar, och andra låter marknaden sätta räntan 

genom att långivare budar på listade lån. Utifrån detta går det att dela in aktörer i direkt 

eller intermediär räntesättning, samt direkt eller intermediär finansiering (Galloway, 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorisering av P2P-aktörer. Illustration: egen bearbetning av Galloway (2009).  
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För låntagare är P2P-utlåning ett sätt att erhålla lån utan att involvera traditionella 

finansiella institutioner i beslutsprocessen och är även en möjlighet att erhålla bättre 

villkor än vad som erbjuds via det traditionella utlåningssystemet. Slavin (2007) 

presenterar bättre villkor för både långivare och låntagare, anonymitet, snabbare 

låneprocess och tillfredsställelsen av att låna av en verklig person istället för en 

institution som de främsta framgångsfaktorerna för P2P-utlåning. För investerare 

innebär P2P-lånen en helt ny tillgångsklass, som skiljer sig från alla andra tillgångar i 

deras portföljer (Slavin, 2007).  

P2P-utlåningsplattformarna tar ut en avgift för genomförda transaktioner mellan 

låntagare och långivare och den vanligaste typen av lån som förmedlas är privata 

konsumentlån utan säkerhet (Galloway, 2009).  

Greiner och Wang (2007) belyser vikten av att skapa tillit mellan parter på P2P-

marknader. Marknadsplatserna kan erbjuda tillitsskapande mekanismer som tillåter 

låntagare att differentiera sig själva och på så vis sända signaler om trovärdighet. 

Genom att publicera och bekräfta strukturerad information om låntagares ekonomiska 

situation (ex. verifierat bankkonto, bostadsägarskap, och kreditbetyg) kan 

marknadsaktörerna öka transparensen och tilliten mellan parter och på så vis öka 

andelen finansierade lån (Greiner & Wang, 2007). Denna teori stöds av Iyer, Khwaj, 

Luttmer och Shue (2009) som visar på att icke-professionella investerare lättare kan 

bedöma den faktiska risken för en specifik låntagare givet att låntagaren har möjlighet 

att presentera viss extra, frivillig information i låneansökan. Det är dock verifierad, hård 

finansiell data om låntagaren som har störst inverkan på långivarens förmåga att 

bedöma risknivån kopplad till en viss låntagare (Iyer m.fl., 2009). Guiso, Sapienza och 

Zingales (2004) finner att tillit är mindre viktigt i länder med hög utbildningsnivå och 

ett effektivt rättssystem. De poängterar dock att det inte finns några perfekta sådana, 

varför tillit alltid kommer att spela en stor roll vid finansiella transaktioner. 

4.2 Faktorer som påverkar låntagaren 

Vid utlåning genom P2P finns det två huvudsakliga intressenter, låntagare och 

långivare. Det är i långivarens intresse att maximera avkastningen på investerat kapital 

samt att få ersättning för den risk som tas. Låntagaren gynnas främst av ökad 

sannolikhet att få låna, samt av låg ränta.  
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Merparten av den forskning som finns inom P2P-utlåning undersöker olika faktorer som 

påverkar låntagarens möjlighet att erhålla lån och bättre villkor. Som tidigare nämnts 

spelar hårda finansiella faktorer en stor roll vid bedömningen av låntagarens 

kreditvärdighet, men även mjuka faktorer som är svåra att verifiera har visat sig ha en 

ansenlig påverkan.   

Ravina (2007) undersöker på P2P-aktören Prospers hemsida hur en låntagares utseende 

påverkar chansen att få lån och vilken ränta som sätts. Ett intressant resultat av studien 

är att en låntagare som har ett utseende över medel har 1.44% större sannolikhet att få 

lån jämfört med en medelsnygg låntagare. Den verkliga innebörden av detta är att en 

medelsnygg låntagare måste acceptera en ränta som är 146 punkter högre för att ha 

samma chans till att få låna. Resonemanget stöds av Duarte, Siegel och Young (2012) 

som undersöker hur låntagare kan erhålla bättre ränta och snabbare få sina lån 

finansierade genom ett anständigt och trovärdigt utseende. Det visar sig att det finns ett 

signifikant samband mellan låntagarens utseende och möjligheten att erhålla lån till 

bättre villkor. Flera samband påträffades, bland annat att män har lättare att erhålla 

finansiering än kvinnor och att vita har lättare att erhålla finansiering än svarta, allt 

annat lika.  

Herzenstein (2011) visar att det finns tendenser till flockbeteende hos långivare, som 

hellre väljer att investera i ett lån som är delvis finansierat än ett lån som inte är 

finansierat alls.  

I studien Write me a good story and i may lend you money av Herzenstein, Sonenshein 

& Dholakia (2011) undersöks hur låntagarens skriftliga presentation påverkar lånets 

prestation. De identifierar sex olika identiteter som låntagare ofta antar, och visar hur 

dessa identiteter påverkar chansen till finansiering. Resultatet visar att låntagare kan öka 

chansen till finansiering och få lägre ränta genom att anta flera av dessa identiteter. 

Larrimore, Jiang, Markowitz, Gorski, & Larrimore (2011) visar på hur en låntagare kan 

öka sina chanser att få sitt lån finansierat genom att skriva en längre presentation i sin 

låneansökan. Dessutom visar studien på att genom att konkretisera och kvantifiera 

presentationen ökar chanserna till att få lånet finansierat. Anledningen är att investerare 

upplever en högre grad av tillit om presentationen utformas på detta vis.  
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Berger och Gleisner (2009) menar att intermediärer inom P2P-marknadsplatser kan 

förbättra låntagares villkor och möjligheter att ta upp lån genom att samla in och dela 

ytterligare information om låntagaren. Detta gäller P2P-marknadsplatser som erbjuder 

kommunikation mellan medlemmarna.  

Klafft (2008) visar att låntagare som på grund av låg kreditvärdighet inte lyckats få lån 

hos banker med största sannolikhet inte heller kommer kunna ta upp lån via P2P-

utlåning, på grund av de höga lägstakraven som ställs.  

4.3 Faktorer som påverkar långivaren 

Klafft (2008) menar att det går att öka avkastningen för investerare genom att följa 

några enkla regler: investera bara i låntagare som inte har haft några 

betalningsanmärkningar, en skuld-inkomstratio på under 20 % och där det inte tagits 

några kreditupplysningar de senaste 6 månaderna. Studien visar också att lån med höga 

kreditbetyg presterar bättre än lån med låga kreditbetyg på grund av stora mängder 

obetalda lån i det lägre betygsegmentet (Klafft, 2008). Detta stöds av Emekter, Tu, 

Jurasakuldech & Lu (2015) som menar, utifrån deras undersökning Lending Club, att 

lån med längre löptid och lägre kreditbetyg presterar sämre än lån med högre 

kreditbetyg och kortare löptid. Enligt studien kompenserar inte räntan för antalet 

obetalda lån med de lägre kreditbetygen.   

Golubnicijs (2012) finner att P2P-utlåning, såsom den fungerar på marknadsplatsen 

Prosper, kan erbjuda investerare högre riskjusterad avkastning än S&P 500 förutsatt att 

långivaren har en lång tidshorisont samt diversifierar sin låneportfölj maximalt. 
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5. Intervjuinsamling 

Inledningsvis kommer en introduktion utav P2P-aktörerna att presenteras då författarna 

upptäckte stora och avgörande skillnader i företagens sätt att bedriva P2P-utlåning. 

Denna del är på stor del byggd på information hämtad ifrån respektive företags 

hemsida. Därefter kommer det samlade intervjumaterialet att presenteras.  

5.1 Introduktion P2P-intermediärerna  

Lendify 

Lendify är en marknadsplats för lån mellan låntagare och långivare där Lendify sköter 

hela den administrativa processen, från granskning av låneansökningar och upprättande 

av avtal mellan låntagare och långivare, till utbetalning av lån och administrering av 

betalningar, allting sker digitalt. Lånestorleken som låntagare kan ansöka om hos 

Lendify sträcker sig ifrån 5 000 till 365 000 och löptiden på lånen sträcker sig från sex 

månader till tolv år. Räntan bedöms individuellt för varje kund genom en avancerad 

kreditmodell.  

 

”Vi tycker att räntan ska vara som ett marknadspris, ungefär som en aktie, 

som ska sättas utifrån personens återbetalningsförmåga och inget annat.” 

- Sundén-Cullberg, Lendify. 

 

Utöver räntan betalar låntagaren en engångsavgift vid upptagande av lånet som dras av 

från beloppet som betalas ut. Långivaren betalar en avgift vid varje inbetalning ifrån 

låntagaren. Denna dras automatisk av innan pengarna redovisas på långivarens konto 

hos Lendify. Avgiften ligger vid tidpunkten för intervjun på 1 % hos Lendify. Ingen 

ränta erhålls för ej investerande belopp på klientmedelskontot.  

 

Om en låneansökan godkänns av Lendify publiceras lånet på hemsidan och tillåter 

investerare att investera i det. Det minsta belopp en investerare kan investera i ett lån är 

250 kronor. Lendify rekommenderar att investerare sprider risken så mycket som 

möjligt genom att investera i flera olika lån. När ett lån är fullt finansierat skickas ett 

avtal ut till låntagaren för underskrift, varpå lånet betalas ut. Därefter betalar låntagaren 

tillbaka lånet på en månatlig basis med rak annuitet. När en inbetalning når Lendify dras 

avgiften varpå klientmedelskontot krediteras. 
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SaveLend 

SaveLend agerar som en mellanhand som styr samman individer som vill låna pengar 

med individer som vill låna ut pengar. Lendify och SaveLends affärsmodeller skiljer sig 

dock åt. Alla låntagare som blir beviljade lån hos SaveLend erhåller samma villkor, 

SaveLend gör endast bedömningen om låntagaren får låna eller inte. När en 

låneansökan har blivit beviljad finansieras det genom att 50 kr tas från varje investerare 

som har satt in pengar på SaveLends klientmedelskonto. Pengarna dras i turordning, den 

som först satt in pengar är också den som får låna ut pengar först. Finns det inte 

tillräckligt med investerare för att täcka upp ett helt lån görs en ny dragning med 50 kr 

tills lånet är finansierat. Detta innebär att investerare inte har någon möjlighet att välja 

vilka lån de vill investera i, utan låter SaveLend sköta hela den processen.  

 

Lånebeloppen sträcker sig från 1 000 kronor till 3 000 kronor. Låntagare som skött sina 

inbetalningar vid tidigare lån har möjlighet att låna upp till 5 000 kronor. Lånen tecknas 

alltid med 30 dagars löptid med möjlighet till förlängning upp till totalt 6 månader. 

Lånen förlängs med 30 dagar åt gången, och varje förlängning innebär en avgift för 

låntagaren. Betalar låntagaren tillbaka lånet inom 14 dagar från lånetillfället är lånet helt 

fritt från räntor och avgifter. All ränta som låntagaren betalar tillfaller långivarna och 

alla avgifter tillfaller SaveLend. När en låntagare betalar tillbaka hamnar betalningen på 

SaveLends klientmedelskonto där det så snart som möjligt lånas ut igen. Under tiden 

pengarna befinner sig på klientmedelskontot erhåller långivaren ränta. Enligt Pettersson 

är det främsta motivet till att låntagare utnyttjar tjänsten att de erbjuder kostnadsfria lån 

i 14 dagar, vilket 20 % av den totala lånestocken utnyttjar i dagsläget.    

 

”Banken erbjuder inte så här små belopp samtidigt som kundkategorin vi 

har blir nekade på banken. Vi ser oss inte som en konkurrent utan som ett 

komplement till banker” - Pettersson, SaveLend 

 

Exempel från SaveLend: Låna 3 000 kr 

Ränta och avgift vid återbetalning inom 14 dagar: 0 kr, effektiv ränta: 0% 

Ränta och avgift vid återbetalning inom 15-30 dagar: 300 kr + 300 kr = 600 kr, effektiv 

ränta: 819 %.  
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5.2 Transaktionskostnader 

5.2.1 Hantering/reducering av asymmetrisk information 

Lendify använder sig av data från tre huvudsakliga datakällor i deras kreditmodell. Dels 

samlas data in om låntagarens transaktioner genom att kunderna loggar in med sin 

bankdosa via Lendifys plattform. Processen beskrivs som bank account scraping som 

innebär att Lendify samlar in samtliga transaktioner från kundens konton för de senaste 

tre månaderna. Detta görs i dagsläget av en extern part. Den andra datakällan är 

Upplysningscentralen (UC), och utöver det fyller även låntagaren i en låneansökan 

innehållande uppgifter om anledning till lån, inkomst, civiltillstånd etc. Den sistnämnda 

källan, låneansökan, finns av två huvudsakliga anledningar. Dels för att Lendify ska 

kunna göra en bedömning på kundens uppriktighet genom att verifiera vissa uppgifter, 

exempelvis genom att jämföra angiven inkomst mot senaste årets taxerade inkomst. 

Informationen används också av regulatoriska skäl, där Lendify måste veta en viss 

mängd om sina kunder främst för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering. 

Data som hämtas från de tre källorna används i kreditmodellen för att på ett så bra sätt 

som möjligt kunna bedöma kundens risknivå. Till exempel kan kreditmodellen stämma 

av om en kund uppgivit att de har en annan inkomst utöver sin lön i låneansökan mot 

transaktionerna på bankkontot. Modellen kan också se över hur mycket pengar en kund 

har på sitt bankkonto i slutet av månaden. 

 

Långivare på Lendify identifieras genom inloggning med bankdosa, och måste fylla i ett 

KYC (Know Your Customer)-formulär av regulatoriska skäl. När en låntagare har 

genomfört låneansökan publiceras lånet på Lendifys plattform och blir tillgängligt för 

långivare att investera i.  

 

Sundén-Cullberg berättar att de inte har implementerat alla datakällor och idéer i sin 

modell, framförallt för att de behöver en enorm mängd data för att kunna få verifierbara 

resultat. Han nämner några intressanta saker som eventuellt kan komma att inkluderas i 

modellen när det gäller låntagarnas transaktionshistorik. Mycket utgifter till exempelvis 

snabblånebolag och spelbolag kan komma att få en negativ inverkan på en kunds 

kreditbetyg i modellen. Sundén-Cullberg berättar att de även diskuterat vad stora 

utgifter till systembolaget kan ha för inverkan på en kunds återbetalningsförmåga, dock 

är detta inte implementerat i modellen i dagsläget.   
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Vidare berättar Sundén-Cullberg att utöver data från de tre tidigare angivna källorna kan 

de även komma att använda sig av sociala medier som är en typ av big data. 

Exempelvis skulle detta kunna användas för att stämma av en av låntagaren angiven 

anställning med vad det står på dennes Linkedin-konto. IP -adressen kan användas för 

att stämma av att postnumret som låntagaren anger i sin ansökan stämmer med var IP-

adressen där själva ansökan kommer ifrån.  I USA används något som kallas 

”Heuristics” som är en typ av beteenderelaterad tolkning, berättar Sundén-Cullberg. Det 

har exempelvis visats att det finns ett tydligt positivt samband mellan hur mycket tid en 

kund lägger på att välja lånebelopp på ”sliden” på hemsidan och kundens 

återbetalningsförmåga. Detta är bara en liten del av kreditmodellen, men tillsammans 

kan de skapa en otroligt bra träffsäkerhet i kreditbedömningen, och är definitivt en 

analys som de traditionella spelarna inte använder sig av enligt Sundén-Cullberg.  

 

På SaveLend ser kreditbedömningen något annorlunda ut. Pettersson berättar att 

låntagarna inte har någon möjlighet att se vilka lån de investerar i, utan överlåter 

allokeringen mellan lånen till SaveLend. Samtliga låntagare betalar samma ränta, och 

SaveLend gör således en bedömning av om låntagare får låna eller inte. Det görs ingen 

ytterligare klassificering av låntagare. Processen påbörjas genom att en låntagare 

registrerar sig på hemsidan och ansöker om ett lån. I det första steget stämmer 

SaveLend av mot sitt inkassobolag så att det inte finns några nuvarande ärenden. I steg 

två görs kreditupplysningen externt av ett kreditupplysningsföretag. Därefter, förutsatt 

att låntagarens ansökan blir godkänd i steg två, verifieras låntagarens identitet med hjälp 

av Bank ID så att SaveLend kan säkerhetsställa att lånet betalas ut till rätt persons 

bankkonto. Pettersson berättar att de inte har haft några problem med bedrägerier sedan 

införandet av identifiering med Bank ID. Det sista steget är att kontrollera så att 

låntagaren inte har några aktuella betalningsförelägganden hos kronofogden.  

 

En av Sundén-Cullberg viktigaste arbetsuppgifter på Lendify är att kommunicera 

tillgångsslaget P2P-lån till investerare. Enligt Sundén-Cullberg är låntagare i huvudsak 

intresserade av räntan, men även transparens och mobilitet i viss utsträckning. 

Investerare däremot är svårare, där måste räntan, kreditförlusterna och avkastningen 

kontinuerligt kommuniceras.  
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Arnesdotters uppfattning är att banker använder egen insamlad kredithistorik från 

kunder för att bekämpa problem med asymmetrisk information. Hon ställer sig frågande 

till om man kan ersätta informationsinsamling under en längre tid för att bedöma risken 

hos en låntagare. Även om P2P-intermediärer har tillgång till kunders information 

genom bank account scraping så har de inte den personliga kontakten. Hon tror dock att 

denna skillnad främst gäller på mindre orter där de som beviljar lån från banker ofta har 

en personlig kännedom om den presumtive låntagarens förhållanden av den arten att de 

kan påverka dennes betalningsförmåga. Där kan bankerna ha ett informationsövertag. I 

stora städer, där den personliga kontakten kan antas vara mindre, har egentligen P2P-

plattformar och banker tillgång till samma informationskällor. Bos menar att det är svårt 

för låntagare i Sverige att presentera sig som mer kreditvärdiga än vad de faktiskt är. 

5.2.2 Informationssökning 

Arnesdotter menar att sök- och informationskostnaderna kan antas vara lägre än vid 

traditionell bankutlåning just för att det enkelt går att nå ut till ett stort antal långivare på 

en och samma gång. Det samma gäller för långivarna som på ett enkelt sätt kan får 

kännedom om många presumtiva låntagare. Det är detta som motiverar existensen av 

dessa mellanhänder, d.v.s. att de förkortar avståndet mellan dem som vill komma i 

kontakt med varandra, säger hon.  

 

Arnesdotter tycker att bank account scraping låter spännande, men ställer sig frågande 

till om kunden faktiskt förstår vad den godkänner. Vet kunden vad företaget i fråga gör 

med uppgifterna, kan företaget sälja uppgifterna vidare? Detta är något som kunden bör 

läsa igenom noggrant innan denne godkänner ett avtal menar hon. Bos poängterar att 

oavsett om du lånar från en bank eller en P2P-plattform, så måste du ändå genomföra en 

jämförelse av villkor och räntor.  

 

Både Pettersson och Sundén-Cullberg är överens om att kunskapen bland det svenska 

folket om P2P-utlåning är väldigt låg. Pettersson tror dock att kunskapen och 

medvetenheten kommer att öka till följd av att fler aktörer växer fram, där han nämner 

ToBorrow som exempel vilka ger ut lån till mindre företag.  
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5.2.3 Tidsåtgång för låntagare och investerare 

Själva ansökningsprocessen är snabb och enkel både på Lendify samt SaveLend. Hos 

Lendify berättar Sundén-Cullberg att genomföra bankinloggningen samt att få svar från 

upplysningscentralen tar ca 30-40 sekunder. Därefter tilldelas låntagaren en preliminär 

ränta varpå låntagaren fyller i själva låneansökan. Risken är att låntagaren inte får lånet 

finansierat inom två veckor även om denne har blivit godkänd som låntagare. Om så är 

fallet tas lånet bort från plattformen. Detta är en nackdel jämfört med traditionell 

utlåning där man är garanterad att få lånet förutsatt att man uppfyller kraven, berättar 

Sundén-Cullberg. På SaveLend får låntagaren lånet finansierat samma dag som ansökan 

görs förutsatt att den inkommer till SaveLend innan klockan 13.00 och att låntagaren 

uppfyller kraven.  För investerare går det snabbt att registrera konto på Lendify och 

identifiera sig med bankdosa för insättning.  

 

Att registrera sig och börja investera sker helt elektroniskt både på SaveLend och 

Lendify. Det krävs på båda plattformarna att ett lån är fullt finansierat innan 

investeraren får avkastning på sitt kapital. Lendifys investerarverktyg underlättar 

processen för långivare att sprida sina risker. SaveLend sköter samtliga investeringar åt 

långivare, vilket innebär minimal tidsåtgång för dessa.  

 

Bos säger att den teknologiska utvecklingen de senaste åren har påverkat den svenska 

konsumentkreditmarknaden, just för att tillgängligheten ökar. Det går att göra det mesta 

online nu, istället för att behöva besöka ett bankkontor. 

5.2.4 Risker 

Både Sundén-Cullberg, Lendify och Pettersson, SaveLend säger att risken för att 

låntagaren inte betalar tillbaka bärs helt och hållet av långivaren, eftersom avtalet 

upprättas mellan låntagare och långivare. För att minska risken för att en låntagare inte 

betalar tillbaka ställer aktörerna vissa minimikrav som måste uppfyllas för att få ta upp 

lån. Lendify riktar sig mot prime borrowers, vilka är de 30 % bästa i Sverige, berättar 

Sundén-Cullberg. Minimikraven, fortsätter han, är att det inte finns någon 

betalningsanmärkning, att låntagaren tillhör Upplysningscentralens bästa klassificering, 

det vill säga att låntagaren löper 0.1 % risk att få en betalningsanmärkning de närmaste 

tolv månaderna. Ungefär 50 % av den svenska befolkningen hamnar i denna kategori. 

Därefter sållas ytterligare 20 % bort varpå 30 % återstår, vilka Lendify fokuserar på. 
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Ytterligare krav är fast inkomst samt att låntagaren är myndig. Enligt Sundén-Cullberg 

blir 90 % av de som ansöker om lån hos Lendify nekade på grund av kraven.  

För att minska den specifika risken kopplad till en individuell låntagare kan långivaren 

diversifiera sina investeringar genom att låna ut till fler låntagare, berättar Sundén-

Cullberg. Lendify tillhandahåller ett investerarverktyg som gör det enkelt för investerare 

att sätta samman en portfölj innehållande lån med önskad riskkategori, belopp och 

löptid.  

På SaveLend finns det inte några specifika minimikrav förutom att både låntagare och 

investerare måste vara myndiga samt att låntagaren har en inkomst på minst 50 000 

kronor per år. En anledning till att de inte vill ha en för hög begränsning på inkomsten 

är att den disponibla inkomsten beror mycket på vart kunderna bor. 10 000 kr räcker 

mycket längre i Vilhelmina än i Stockholms innerstad, berättar Pettersson. SaveLend 

sprider själva investerarnas risker genom att investera små belopp i flera lån.  

 

Gabler, Svenska Konsumentkreditföretagen, säger att om en låntagare väljer att ansöka 

om snabblån hos flera aktörer samtidigt och blir beviljad all kredit, kan det uppstå 

problem i slutet av måndaden då hela beloppet plus avgifter skall betalas tillbaka. I 

dagsläget går det inte att stoppa detta beteende, då systemen för kreditprövningar inte 

uppdateras i realtid. Gabler poänterar att detta inte är unikt för snabblånebranschen utan 

går även att göra på blancolån och inom den elektroniska handeln.  

 

Den som sätter in pengar på ett bankkonto löper en mycket liten risk eftersom 

bankgarantin skyddar belopp upp till en miljon kronor per bank och person, berättar 

Arnesdotter. Om du bara sprider dina risker lite grann så råkar du inte ekonomiskt illa ut 

även om banken skulle gå i konkurs. Härtill kommer att sannolikheten för att en bank 

går i konkurs är synnerligen låg, jämfört med risken att P2P-låntagare gör detta. 

Långivaren bär också risken för att förmedlaren kommer på obestånd och det visar sig 

att förmedlaren inte har överfört belopp som tillkommer långivaren till 

klientmedelskontot. Bos uppfattning är att P2P-plattformar som SaveLend ökar 

tillgängligheten till kredit för personer som har svårt att få lån på annat sätt. Banker 

lånar normalt inte ut till personer som har betalningsanmärkningar, poängterar hon.   
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Arnesdotter betonar att eftersom beloppen i en lånetransaktion passerar en mellanhand 

blir det viktigt att förmedlaren låter dessa summor gå via ett specifikt klientmedelskonto 

eftersom de är redovisningsmedel. Om det inte anges som redovisningsmedel och 

förmedlaren går i konkurs kommer innehavet att ses som en tillgång som går in i 

konkursboet. Då är långivaren och låntagaren inte skyddade. Risken är att förmedlaren 

får ekonomiska problem och styr om betalströmmara så att beloppen gottskrivs 

förmedlarens egna konton. Detta hände i Panaxia som tog in dagskassor från företag 

utan att sätta in dessa belopp på redovisningskontot. Ett redovisningskonto är bra så 

länge som det används. Eftersom det är öppnat i förmedlarens eget namn så har 

förmedlaren hela tiden fri tillgång till kontot och kan styra om strömmarna närsomhelst. 

Eftersom långivaren lämnar över kreditbedömningsarbetet till plattformen löper denne 

risken man alltid gör när man inte själv utför en arbetsuppgift, konstaterar Arnesdotter. 

Långivaren måste lita på att den som utför tjänsten gör det på ett lojalt sätt.  

 

Bos ser en eventuell problematik i vad som händer om en P2P-plattform skulle gå i 

konkurs. Vem står då för indrivning av skulderna? Har du sparat på ett bankkonto gäller 

insättningsgarantin, vilket ökar säkerheten. Eftersom en långivare kan ha många mindre 

fordringar på många låntagare kan det bli omständligt att driva in skulderna.  

 

Arnesdotter säger att vid finansiella kriser är det stora hotet att krisen förvärras avsevärt, 

genom att sparare, eftersom de inte vill riskera att förlora det kapital de har ställt till 

bankernas förfogande för utlåning, kräver att återfå detta. Hon ser inte att samma 

scenario skulle kunna utspela sig vid P2P-utlåning, eftersom mellanhanden inte, som 

banker, har rollen som kombinerad låntagare och långivare. 

 

5.2.5 Kundernas Beteende 

Bos berättar om en typ av bias som låntagare har. Hon menar att låntagare överskattar 

sin förmåga att betala tillbaka. Tar de upp ett lån via en plattform som erbjuder 

kostnadsfria lån i 14 dagar, så uppskattar de att de kommer kunna betala tillbaka lånet 

inom 14 dagar och således inte behöva betala avgifterna som tillkommer om man inte 

betalar tillbaka.  Många förlänger lånen och betalar avgiften. Bos tror också att 

anledningen till att man tar upp ett lån av den typen är att man antagligen redan har 

ekonomiska svårigheter, annars finns det ingen poäng med att ta upp lånet.  
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Bos tror att detta problem kan minskas om mer statistik presenterades av 

konsumentkreditbolagen. De skulle exempelvis kunna presentera information om hur 

många som faktiskt betalar tillbaka lånet inom 14 dagar, och vad som karaktäriserar de 

låntagarna. På så sätt skulle kunder kunna känna igen sig i andras beteende, och ha 

lättare att bedöma sin egen återbetalningsförmåga.  

 

Sundén-Cullberg berättar att det är svårt att kommunicera den förväntade avkastningen 

till investerare i dagsläget eftersom det inte finns någon statistik att basera dessa siffror 

på. Detta gör att det blir svårare för investerare att bedöma den förväntade avkastningen 

av, exempelvis, ett ”A-lån” (den lägsta riskklassen). Man vet vad låntagarens ränta är, 

och vilken avgift man betalar till Lendify, men inte de förväntade kreditförlusterna. Av 

denna anledning uppskattar Sundén-Cullberg att det är fler personer som investerar i lån 

som har högre risk, eftersom den högre räntan lockar investerare som inte kan bedöma 

de förväntade kreditförlusterna. I dagsläget informerar Lendify sina långivare om 

riskerna främst genom information på hemsidan. Sundén-Cullberg berättar även att de 

kommer att lägga upp estimat på kreditförluster inom några månader för de olika 

kreditgrupperna för att göra det enklare för investerare att uppskatta och vara 

införstådda i riskerna.  

5.2.6 Kostnader för att bedriva verksamhet 

För att bedriva verksamhet inom P2P-utlåning finns det en del fasta och löpande 

kostnader som måste tas i beaktning. Mycket resurser läggs på att bygga och utveckla 

kreditmodellen, berättar Sundén-Cullberg. Detta görs tillsammans med externa 

kreditregelverks- och modellexperter. Sundén-Cullberg berättar att utformandet av de 

kontrakt som används blir en relativt stor del av våra totala kostnader, just för att de är 

ett nystartat företag. I absoluta termer skulle kostnaden ses som obetydlig för banker. 

Kontrakten är dock standardiserade, och kostnaden per kund blir givetvis mindre desto 

fler kunder som använder tjänsten. För att starta upp verksamheten krävs inga fysiska 

investeringar förutom datorer. Sundén-Cullberg säger att verksamheten inte ställer 

några särskilda krav på datorkraft eller servrar utan tror att de inte behöver göra några 

uppgraderingar där inom de närmsta fem åren.  

 

Lendify har rest 20 miljoner i kapital och det är meningen att de ska kunna driva 

verksamheten till lönsamhet i kalkylen nästa år. Han tror att de kommer att resa mer 



39 
 

pengar för att kunna driva på utvecklingen ännu snabbare. Han säger att de största 

kostnaderna är kreditmodellen, marknadsföring, regulatoriska frågor och löner.  

 

Pettersson berättar att de huvudsakliga kostnaderna i dagsläget är relaterade till 

marknadsföring, löner och utvecklingskostnader. För tillsynen är det en årlig avgift på 

30 000 kronor som betalas till finansinspektionen, samt vissa kostnader som kan 

härledas till penningtvätt och liknande. Pettersson berättar att det tar mycket tid att göra 

manuella avstämningar mot kronofogden. Dessa måste göras per telefon, och som mest 

får de göra 9 avstämningar per samtal. Pettersson nämner även att P2P-bolagen har en 

kostnadsfördel gentemot banker tack vare att de är helt internetbaserade. De har 

betydligt lägre overheadkostnader eftersom företaget inte behöver ha några fysiska 

kontor. Även Sundén-Cullberg poängterar fördelarna med att vara helt internetbaserade.  

 

Sundén-Cullberg anser att bankerna sätter sina räntor utifrån deras egna kostnader, 

kapitalkrav och vinstkrav. Med andra ord är räntan ett resultat av banken själva och inte 

ett resultat av låntagarens återbetalningsförmåga. Lendify har en systematisk 

kostnadsfördel menar Sundén-Cullberg, eftersom de kan skära bort kostnader för bland 

annat kapitaltäckningskraven. Dessa kostnadsfördelar delar Lendify med sig av till 

låntagare och långivare, fyller han i. Andra fördelar Lendify har gentemot banker enligt 

Sundén-Cullberg är bättre transparens och mobilitet. 

5.3 Spelregler och dess påverkan  

Sundén-Cullberg anser att det nuvarande regelverket är för brett. Det varken förenklar 

eller försvårar att bedriva deras verksamhet. Däremot så väntas det nya tillståndet ifrån 

finansinspektionen försvåra för oseriösa aktörer att agera på marknaden. Sundén-

Cullberg poängterar att de inte har hunnit se effekterna av tillståndet ännu, men han tror 

att flera aktörer kommer falla bort.  

 

Pettersson tycker att den nya lagstiftningen är bra då den sållar bort oseriösa aktörer, 

men kommenterar att den är lite stelt skriven, just i och med de speciella kompetenser 

som måste finnas inom företaget. Eftersom de inte har fått svar på ansökan om tillstånd 

ännu vet han inte hur hård bedömningen kommer att vara, men han ser fram emot att se 

effekterna av tillståndet. Han tror dock att de flesta som har sökt kommer att bli 

godkända, eftersom kostnaden för att söka är 50 000 kr per bolag.  
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Arnesdotter berättar att regeländringar generellt sett inte brukar gå så fort, men att det 

förefaller troligt att P2P-utlåning kan komma att driva fram en regeländring eftersom 

konceptet verkar ha många kännetecken som medför att den nuvarande lagstiftningen 

framstår som otillräcklig. Bos menar att lagstiftningen lämnar mycket utrymme för egen 

tolkning. Exempelvis så står det i lagen att låntagaren ska kreditprövas, men inte hur 

kreditprövningen ska gå till i detalj eller användas.  

5.4 Överskuldsättning 

För samhället är det viktigaste att kapital kan samlas in och överföras till den som kan 

använda det till något produktivt, framhåller Arnesdotter. I så fall borde samhället tjäna 

på om P2P-utlåning gör att flödena ökar i storlek och/eller hastighet utan att 

transaktionskostnaderna ökar. En viktig fråga för att bedöma om P2P-utlåning är bra för 

samhället eller inte är vem det är som tar upp lån. Om det leder till att många som visar 

sig sakna betalningsförmåga, ändå har fått låna mer, är det nog något som ska bort, 

säger hon. Bos menar att fördelarna med att bättre tillgänglighet till kredit är att 

konsumtionen ökar. Det är dock inte bra för samhället om invånarna överskuldsätter sig.  

 

Liedström-Adler menar på att det i Sverige fortfarande anses fult att skuldsätta sig. I 

USA däremot pratar man ofta om Fresch Start vilket innebär att göra en nystart och 

utifrån konkursen lära sig något. I Sverige anses en personlig konkurs vara ett stort 

misslyckande, berättar hon. Persson, Intrum Justitia Sverige delar rikskronofogden Eva 

Liedström Adlers uppfattning att det är ett problem med överskuldsättning i Sverige för 

vissa individer och att det är alldeles för få som söker skuldsanering. En anledning till 

detta kan vara att svenskar är näst sämst i Europa på att prata ekonomi. Det är endast 40 

% av föräldrarna i Sverige som tycker det är viktigt att prata ekonomi med sina barn i en 

tid där erbjudandet av kredit fullständigt exploderat.  

5.5 Framtidsutsikter  

Sundén-Cullberg berättar att det finns ett stort intresse för branschen, och tror på en 

stark tillväxt de närmaste åren. Han tror också att P2P-bolagen kommer att samarbeta 

och ”ta upp kampen” mot de traditionella bankerna tillsammans. I Storbritannien har 

aktörerna gått ihop och bildat en gemensam branschorganisation, något som kan bli 

aktuellt på sikt i Sverige. Den naturliga förklaringen till det är att de har en så liten del 
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av den totala kreditmarknaden. Han tar ett exempel från USA där P2P-aktörerna har 

ungefär en procent av den totala konsumentkreditmarknaden. Det finns ingen poäng att 

slåss om den procenten, det är bättre att gå på de andra 99 procenten, berättar han. 

Sundén-Cullberg tror att P2P-utlåningsmarknaden i Sverige kommer att bestå av fyra 

eller fem relativt stora aktörer som tillsammans har en väsentlig del av 

konsumentkreditmarknaden. Bland annat så har Lendico som redan finns i sex länder 

och som ägs av Rocket Internet ansökt om tillstånd hos finansinspektionen för att 

bedriva verksamhet som konsumentkreditinstitut enligt Sundén-Cullberg.  

 

Pettersson tror att P2P-marknaden i Sverige kommer att röra sig bort från mindre 

snabblån och erbjuda lån till större belopp. Han berättar även att han tror att P2P-

marknaden kommer att fokusera på lån med högre risker som bankerna inte vill ta. Han 

tycker också, precis som Sundén-Cullberg, att det finns utrymme för fler aktörer på 

marknaden.  

 

Arnesdotter upplever att banker, efter bankkrisen i slutet av 1980-talet, har blivit 

betydligt mindre benägna att bevilja lån till exempelvis bilköp. En anledning till det är 

att det uppkommer en transaktionskostnad för varje lån, banker lånar hellre ut stora 

belopp vid färre tillfällen. Sparbanker som tidigare riktade sig med kreditgivning mot 

privatpersoner och mindre företag, strukturerade om sin verksamhet och började 

resonera på samma vis som affärsbankerna, anser hon. Detta har lett till att det har blivit 

svårare att ta upp blancolån hos en bank. Enligt hennes uppfattning har det uppstått ett 

vakuum, där privatpersoner har svårt att få lån. Man ska ha klart för sig att banker och 

finansvärld har en oerhört starkt lobbyförmåga, berättar Arnesdotter. Lagstiftare lyssnar 

verkligen på banker, särskilt om bankerna anser att något skulle påverka samhället 

negativt.  

 

Bos tror att den svenska konsumentkreditmarknaden kommer att ta efter den 

nordamerikanska. Det hon såg där för 10 år sedan finns nu i Sverige. Hon tror också att 

P2P-utlåning kommer att växa i Sverige i framtiden.  
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6. Analys 

6.1 Transaktionskostnader Ex-Ante 

Kostnader som uppstår ex-ante har enligt teorin som huvudsakliga syfte att minska 

kostnaderna som kan komma att uppstå ex-post. Dessa kostnader uppstår innan 

transaktionen och består främst av sök- och informationskostnader samt kostnader för 

upprättande av kontrakt.  

 

Kostnader för att hitta motpart samt jämförelse av priser och villkor 

Vid utlåning finns det en part som har ett underskott av kapital som vill låna 

(låntagaren) och en part som har ett överskott av kapital som vill investera (långivaren). 

Dessutom kan låntagaren vara intresserad av att jämföra flera långivare för att låna av 

den som erbjuder förmånligast villkor. Samma gäller för långivaren, som vill erhålla 

högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. 

 

Banker erbjuder kredit till kunder som har en tillräckligt god återbetalningsförmåga. För 

låntagare som anses tillräckligt kreditvärdiga är det därför enkelt att finna en motpart 

som kan tänka sig att låna ut kapital. Vid jämförelsen av vilken bank som erbjuder 

förmånligast villkor kan låntagare ta hjälp av lånjämförelsetjänster, exempelvis Lendo. 

Eftersom banker ofta erbjuder en officiell låneränta till låntagare och sparränta till 

investerare, går det enkelt att jämföra var kunden kan erhålla bäst villkor. Banker 

kommunicerar också tydligt vad som krävs för att få ta upp lån, vilket författarna anser 

minskar sannolikheten för att en kund ansöker om lån och får ansökan avslagen. Det är 

dock ingen hemlighet att banker erbjuder bättre villkor till bättre kunder, vilket styrks 

av bland annat Saunders & Cornett (2006), Scholes m.fl. (1976) samt Stiglitz & Weiss 

(1981). Dessa villkor är enligt författarna svårare att jämföra eftersom det inte 

kommuniceras ut till samtliga kunder. 

 

Vid P2P-utlåning ser strukturen i sök- och informationskostnaderna olika ut beroende 

på vilken aktör kunden vänder sig till. Att P2P-aktörer skiljer sig mycket åt gör att 

kunder först måste samla in information om hur utlåningen går till och vilka villkor som 

gäller hos varje enskild aktör. Enligt lagen krävs att en kreditbedömning görs på 

låntagaren innan denne kan ta upp ett lån. Dock ger den rådande lagstiftningen utrymme 

för egen tolkning kring hur kreditbedömningen ska genomföras, vilket gör att olika 
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aktörer ställer olika krav på låntagare. Detta bidrar till ökad informationssökning, 

eftersom låntagaren måste samla information om vilka minimikrav som ställs på hos 

varje enskild aktör. Även andra villkor kan skilja sig mellan aktörerna, på SaveLend får 

låntagaren exempelvis lånet utbetalt samma dag förutsatt att ansökan inkommit innan 

kl. 13.00. Låntagaren är medveten om sin ränta innan låneansökan genomförs, vilket 

gör det enklare att jämföra med andra liknande aktörer. På Lendify sätts räntan utifrån 

varje persons återbetalningsförmåga, vilket innebär att en låntagare måste genomgå 

vissa steg i låneansökan innan denne vet vilken ränta denne kan förvänta sig att erhålla. 

Dessutom är det inte säkert att en låntagare får lånet utbetalt även om denne blir 

godkänd vid kreditbedömningen, eftersom det krävs att långivare investerar i lånet. 

Detta gör det svårare för låntagare att jämföra sina villkor mot andra aktörer. Fördelen 

är dock, som Arnesdotter poängterar, att en låntagare enkelt kan nå ut till många 

potentiella investerare genom en och samma låneansökan. För investerare är det 

omöjligt att på förhand veta vilken avkastning de kommer att erhålla på en investering. 

Den kreditbedömning som P2P-aktörerna genomför blir direkt avgörande för avkastning 

och risk på investeringen. Långivare står också inför problematiken med att ett lån inte 

finansieras fullt ut, vilket innebär att avkastning uteblir eftersom avkastningen räknas 

från tidpunkten då lånet betalas ut.  

 

Sammanfattningsvis anser författarna att transaktionskostnaderna för att hitta en motpart 

är lägre vid bankutlåning än vid P2P-utlåning för kunder som uppfyller kraven. Även 

jämförelsen av räntor och villkor sker med lägre transaktionskostnader för bankutlåning 

i dagsläget. Detta gäller främst för långivare där det finns osäkerheter kring vilken 

avkastning de kan förvänta sig vid en investering. Dessutom går det inte att bortse från 

det faktum att P2P-utlåning är ett nytt koncept i Sverige, där respondenterna är överens 

om att kunskapen om konceptet är låg. Detta väntas öka osäkerheten och således 

behovet av en mer omfattande informationssökning. I enighet med 

transaktionskostnadsteorin väntas dock denna transaktionskostnad minska allt eftersom 

fler transaktioner genomförs via P2P-aktörer.  

Kreditbedömning och räntesättning 

Detta är en central del av analysen som avser att klargöra skillnader i hur banker och 

P2P-aktörer genomför sina kreditbedömningar. Asymmetrisk information är som 

tidigare nämnts ett stort problem inom finansiella marknader. Genom att samla in och 
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tolka information om låntagare kan finansiella intermediärer minska 

informationsasymmetrin och därigenom minska osäkerheten i en lånetransaktion. Den 

minskade osäkerheten är främst förknippad med det faktum att intermediären kan göra 

en träffsäkrare bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga och risken förknippad 

med att låna ut till en specifik låntagare. Hur banker och P2P-aktörer hanterar denna 

informationsinsamling anser författarna ha en betydande roll i analysen av 

transaktionskostnader. Även räntesättningen är intressant då flertalet faktorer kan spela 

in i hur räntan sätts vid respektive utlåningsmetod.  

 

Saunders & Cornett (2006) nämner kredithistorik, kreditvärdighet, tillgångar, 

intjäningsvolatilitet och kreditmodeller som bankers informationskällor för att bedöma 

en låntagares risk. För att få tillgång till denna information krävs det att låntagaren är 

kund i banken, samt att banken använder ett kreditupplysningsbolag för att få 

information om exempelvis antal kreditprövningar som tagits på kunden den senaste 

tiden. För befintliga kunder som vill ta upp lån är processen enligt författarna 

förknippad med mindre osäkerhet och mindre transaktionskostnader eftersom 

informationen redan är tillgänglig. För nya kunder blir processen svårare, eftersom 

banken inte har tillgång till lika mycket information vid bedömningen. Det finns också 

flera uppmärksammade problem för banker som vill låna ut till nya kunder. Sharpe 

(1990) poängterar att en bank som lockar över en kund med en låg utlåningsränta med 

stor sannolikhet kommer göra en dålig affär, eftersom kundens nuvarande bank annars 

hade matchat räntan. Arnesdotter nämner att banker har ett informationsövertag för 

personer som varit kunder i banken under en längre tid. Författarna anser att den 

monopolställning som bankerna har på kundernas information (Sharpe, 1990) tyder på 

att bankkunder har gjort transaktionsspecifika investeringar i och med sin relation med 

banken. Kunden har svårt att erhålla bättre villkor hos en ny bank eftersom den nya 

banken inte har tillgång till samma mängd information. Eftersom banker är 

vinstmaximerande företag kan de antas utnyttja detta informationsövertag genom att ta 

ut den högsta möjliga ränta som kunden accepterar. Författarna ser en tendens till hold-

up vilket ökar transaktionskostnaderna för låntagare.   

 

Det är allmänt känt att banker inte lånar ut till personer med för låg kreditvärdighet. 

Detta skapar enligt Arnesdotter ett vakuum på marknaden, eftersom efterfrågan på 

kredit är högre än utbudet. En anledning till detta är enligt Stiglitz & Weiss (1981) att 
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en högre utlåningsränta lockar till sig sämre låntagare, och en höjning av räntan kan inte 

täcka upp den ökade risken. Författarna till denna studie tolkar det som att bankerna inte 

kan bedöma risken tillräckligt bra för att prissätta varje individuell låntagare efter 

dennes återbetalningsförmåga.  

 

Vid P2P-utlåning, som enligt Slavin (2007) har anonymitet som konkurrensfördel, är 

problemen med asymmetrisk information enligt författarna till denna studie särskilt 

påtagliga. Investerare lånar ut pengar och binder avtal direkt med låntagare som de inte 

vet någonting om, förutom den information som P2P-aktören samlar in och sprider. För 

att lyckas få investerare att investera i lån krävs därför, precis som Sundén-Cullberg 

poängterar, att dessa är väl informerade och litar på P2P-aktörens förmåga att bedöma 

riskerna kopplade till varje specifik låntagare. 

 

Hur kreditbedömningen och räntesättningen går till skiljer sig åt mellan Lendify och 

SaveLend varför dessa bör analyseras separat. Lendify använder sig av en avancerad 

kreditmodell för att bedöma varje enskild låntagares risk. Modellen hämtar data från 

flera datakällor, av vilka bank account scraping är den som författarna finner mest 

intressant. Metoden ger direkt tillgång till låntagarens kontohistorik, vilket gör att 

Lendifys möjligheter att göra en kvalificerad riskbedömning ökar. Kreditmodellen är i 

stort sett helt automatiserad, och väntas uppdateras löpande allt eftersom data 

inkommer. Författarna uppfattade att Sundén-Cullberg var entusiastisk över vilken 

träffsäkerhet det kommer att gå att få i bedömningarna i framtiden. Framtidsutsikterna 

för modellen är att inkorporera fler källor, bland annat sociala medier
6
. Den bristfälliga 

tillgången på lånedata gör att det ännu inte går att utvärdera Lendifys kreditmodell. 

Författarna anser dock att automatiseringen samt tillgången till kontohistorik möjliggör 

för Lendify genomföra bedömningen av nya låntagares risk till lägre kostnader än vid 

traditionell bankutlåning. 

 

SaveLend använder uppgifter från externa inkassobolag och kreditupplysningsbolag 

samt kronofogden vid bedömningen av en låntagares risk. Bedömningen görs om 

låntagaren får låna eller inte och räntan sätts inte utefter återbetalningsförmågan utan är 

istället densamma för samtliga låntagare. Processen är även här till stor del 

                                                        
6 Detta diskuteras vidare under rubriken 6.6  ”Teknologisk utveckling”. 
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automatiserad, med undantag för det enligt Ludwig tidskrävande momentet att ringa 

kronofogden för att stämma av om det finns några pågående förelägganden. SaveLend 

använder inte någon information utöver den informationen som banker använder, varför 

de inte kan antas göra en bättre kreditbedömning.  

 

Författarna anser att Lendify, genom bank account scraping, har fått tillgång till 

information som bankerna tidigare haft monopol på. Detta skapar en fördel vid 

kreditbedömningen av nya kunder, och borde öka möjligheten att sätta en ränta efter 

kundens återbetalningsförmåga. Vidare anser författarna att om banker skulle använda 

sig av samma metod kan både låntagare och långivare gynnas, eftersom osäkerheterna 

och därigenom transaktionskostnaderna, på marknaden skulle minska.  

 

Lendify, med sin digitala approach till kreditbedömning, har enligt författarna 

förutsättningar att göra bättre kreditbedömningar än banker eftersom de avser använda 

fler datakällor än vad banker gör i dagsläget. Arnesdotter anser dock att den personliga 

kontakten som bankermedarbetare har på mindre orter är svår att ersätta. Författarna 

anser att den personliga kontakten kommer att spela en mindre roll i framtiden, eftersom 

allt fler bankärenden sker digitalt och utan direkt interaktion med en bankmedarbetare.  

 

SaveLend använder färre datakällor än både banker och Lendify, vilket väntas generera 

en mindre träffsäker bedömning av kundernas återbetalningsförmåga. SaveLend har 

dock inte som ambition att bedöma varje enskild låntagares risknivå, utan snarare sätta 

minimikrav och genom höga räntor generera lönsamhet för långivare.  

 

Problemet som Gabler nämner med att en låntagare kan bli beviljad flera 

konsumentkrediter under en kort tid utan att kreditupplysningarna hinner registreras kan 

enligt författarna påverka samtliga aktörer. Problemet skapar osäkerhet för långivare, 

eftersom P2P-aktörer eller banker inte har möjlighet att stoppa låntagare som utnyttjar 

denna möjlighet. Dock anser författarna att aktörer som använder färre datakällor i 

kreditbedömningen och inte har tillgång till kundernas transaktionshistorik, till följd av 

asymmetrisk information och moral hazard, löper större risk för att utsättas för denna 

typ av beteende.   
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Osäkerhet vid utlåning 

Vid lånetransaktioner är det långivaren som står för den största risken, nämligen att inte 

få tillbaka det utlånade kapitalet. För att minska osäkerheten i transaktioner är det därför 

viktigt att låntagaren är väl informerad och kan tolka gällande villkor och regler. Är 

låntagaren inte informerad ökar osäkerheten, vilket innebär ökade 

transaktionskostnader. 

 

Osäkerheten vid sparande på bankkonton anser författarna vara relativt låg av flera 

anledningar. Banker har ofta ett gott rykte (Scholes m.fl., 1976) vilket ökar tilliten till 

banker. Detta underlättar upprättandet av kontrakt eftersom färre safeguards krävs 

(Groenewegen m. fl., 2010). Tilliten ökar även av det faktum att banker är skyddade av 

den svenska insättningsgarantin upp till motsvarande 100 000 euro (Riksgälden, 2015). 

Arnesdotter poängterade även att sannolikheten för att en bank går i konkurs anses vara 

lägre än att en P2P-aktör gör det. Banken kan dessutom garantera en ränta till de som 

sätter in pengar, och beroende på sparform, kan kunderna när som helst ta ut pengarna 

vilket enligt författarna kan skapa en känsla av trygghet och minskad osäkerhet.  

 

Både Pettersson och Sundén-Cullberg anser att kunskapen om P2P-utlåning i Sverige är 

väldigt låg. Den låga kunskapsnivån ökar osäkerheten och kräver att nya kunder samlar 

information om hur konceptet fungerar innan de använder tjänsten. Denna 

transaktionskostnad väntas dock minska desto fler transaktioner kunder genomför via en 

plattform. Själva begreppet P2P-utlåning skapar också osäkerhet menar författarna, 

eftersom aktörer som uppger sig som P2P-aktörer kan se väldigt olika ut. Låntagare och 

långivare kan inte förvänta sig att den ena P2P-aktören liknar den andra, varför de måste 

lägga mer energi på informationssökning vid användandet av en ny tjänst. 

 

Lendify har i dagsläget svårt att göra kvalificerade bedömningar på avkastningen till 

långivare eftersom de inte har tillgång till tillräckligt mycket data. Allt eftersom fler lån 

tas upp kommer Lendify kunna göra säkrare bedömningar på vilken förväntad 

avkastning ett specifikt lån kan väntas ha, och detta kan då kommuniceras till 

investerare. Osäkerheten kring avkastningen i dagsläget gör att investerare måste samla 

mer information om P2P-aktörernas tillvägagångsätt för att bedöma kunders risknivå 

och sätta sig in i kreditmodellen. Enligt författarna kan denna information vara svår att 

få tag på, samt svår att tolka för icke professionella investerare.  
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Lendify presenterar viss information om låntagaren på plattformen. Bland annat 

publiceras angiven månadsinkomst, anledning till lånet, boendekostnad, civiltillstånd 

och kön. Denna information kan enligt Greiner och Wang (2007) öka både transparens 

och tillit på mellan långivare och låntagare. Låntagaren har även möjlighet att skriva en 

mer detaljerad presentation i fri text som presenteras tillsammans med ansökan, vilken 

enligt Iyer m.fl. (2009) kan öka långivarens möjlighet att bedöma den faktiska risken 

kopplad till en specifik låntagare. Författarna anser att dessa funktioner minskar 

osäkerheten förknippade med att investera i ett specifikt lån, eftersom låntagaren själv 

kan välja och utvärdera de listade lånen. Möjligheten att skriva en fri text i samband 

med låneansökan kan dock medföra vissa bias för långivare. Exempelvis är långivare 

mer benägna att investera i lån med längre presentationer och där låntagaren antar olika 

identiteter enligt Larrimore m.fl. (2011) och Herzenstein m.fl. (2011). Enligt författarna 

skulle dessa bias kunna snedvrida långivarens bedömning av en låntagares risk eftersom 

det, författarna veterligen, inte finns någon studie som visar på samband mellan den 

skrivna presentationens utformning och låntagarens återbetalningsförmåga. 

 

Arnesdotter nämner att personer som tar upp lån via P2P-plattformar som använder 

bank account scraping bör iaktta försiktighet och läsa igenom avtalen noggrant för att 

försäkra sig om att känslig information inte hamnar i felaktiga händer. Enligt författarna 

kan detta öka osäkerheten, och därigenom transaktionskostnaderna eftersom låntagaren 

kan komma att behöva läsa igenom avtalen noggrant innan denne godkänner dessa. 

 

SaveLend erbjuder samtliga låntagare en på förhand bestämd ränta, och gör endast en 

bedömning om låntagaren får låna eller inte. Även denna bedömning är till största delen 

automatiserad. Långivaren har dock ingen möjlighet att välja vilka lån denne vill 

investera i, utan lämnar detta helt i händerna på intermediären. Detta anser vi öka 

osäkerheten, eftersom investeraren själv inte är i kontroll över hur dennes pengar 

investeras. SaveLend erbjuder inte heller någon garanterad avkastning, utan kan endast 

visa hur lånen har presterat historiskt för att skapa en uppfattning om framtida 

avkastning. 

 

Författarna ser en fördel med att utlåningen sker direkt mellan låntagare och långivare, 

vilket även Arnesdotter poängterar. Den systematiska risken minskar, eftersom lånen är 
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spridda mellan flera låntagare och långivare. Vid en bankkonkurs drabbas både 

låntagare och långivare direkt. Skulle däremot en P2P-aktör gå i konkurs finns avtalen 

och lånen kvar mellan privatpersonerna.  

 

Marieke uppmärksammade problematiken som kan uppstå om en P2P-aktör skulle gå i 

konkurs. Låntagaren kan då själv få kräva in skulden direkt av låntagaren, vilket i sig 

kan vara en tidskrävande process. Problematiken ökar i och med att låntagare kan ha 

flera hundra borgenärer, och en borgenär kan ha lånat ut små belopp till flera hundra 

låntagare. Författarna anser att dessa frågetecken skapar osäkerhet, speciellt i och med 

att konceptet är nytt då det inte finns exempel på aktörer som gått i konkurs tidigare, 

vilket gör att det inte finns en standarprocedur för hur dessa konkurser hanteras. 

 

Problematiken Arnesdotter nämnde med att P2P-aktörer kan styra om betalströmmarna 

så att långivarnas medel inte redovisas på klientmedelskonton ökar enligt författarna 

osäkerheten. Vid en konkurs skulle detta innebära att dessa medel tillfaller konkursboet, 

och inte långivarna. Ett annat tänkbart scenario är vad som skulle kunna hända om 

pengarna försvinner ifrån klientmedelskontot samtidigt som personerna bakom P2P-

aktörerna försvinner. Detta skapar ytterligare anledning för låntagarna att genomföra en 

noggrann undersökning av plattformen innan de investerar i lån, vilket innebär ökade 

transaktionskostnader.  

 

Osäkerheten förknippad med P2P-utlåning är enligt författarna större än vid 

bankutlåning för närvarande, vilket även innebär större transaktionskostnader. Stora 

delar av denna osäkerhet kan minskas genom informationssökning som är en 

tidskrävande process. Informationen är i många fall tillgänglig, exempelvis hur avtalen 

ser ut, vilka lagar som gäller, och i viss mån hur P2P-aktörerna genomför sina 

kreditbedömningar. Eftersom människan agerar utifrån begränsad rationalitet och inte 

kan ta till sig all tillgänglig information för att göra optimala beslut, kommer det alltid 

finnas en viss grad av osäkerhet.  

6.2 Transaktionskostnader Ex-post 

Kostnader som uppstår ex-post vid utlåning är främst relaterade till övervakning av 

inkommande betalningar från låntagare till långivare, indrivning av skulder som inte 
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betalas i tid och eventuella rättskostnader. Författarna har även analyserat vad utlåning 

till icke kreditvärdiga personer kan medföra för problem och kostnader.  

Övervakning och indrivning av skulder 

Vid bankutlåning där kunden har hela sitt ekonomiska engagemang samlat hos en bank 

ser författarna en fördel i övervakningen. Kundens incitament att sköta sina betalningar 

gentemot banken anser författarna då vara större än vid P2P-utlåning eftersom kunden 

inte vill riskera att få sämre villkor hos banken i framtiden. Dessutom kan banken sköta 

indrivningen av skulder automatiskt genom interna system, där en skuld kan justeras 

genom en automatisk dragning från ett av kundens bankkonton. I de fall då kunden inte 

har tillräckliga medel insatta på banken, kan banken använda sig av egen indrivning 

eller genom att anlita inkassobolag. Möjligheten till att på ett effektivt sätt genomföra 

egen indrivning får anses större hos banker än vid P2P-utlåning eftersom de i och med 

sin storlek kan erhålla stordriftsfördelar genom standardisering av processer.  

Efter att lånet har betalats ut via P2P-utlåning är det intermediärens uppgift att 

administrera inbetalningarna från låntagare till långivare. Om en utbetalning skulle 

utebli använder sig båda de intervjuade P2P-aktörerna externa inkassobolag för att driva 

in skulden. Hur effektiva dessa inkassobolag är i sin indrivning anser författarna ha en 

inverkan på avkastningen till långivare. Att anlita en tredje part anser författarna öka 

transaktionskostnaderna, eftersom P2P-aktörerna måste utöva övervakning av dessa. 

Båda aktörerna uppgav dock att de endast använder ett inkassobolag vardera, och 

allteftersom fler transaktioner sker mellan parterna kommer tilliten öka, och 

transaktionskostnaderna minska.  

6.3 Överskuldsättning 

Vid bankutlåning ransoneras kredit, eftersom banker inte vill låna ut till låntagare med 

för hög risk (Stiglitz & Weiss, 1981). Den åtstramade kreditgivningen hos banker efter 

bankkrisen i slutet av 1980-talet har enligt Arnesdotter skapat ett efterfrågeöverskott där 

privatpersoner har svårt att få lån. Traditionella banker lånar till exempel normalt inte ut 

till privatpersoner som har betalningsanmärkningar. SaveLend, som lånar ut till 

personer med betalningsanmärkningar och till en betydligt högre ränta än banker 

(förutsatt att återbetalning av lånet inte sker inom 14 dagar), tillgängliggör kredit till 

personer som har svårt att erhålla lån på annat håll. Enligt Stiglitz & Weiss (1981) 
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kommer en högre utlåningsränta locka till sig låntagare med sämre betalningsförmåga, 

eftersom en låntagare med bättre betalningsförmåga kräver lägre ränta. Anledningen till 

att en kund behöver ta upp ett dyrt och litet lån med kort löptid är enligt Marieke att 

kunden, som med största sannolikhet redan har ekonomiska svårigheter, inte blir 

beviljad kredit på annat sätt. Risken är att personer som egentligen inte borde låna mer, 

lånar mer, och i så fall är det inte gynnsamt för samhället enligt Arnesdotter. Dessutom 

kommer transaktionskostnaderna att öka om låntagaren inte har möjlighet att betala 

tillbaka lånet, eftersom inkassoprocessen i sig kräver resurser, som i de flesta fall 

bekostas av låntagaren. Överskuldsättning bland svenskar uppmärksammades på SNS-

seminariet och deltagarna var enade om att problematiken existerar på marknaden. 

Eftersom olika intressenter, bland annat finansinspektionen och kronofogden delade 

uppfattningen om att överskuldsättningen måste bekämpas förväntar sig författarna att 

skärpta krav vid kreditgivning kommer att träda i kraft i framtiden.  

 

Det ska poängteras att SaveLend är tydliga med att kommunicera den effektiva räntan 

och vilka avgifter som gäller vid utlåning via plattformen. Trots de relativt höga 

kostnaderna väljer låntagare att ta upp lån. Detta kan delvis förklaras av Mariekes 

resonemang om att många låntagare överskattar deras återbetalningsförmåga, och tror 

att de ska betala tillbaka inom 14 dagar för att undvika avgift och ränta.  

6.4 Kostnader för att bedriva verksamhet 

En fördel kontra traditionell bankutlåning som poängteras av både Pettersson och 

Sundén-Cullberg är att P2P-aktörer kan hålla lägre kostnader för att bedriva 

verksamheten. En tydlig fördel gentemot banker är att det inte krävs närvaro på bra 

adresser för att ta emot kunder. Det behövs inte heller några fysiska investeringar 

förutom datorer, enligt Sundén-Cullberg, och det ställs inga särskilda krav på datorkraft. 

P2P-aktörer har inga kapitaltäckningskrav på sig, vilket enligt Sundén-Cullberg ger en 

systematisk kostnadsfördel gentemot banker. Författarna till denna studie håller med om 

att många kostnader kan hållas lägre vid P2P-utlåning i och med dess internetbaserade 

karaktär. Det bör dock tas i beaktning att banker som har fysiska kontor ofta erbjuder 

betydligt fler tjänster än in- och utlåning och kan därför dela upp kostnader för fysiska 

investeringar på flera verksamhetsområden. 
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6.5 Spelregler  

Det rådande regelverket är enligt Arnesdotter väl anpassat för att bedriva 

bankverksamhet i Sverige, något som indikerar att transaktioner sker på ett effektivt 

sätt. Skulle inte banker vara hårt reglerade skulle allmänheten utsättas för onödigt hög 

risk. I och med att banker omfattas av större och striktare regelverk än vad P2P-aktörer 

gör kan kostnaderna för att förhålla sig till dessa vara högre (Pilloff & Rhoades, 2002). 

Det ska dock återigen poängteras att banker bedriver verksamhet inom flera områden än 

in- och utlåning mellan privatpersoner, och dessa kostnader sprids över samtliga 

verksamhetsområden.  

 

Banker och dess spelregler har funnits länge, och har ur ett evolutionärt perspektiv 

överlevt genom förändringar och anpassningar till den rådande kontexten. P2P-utlåning, 

som är ett nytt koncept, måste enligt författarna lösa rådande 

transaktionskostnadsproblem på ett effektivt sätt för att motivera långsiktig existens på 

den svenska konsumentkreditmarknaden. Det kan antas att P2P-utlåning och tillhörande 

regelverk är en typ av mutation av utlåning, som i framtiden kan komma att ändras för 

att hitta den mest effektiva lösningen. 

 

Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter (2014:275) som inbegriper P2P-

utlåning, har tagits emot positivt av både SaveLend och Lendify då de sållar bort 

oseriösa aktörer genom striktare krav. Detta är enligt North (1990) något som formella 

institutioner kan bidra med då det förstärker effektiviteten och möjliggör mer komplexa 

utbyten vilket sänker transaktionskostnaderna. Det finns däremot en risk att kostnaden 

som tillkommer genom det nya regelverket får bäras av kunderna i form av dyrare 

produkter. Författarna anser att så inte är fallet för varken SaveLend eller Lendify, som 

båda uppgav att de inte behövde göra några anpassningar till det nya regelverket. Det 

finns dock enligt respondenterna fortfarande brister i regelverket då det är brett och 

omfattar en rad olika finansiella verksamheter. Ett för brett regelverk skapar större 

osäkerhet bland aktörerna på marknaden. Framförallt har det riktats kritik mot 

konsumentkreditlagen, som lämnar mycket utrymme för egen tolkning vid 

kreditbedömningar.  Det är ännu svårt att uttala sig om hur de nya reglerna kommer att 

påverka marknaden, eftersom P2P-aktörernas ansökningar om att bedriva verksamhet 

inom förmedling av konsumentkrediter ännu inte blivit utvärderade.  
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6.6 Teknologisk utveckling 

För P2P-utlåning har den teknologiska utvecklingen varit avgörande. Möjligheten att 

skapa internetbaserade marknadsplatser för utlåning där mycket är automatiserat, sänker 

inträdesbarriärerna för denna nya typ av aktörer. Banker har ändrat sättet att möta sina 

kunder på i stor utsträckning genom att erbjuda tjänster elektroniskt via dator, telefon 

och surfplatta. Spårbundenheten kan emellertid innebära höga kostnader om banker 

skulle välja att ändra om sin strategi till en helt digitaliserad marknadsplats. Författarna 

anser att hur banker och P2P-aktörer utnyttjar fördelarna som den teknologiska 

utvecklingen medför kan spela en avgörande roll i deras framtida lönsamhet.  

 

Lendify använder en avancerad kreditmodell, som i framtiden kan komma att analysera 

hundratals parametrar hos varje enskild låntagare för att möjliggöra en så träffsäker 

kreditbedömning som möjligt. Som Sundén-Cullberg berättade, har diskussion bland 

annat förts om vad olika köpbeteenden hos låntagare kan ha för inverkan på 

återbetalningsförmågan. Detta kan skapa en problematik för kunder som har vissa 

köpbeteenden som skulle anses ha en negativ inverkan på kreditbetyget i modellen men 

som egentligen har god kreditvärdighet. Hypotetiskt skulle även banker kunna använda 

sig av liknande modeller i sina bedömningar. Där ställer sig författarna frågande till 

vilken information som bör vara privat och vilken som bör vara tillgänglig i en 

kreditmodell. Ur ett transaktionskostnadsperspektiv skulle en ständig osäkerhet hos 

kunder kring vilken typ av köp eller kontotransaktioner som kan sänka kreditbetyget 

leda till ökade transaktionskostnader. Dock anser författarna att detta sätt att bedöma 

kunders kredit på kan ge fördelar i och med att problemen med asymmetrisk 

information kan minskas. Metoden minskar möjligheten till adverse selection eftersom 

det blir svårare för kunder att undanhålla viss utvald information.  
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7. Slutsats 

Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga och analysera P2P-utlåning och dess förutsättningar att 

bedriva verksamhet på den svenska konsumentkreditmarknaden. 

 

Frågeställning 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur hanteras transaktionskostnaderna vid P2P-utlåning jämfört med traditionell 

bankutlåning?  

 Hur ser framtidsutsikterna ut för P2P-utlåning i Sverige? 

 
Utifrån analysen kan författarna dra slutsatsen att P2P-utlåning i Sverige för närvarande 

sker med högre transaktionskostnader än traditionell bankutlåning. Den största och 

avgörande anledningen till detta är osäkerheten kring P2P-utlåning, som enligt 

författarna är stor i flera avseenden till följd av att konceptet är nytt och den allmänna 

kunskapen är låg. Osäkerheten leder till ökade transaktionskostnader, främst ex-ante, 

där låntagare och långivare måste lägga mer resurser på informationssökning än vid 

traditionell bankutlåning. Både in- och utlåning via banker sker enligt författarna med 

låg osäkerhet och en hög grad av tillit. Den huvudsakliga förklaringen till detta är det 

välanpassade regelverket, att banker har ett gott rykte samt att investerare, till viss del, 

skyddas av den statliga insättningsgarantin. 

 

Studien visar på att regelverket, under vilket P2P-aktörer verkar, i dagsläget är för brett 

och inte väl anpassat till P2P-aktörernas verksamheter. Enligt författarna bidrar det till 

ökade transaktionskostnader, eftersom reglerna till viss grad misslyckas med att skapa 

ordning och struktur i interaktioner på marknaden. Det ska enligt författarna bli 

intressant att följa hur tillståndsansökningarna kommer att bedömas, eftersom detta 

väntas spela en stor roll för P2P-utlåningens framtidsutsikter.  

 

Trots osäkerheterna anser författarna att P2P-utlåning har goda förutsättningar att 

bedriva verksamhet på den svenska konsumentkreditmarknaden. Studien finner att P2P-

aktörer som använder sig av en avancerad kreditmodell, med bank account scraping och 

big data som datakällor har förutsättningar att genomföra bättre kreditbedömningar på 
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ett mer kostnadseffektivt sätt än vid traditionell bankutlåning. En bättre 

kreditbedömning innebär möjligheter till en högre riskjusterad avkastning för långivare, 

och en lägre ränta till låntagare, vilket talar för ljusa framtidsutsikter. Dessutom finner 

studien att P2P-utlåning har systematiska kostnadsfördelar gentemot bankutlåning, dels 

genom mindre omfattande regleringar, och dels genom dess internetbaserade karaktär 

som kräver mindre fysiska investeringar.  

  

P2P-aktörer som genererar lönsamhet genom att låna ut mindre belopp under kortare 

löptider, löser akuta likviditetsproblem för låntagare men de höga räntorna och 

avgifterna leder till högre transaktionskostnader än vid traditionell bankutlåning. 

Förutsättningarna för denna typ av utlåning i Sverige är enligt författarna goda, eftersom 

efterfråga på kredit är hög, men ställer sig frågande till om det gynnar samhället.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie är ett första steg i forskningen inom P2P-utlåning i Sverige och författarna 

anser att det finns flera intressanta aspekter att undersöka vidare. Ett särskilt intresse 

väcktes för Lendifys kreditmodell där bank account scraping och big data används för 

att skapa en bättre träffsäkerhet i bedömningen av en låntagares risk. Det vore intressant 

att undersöka vad bank account scraping kan få för utslag på kunders köpbeteenden, 

förutsatt att de är medvetna om att de ständigt övervakas och utvärderas. Det skulle 

även vara intressant att genomföra en djupgående studie på om och hur användandet av 

big data kan öka träffsäkerheten i en kreditmodell.  

 

Det hade enligt författarna även varit intressant att få svenska bankers perspektiv på den 

teknologiska utvecklingen, och hur de arbetar för att sänka transaktionskostnader vid 

utlåning. Detta skulle eventuellt bli möjligt i framtiden, om den allmänna kunskapen om 

P2P-utlåning i Sverige ökar. Vidare ser författarna fram emot att se hur P2P-aktörers 

tillståndsansökningar kommer att bedömas och hur dessa bedömningar kommer att 

ändra förutsättningarna för P2P-utlåning i Sverige. En liknande studie skulle därför vara 

intressant att genomföra igen i framtiden. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Marieke Bos 

The purpose of the study is to identify and analyze P2P lending and its preconditions to 

operate on the Swedish consumer credit market.   

 

To answer the purpose we have chosen to carry out a comparative study based on 

institutional theory where we compare the transaction costs incurred in traditional bank 

lending with lending through P2P platforms. 

 

We want you to put P2P-lending in relation to traditional lending throughout the whole 

interview. The following documentation forms the basis of the interview, 

complementary follow-up questions may be asked throughout the interview. 

 

Background 

 What kind of position do you have? What kind of work assignments do you 

have? 

 What is your experience regarding the Swedish credit market? 

 What is your experience regarding P2P lending? 

 What do you interpret to be the main motive/motives with the introduction of 

P2P-lending? 

 How do you think that the technological development has affected the Swedish 

consumer credit market in recent years? 

 What is your interpretation of the society’s knowledge about P2P lending as a 

way of obtaining credit? 

 What is your interpretation of the society’s knowledge about P2P lending as an 

investment alternative? 

 

Transaction costs 

Before 

 How would you characterize the search and information costs incurred before a 

transaction via P2P platforms compared to banks? 

 To what extent do you think that opportunistic behavior is present in a 

transaction via P2P platforms? 
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 To what extent do you think that opportunistic behavior is present when lending 

through banks? 

 To what extent do you think that asymmetric information is a problem when 

lending through P2P platforms compared to banks? 

 What should a borrower do to protect themselves against the risks associated 

with taking loans via P2P platforms? 

 What should a borrower do to protect themselves against the risks associated 

with taking loans through banks? 

 In general, how would you describe the degree of rationality among borrowers 

in the consumer credit market?  

 

During 

 How would you say that the parties in a P2P transaction are affected by the fact 

that they are engaging in a contract directly with each other, instead of a bank? 

 

After 

 What are the risks and related costs for the lender after the loan has been 

disbursed when lending via P2P platforms? 

 What are the risks and related costs for investors who save on savings accounts 

in banks? 

 What are the risks and related costs for borrowers after the loan has been 

disbursed when lending via P2P platforms compared to banks? 

 How would you characterize the costs incurred to uphold the contract after the 

loan has been disbursed when lending via P2P platforms compared to banks? 

 How would you characterize the costs to uphold the contract in savings accounts 

in banks? 

 What contingencies could occur after a loan transaction via P2P platforms? 

 How are lenders who lend via P2P platforms affected by the fact that there is no 

guarantee of getting the money back? 
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Socio-economic costs 

 What are the socio-economic risks related to individuals borrowing directly 

from each other rather than from banks? 

 How do you look at the political risks of P2P lending in Sweden? 

 What are the socio-economic pros and cons of more availability of consumer 

credit? 

 What are the socio-economic pros and cons of more investment options? 

 

Future 

 How do you think that the Swedish consumer credit market will develop in the 

future? 

 How do you look at the future of P2P lending in Sweden? 

 

Thank you for your participation! 
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Bilaga 3 - Intervjuguide Ingrid Arnesdotter 

 

Studiens syfte är att kartlägga och analysera P2P-utlåning och dess förutsättningar på 

den Svenska marknaden. 

 

För att besvara syftet har vi valt att genomföra en komparativ studie där vi utifrån 

institutionell teori jämför de transaktionskostnader som uppstår vid traditionell 

bankutlåning med utlåning genom P2P-plattformar.  

 

 

Bakgrund 

 Vad är er befattning? 

 Vad har ni för erfarenhet rörande kreditmarknaden och dess regelverk? 

 Hur anser Ni att den teknologiska utvecklingen har påverkat 

konsumentkreditmarknaden de senaste åren?  

 

Spelregler 

 Hur ser Ni på det nuvarande regelverket för att få bedriva verksamhet med 

konsumentkrediter i Sverige? 

 Anser Ni att det nuvarande regelverket är väl anpassat för P2P-utlåning? 

 Hur ser Ni på det nuvarande regelverket för att bedriva bankverksamhet i 

Sverige? 

 

Transaktionskostnader 

 

Före 

 Hur skulle Ni karaktärisera de sök- och informationskostnader som uppstår 

innan en transaktion via P2P-plattformar jämfört med banker?  

 I vilken grad anser Ni att det föreligger opportunistiskt beteende vid en 

transaktion via P2P-plattformar? 

 I vilken grad anser Ni att det föreligger opportunistiskt beteende vid utlåning via 

banker? 
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 I vilken grad anser Ni att asymmetrisk information är ett problem vid utlåning 

via P2P-plattformar jämfört med banker? 

 Vad bör en låntagare göra för att skydda sig mot risker förknippade med att ta 

upp lån via P2P-plattformar? 

 Vad bör en låntagare göra för att skydda sig mot risker förknippade med att ta 

upp lån via banker? 

 

Under 

 Hur skiljer sig kostnaderna för kontraktutformingen vid utlåning mellan 

privatpersoner kontra bankutlåning? 

 Vad finns det för risker förknippade med själva transaktionen av likvida medel 

vid utlåning via P2P-plattformar?  

 Vad finns det för risker förknippade med själva transaktionen av likvida medel 

vid utlåning via banker?  

 

Efter 

 Vilka risker och relaterade kostnader finns för långivare efter att lånet har 

betalats ut vid utlåning via P2P-plattformar? 

 Vilka risker och relaterade kostnader finns för sparare som sparar på sparkonton 

hos banker? 

 Vilka risker och relaterade kostnader finns för låntagare efter att lånet har 

betalats ut vid utlåning via P2P-plattformar jämfört med banker? 

 Hur skulle Ni karaktärisera de kostnader som finns för att upprätthålla kontraktet 

efter att lånet har betalats ut vid utlåning via P2P-plattformar jämfört med 

banker? 

 Hur skulle Ni karaktärisera de kostnader som finns för att upprätthålla kontraktet 

vid sparande på sparkonton hos banker? 

 Vilka oförutsedda händelser skulle kunna uppstå efter en lånetransaktion via 

P2P-plattformar? 

 Vilka möjligheter har en privat långivare att driva in en fordran på en låntagare 

vid avtalsbrott och hur ser kostnaderna ut för denna indrivning? 

 Vilka möjligheter har en bank att driva in en fordran på en låntagare vid 

avtalsbrott och hur ser kostnaderna ut för denna indrivning? 
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 Hur påverkas långivare som lånar ut via P2P-plattformar av det faktum att det 

inte finns någon garanti för att få tillbaka pengarna? 

 

Samhällsekonomi 

 Vad finns det för samhällsekonomiska risker med att personer lånar direkt av 

varandra istället för via banker? 

 Hur ser Ni på den politiska risken för P2P-utlåning i Sverige? 

 

Framtid 

 Hur tror Ni att den svenska konsumentkreditmarknaden kommer att utvecklas 

framöver? 

 Hur tror Ni att regelverket för konsumentkreditmarknaden kommer att utvecklas 

framöver? 

 
 

Tack för er medverkan!  
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Bilaga 4 - Intervjuguide P2P-aktörer 

 

Studiens syfte är att kartlägga och analysera P2P-utlåning och dess förutsättningar på 

den svenska marknaden. 

 

För att besvara syftet har vi valt att genomföra en komparativ studie där vi utifrån 

institutionell teori jämför de transaktionskostnader som uppstår vid traditionell utlåning 

med utlåning genom P2P. 

 

Intervjun är uppdelad i sju delar. Inledningsvis ställer vi övergripande frågor kring P2P-

utlåning och er verksamhet för att sedan gå djupare in på själva låneprocessen och 

kontraktets utformning vid en lånetransaktion. Därefter fokuserar vi på de risker som 

förknippas med en lånetransaktion både för låntagare och långivare samt för er som 

intermediär. Då studien har som syfte att kartlägga förutsättningarna för P2P-utlåning i 

Sverige är vi även intresserade av att veta mer om vilka spelregler som ni förhåller er 

till samt hur dessa påverkar er verksamhet. Detta kompletteras med frågor om de 

kostnader som krävs för upstart och drift av verksamhet som bedriver P2P-utlåning. 

Slutligen fokuserar vi på er syn på framtiden för P2P-utlåning i Sverige. Utöver 

frågorna i denna intervjumall kan även följdfrågor och diskussioner uppstå vid behov.  

 

Bakgrund 

 Vad är er befattning?  

 Vad är Er relation till P2P-utlåning? 

 Vad är Er erfarenhet med P2P-utlåning?  

 Vad är enligt Er mening P2P-utlåning? 

 Kan Ni kort beskriv hur P2P-utlåning går till hos er? 

 Vad är er affärsidé? 

 Vad är de viktigaste faktorerna som ledde till uppstarten av Ert företag? 

 Vilka anser du är de främsta orsakerna till att P2P-utlåning inte har slagit i 

Sverige ännu? 

 Hur skiljer sig utlåning via Ert företag mot andra konsumentkrediter såsom 

SMS-lån, eller ”snabblån”? 
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 Vilka konkurrensfördelar anser Ni att Ni har i förhållande till traditionell 

utlåning för låntagare? 

 Vilka nackdelar anser Ni att ni har i förhållande till traditionell utlåning för 

låntagare? 

 Vilka konkurrensfördelar anser Ni att ni har i förhållande till traditionell utlåning 

för långivare? 

 Vilka nackdelar anser Ni att ni har i förhållande till traditionell utlåning för 

långivare? 

 Hur bedömer Ni att kunskapen om P2P-utlåning är i allmänhet i Sverige? 

 De kunder som ni har, på vilka sätt har de enligt Er mening fått information om 

P2P-utlåning för att sedan bli kunder? 

 Vad karaktäriserar en låntagare som använder er tjänst? 

 Vilka är de främsta motiven till att långivare använder er tjänst? 

 Vilka är de främsta motiven till att låntagare använder er tjänst?  

 

Låneprocessen 

 Beskriv låneprocessen? 

 Hur lång tid tar det för låntagaren att erhålla pengarna från det att lånet är 

finansierat? 

 Hur ser processen ut för inbetalning av ränta och amortering? 

 Vilka krav ställs på låntagaren för att lånet ska finansieras? 

 Vilken information samlar ni in om låntagaren i samband med en 

lånetransaktion? 

 Vad hämtas automatiskt och vad uppges av låntagaren? 

 Vilken information samlar ni in om långivaren i samband med en 

lånetransaktion? 

 Vad hämtas automatiskt och vad uppges av långivaren? 

 Köper ni in viss information eller samlar ni själva in allt? 

 Hur skulle Ni beskriva de kostnader som uppstår i samband med 

informationsinsamlingen? 

 Hur verifierar ni den information som anges av låntagare respektive långivare? 

 Vilken information har låntagaren möjlighet att uppge i sin ansökan? 

 Vilken information om låntagaren presenteras för långivaren? 
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 Hur bestäms räntan vid en lånetransaktion? 

 Hur skiljer sig räntesättningen i förhållande till traditionell utlåning? 

 Vad finns det för möjlighet att förhandla om räntan för låntagare respektive 

långivare? 

 Vilka möjligheter har låntagaren och långivaren att kommunicera med varandra? 

 Finner Ni att en viss typ av lån finansieras lättare/snabbare än andra, och i så fall 

vilka? (Beloppets storlek, risknivå, motiv till lån etc.) 

 

Kontraktets utformning 

 Använder ni standardiserade kontrakt? 

 Finns det flera olika standardiserade kontrakt eller är samma standardiserade 

kontrakt som används vid samtliga transaktioner? 

 Vad finns det för möjligheter att avvika från dessa kontrakt? 

 Hur skulle Ni beskriva processen för att ta fram dessa kontrakt? 

 

Risker 

 Vilka risker kan Ni identifiera som långivaren utsätts för? 

 Vad händer om en låntagare inte betalar i tid? 

 Vem står för risken om en skuld inte betalas in i tid? 

 Beskriv processen för indrivning av en skuld? 

 Vad är kostnaderna och vem står för kostnaderna om avtalet inte följs? 

 Har Ni uppmärksammat något särskilt irrationellt beteende hos långivare som 

använder er tjänst, och i så fall vilket? 

 Vilka risker kan Ni identifiera som låntagaren utsätts för? 

 Anser Ni att det finns en risk med att låntagaren får betala för hög ränta? 

 Har Ni uppmärksammat något särskilt irrationellt beteende hos låntagare som 

använder er tjänst, och i så fall vilket? 

 Hur informerar ni långivarna om de risker de utsätts för? 

 Hur informerar ni låntagarna om de risker de utsätts för? 

 Vilka risker ställs er verksamhet inför?  

 Hur ser Ni på den politiska risken för P2P-utlåning i Sverige? 
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Spelregler 

 Utifrån den lagstiftning som finns, vilka hinder finns det för att bedriva 

verksamhet inom P2P-utlåning i Sverige? 

 Utifrån den lagstiftning som finns, vad underlättar att bedriva verksamhet inom 

P2P-utlåning i Sverige? 

 Hur påverkar lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter ert sätt att 

arbeta? 

 Finns det luckor i det nuvarande regelverket som utnyttjas av låntagare eller 

långivare, och i så fall vilka? 

 Vad finns det för utrymme för oärliga aktörer på den svenska marknaden med 

nuvarande lagstiftning? 

 Vad finns det för behov av ändrad lagstiftning? 

 

Kostnader för uppstart och drift av verksamhet 

 Vilka särskilda förkunskaper behövs för att starta upp och driva ett företag inom 

P2P-utlåning? 

 Vilken typ av utrustning krävs för driften av verksamheten? 

 Vilka kostnader kan Ni identifiera för övervakning och kontroll av er 

verksamhet? 

 Hur stort kapital krävs för att kunna driva verksamhet inom P2P-utlåning? 

 Vilka är det mest tidskrävande processerna vid uppstart och drift av verksamhet 

inom P2P-utlåning? 

 

Framtid 

 Hur ser Ni på den framtida utvecklingen för P2P-utlåning i Sverige? 

 Hur tror Ni att den svenska konsumentkreditmarknaden ser ut om 10 år? 

 

 

Tack för Er medverkan! 

 

 

 
 

 


