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Abstract 
A real estate can be seen as an investment and is financed usually with a mortgage from a 
bank. Finansinspektionen that acts as a supervisory body for banking operations has acted 
against an unhealthy credit management among the Swedish financial intuits . Previous 
financial crises have shown the difficulty of pre imagine the effects of future uncertainties. 
The lender and the borrower may have to reason about future uncertainty that comes with 
house mortgage. Increased debt in relation to disposable income for each individual would 
mean an increased risk for the bank's stability. A crisis in one bank can create major financial 
consequences for the economy. The banks are working to prevent the risks of their business 
by assuring good quality of the loans. Risk and uncertainty is an estimate made by every 
individual as it can be seen as something unique. We often act on incomplete information in 
decision-making, and despite the lack of complete information, the parties enter into a 
contract where the future may be uncertain. 
 
By immerse ourselves in the credit management process; we want to investigate how banks 
work with risk and uncertainty by providing advice to customers about their mortgage. We 
also have been intended to investigate advisors perception and approach to the borrower's 
indebtedness. We have investigated how the bank looks at credit management by reviewing 
their financial statements and by interviewing a private advisor from each selected bank.  
 
We can conclude based on our empirical evidence and theory that it is difficult to calculate 
and assess the risk associated with a mortgage. The overall risk of the debt depends on market 
mechanisms that are difficult to predict. The players involved only makes predictions which 
stresses that there is no definitive security in the future. The advisor has an important role to 
assure the quality that the customer takes a decision based on the right information with the 
right reasoning.  
 
 
Keywords: indebtedness, mortgage, uncertainty, risk, credit risk, risk management, credit 
management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 

Sammanfattning 
En bostad kan ses som en investering och finansieras oftast med ett bostadsslån från en bank. 
Finansinspektionen som fungerar som ett tillsynsorgan till bankverksamheterna har agerat 
mot en osund kredithantering med hjälp av införandet av ett bolånetak. Tidigare finansiella 
kriser har visat på svårigheterna att i förväg föreställa sig effekterna av framtida osäkerheter. 
Vid ett bostadslån kommer kreditgivaren och kredittagaren behöva resonera kring framtida 
osäkerhet som medföljer skuldsättningen. En ökad skuldsättning i förhållande till disponibel 
inkomst för varje enskild låntagare skulle innebära en ökad risk för bankens stabilitet. En kris 
i en bank kan skapa stora ekonomiska konsekvenser för samhällsekonomin. Bankerna arbetar 
för att motverka de risker med deras verksamhet genom att kvalitetssäkra krediterna. Vad 
som utgör risk och osäkerhet är en uppskattning som görs av varje individ då det kan ses som 
något unikt. Det gör att man ofta agerar på ofullständig information och trots bristen på 
fullständig information ska parterna ingå ett avtal där framtiden kan vara osäker.  
 
Genom att fördjupa oss i kredithanteringsprocessen vill vi undersöka hur bankerna arbetar 
med risk och osäkerhet genom rådgivning till deras bostadslånskunder. Vi har även haft till 
syfte att undersöka privatrådgivarens uppfattning och förhållningssätt till kredittagarens 
skuldsättning. Vi har undersökt hur banken ser på kredithantering genom att granska deras 
årsredovisningar och fördjupat oss i denna arbetsprocess genom att intervjua en 
privatrådgivare från respektive utvald bank. Dialogen mellan kreditgivare och kredittagare ger 
en inblick hur aktörerna arbetar för att vara proaktiva i kredithanteringen inför den osäkerhet 
som är förknippad med ett bostadslån.   
 
Vi kan konstatera från vår empiri och teori att det är svårt att kalkylera och bedöma den risk 
som är förknippad med ett bostadslån. Den totala risken med skuldsättningen beror på 
marknadsmekanismer som kan vara svåra att förutse. De inblandade aktörerna gör enbart 
prognoser vilket betonar att det inte finns någon definitiv säkerhet i parternas relation. 
Riskhanteringen vid krediter handlar om att försöka skapa en förståelse för potentiella 
händelser. Rådgivarens förmåga att skapa en förståelse hos kunderna om innebörden med ett 
bostadslån är av stor vikt. 
 
Vi kan konstatera att rådgivarna möter risker och osäkerheter genom att försöka vara 
proaktiva. Rågivarna agerar proaktivt genom att kalkylera faktiska förhållanden och samtidigt 
föra ett resonemang för att vara trygga i att kunden uppfattar att omständigheter kan 
förändras. Rådgivarna vill således möta kunderna genom att försäkra att det finns en 
förståelse i deras beslut. Proaktiviteten i bemötandet yttrar sig i faktorer så som försäkringar, 
men också amortering och framför allt buffertsparande. Vi kan konstatera att amortering är en 
god ekonomisk syn och sunt ur ett risk- eller osäkerhetsperspektiv. Sparande kan användas för 
att hantera oförutsedda utgifter.  Buffertsparandet ger kunden möjligheten att vara flexibel för 
att inte vara beroende av sin inkomst på kort sikt. 
 
 
Nyckelord: skuldsättning, bostadslån, osäkerhet, risk, kreditrisk, riskhantering, 
kredithantering 
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1 Inledning 
Bostadssituationen i Sverige är något som engagerar hela samhället och påverkar individens 
privata ekonomi. Ett beslut som är nära förenat med risk och osäkerhet. I det här kapitlet 
kommer vi att presentera undersökningens bakgrund genom en allmän introduktion till ämnet. 
Vi kommer vidare att introducera de problem vi har identifierat, redogöra för syftet med 
studien och presentera våra undersökningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 
I regeringsreformen 1 kap 2§ står det att de grundläggande målen för den offentliga 
verksamheten är att trygga rätten för den enskildes hälsa, arbete, bostad och utbildning (SFS 
1974:152). Glynn (2009) påpekar att det blir allt mer påtagligt att denna grundläggande 
funktion som bostaden fyller sätts åt sidan för att istället handla om lönsamma investeringar. 
Den funktion som en investering i en bostad innebär har fått en större inverkan på den privata 
ekonomin och fler finansierar idag sitt bostadsköp med hjälp av bostadslån (Glynn 2009). 
Möjligheterna att låna har lett till att huspriserna har stigit markant i proportion till de 
disponibla inkomsterna (Glynn 2009; Hott 2011). Bostadspriserna i Sverige har stigit 
betydligt sedan mitten på 1990-talet (Claussen 2013).  Bankens betydelse för privatpersoner 
blir av särskild vikt vid en bostadsaffär, då en efterfrågan på finansiering för att kunna 
fullborda köpet vanligen blir aktuell (SOU 2013:78). Bankernas funktion blir att hantera 
tillgångar och skulder samt att erbjuda kunder betalningstjänster (Heffernan, 2005). En kris i 
en bank kan bli påtagbar för andra finansiella aktörer och spridas genom hela det finansiella 
systemet. Följden av krisen leder således till allvarliga negativa konsekvenser för samhällets 
ekonomi (Falkman 2002). En ökad skuldsättning i förhållande till den disponibla inkomsten 
för varje enskild låntagare skulle innebära en risk för bankens stabilitet (Nyberg 2005). 
Finansinspektionen fyller en viktig roll som tillsynsorgan över bankverksamheterna i Sverige. 
Övergripande har finansinspektionen ett uppdrag som innebär att kontrollera 
bankverksamheterna och deras förhållningssätt till uppsatta riktlinjer och stadgade lagar 
(Falkman 2002).  

Bostadsköpet är för många hushåll den största investeringen som de kommer genomföra 
under en livstid och bankerna erbjuder kunderna finansieringstjänster i form av bolån (SOU 
2013:78). Privata investeringar i fastigheter har inneburit relativt små risker för individens 
ekonomi samtidigt som det funnits utsikter till god avkastning. Den goda avkastningen 
förutsätter att bostaden behåller sitt värde (SOU 2013:78). Bankernas kunder agerar ofta med 
bristfällig information eller kunskaper om bankernas egenskaper och sammansättning vilket 
kan utgöra en negativ påverkan på stabiliteten (Falkman 2002). Riskuppfattningar är 
personliga och sociala attityder till en händelse och handlar om den upplevda personliga 
kontrollen över en framtida osäker situation. Bedömning av risk kan påverkas av fakta som 
påvisbara samband, vetenskapliga riskbedömningar eller individens egna beräkningar. Andra 
faktorer som kan påverka individens uppfattning är rädslor eller personlighet vilket således 
också kan påverka förmågan att uppfatta risken (Aven & Renn 2009). Loewenstein, Weber, 
Hsee och Welch (2001) skriver att skillnaden mellan de känslomässiga reaktionerna från 
allmänheten gällande risk och de yrkesverksammas bedömningar av riskerna skapar ett 
dilemma för beslutsfattare. Många beslutsfattare vill vara lyhörda för de åsikter och attityder 
som finns i samhället. Loewenstein et al. (2001) belyser begreppet risk genom att inkludera 
förväntade känslor så som rädsla eller oro. 
  
I samhället finns en pågående debatt om varför bostadspriser stiger som de gör och om 
bostäderna kan anses vara överprissatta (Claussen 2013). Claussen (2013) förklarar 
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prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden med att två huvudsakliga faktorer, en 
ökning i disponibla inkomster och lägre realräntor. Nyberg (2005) förklarar de stigande 
priserna på bostadsmarknaden med ett antal faktorer. Det första han nämner är det låga 
ränteläget. En lägre realränta innebär att det blir billigare för hushållen att ta lån när de ska 
köpa sin bostad och utgör således en viktig drivkraft bakom den stigande prisbilden på 
bostadsmarknaden. Högre inkomster tenderar till att hushållen är mer villiga att disponera det 
ökade utrymmet på boendekostnader. Utöver dessa faktorer påverkas priserna också av 
bostadsbyggande (Nyberg 2005). 

År 2010 infördes regleringar gällande finansiering av bostäder med bolån i form av ett 
bolånetak. Det främsta målet med införandet var att motverka en osund kreditgivning och att 
förhindra kreditinstitut att erbjuda olika belåningsgrader (Finansinspektionen, 2010). 
Bolånetaken är en gränsdragning för belåningsgraden med grund i det marknadsmässiga 
värdet på bostaden. Belåningsgraden som motsvarar den andel av marknadsvärdet som 
finansierats med lån får inte överstiga 85 procent. Den resterande delen på 15 procent 
motsvarar en kontantinsats som låntagaren själv ansvarar för att kunna betala för att finansiera 
köpet (Finansinspektionen, 2010). Branschorganisationen, Svenska Bankföreningen, som 
företräder de svenska bankerna kompletterade bolånetaket med allmänna rekommendationer 
kring bolånens upplägg år 2010. Kompletteringen innebar att 75-85 procent skall anses utgöra 
ett topplån vilket enligt rekommendationerna bör amorteras under en period på 10-15 år. Det 
lånebelopp som motsvarar 75 procent på det marknadsmässiga värdet är ett så kallat bottenlån 
utan rekommendation vad det gäller amortering (Svenska Bankföreningen 2013). Svenska 
Bankföreningen (2014) uppdaterade sina riktlinjer med ytterligare krav att amortera för att 
förstärka en sund amorteringskultur. Riktlinjerna innebär att bostadslån ska amorteras till 70 
procent av marknadsvärdet utan någon förändring i tidsaspekten.  
 
Svenska Bankföreningen (2014) skriver att det finns ett gemensamt intresse av att säkerställa 
att kredittagare och kreditgivare inte drabbas av förluster, exempelvis genom variationer i 
bostadspriserna. Bankerna skall bedöma att kredittagaren har en uthållig 
återbetalningsförmåga genom en kreditprövning. För att säkerställa en noggrann 
kreditprövning är rekommendationen att kreditprövningen ska bedöma kunden genom tre 
hjälpmedel. Banken ska ta en kreditupplysning, upprätta att leva på kalkyl och slutligen 
bedöma om kunden klarar högre räntenivåer (Svenska Bankföreningen 2014).  
 
Risk i vardagen definieras som möjligheten att något oönskat inträffar (Nationalencyklopedin 
2014). Nationalencyklopedin ger en definition av risk med en nationalekonomisk aspekt som 
ett ekonomiskt förhållande mellan en rad osäkra faktorer som kan beskrivas med kända 
sannolikheter (Nationalencyklopedin 2014). Det finns en hög grad av oenighet gällande 
föreställningar och uppfattningar om risk. Oenigheterna handlar vanligen om vår förståelse 
för hur olika grupper eller samhällen väljer att behandla risk, samtidigt som vi väljer att 
ignorera vissa andra (Aven & Renn 2009). Risk är ett begrepp som är beroende av den som 
gör en bedömning. Framtida faktorer måste beaktas för att vi ska kunna skapa oss en 
uppfattning om vad risken är (Aven & Renn 2009).  

1.2 Problemdiskussion 
Kiander och Vartia (2011) kommer fram till sin slutsats att finansiella kriser inte bara händer i 
outvecklade länder med brister i sina system utan även i rika länder. En snabb förändring i 
arbetslösheten kan skapa ekonomiska problem. Förändringarna i det finansiella systemet likt 
det som infördes under 1980 talet kan skapa problem i förlängningen som inte tog med i 
beräkningen vid införandet (Kiander & Vartia 2011).  I den mest grundläggande formen anses 



- 3 - 
 

risk vara möjligheten till att något oönskat skall inträffa (Nationalencyklopedin 2014). Knight 
(1921) definierade begreppet risk genom att dela upp risk i två delar, risk och osäkerhet. Risk 
definierar som något kalkylerbart där osäkerheter kan beräknas genom kända sannolikheter. 
En osäkerhet där det inte finns några kända sannolikheter går inte att kalkylera och benämns 
således som en osäkerhet (Knight 1921). 
  
Sveriges Riksbank (2011) beslutade att göra en utredning angående risker på den svenska 
bostadsmarknaden. Anledningen bakom utredningen var att stora fall i fastighetspriser både ur 
ett historiskt och globalt perspektiv har spelat en framträdande roll i ekonomiska kriser. Från 
kriserna går det att utläsa att det innan prisfallen har varit en stark kreditexpansion och att 
skuldsättningen har ökat (Sveriges Riksbank 2011). Finansinspektionen (2010) har agerat mot 
en osund kredithantering genom ett införande av ett bolånetak. En belåningsgrad av bostaden 
som styrs av yttre faktorer i form av stigande eller sjunkande marknadsvärderingar. Kiander 
och Vartia (2011)  påpekar svårigheterna med finansiella bubblor. Bara för att det är 
finansiella bubblor behöver de inte spricka eller för den delen upptäckas (Kiander & Vartia 
2011). Vid en bolåneaffär genom skuldsättning kommer kreditgivaren och kredittagaren 
behöva resonera kring framtida osäkerhet med skuldsättningen. Uppfattningen om vilka risker 
och osäkerheter som finns kan anses vara unika för varje individ (Falkman 2002). Vid 
affärsmässiga beslut kan individen behöva fatta beslut i unika situationer som baseras på den 
information som finns tillgänglig, detta trots att informationen är otillräcklig (Knight 1921). 

1.3 Problemformulering  
Hur bemöter privatrådgivaren den risk och osäkerhet som finns vid hanteringen av 
bostadslån? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur privatrådgivare verksamma inom svenska banker 
hanterar den risk och osäkerhet som är kopplad till bostadslån. Vi avser att tydliggöra vilka 
faktorer som är viktiga för att skapa ett förhållningssätt där framtida utfall kan anses vara 
okända.  
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2 Metodiska överväganden 
I detta kapitel avser vi att redogöra för tillvägagångssättet i vår arbetsprocess. Vi kommer 
också att beskriva och motivera viktiga beslut. Syftet med redogörelsen är att läsaren ska få 
en inblick i de väsentliga steg som har haft betydelse för hur vi har arbetat med att uppfylla 
studiens syfte och problemfråga.  

2.1 Val av uppsatsämne 
Vid val av uppsatsämne riktades intresset mot privatekonomi. Något som debatteras inom 
samhällsdebatten är prisutvecklingen på bostadsmarknaden där begreppet bostadsbubbla 
används flitigt. Det finns skilda meningar om huruvida en bostadsbubbla existerar. Med våra 
tidsmässiga resurser i beaktning valde vi att rikta vårt intresse mot riskhantering vid 
bankernas beviljande av bostadslån. Där vi ser riskhantering som ett sätt att proaktivt kunna 
agera mot en osund ekonomisk utveckling bland privata hushåll och proaktivt kunna hantera 
osäkerheter. 

2.2 Metoddiskussion 
En metod är ett redskap för att lösa ett problem och komma fram till ny kunskap (Holme & 
Solvang 1997). Holme och Solvang (1997) skriver om olika angreppssätt och gör en 
åtskillnad som grundar sig i informationen som används. Bryman och Bell (2013) skiljer 
mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. En grundläggande syn är att kvantitativ forskning 
betonar kvantifiering och mätning vid datainsamlingen. Kvalitativ forskning handlar om ord 
vid datainsamlingen (Bryman & Bell 2013).  
 
Vi har valt att besvara vår problemformulering med en kvalitativ ansats som lämpar sig bättre 
för den förståelse som vi vill fånga. Fördjupningen sker genom att undersöka hur sex olika 
privatrådgivare från sex olika banker uppfattar sin riskhantering och hur de för en dialog med 
kunden om risktagande. Holme och Solvang (1997) skriver att kvalitativa metoder har ett 
förstående syfte och det centrala är förståelsen för det som studeras. Kvalitativa metoder är 
bäst lämpade för att kunna urskilja en helhetsbild (Holme & Solvang 1997). Vår avsikt är att 
fördjupa oss i hur bankerna arbetar med riskhantering vid privat kreditgivning för bostadslån.  

2.3 Datainsamling 
Vi har i vår studie använt oss av två primära informationskällor. Vi har valt att använda oss av 
djupintervjuer med en representant från de sex utvalda bankerna. För att komplettera 
djupintervjuerna har vi valt att genomföra en innehållsanalys av de utvalda bankernas 
årsredovisningar från 2013. Nagy Hesse-Biber och Leavy (2011) skriver att målet med 
djupintervjuer är att få en riklig datamängd inom ett specifikt område från de utvalda 
individerna. Holme och Solvang (1997) skiljer mellan respondentintervjuer och 
informantintervjuer. Respondentintervju innebär att intervjupersonen är delaktig i det 
förhållande som vi vill studera. Informantintervju innebär att den intervjuade står utanför 
förhållandet men har en stor kunskap inom området (Holme & Solvang 1997). Vi har valt att 
avgränsa oss till kreditgivarnas syn på kredithanteringen. De intervjuade privatrådgivarna 
arbetar dagligen med kundkontakt och rådgivning kring bostadslån men också annan 
ekonomisk rådgivning som rör privatpersonens ekonomi. Beslutet att enbart studera 
kreditgivarnas synvinkel togs för att maximera de tidsmässiga resurser vi haft att tillgå. 
Starrin och Svensson (1994) skriver om vikten av kunskap och erfarenheter som har betydelse 
för att personen ska kunna bilda sig en uppfattning om fenomenet som är relevant för studien. 
Vi anser att privatrådgivarna har en större erfarenhet från rådgivningsmöten än bankens 
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kunder. Rådgivarna har därför en möjlighet att kunna ge en fylligare redogörelse om 
riskhanteringen vid rådgivningsmötet.  
 
Då vi har ett intresse att fånga privatrådgivarnas uppfattningar har vi valt att använda oss av 
en semistrukturerad intervjumetod. Byrman och Bell (2013) skriver att semistrukturerade 
intervjuer lämpar sig då respondenterna ska ges en möjlighet att utforma svaren själva. Vi 
anser därför att semistrukturerade intervjuer passar bäst då vi inte vill styra intervjuerna. 
Respondenten ska själv ges utrymme att föra ett resonemang kring vad som är viktigt vid 
hanteringen av de risker som är förknippade med bolånet. Detta beslut styrks av Holme och 
Solvang (1997) som skriver att kvalitativa intervjuer avser att låta intervjupersonen påverka 
samtalets utveckling.  
 
Denscombe (2000) skriver att nackdelen med intervjuer är att de är tidskrävande. 
Anledningen är att det allt som oftast blir icke standardiserade svar vilket gör det tidskrävande 
att analysera (Denscombe 2000). Denscombe (2000) skriver vidare att det kan skilja på 
mellan vad folk säger och vad folk gör, det behöver inte återspegla en verklig arbetsprocess. 
Forskaren måste ha en stor förmåga att sätta sig in i situationen och förstå hur den intervjuade 
upplever sin situation (Holme & Solvang 1997). Vi har därför valt att använda oss av 
årsredovisningar då det har gett oss en överskådlig kunskap för hur de utvalda bankerna ser på 
sin riskhantering vid privata krediter.  

2.4 Urval av företag och intervjupersoner 
Repstad (1999) skriver att antalet intervjuer som ska genomföras handlar om att avgränsar sig 
till tidsresurser och mättnaden av information. Repstad (1999) skriver att det inte finns någon 
given norm för antalet intervjuer utan att det får avgöras genom författarnas omdöme. Vi har 
valt att intervjua personer med liknande arbetsuppgifter från olika banker. Vi har valt att dra 
vår gräns med att göra en intervju med sex olika privatrådgivare från olika banker. Efter sex 
intervjuer ansåg vi att ytterligare intervjuer inte skulle bidra något nämnvärt till studien. De 
utvalda bankerna består av bankerna Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SEB, Swedbank 
Sjuhärad och Danske Bank. Det då Starrin och Svensson (1994) anger att nyanser och 
variationer som kan vara intressanta inte framträder om koncentrationen av 
undersökningspersoner görs till en allt för homogen undersökningsgrupp. Vi ansåg det vara 
intressant att urskilja skillnader i riskhantering mellan olika aktörer istället för att enbart 
avgränsa studien till en banks riskhantering. Corbin och Strauss (1990)  skriver att stora 
förhållanden kan vara lika. Anledningen till att vi valt att studera sex olika banker är för att 
kunna urskilja hur respektive organisation skiljer sig i sin riskhantering. Arbetssättet kan 
skilja sig från konkurrerande aktörer på marknaden där skillnader och likheter blir intressant 
för studien. 
 
I urvalet av undersökningsgrupp handlar det om att skapa förutsättningar för att få en 
variation i hur en undersökningsgrupp uppfattar en och samma företeelse (Starrin & Svensson 
1994). Urvalsförfarandet av undersökningspersoner kan därför ske utifrån strategiska 
överväganden istället för att beakta principer för att få ett representativt urval (Starrin & 
Svensson 1994).  
 
Holme och Solvang (1997) skriver att ett urval görs antingen slumpmässigt eller icke 
slumpmässigt. Vi har använt oss av ett icke slumpmässigt där vi genom ett 
bekvämlighetsurval har valt att kontakta representanter via telefon från olika kontor hos de 
olika bankerna. De kontaktade representanterna har varit kontorschefer för de olika kontoren. 
Repstad (1999) skriver att man kan vara beroende av stöd från chefer för att få tillgång till 
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lämpliga intervjuobjekt. Det kan dels vara att få möjligheten men också att hitta ett lämpligt 
intervjuobjekt (Repstad 1999). Denscombe (2000) styrker detta med att det i många fall är 
nödvändigt att få ett godkännande från överordnande instanser. I vår studie har vi valt att 
precisera för dessa chefer vilken typ av intervjuobjekt vi eftersträvar i vår undersökning. 
Cheferna har sedan satt oss i kontakt med en lämplig respondent. Egenskaperna som vi har 
eftersträvat är att de skall ha en yrkesroll där de dagligen jobbar med privatrådgivning, har en 
god erfarenhet från rådgivning samt att de ska vara kontaktbara efter intervjutillfället. Bryman 
och Bell (2013) skriver i sin bok att en person kan intervjuas flera gånger i kvalitativa studier. 
Möjligheten att återkomma till intervjupersonen användes därför för att säkerställa att vi fick 
möjlighet att tydliggöra vissa resonemang och svar men också för att kunna komplettera med 
ytterligare frågor. Bankerna har tilldelat oss intervjuobjekt och i Swedbanks fall blev vi 
erbjudna två intervjupersoner. Vi ansåg inte att detta skulle skada resultatet av intervjun och 
valde därför att utföra intervjun med båda respondenterna. 
 
De olika intervjuobjekten har dels varit rådgivare från de fyra storbankerna Nordea, 
Swedbank, Handelsbanken och SEB. Det motiveras med att de representerar en stor del av 
den svenska bolånemarknaden. För att fånga nyanser och variationer som kan vara av intresse 
har vi valt att intervjua en privatrådgivare på Swedbank Sjuhärad och en från Danske Bank. 
De nyanser som skulle kunna vara intressanta är hur Swedbank Sjuhärads geografiska 
begräsning och Danske Banks utländska styrning påverkar riskhanteringen.  
 
Bryman och Bell (2013) påpekar att en individ inte behöver vara representativ för hela 
organisationen. Svaren från respondenten är unika och grundar sig på individens erfarenhet 
och bakgrund.  Vi anser också att det finns begränsningar i att varje respondents kundgrupp 
inte kan representera bankens kunder i sin helhet. Vid benämningen rådgivarna i studien 
syftar vi således enbart till de intervjuade rådgivarna. De är viktigt att påpeka att vi arbetat 
med rådgivarnas personliga uppfattningar och resonemang. Uppfattningar och resonemang 
som inte kan hänvisas till ett helt enhetligt tankemönster hos alla rådgivare som är verksamma 
för den arbetsgivare de arbetar för.  

2.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) påpekar att samhällets medlemmar kräver att det finns skydd mot 
otillbörlig insyn i deras livsförhållanden. Forskningen måste ta hänsyn till att individer inte 
skadas, förödmjukas eller kränks som en följd av undersökningar. Individskyddskravet är 
utgångspunkten för överväganden gällande etik inom forskningen. Kraven är inte definitiva 
utan handlar om att göra noggranna avväganden mot det kunskapstillskott som vi kan förvänta 
oss. Det grundläggande individskyddskravet kan göras mer konkret genom en uppdelning i 
fyra övergripande kategorier, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav. Informationskravet innebär att berörda parter i undersökningsprocessen ska 
informeras om det syfte som ligger till grund för studien (Vetenskapsrådet 2002). För att 
uppfylla detta informationskrav har vi innan våra intervjuer tydliggjort våra avsikter så gott 
som möjligt. Vi har också talat om vad vi avser att göra med informationen vi samlar in och 
vilka andra parter som är en del av undersökningsprocessen. I möjligaste mån har vi arbetat 
för att skydda intervjupersonen så att varken den intervjuade eller den intervjuades kunder ska 
ta skada av uppsatsen. Vi har också varit öppna med att vi kommer att ta del av den 
information som lämnas i bankverksamhetens årsredovisning.  
 
Deltagarna ska själva bestämma över sin medverkan i undersökningen och lämna sitt 
samtycke (Vetenskapsrådet 2002). Samtycket har vi styrkt genom att låta intervjupersonen 
godkänna den sammanställning som vi gjort från transkriberingen av intervjun. Den 
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intervjuade har också haft fritt utrymme att kräva att vi lägger till, ändrar eller tar bort 
information utan några negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att 
personuppgifter ska skyddas och att deltagare ska ges en så stor konfidentialitet som möjligt 
(Vetenskapsrådet 2002). Vi har med det i beaktning vidtagit åtgärder i den insamlade empirin 
för att försvåra och i viss mån säkerställa att varken respondenten eller respondentens kunder 
ska skadas till följd av vår undersökning. Åtgärden har vidtagits genom en noggrann 
avvägning mellan att skydda individen och det kunskapstillskott som vi vill bidra med i vår 
uppsats. Nyttjandekravet handlar om att information som samlats in för undersökningens 
ändamål enbart tillämpas för undersökningens syfte (Vetenskapsrådet 2002). Insamlad data 
har enbart varit tillgänglig för oss som skribenter och i viss utsträckning vår handledare. Vi 
kommer därför inte göra transkriberingen tillgänglig för att skydda respondenten och 
eventuellt respondentens kunder. 

2.6 Urval av teorier 
Silverman (1993) menar att det är fullt möjligt att utgå från ett teoretisk angreppsätt istället för 
att generara en teori. Teorin kan tillsammans med praktiska exempel belysa vad det finns för 
beteendemönster och kan således leda till att uppmärksamma vart vi bör vara extra noggranna 
för att undvika katastrofer, t.ex. som att en bostadsbubbla ska spricka. Vi har därför valt att 
utgå från teorier ur ett riskperspektiv som vi anser vara lämpliga att tillämpa för att diskutera 
riskhantering vid skuldsättning. Detta för att belysa begreppet risk och dess vetenskapliga 
definition. Dessa teorier har till avsikt att hjälpa oss att förstå hur begreppet risk används i en 
praktisk bemärkelse inom privat kreditgivning som har betydelse för privatpersoners 
möjligheter att konsumera ett boende. Bryman och Bell (2013) skriver att begrepp kan ses 
som teorins byggstenar. Begrepp är den utgångspunkt som genomförandet av 
företagsekonomiska studier grundar sig i. Begrepp kan vidare anses utgöra etiketter som vi 
tilldelar olika händelser i den sociala verkligheten, begreppen består vanligen av händelser 
som är likartade och som är viktiga för människor (Bryman & Bell 2013). 
 
Davis (1971) menar på att den som är intresserad av att lära sig om mänskligt beteende måste 
vara införstådda med vart vi riktar vår uppmärksamhet. Vi kan försöka använda intressanta 
teorier för att avslöja det som rutinmässig tas för givet. Rutinmässigt förgivettagande kan 
speglas i två dimensioner, en teoretisk och en praktisk. Davis (1971) hävdar att en teori enbart 
kommer att beaktas som helt intressant om den har konsekvenser för den praktiska och 
teoretiska dimensionen. Ur ett teoretiskt perspektiv är det relevant att undersöka teorier som 
anses vara intressanta på grund av vad de kan avslöja om det rutinmässiga. Ur en praktisk 
dimension är det värt att undersöka de teorier som har ansetts intressanta så att vi kan 
applicera de intressanta teorierna (Davis 1971). Vi anser att denna definition av Davis (1971) 
är viktig för hur vi kan behandla olika teorier. Genom att beakta hur människan normalt 
använder sin förmåga att rikta sin uppmärksamhet tror vi att det kan finnas kunskap från 
rådgivarnas uppfattningar som kan tydliggöra hur vi kan hantera framtida osäkerheter.  

2.7 Inför intervju 
Vi har valt att skicka ut ett informationsmejl till de respondenter som varit aktuella för en 
intervju. I informationsmailet valde vi att beskriva vårt syfte med intervjun och bifogade en 
sammanställning över de områden inom ämnet som vi ville fråga om. Valet har gjorts med en 
medvetenhet om att svaren från respondenten skulle kunna vara politiskt tillrättalagda. Vi 
ansåg att fördelarna med att intervjupersonerna skulle få en möjlighet att förbereda skulle 
bidra till en djupare och mer reflekterad intervju.  
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Då studiens syfte har varit att undersöka respondenternas uppfattningar om kredithanteringen 
valde vi att formulera en intervjuguide som enligt Byrman och Bell (2013) är en bra 
utgångspunkt för en semistrukturerad intervju. Frågemallen innehöll sex olika kategorier där 
frågorna under respektive kategori var öppna och således gav respondenten möjlighet att fritt 
resonera kring de valda kategorierna. 
 

Frågeguide 
Kategorier Innehåll 

Inledning Om respondenten och dess arbetsrutiner. 
Risk & Osäkerhet Kalkylering, skaffa- och hantera 

information samt skapa förståelse för 
kunden. 

Amortering Om respondentens uppfattning och 
kundens inställning. 

Skuldsättning Hur respondenten upplever kundens 
inställning. 

Kunden Om övergripande skillnader och 
förhållandet med kundens ålder. 

Bolånetaket Uppfattning om bolånetaket.  
 
Vi har valt att innan varje intervju gå igenom den undersökta bankens årsredovisning.  I 
årsredovisningarna har vi hittat relevant information inom vårt avgränsade intresseområde om 
kredithantering med privatkunder. Vi har granskat årsredovisningarna genom specifika sökord 
för att enbart ta del av den information som är intressant sett till vår frågeställning och således 
utnyttja tiden väl. Sökorden är följande: 
 
Riskhantering, Risk, Osäkerhet, Privatkund, Amortering, Bolån, Kreditrisk, Marknadsrisk. 
 
Vi upplever att informationen från årsredovisningen har gett oss en tydlig bild av hur banken 
generellt vill bedriva sin kreditgivning mot privatkunder. Årsredovisningen har givit oss en 
bättre förståelse och gett oss en möjlighet att föra en mer djupgående diskussion med 
privatrådgivaren. Vi anser att det tillvägagångssättet har gett oss goda möjligheter att vara 
bättre förberedda inför intervjun. Årsredovisningarna har bidragit till att visa vad 
organisationen eftersträvar med sin verksamhet och vad organisationen har för övergripande 
strategi och mål. Vi har också kunnat skapa oss en förståelse för vad det finns för 
förväntningar på privatrådgivarna och i viss mån deras arbetsprocess. Användandet av 
årsredovisningar har gjort det möjligt att jämföra dokumentation och intervjusvaren.  

2.8 Undersökningsprocess 
Vi har eftersträvat samma förhållanden vid intervjutillfället där vi båda två har varit 
närvarande. Vi har haft samma roller vid varje intervjutillfälle. Ett medvetet val för att 
respondenterna skall få ungefärligt samma ställda frågor samtidigt som olika kroppsspråk kan 
skapa olika accessioner för respondenten. En av oss har intervjuat och den andre har 
observerat respondentens reaktioner och har vid olika tillfällen kunnat inflicka med frågor för 
att förtydliga ett svar från respondenten. Inflickningar gällande information som eventuellt 
skulle kunna ha misstolkats eller riskerat att uteblivit. Vi anser att det stärker kvaliteten från 
intervjuerna och effektiviserade undersökningsprocessen. Problemet kan vara att man fastnar i 
rutiner och påverkar resultatet på det sättet. Därför har vi försökt att undvika att avbryta 
respondenten och samtidigt gett gott om utrymme att tänka. Efter avslutad intervju har vi 
suttit ner och pratat om de intryck intervjun har gett. Denscomb (2000) skriver att det lämpligt 
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att en intervju sker i ett ostört rum, för att ta bort störande moment.  Alla intervjuer har 
genomförts under respondentens kontorstid och utförts i separata mötesrum. Transkriberingen 
av intervjuerna har skett dagen efter intervjun med hjälp av det inspelade materialet från 
intervjun. Repstad (1997) skriver om fördelarna med att använda sig av inspelat material för 
att säkerställa att rätt transkriberingen av intervjun blev riktig. 
 
Vi kunde märka en viss skillnad mellan de olika respondenternas förberedelser inför 
intervjuerna. Vissa av respondenterna hade vår skickade information utskriven och hade innan 
mötestillfället gjort anteckningar respektive frågeområde. Vi upplevde att respondenterna som 
var noggranna i sina förberedelser kunde bidra till en bättre intervju. Respondenterna som var 
förberedda hade också tagit fram relevant material som vi fick ta del av under intervjutillfället 
samt ta del av internt informationsmaterial. Detta utan att begränsa våra möjligheter att få ta 
del av deras egna erfarenheter, resonemang och uppfattningar som är viktiga för det djup som 
vi avser att studera i deras yrkesroll. 
 
Vi valde att ställa en inledande fråga där den intervjuade respondenten fick berätta lite om sig 
själv och sin bakgrund inom yrkesområdet. Vi anser att verklig ålder inte är av vikt att ta i 
beaktning utan valde istället att skapa oss en förståelse för respondentens yrkesmässiga ålder 
då deras erfarenhet kan ha betydelse för hur dem uppfattar olika företeelser i deras 
arbetsmiljö. De intervjuade har getts möjlighet att prata om arbetsrutiner och förhållningssätt 
genom att dela med sig av erfarenhet och uppfattningar inom riskhantering med privatkunder. 
Representanterna har också svarat på frågor gällande bankens befintliga förhållningssätt 
samtidigt som de har delat med sig av exempel om vad som kan diskuteras i deras 
arbetssituation. Respondenterna har även resonerat kring frågor om hur de upplever sina 
kunders attityder och reaktioner mot riskhanteringen. Vi har inte tydliggjort för 
respondenterna hur vi tolkar begreppen risk och osäkerhet. Vi arbetade aktivt med att inte 
avbryta respondenten i det resonemang som fördes och var noggranna med att låta 
intervjupersonen tala till punkt. Vår roll vid intervjun låg enbart i att se till att de gav svar på 
våra utvalda kategorier.  

2.9 Bearbetning av intervju 
Efter intervjun märktes en inriktning i respondenternas svar som gjorde att vi skapade nya 
kategorier för att bearbeta resultatet. Samtliga kategorier berör den osäkerhet och risk som 
utgör studiens utgångspunkt. I den nya mallen valde vi även att rikta uppmärksamhet mot 
återbetalningsförmåga och resonemang kring olika försäkringar.  Mallen har använts för att 
plocka ut intressanta aspekter från intervjuerna för att få en enhetlig sammanställning av de 
sex olika intervjuerna. Mallen bidrar till en struktur för att koncentrera informationen från 
intervjuerna till det som är av vikt för frågeställningen, det som rådgivarna ansett vara viktigt 
och avser också att ge den empiriska texten ett bättre sammanhang.   
 

Empirimall 
Kategorier Innehåll 

Inledning och tillvägagångssätt Om respondenten och dess arbetsrutiner. 
Information och förståelse Hantera information samt skapa förståelse 

för kunden. 
Levnadskalkyl och återbetalning Kalkylering av kundens 

återbetalningsförmåga 
Försäkringar Försäkringar som hjälpmedel för att 

begränsa risken 
Amortering Respondentens uppfattning kring 
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amortering  

2.10  Utgångspunkt för analys 
Den finansiella uppbyggnaden är under en ständig förändring och det kommer nya riktlinjer 
och regler att ta hänsyn till för både kredittagarna och kreditgivarna. Exempelvis har det under 
denna studie skett förändringar som påverkar förhållningssätten för de olika aktörerna på 
marknaden. Det är viktigt för läsaren att ta hänsyn till att empirin bygger på erfarenheter till 
en viss tidsperiod. Resultaten blir således tidsberoende då aktörerna påverkas av dess 
omgivning (Bryman & Bell 2013). Bryman och Bell (2013) förklarar att vi genom en narrativ 
analys kan studera privatrådgivarnas upplevelse av sin roll i vissa verkliga situationer. 
Narrativa analyser lägger vikt vid hur människor organiserar och formar kopplingar mellan 
olika skeenden och den betydelse människor ger kopplingarna (Bryman & Bell 2013). Således 
har vi försökt att bevara resonemanget från transkriberingarna i våra sammanställningar vilket 
utgör råmaterialet för vår analys. 
 
Empirimallen har använts för att kunna sammanställa materialet från intervjuerna. Arbetet 
med att sammanställa resonemang i kategorier har hjälpt oss att skapa struktur över 
intervjupersonernas framställningar. Vi har sedan bearbetat kategorierna mellan de olika 
bankerna och tittat på deras framläggningar i jämförelse med varandra. För att undvika att vi 
sett förbi information som enbart någon eller några av bankerna har påpekat har vi valt att gå 
tillbaka till den ursprungliga transkriberingen för att kontrollera avvikelser eller stärka 
intressanta synvinklar. Den empiriska sammanställningen användes för att jämföra de olika 
respondenternas svar och den teoretiska referensram som vi valt att behandla i detta arbete.  

2.11  Källkritik 
Vi har främst arbetat med primära informationskällor. Information som har använts i studien 
har till stor del varit vetenskapligt granskade artiklar. Vårt empiriska material har varit dels 
från bankernas årsredovisningar och intervjuobjekt från bankerna.  Repstad (1999) skriver om 
den viktiga delen i att analysera en datamängd i att inta ett kritiskt förhållningssätt till 
datamängden. Vi har tagit i beaktning att det finns en osäkerhet att en del av den empiriska 
informationen har varit konstlad. Repstad (1999) menar att sådan konstlad information kan 
vara intressant för en studie om inte annat visa en hur de vill att vi skall uppfatta verkligheten.  

2.12  Kvalitetskriterier 
Fejes och Thornberg (2009) skriver om validitet som ett kvalitetsbegrepp för en kvalitativ 
studie. Där validitet refererar till den utsträckningen forskningen och de metoder man valt 
verkligen undersöker det som var tilltänkt (Fejes & Thornberg 2009). Bryman och Bell (2013) 
skriver om alternativa kriterier för att bedöma kvalitativa undersökningar. De pratar om 
trovärdighet och äkthet. Där trovärdigheten delas upp i fyra delkriterier tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell 2013). Vårt val att intervjua 
privatrådgivarna grundar sig i att de är högst delaktiga i den riskhanteringen som sker vid 
bostadslån. Samtliga intervjupersoner har efter intervjuerna granskat våra sammanställningar 
av intervjuerna och återkopplat till oss med förändringar och ett godkännande. Respondenten 
skall ges en möjlighet att kunna korrigera om något från intervjuerna har tolkats på ett 
felaktigt och oäkta sätt. Vi anser likt Bryman och Bell (2013) att respondentvalidering är 
viktigt då det ökar trovärdigheten i resultatet. Vi har valt att skriva ut så mycket som möjligt 
av vår empiriska undersökning för att det ska finnas ett detaljrikt empiriskt material att ta del 
av för läsaren. Vi har tidigare skrivit att vi valt att inte delge transkriberingarna som bilagor 
med beaktning av det etiska individskyddskravet. För att kompensera upp överförbarheten har 
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vi valt att bifoga intervjuguiden. Vi har också gjort en omfattande återberättelse av svaren från 
intervjun som är kvalitetssäkrad i och med den granskning och det godkännande vi erhållit 
från respondenternas sida.  
 
Vi har avsett att vara så tydliga som möjligt i våra metodiska avväganden och beslut att 
studien skall gå att replikera. Precis som Bryman och Bell (2013) skriver att alla situationer är 
unika är det i princip omöjligt att erhålla samma förhållanden i detalj. Detta anser vi påverkar 
vår pålitlighet i studien och har därmed tagits i beaktning för att genom tydliga beskrivningar 
öka studien pålitlighet. Vi är medvetna om att det kan finnas ett glapp mellan handling och 
den språkliga beskrivningen. Vi har med våra val att komplettera intervjuerna med 
årsredovisningar arbetat med att vara så uppmärksamma som möjligt och agerat i god tro för 
att återspegla en rättvis bild av den sociala miljön vi studierat. 
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3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer det ges en redogörelse för det övergripande begreppet som kommer att 
genomsyra hela studien, risk. Inledningsvis definieras begreppet risk genom en uppdelning i 
två delbegrepp, risk och osäkerhet. Slutligen övergår kapitlet till att tydligöra risk med olika 
faktorer som är kopplade till kredithantering vid bostadslån.   

3.1 Begreppet risk 
Knight (1921) definierar skillnaden mellan osäkerhet och risk med hjälp av ett exempel. 
Exemplet bygger på att det finns röda och svarta bollar i en urna och sannolikheten utgörs av 
den information som finns att tillgå. Knight (1921) skiljde sannolikheten med att dela upp 
informationen mellan behov av information och okunnighet. I urnan finns det ett visst antal 
röda och svarta bollar. Den första av två personer drar en boll ur urnan har ingen vetskap om 
fördelningen av bollar som finns i urnan. Den andra personen har informationen att det finns 
en 75 procent chans att den boll han drar är en röd boll. Knight (1921) menar på att det går att 
diskutera om ett antagande att den första personen har en 50 procent chans att dra upp en röd 
boll från urnan. I detta fall kan vi inte med säkerhet veta utan det bygger som tidigare nämnt 
på ett antagande (Knight 1921). 
 
Från detta exempel drar Knight (1921) vidare slutsatser som grundar sig på att han vill dela 
upp sannolikheten i det nämnda exemplet i tre delar. Den första bygger på att vi kan mäta 
sannolikheten liknanden med att kasta en tärning med sex sidor. Den andra bygger på att vi 
analysera situationen med information för att kartlägga alla olika utvägar. Knight (1921) 
ansåg för det tredje att människor med otillräckligt informationsunderlag kommer att försöka 
bedöma sin risk. För att återkoppla till exemplet ovan, om vi tillåter den första personen titta i 
urnan och själv göra en bedömning kan detta likställas med ett affärsmässigt beslut. Beslut 
som behöver fattas i unika situationer som uppstår och bedömning görs med den information 
som finns tillgänglig, även om den kan anses vara otillräcklig. Det kan vara svårt att bilda sig 
en helhetsuppfattning om situationen där det finns lite vägledning som grund. Människor 
tvingas följaktligen att fatta beslut baserat på den information som finns tillgänglig (Knight 
1921).  
 

 ” … between the measurable uncertainty and un unmeasurable one 
we may use the term ”risk” to designate the former and the term 
”uncertainty” for the latter” (Knight, s.233). 

3.2 Subjektiva sannolikheter 
Risk kan utgöras av en situation eller en händelse där något som individen värderar står på 
spel och där utfallet av händelsen eller situationen är osäkert (Rosa 2010). Risken kan också 
anses bestå av två olika delar. Dels en händelse med tillhörande konsekvenser vilken är 
definierbar. Utöver det finns också en osäkerhet. Osäkerhet kan ses som en mänskligt 
konstruerad känsla som vi tillämpar för att föreställa oss framtida potentiella tillstånd utan 
möjlighet att beräkna (Aven & Renn 2009). Oavsett hur vi definierar begreppet risk är det 
allmänt accepterat att risken består av osäkerheter och med hur vi förstår och bedömer dessa 
osäkerheter. Risken är istället något som möjliggör en övergripande förståelse av något vi kan 
fastställa i en beräkning. Osäkerhet kommer alltid vara ett oundvikligt element (Rosa 2010). 
Vi kan välja att se risk ur separata vinklar som kan ha betydelse för vår förståelse. Vi behöver 
vanligen skapa oss en uppfattning om sannolikheter som grundar sig i bevis och kvalificerade 
uppskattningar, inte på ren fingertoppskänsla eller personlig erfarenhet (Aven & Renn 2009).  
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I en osäker miljö använder individer sig av subjektiva sannolikheter. En subjektiv sannolikhet 
är en personlig bedömning baserad på personliga förväntningar att en specifik händelse ska 
uppstå. Människan baserar vanligen bedömningen på rimlighet istället för att använda exakta 
beräkningar (Cornand & Gimet 2012). Investeringar innebär att en person väljer att acceptera 
en risk genom att utsätta sig själva för ett förhållande där utfallet är osäkert. Historiskt talar 
investerare sällan om det förväntade resultaten av en investering i en negativ bemärkelse. 
Istället talar investerare om avkastning på investeringen eller tillväxtpotential (Rosa 2010). 
Förväntningar på bostäders priser spelar en stor roll vid låntagares beslut gällande bostadslån. 
Ekonomiska beslut handlar normalt om aktörernas förväntningar på framtiden (Zhu, Pace & 
Morales 2014). Subjektiva sannolikheter som används vid riskbedömning representeras av 
individuella eller kollektiva bedömningar av osäkerheter. Dessa bedömningar baseras på den 
information som finns tillgänglig. Det kan handla om statistik, erfarenhet, modeller och 
teoretiska uppskattningar. Bedömningar behöver motiveras och vara trovärdiga för 
omgivningen för att de ska anses vara acceptabla (Aven & Renn 2009). Merkelsen (2011) 
skriver att sannolikheter inte kan likställas med en bekräftelse om vad som kommer att hända. 
Att försöka omvandla osäkerheter till sannolikheter kan istället ses som ett verktyg. Ett 
verktyg för att hjälpa individen att hantera en framtida osäkerhet som att individen hade 
kunskapen (Guttentag & Herring 1986; Merkelsen 2011).  
 
Aven och Renn (2010) påpekar att vi inte säkert vet framtida utfall vilket indikerar varför 
osäkerhet är ett viktigt begrepp. Cornand och Gimet (2012) skriver att erfarenheter som 
individen tidigare har upplevt blir viktiga för att forma individuella sannolikheter. Det är svårt 
att etablera ett precist mått på osäkerhet likväl som ett precist mått gällande vad som står på 
spel i en specifik situation (Aven & Renn 2010). Motsatsen till subjektiva sannolikheter hittar 
vi i objektiva sannolikheter som motsvarar en uppskattning av att en specifik händelse ska 
inträffa baserat på en noterad observation, en känd sannolikhet (Cornand & Gimet 2012).  

3.3 Disaster myopia 
Guttentag och Herring (1986) har skrivit en text som utforskar en hypotes om att banker 
tenderar att i överdriven omfattning utsätta sig för ekonomiska svårigheter. Hypotesen kallas 
disaster myopia och berör beslutsprocessen hos investerare under osäkerheter. Denna hypotes 
kan enligt Cornand & Gimet (2012) vara till användning för att förklara varför händelser i 
form av kriser återupprepas. Det teoretiska argumentet grundar sig i att investerare under 
optimistiska omständigheter ser förbi information som är relevant då den berör en ökad grad 
av risk (Cornand & Gimet 2012). Riskbeteendet kan enligt Cornand och Gimet (2012) bidra 
till bildandet av en bubbla som brister till en kris. Situationen grundar sig i att beslutsfattare 
tenderar att göra en underskattning av sannolikheter som är förknippade med oönskade utfall. 
Beteendemönstret är särskilt förekommande vid händelser som förknippas med små 
sannolikheter. Beteendemönstret blir mer påtagligt då beslutsfattare befinner sig i tid som är 
avlägsen från den tid då en liknande händelse senast inträffade. 
 
Guttentag och Herring (1986) baserar det teoretiska argumentet på ett viljestyrt 
kunskapstänkande och beteende vid beslutsfattande under osäkerhet. Besluten görs genom 
grov rimlighetsbedömning via tumregler (Cornand & Gimet 2012). Tumreglerna som 
tillämpas inom beslutsbeteende hos människor när det gäller låga sannolikheter med höga 
förluster ger insikt i det beteende som banker handskas med i chocker av låg men okänd 
osäkerhet (Guttentag & Herring 1986). Det finns dels en tillgänglighets tumregel som står för 
beslutsfattarens förmåga att associera beslut till tidigare händelser och därigenom uppskatta 
sannolikheter. Händelser som inträffar ofta är lättare att associera till än händelser som inte 
inträffar lika ofta. Det finns också en tumregel som förklaras som en tröskel. Tumregeln 
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innebär att beslutsfattare gör en ojämn fördelning av sin uppmärksamhet. När sannolikheter 
når en tillräckligt låg nivå så behandlas den som noll, trots att den kan vara större. Dessa två 
tumregler kan i kombination med varandra leda till disaster myopia vilket definieras som 
tendensen att underskatta sannolikheten till chocker (Guttentag & Herring 1986).  
 
Disaster myopia innebär att konkurrensen, incitamenten och psykologin som finns bland oss 
under osäkra omständigheter ger upphov till att finansiella aktörer underskattar risken som är 
kopplad till finansiell instabilitet. Det finns ett ständigt behov att uppdatera modeller för 
kreditriskberäkning och ekonomiska regler. Möjligheten att identifiera och begränsa påverkan 
från banksektorns disaster myopia är av vikt då denna information kan bidra till minskade 
följder för hela ekonomin (Cornand & Gimet 2012).  På grund av den särskilda och 
systematiska roll som en bank har för finansiering blir deras roll av särskild vikt (Cornand & 
Gimet 2012; Falkman 2002). Banksektorns påverkan på ekonomin kan genom disaster 
myopia växa så stor att hela det finansiella systemet äventyras (Cornand & Gimet 2012). 
Disaster myopia problemet är av akut karaktär idag vilket beror på den komplexitet och 
förekomst som nya finansiella produkter har inneburit för oss människor (Cornand & Gimet 
2012).  
 
Hott (2011) anser att kreditgivarna kan ses som offer när det handlar om kriser på 
bostadsmarknaden. Samtidigt finns det information som tyder på att bankerna bidrar till 
skapandet av problem. Marknaden influeras av rationella förväntningar och irrationella 
förväntningar. Humörsvängningar, aktuella prognoser och disaster myopia är en del av de 
irrationella förväntningarna. Exempel på plötsliga prisfall i fastighetspriser har påvisat en 
övergripande förändring i det sätt som investerare tänker kring priserna på fastigheter. Denna 
plötsliga förändring hävdar Hott (2011) kan förklaras med disaster myopia teorin.  
 

3.4 Agentteorin 
Agentteorin går ut på att den ena av två parter inte agerar i enlighet med den andres intresse, 
utan fokuserar mer på sin egen vinning (Jensen & Meckling 1976). Jensen och Meckling 
(1976) menar på att det finns ett informationsglapp mellan kreditgivaren som agerar principal 
och kredittagaren som istället kan anses utgöra en agent. Informationsglappet innebär att det 
finns ett utrymme för principalen och agenten i rollerna av kreditgivare och kredittagare att 
agera för sitt eget intresse. För att förhindra detta förhållande kan båda parter ta på sig vissa 
kostnader för att se till att parterna fullföljer avtalet. Jensen och Meckling (1976) delar upp 
dessa kostnader i tre delar. Det första är övervakningskostnader som principalen kan använda 
sig av för att övervaka agenten.  Den andra av kostnaderna är bindningskostnad något som 
agenten kan använda sig av men där agenten står för kostanden som används för att förena 
principalens och agentens intressen. Sista kostanden som Jensen och Meckling (1976) tar upp 
är den gemensamma förlusten av att använda sig av bindnings och övervakningskostnader. 
Dessa kostnader uppstår på grund av att de båda parterna inte har full kontroll på varandra. 
Agentteorin kan vidare förklaras med begreppen adverse selction och moral hazard. Shapiro 
(2005) förklarar adverse selction som gömd information och moral hazard som dolda 
handlingar. Dolda handlingarna kan vara vad individen gör med förtroendet från principalen 
(Shapiro 2005).  
 
Stiglitz och Weiss (1981) menar på att långivare inte är kapabla till en direktkontroll över 
låntagarna. För att skapa en form av kontroll sätter de upp åtgärder och villkor för låntagaren. 
Villkor som dels skulle kunna vara restriktioner för vad som krävs för att få ta ett lån samt 
restriktioner under själva låneperioden. Anledningen till kontrollen från bankernas sida är att 
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vi inte lever i en perfekt värld där utbudet alltid möter efterfrågan. Bevis på att världen inte 
fungerar prickfritt är att det exempelvis alltid existerar en viss grad av arbetslöshet (Stiglitz & 
Weiss 1981). Låntagare kan bestämma sig för att byta bank för att erhålla en förmånligare 
ränta. Dessa låntagare utgör tillsammans efterfrågan på en fri marknad och kunder tenderar 
till att gå till den med lägst ränta (Dell’Ariccia, Friedman & Marquez 1999). Dell’Ariccia, 
Friedman och Marquez (1999) gör antaganden i sin artikel om att bankerna konkurrerar över 
nya låntagare och att de har möjligheten att förhandla fram andra räntor för att kunna 
konkurrera om sina befintliga kunder. Svårigheterna för en bank med att skilja mellan deras 
goda och dåliga låntagare är en typ av adverse selection som i viss omfattning är oundviklig. 
Det skapar en risk av de förväntade förlusterna från gruppen av dåliga låntagare (Dell’Ariccia, 
Friedman och Marquez 1999). Stiglitz och Weiss (1981) skriver att bankernas riskbedömning 
inte bör grunda sig på den räntan som kunden skall betala för krediten. Användningen av en 
högre räntesats för att kompensera för risker kan i sig vara en riskfylld strategi för bankerna. 
En anledning kan vara att högre räntesatser är en kostnad som belastar kunden vilken 
eventuellt blir avskräckt av att ta ett lån från banken med en högre räntesats. Banker med en 
för hög räntesats förlorar kunder med goda chanser till att sköta sina åtaganden, kvar blir de 
kunder med lägre återbetalningsförmåga vilket utgör en större risk. (Stiglitz & Weiss 1981).  

Det är därför bättre att grunda beslut kring vilka man är villiga att låna ut till kring på andra 
faktorer än räntenivåer. Det finns en problematik i att identifierar de bra och dåliga låntagarna 
vilka utgörs av personer som är mer eller mindre troliga att återbetala sina lån. De kunder som 
är mer villiga att betala en högre ränta för en kredit är oftast de som utgör en större risk för 
kreditgivaren (Stiglitz & Weiss 1981). Stiglitz och Weiss (1981) menar på att om bankerna 
hade haft tillgång till perfekt information utan någon kostnad hade de använt sig av den. 
Informationen skulle ligga till grund för att kunna avgöra vem som är bra respektive dålig 
låntagare och således minska behovet av att vidta åtgärder för att kompensera risken. 
Eftersom detta inte är möjligt kommer de istället som i ovan beskrivet villkora det lån som 
låntagaren får, för att minimera riskerna. Ovanstående text baseras på att agenterna har mer 
information än principalen (Stiglitz & Weiss 1981). För låntagare finns det olika verktyg 
utanför bankverksamheten där man kan hitta relevant information vid valet av kreditgivare 
(Macey & Miller 1995).  

En problematik kan skapas om principalen tillåter agenten att ta stora risker för att göra stora 
vinster och nå goda resultat. Misslyckas agenten kommer principalen få kompensera för 
förlusten. Problematiken kan motverkas genom interna kontroller. Ledningen bör arbeta med 
att sätta upp limiter för beslutsfattarna som begränsar transaktioner som kan genomföras sett 
till verksamhetens totala riskexponering (Mishkin & Eakins 2012). 

3.5 Systemrisk 
Summer (2003) definierar systemrisk i att flertalet banker samtidigt fallerar vilket orsakar en 
dominoeffekt. En dominoeffekt som exempelvis kan ha skapats av brister i 
betalningssystemen, bankrusning eller spridningseffekter mellan finansiella marknader som 
drivs av makroekonomiska kriser i olika länder. Summer (2003) menar att dominoeffekten 
kan skapas av ett finansiellt institut eller en marknad men drabbar personer och företag 
utanför den ursprungliga källan. Det finansiella systemet består av ett stort nätverk av 
kreditexponeringar. Kreditexponeringar i form av kortfristiga skulder och långfristiga 
illikvida tillgångar som alltid består av en viss mån osäkerhet. Kreditexponeringen 
tillsammans med osäkerheten bildar en miljö som kan skapa en dominoeffekt. Införandet av 
en given kapitaltäckningsgrad för varje enskild bank är ett element som förväntas skapa ett 
säkrare banksystem med mindre risk för dominoeffekter (Summer 2003). 



- 16 - 
 

 
Summer (2003) menar på att det krävs att kontrollorgan som finns för att kontrollera bankerna 
fungerar för att nationella och globala regleringar skall fungera. Det finns dock en svårighet i 
att kontrollera bankerna samtidigt som kontrollerna är förknippade med stora kostnader. 
Kontroll av bankerna kan ha olika effekter. Det kan dels förhindra ett överdrivet risktagande 
men kan även begränsa bankernas möjligheter att effektivt bidra till samhället (Barth, Caprio 
Jr & Levine 2004) 

3.6 Svenska bolånemarknaden 
Finansinspektionen (2013) menar på att införandet av ett bolånetak under 2010 har fått en 
positiv utveckling för den svenska bolånemarknaden. Syftet med införandet är enligt 
Finansinspektionen (2010) att regeländringen skall motverka banker och liknande institut 
använder sig av en högre belåningsgrad ur en konkurrenssynvinkel. I den beslutspromemoria 
som Finansinspektionen ämnade att en lägre skuldsättning skulle innebära ett bättre skydd 
mot svävningar i den svenska ekonomin och motverka dåliga kreditsituationer. Risken för 
konsumenten ökar vid en allt för hög belåningsgrad och att förtroende hos konsumenterna för 
kreditmarknaden skulle kunna skadas om den höga belåningsgraden fortsatte 
(Finansinspektionen, 2010). De allmänna råden trädde i kraft den första oktober och 
uppmuntrade att de nya lån som utfärdas har en begräsning av 85 procent av marknadsvärden 
på den belånade bostaden (Finansinspektionen, 2010). De resterande 15 procent motsvarar en 
handpenning av sparade medel (Finansinspektionen 2010). Vid den senaste mätningen som 
publicerades den 7 mars (Finansinspektionen, 2013) var det genomsnittliga belåningsgrad på 
nya lån på 70 procent av marknadsvärdet på bostaden. Barakova, Bostic, Calem och Wachter 
(2003) skriver att förmögenhet och kreditkvalitet hos individer begränsar möjligheterna att 
låna till en bostad. Hushåll med lite besparingar har behov av lånevillkor med lägre krav vad 
det gäller andel handpenning utav marknadsvärdet på objektet (Barakova et al. 2003). 
Andelen unga är fortfarande den befolkningsgrupp som oftast ligger över den 
rekommenderade gränsen. (Finansinspektionen, 2013). Undersökningen visar även att de 
personerna med en belåningsgrad mellan 75-85 procent har ökat sedan införandet av 
bolånetaket. Finansinspektionen ser en stigande trend att amorterar på sina bolån i jämförelse 
mot statistik från 2011. En tydlig trend hos de som har en belåningsgrad över 75 procent är att 
de amorterar aktivt (Finansinspektionen, 2013). 
 
I den svenska lagstiftningen finns det en lag om kreditupplysningsverksamhet. Den behandlar 
de verksamheter som har tillstånd av Datainspektionen, vissa undantagsfall finns, som lämnar 
kreditupplysningar mot ersättning. Den gäller inte när en myndighet lämnar ut information 
men underlag från en lag eller förordning. Kreditupplysning avser uppgiften, omdömen eller 
råd som lämnas till ledning för bedömning om någon är kreditvärdig. Vid en kreditupplysning 
på en fysisk person ska det kostnadsfritt sändas ett meddelande om innehållet, vem som utfört 
kreditupplysningen och dess ändamål (SFS 1973:1173). 

3.7 Sveriges bolånemarknad under 1990-talet  
Sverige var under slutet av 1980 talet ett land i förändring gällande den finansiella strukturen. 
Det gjordes en rad avregleringar på den finansiella marknaden. Införandet av fria 
kapitalrörelser mellan landsgränser gjorde det lättare att plocka in utländskt kapital. Bankerna 
gavs möjligheten att låna ut hur mycket de ville till sina kunder (Kiander & Vartia 2011). 
Avregleringarna skapade en kreditexpansion i landet som medförde en stigande inflation med 
högre priserna för konsumtion och tillgångar likt fastigheter (Kiander & Vartia 2011). Den 
snabbt stigande inflationen gjorde att Sverige förlorade sin konkurrenskraft på den 
internationella exportmarknaden. Höjda räntor stoppade låneutvecklingen i samhället och 
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skapade en situation där folk var tvungna att betala höga räntor på deras lån (Kiander & 
Vartia 2011). Det som var en högkonjunktur i slutet av 1980 talet byttes snabbt till en 
lågkonjunktur med minskad produktion, fallande bostadspriser och en stigande arbetslöshet. 
Många hushåll hade bostadslån som översteg marknadsvärdet på bostaden (Kiander & Vartia 
2011). Kiander och Vartia (2011) kommer fram till sin slutsats att finansiella kriser inte bara 
händer i outvecklade länder med brister i sina system utan även i rika länder. En snabb 
förändring i arbetslösheten kan skapa ekonomiska problem. Förändringarna i det finansiella 
systemet likt det som infördes under 1980 talet kan skapa problem i förlängningen som man 
inte tog med i beräkningen vid införandet (Kiander & Vartia 2011).  Kiander och Vartia 
(2011) menar därför att under en osäkerhet skall man därför inte alltid ta hänsyn till den 
förväntade utvecklingen utan även överväga vad som skulle hända i ett värsta fall scenario. 
Kiander och Vartia (2011) avslutar med att påpeka svårigheterna med finansiella bubblor. 
Bara för att det är finansiella bubblor behöver de inte spricka eller för den delen upptäckas 
(Kiander & Vartia 2011).  

3.8 Marknadsvärde 
Priset på de bostäder som säljs kommer att avgöras av det belopp köparen kommer att vara 
villig att betala för objektet. Marknadsvärde eller verkligt värde definieras 
redovisningsmässigt som värdet på en tillgång som skulle kunna säljas under normala 
förutsättningar vid tillfället då värderingen görs (Oncioiu, 2012). Värderingar av fastigheter 
kan baseras på överdriven optimism eller rena spekulationer om önskvärda 
framtidsförhållanden, vilket kan innebär ökad risk för kraftiga prisfall. Fallande 
fastighetspriser orsakade på 1990 talet stora förluster för det svenska banksystemet (Nyberg 
2005). Vid situationer där man inte kan fastställa ett marknadsmässigt värde på en bostad 
används andra steg för att skapa ett marknadspris. Ett steg innebär att avgöra vad motsvarande 
fastigheter har värderats till och sålts för och således kunna avgöra värdet på den aktuella 
bostaden. Om det inte går att göra någon värdering av motsvarande fastigheter är det aktuellt 
att titta på det historiska värdet på bostaden och utifrån det göra en avvägning vad det 
ekonomiska värdet skulle kunna vara idag (Oncioiu 2012). Marknader som saknar aktivitet 
eller för den delen likviditet kommer att vara tvungna att använda sig av de andra metoderna 
för att avgöra marknadsvärde. Verkligt värde är en värderingsmetod som kan skapa stor 
osäkerhet på marknaden (Laux & Leuz 2010). Laux och Leuz (2010) menar på att det är något 
som försvårar bedömningen av verkligt värde. En positiv aspekt från den finansiella krisen 
2008 är att bankerna har ändrat och skärpt sina krav vid utlåning. För att begränsa en osund 
kreditgivning och för att skapa en marknad som är mer stabil mot kristider (Laux & Leuz, 
2010). 

3.9 Kreditrisk  
Kreditrisk kan definieras med hjälp av den ursprungliga definitionen av kredit, en förväntan 
på en summa pengar inom en tidsram. Kreditrisken baseras på att de uppsatta 
överenskommelserna inte uppfylls (Caouette, Altman & Narayanan, 1998). Jarrow och 
Turnbull (2000) menar på att kreditrisken är korrelerad med marknadsrisken. De menar på 
ifall en förändring sker på en tillgång skapar sedan en marknadsrisk och en kreditrisk. För att 
vidare styrka deras resonemang beskriver de det omvända flödet med att förändringar i 
återbetalningsförmågan kommer att skapa en kreditrisk vilket kan påverka värderingen av 
tillgången och därmed skapar en marknadsrisk. Breuer, Jandacka, Rheinberger och Summer 
(2010) förstärker detta med att betona att man inte kan skilja mellan kreditrisken och 
marknadsrisken. I de fall det görs separata beräkningar för att sedan beräkna den totala risken 
kommer man att risker att undervärdera risken.   
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Morris och Hyun (2009) menar på att kreditrisk kan delas upp i två begrepp insolvens och 
illikviditet, vilka drivs av en osäkerhet. Just osäkerheten menar de är en viktig del av 
kreditrisk. Eftersom det kan ge betydande förklaringar till varför en individ eller ett 
kreditinstitut drabbas av insolvens eller illikviditet. Insolvens menar på en realisation av ens 
tillgångar inte räcker till för att betala skulder över en längre tid. Illikviditet innebär för en 
bank att man inte kommer kunna erbjuda sina kunder deras likvida medel i kontanter utan att 
först realisera sina egna långsikta tillgångar. Banker kan drabbas av illikviditet om flertalet 
kunder under samma period behöver sina tillgångar i likvida medel (Morris& Hyun 2009). 

3.10  Kalkylering 
Banker som erbjuder krediter till låntagare möter osäkerhet gällande kreditvärdighet 
(Dell’Ariccia, Friedman & Marquez 1999). Thomas, Edelman och Crook (2002) påstår att 
meningen med kreditkalkyler är att man skall försöka förutsäga risken, inte förklara den. 
Typiska kreditkalkylsystem är baserade på likvärdiga kunder och hur de har skött sina 
betalningar. Olika kreditinstitut ser olika variabler som viktiga, några exempel på variabler är 
civilstånd, arbetssituation, antal barn. Thomas, Edelman och Crook (2002) anser att alla olika 
karakteristiska eller miljömässiga egenskaper som skulle kunna kopplas till möjligheten att 
misslyckas med att betala sina lån skall tas med i beräkningarna. Kön, religion eller hudfärg 
skall inte bestämma ens möjlighet att återbetala sina lån (Thomas et al. 2002). Fördelarna att 
använda kreditkalkyler för kreditinstituten är att det tar mindre tid att fatta ett beslut ifall den 
ansökande skall få lånet. Det finns självklart undantag där den ansökande är i gränslandet ifall 
han eller hon skall få lånet beviljat, i de situationerna kan bankerna göra en manuell 
bedömning (Mester 1997). Den tidskostnaden som har sparats in har även gjort det möjligt att 
spara pengar för kreditinstituten i sin beslutsprocess att kunna behandla fler ärenden snabbare.  
Det gör hela processen byggd på att objektivitet och att alla behandlas på samma sätt (Mester 
1997).  Finlay (2009)  pekar på nackdelarna med hur modellen är uppbygg ifall modellen inte 
uppdateras till relevanta kriterier kan det skapa problem. Problem där dåliga låntagaren ändå 
kanske får möjligheten att låna (Finlay 2009).  Modellen skall klara av att förutse situationer i 
dåliga tider och i bra tider (Finlay 2009). Avslutningsvis menar Mester (1997) att 
kreditkalkyler aldrig kommer att kunna förutse vad som kommer att hända i framtiden men att 
det är en effektiv metod att använda för kreditinstitut.    
 
Bodenhorn (2003) konstaterar att det finns ett värde med ens relation till kreditgivare både för 
låntagaren men också kreditgivaren. Detta för att kreditgivaren har tillgång till en säkrare 
information och att i förlängningen kommer att pressa ner räntekostnaderna för låntagaren. 
Dinh och Kleimeier (2007) anser att en stabil ekonomi och ett välbetalt jobb leder till en 
minskad risk för banken att krediten missköts. Elul, Souleles, Chomsisengphet, Glennon, och 
Hunt (2010) menar på risken med att man inte kan betala sina lån beror på att något oförutsett 
händer i individens ekonomiska situation, exempelvis arbetslöshet. En kredittagares likviditet 
skall därför alltid tas med i beräkningen för att uppskatta risken att inte kunna betala sina lån 
(Elul et al. 2010). Deras studie visar på att misslyckandet hanteringen av bostadslånen är 
starkt samband med individens likviditet samt om bostadslån överstiger värdet på fastigheten.  
Vilket skapar en situation där individen inte kan sälja fastigheten för att kunna återbetala sina 
lån (Elul et al. 2010).  Case och Shiller (1996)  främsta orsak till en misslyckand hanteringen 
av sina bostadslån är på grund av likviditetsbrist.   

3.11  Amortering  
Amortering innebär återbetalar till sin kreditgivare genom en amorteringsplan eller genom att 
betala tillbaka det lånade beloppet i förtid (Lin & Yang 2005). Finansinspektionen (2013) 
anser att amortering är ett sätt att bygga upp en säkerhetsmarginal mot eventuell finansiella 
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osäkerheter som skulle drabba individen negativt. De finansiella osäkerheterna skulle 
eventuellt kunna vara kraftiga bostadsprisfall, inkomstbortfall eller ränteuppgångar.  
Amortering minskar hushållets sammanlagda skulder och följaktligen hushållets 
räntebetalningar på sikt. En justering av minskade ränteutbetalningar kommer påverka 
hushållets konsumtionsutrymme. Ett utrymme som ger en möjlighet för hushållen för 
ytterligare sparande eller för konsumtion (Finansinspektionen 2013). Finansinspektionen 
(2013) vill att kreditinstituten skall föra en dialog med sina kunder om hur olika 
amorteringsplaner påverkar deras ekonomi. För att öka förståelsen för en amorteringens 
innebörd och att man i förlängningen själva påverkar hur mycket man betalar i ränta. Vid 
utformningen av amorteringsplanen skall man ta hänsyn till olika faktorer så som hushållets 
disponibla inkomst, lånets storlek och räntenivå. I slutändan är det låntagaren som bestämmer 
sin amorteringsplan. 
 
Adelman, Cross och Shrider (2010) menar på de låntagare som väljer att extraamortera, 
grundar sina beslut på tre faktorer. Den första faktorn är individens benägenhet till att kunna 
spara och därmed möjligöra för extraamortering. Sparandet är en indikation till en person som 
kommer ha en större åtrå att vilja betala av sina lån tidigare (Adelman, Cross & Shrider 
2010). Reduceringen av lån genom en extraamortering är enligt Adelman, Cross och Shrider 
(2010) ett bra sparalternativ för låntagare. Faktor nummer två är låntagarens attityd mot risk 
och där de delar upp detta i tre olika typer av risker. Där ränterisken är en hur mycket som 
man som låntagare är villig att betala i räntor. En låntagare kan justeras sina räntekostnader 
med att antingen binda sina lån under en tidsperiod eller att extraamortering för att minska 
den rörliga räntan. De andra riskerna som de pratar om är de risker hur alternativa 
ekonomiska placeringsalternativ ser ut för låntagarna och hur lätt det skulle vara att kunna 
likvidera sin placering för att kunna extraamortera. Den tredje faktorn konstaterar Adelman, 
Cross och Shrider (2010) är att låntagare som extraamortera på ett lån reducerar sannolikheten 
för att storleken på lånet i framtiden överstiger värdet på lånet och skapar negative lån balans. 
Därtill att sannolikheten för att låntagaren följer sin amorteringsplan ökar (Adelman Cross 
och Shrider 2010). Något som får stöd av Lin och Yang (2005) där låntagare som under sin 
låneperiod har extra amorterat löper mindre risk att inte kunna fullfölja sina åtagande. De 
menar att dessa hushåll ofta även utnyttjar situationer där marknadsräntorna sjunker och 
lägger om sina lån för att spara in på räntekostnaderna och kunna spara in för ytterligare 
extraamorteringar (Lin & Yang 2005).  
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4 Empiri 
Vi kommer i detta kapitel redogöra för det empiriska material som vi har samlat in från de 
sex olika bankerna. Varje bank behandlas var för sig, uppdelat på årsredovisning och 
intervju. Empirin består av bankernas perspektiv på riskhantering. Datan är insamlad dels 
genom granskning av årsredovingar och genomförande av en intervju med respektive bank.  

4.1 SEB 

4.1.1 Årsredovisning 2013 
SEB vill profilera sig som en relationsbank, som skapa värde för sina kunder. Strategin är att 
skapa långsiktiga kundrelationer ur ett helhetsperspektiv för att nå en uthållig lönsamhet. En 
stark inriktning mot ett fullservice erbjudanden till sina kunder skall skapa 
helhetsperspektivet.  En bank måste ha ett långsiktigt perspektiv eftersom de hanterar 
finansiella risker och tillhanda betalningslösningar för att säkerställa en finansiell stabilitet. I 
SEB årsredovisning menar de på att den största risken inom banken är kreditrisken vilken 
definieras i årsredovisningen som en risk för förlust då kredittagaren inte fullgör sin 
skyldighet mot banken. Kreditrisken uppstår vid utlåning och utförande av kreditlöften till 
deras kunder och omfattar motpartsrisken, landrisk och avvecklingsrisk. SEB definierar sin 
marknadsrisk som risken för förlust eller minskade framtida nettointäkter på grund av 
förändring i räntor, valutakurser eller prisrisk i samband med avyttring av tillgångar eller 
avlustande av olika positioner. Bankens riskhantering skall bygga på långsiktiga relationer 
och handlar exempelvis att kunna sätta rätt pris på risk. Kreditriskhantering grundar sig i att 
banken sätter en limit på en maximal exponering mot en kund eller kundgrupp. Limiten blir 
en gräns för hur mycket risk SEB är villiga att acceptera för den kunden eller kundgruppen. 
Krediterna klassificeras med en 16-gradig skala. Där 16 har den högsta sannolikheten för 
personen i denna klass skall gå i personligt konkurrs. Samtliga krediter inom SEB skall gås 
igenom en gång per år, de krediterna i riskklass 13-16 genomgås oftare tester. Anledningen är 
att man hela tiden ser över riskgrupperna och reviderar hur man vill exponera sig emot de. De 
kan även vara ett sätt att identifiera kunder som man ser en högre förlustrisk i och skall 
tillsammans med kunden kunna diskutera och arbeta fram en lösning för att minimera sina 
risker. Det finns även en tydlig hierarki inom SEB delegerar ut dessa limiter och hur mycket 
varje avdelning får vara ansvariga för och vid större krediter skall dessa tas beslut om av en 
extern kreditchef. De viktigaste verktygen för att reducera kreditrisken är pantsättning av 
olika typer säkerheter, garantier och nettingavtal.  
 
Den övergripande risken som banken är villig att acceptera beslutats av styrelsen. Beslutet 
baseras på principen att det inte skall finnas ett egenvärde i att ta risk utan att det görs i syfte 
att skapa kundvärde och ett uthålligt aktieägande. Styrelsen fastställer en långsiktig syn på 
risken och hur en upplåning skall struktureras och likviditetsbuffertar som krävs. Allt detta 
skall även ställas i relation till utvecklingen och de myndighetskrav som finns. Alla olika 
affärsområden inom SEB ansvarar för sin egen riskhantering av de risker som uppstår i deras 
verksamheter, även om det finns centrala enheter att ta hjälp av. Kvalitén i den nämnda 
kreditportföljen kontrolleras och analyseras löpande och testas med hjälp av stresstester. SEB 
betonar att det viktigaste sättet att hantera sina risker är att banken tar rätt beslut från början 
och att risker hanteras löpande.  
 
Deras kreditpolitik består i att all kreditbeviljning till kunder skall vara grundat på en analys 
av kunden. En analys baserad på kundens kassaflöde och återbetalningsförmåga i proportion 
till det lånet de söker. Banken ska ha en förståelse för syftet med lånet för kunden. Där 
kreditbeslut baserar på ett flertal parametrar, kundens kreditvärdighet och vilken typ av 
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kreditavtal kunden söker. Beslutet skall även ta hänsyn till kundens nuvarande samt framtida 
ekonomiska ställning och eventuella skydd för det säkerställa lånet. Under själva 
kreditprocessen kommer det att tas i beaktning i storleken av lånet samt kundens engagemang 
i banken. Alla kreditprocesser är inte standardiserade utan alla processer kommer att kunna 
skilja sig åt mellan olika kunder. Utlåningen till hushållen är oftast baserade och grundade på 
olika kreditscoringmodeller. Dessa modeller kan variera för varje kund eftersom modellerna 
är skräddarsydda efter områden och produkter.  

4.1.2 Intervju 
Den 2 april intervjuades Damla Kirdis Cirik på SEBs kontor på Östra Hamngatan 24. Damla 
arbetar som privatrådgivare och innan har hon haft flera olika yrkesroller inom SEB. Damla 
menar på att det är mycket lättare att hantera existerande bolånekunder eftersom information 
om kundens familjesituation, arbetsroll och liknande redan finns dokumenterat i banken. Nya 
kunder skiljer sig av den anledningen att grundläggande information inte finns tillgänglig. 
Den information som Damla vill veta är exempelvis kundens familjesituation, inkomster, 
arbetsgivare, erfarenheter och nuvarande yrkesroll. Damla berättar att nya bolånekunder kan 
behöva två till tre möten. Första kontakten sker över telefon, där bokar rådgivaren och kunden 
in det första fysiska mötet och avslutningsvis träffas parterna för påskrift. Vid de tillfällen 
Damla träffar personer som inte har en tillräcklig kontantinsats får hon istället föra en 
diskussion med kunden kring ett sparande. Kunder som saknar kontantinsats kommer att bli 
nekade att låna. Hon försöker också att föra en diskussion med kunden om nivån på deras 
skuldsättning. Hon berättar att det kan finnas situationer där hon ger råd till kunden att köpa 
ett billigare objekt. Detta för att kunden skall ha mer pengar kvar att leva på. En kund som är 
nollad direkt efter löning kommer ha det svårare att hantera den skuld som en bostad innebär, 
även om det skulle fungera sett till kalkylen. Damla upplever att kunden är kostnadsmedveten 
och har ett stort intresse i att binda räntan till en så låg nivå som möjligt.  
 
Damla berättar att hon upplever skillnader mellan kunder som genomför sitt första, andra eller 
tredje bostadsköp. Den största skillnaden har att göra med kundens erfarenhet. De kunder som 
ska köpa sin första bostad ställer krav på rådgivaren till att upplysa om lite mer grundlig 
information. Information rörande aspekter som kunden bör veta inför ett köp av en bostad. 
Damla betonar att åldern inte har en betydelse utan det är framförallt erfarenheten från 
tidigare köp som avgör. Damla tycker att det är viktigt att rådgivaren förklarar för kunden 
vilka risker som medföljer köp av bostad. Ett exempel är att uppmana kunden att kolla om 
bostadsrättföreningen sköts på ett bra sätt. Banken kan neka utlåning till en kund med en 
godkänd kalkyl på grund av dålig ekonomi i en bostadsrättsförening eller en orimligt värderad 
bostad.  
 
Damla berättar att de kunder som har upplevt räntor i klass med de nivåer som existerade på 
1990-talet är mer lugna och vet vad som kan inträffa. Kunden vet att de kan klara av en 
eventuell ränteuppgång. De yngre kan Damla sätta lite hårdare press på eftersom de saknar 
erfarenheten av ränteuppgångar. Damla upplever att yngre kunder är medvetna om att 
räntorna kan gå upp. Yngre kan bli avskräckta när det förs en dialog kring vad som kan hända 
om kunden inte kan betala sitt lån. Hon berättar att Kronofogden verkar avskräcka yngre 
kunder. Informationen som behövs samlas dels in via en kreditupplysning. Kunden kan själv 
ge en del information som Damla vill ta i beaktning vid sitt beslut. Damla menar på att SEB 
inte är den fyrkantiga banken utan kan föra en dialog med kunden ifall det finns några 
frågetecken, exempelvis betalningsanmärkningar. Det finns möjlighet att göra undantag om 
rådgivaren ser potential i kunden. Yngre är sämre på att värdesätta en relation och är ofta 
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illojala mot sin arbetsgivare jämfört med en äldre kunder. De äldre med sin erfarenhet vet om 
att de klarar av hantera sina åtaganden och är mer säkra på sin jobbsituation.   
 
SEBs kreditmodell bygger mycket på den information som ges från upplysingscentralen. 
Informationen kan gälla betalningsanmärkningar hos kunden där både nuvarande och tidigare 
anmärkningar beaktas. Rådgivaren bedömer risker och för ett resonemang kring kundens 
återbetalningsförmåga. Kunden skall vid en kreditprövning klara av en amorteringsplan på 50 
år och en kalkylränta på 7 procent. Utöver det skall kunden klara av tilltagna driftkostnader 
och extra marginaler på övriga kostnader som är tänkbara. På detta sätt får Damla en 
uppfattning om hur mycket kunden har ”kvar att leva på”, beloppet skall motsvara den norm 
som banken arbetar efter. En minuskalkyl innebär att lånet inte kommer att beviljas.  
 
Damla pratar alltid om försäkringar med sina kunder. Hemförsäkring är ett krav vid ett 
bostadslån. Damla förklarar att alla försäkringar inte är optimala för samtliga kunder. Hon sa 
att det kan vara bra att se över kundens olika alternativ på rådgivningsmötet. Olika 
försäkringsalternativ är livförsäkringar, grupplivförsäkring och låneskydd. SEB kräver inte att 
dessa försäkringar säljs av banken. För att minimera risken genom så kan SEB villkor att man 
skall se intyg på exempelvis att kunden får ut 80 procent av sin lön vid en eventuell 
arbetslöshet. Det viktigaste är att kunden har tecknat försäkringen inte vart ifrån de är 
tecknade. Damla säger att hon som rådgivare måste informera kunden om försäkringarna och 
diskutera det med kunden. Ifall inte detta tas upp vid mötet med kunden har privat rådgivaren 
gjort en miss.  Vid uppläggningen av ett bostadslån är det bra att förklara för kunden att det 
finns fördelar med att dela upp lånet och ha olika löptider. Uppdelningen görs för att begränsa 
kundens ränterisker. Kunden skall alltid informeras om att det finns en risk och att SEB enbart 
gör prognoser. Prognoser som kan förändras imorgon.  
 
Damla menar på att amorteringen kan ses som ett alternativ till sparande. Ränteläget kan 
avgöra hur rådgivaren och kunden resonerar. I dagsläget kan de flesta fonder ge en högre 
avkastning på kapitalet i förhållande till räntekostnaden. Amorteringsplanen är på 50 år men 
kan variera för att hålla kostnaderna på rimliga nivåer. Kunder med ett syfte med sitt sparande 
likt att de skall spara till en ny bil eller gifta sig, finns de möjlighet att lätta amorteringen och 
ge kunderna ett utrymme att göra dessa saker möjliga. Lättnader kan inte göras i form av 
amorteringsfrihet. Det kan inte beviljas enbart om värderingen för bostaden är betydligt högre 
än de existerande lånen. För en del kunder kan man ha hårdare krav på sparande för att bygga 
upp en buffert. En buffert som exempelvis kan användas för att kunna klara av räntor på fem 
till sex procent.  

4.2 Nordea 

4.2.1 Årsredovisning 2013 
Nordeas viktigaste värdering är att skapa positiva kundupplevelser vilket de ständigt arbetar 
med genom sin relationsstrategi. En strategi gällande privatkunder i sin årsredovisning som 
går ut på att attrahera nya lönsamma kunder och samtidigt ta vara på all potential i den 
befintliga kundbasen. Strategin handlar om att dela in kunderna i grupper och genom dessa 
grupper anpassa erbjudandet och resursfördelningen till varje grupp.  En viktig del av Nordeas 
strategi gällande privata kunder är att nå ut till nya kunder men också att kunderna på lång sikt 
kan bli relationskunder. Dessa kunder har namngivna rådgivare som de kan utnyttja för att ta 
del av expertisen i bankens specialister vad det gäller bolån, sparande, placeringar osv.   
Nordea påpekar i sin årsredovisning för år 2013 att risk är en viktig faktor för framgången i 
den finansiella sektorn. Att vara medveten om riskerna med verksamheten är en del av 
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affärsstrategierna. Nordea skriver i sin årsredovisning att de har tydligt definierade 
riskhanteringssystem. Dessa system består av riktlinjer och instruktioner för olika typer utav 
risk. Kreditrisk är för Nordea den risk som finns för att en förlust ska inträffa om en kund inte 
fullgör det som avtalats och de säkerheter som ligger till grund för krediten inte täcker den 
fordran som banken har på sin kund. Nordea talar om olika former av kreditrisk men säger att 
den huvudsakliga uppkomsten handlar om deras egna brister vid utlåning. Nordea möjliggör 
sin riskmedvetenhet genom att mäta och redovisa risken i verksamheten enligt förbestämda 
principer och riktlinjer. I Nordeas årsredovisning för år 2013 påpekas att varje enskild enhet 
inom koncernen har huvudsakligt ansvar för hanteringen utav riskerna i sin verksamhet. 
Således arbetar och handskas varje enskild enhet med den vardagliga identifieringen, 
kontrollen men också en löpande rapportering av risk. Nordea skriver att deras marknadsrisk 
är risken för en förlust från transaktioner till följd av förändringar i marknadsvärdet. 
 
Nordea definierar begreppet riskvillighet som deras möjligheter att genomföra den strategi 
som företaget har valt att arbetar efter. Denna strategi är utformad för att förhålla sig till olika 
intressenters intresse i verksamheten, så som aktieägare, kunder, lagstiftare och andra som har 
ett intresse i verksamheten. Nordeas riskvillighet framläggs i en riskförklaring som 
genomsyrar genom hela verksamheten. Denna riskförklaring utgörs av samtliga risker som är 
väsentliga och som koncernen står inför. Riskförklaringen konkretiserar de gränser som finns 
för verksamhetens risktagande. Den hjälper också ledningen att överblicka de områden där det 
finns möjligheter att utöka sitt risktagande. Detta underlag är också av vikt vid ledningens 
arbete med att fatta beslut kring planering och målsättning. Riskhantering innefattar allt som 
syftar till att identifiera, mäta, bedöma, övervaka och kontrollera risker samt åtgärder för att 
begränsa potentiella konsekvenser av en risk. Nordea skriver i sin årsredovisning att 
riskhanterande är något förebyggande där de vinklar stor betydelse i utbildning och 
riskmedvetenhet. Nordea anser sig upprätthålla en hög riskhanteringsstandard där de säger at 
nya tekniker och metoder används. Daglig övervakning och rapportering av marknads och 
likviditetsrisker, medan kreditriskerna och den operativa risken ses över på en kvartalsbasis.  
 
Kreditrisklimiter är fastställda begränsningar inom verksamheten som beslutsfattare på olika 
nivåer i organisationen förväntas förhålla sitt beslutsfattande till. Beslutsfattandet förhåller sig 
till befogenheter som styrelsen tilldelat varje beslutsnivå. Nordea graderar sina kunder i olika 
grupper och skapar sig en bild av kundens samlade kreditbild vilket kallas för rating och 
scoring. Rating och scoring av kunden sker utefter Nordeas riktlinjer. Denna fastställda bild 
av kunden utgör sedan en grund för vilken nivå som beslutet skall tas på vilket grundar sig på 
de fastställda limiterna. Ansvaret för den enskilda kreditrisken ligger hos den enhet som är 
ansvarig för kunden. Nordea skriver i sin årsredovisning att den övergripande kreditkvaliteten 
är stabil. Kreditrisk för utlåningen mäts, övervakas och delas enligt Nordeas årsredovisning 
upp på olika sätt. För att bedöma kvaliteten på bankens krediter kan man överblicka 
fördelningen mellan olika klasser utav kunder. Nordea talar om privatkundernas 
riskfördelning genom olika riskklasser, riskklasser är indelade i en 18 gradig skala från A till 
F. Det finns undergrupper i alla bokstäver där de är uppdelade i tre olika nivåer, A+, A och A 
-. 92 % av kunderna befinner sig i riskklassen A+ till klass C-, dessa kunder menar Nordea att 
möjligheterna till en osäker fordran är 1 procent eller lägre.  
 
Den kontinuerliga granskningen av kreditportföljen har som syfte att upptäcka och begränsa 
behovet av att göra nedskrivningar. De fordringar som kan anses vara svaga övervakas 
löpande och granskas minst en gång per kvartal med fokus på den aktuella finansiella 
ställningen, framtidsutsikterna den framtida förmågan att återbetala. Dessa ärenden handlar 
om villkor i fordringar som omförhandlas, exempelvis gällande räntor och löptidsvillkor 
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vilket är en följd av att låntagaren har hamnat i någon form av ekonomisk problematik. De 
gruppvisa prövningarna baseras på rating- och scoring förändringar hos kundgrupperna i 
bankens kreditportfölj. 

4.2.2 Intervju 
Den 4 april intervjuades Hege Lund Ivarsson på Nordeas kontor på Wieselgrensplatsen i 
Göteborg. Hege arbetar som personlig bankman och har haft flertalet yrkesroller inom Nordea 
sedan 1988. Hege inleder varje rådgivningsmöte med nya och redan existerande bolånekunder 
med att gå igenom kundens kalkyl. Ett möte med nya kunder och framförallt yngre personer 
är de viktigt att redan innan mötet börjar ta reda på hur mycket kunden vet om bolån. Det kan 
vara hur ett bostadslån byggs upp eller vad kunden skall tänka på inför ett bostadsköp. Hege 
menar på att det är väldigt viktigt att vara pedagogisk mot kunder som inte har så stora 
erfarenheter av bostadslån. De kunder som saknar erfarenheten av bostadslån får en tydligare 
genomgång. Hege berättar hur hon brukar måla upp ett hus. Huset använder hon sedan för att 
förklara vad bottenlån och topplån är samt vilken del som motsvarar en kontantinsats. Hon 
brukar också använda bilder för att visa kunden vilka valmöjligheter Nordea har gällande 
räntor och vad de skall tänka på när det gäller ränterisk. Genom de olika räntealternativen kan 
hon som personlig bankman förklara vilka ränterisker som är kopplade till bostadslånet. Hege 
berättar att det aldrig är den personliga bankmannen som skall styra mötet utan att det ska 
styras av kunden. Hege ser istället till att hon får möjlighet att prata om de aspekter som hon 
tycker är viktiga. Hon påtalar vikten av att alla affärer som görs är grundas i kundens behov 
och att kunden förstår produkterna. Det är den personliga bankmannens uppgift att förklarara 
för kunden hur Nordea ser på bolån. Utgångspunkten för rådgivningen baseras på en kalkyl 
som är avsedd att fånga kundens återbetalningsförmåga och all rådgivning skall 
dokumenteras.  
 
Hege anser att kunder är väldigt öppna med den informationen som hon efterfrågar. Hon 
berättar om hur kunden har ett självintresse att ge information och att kunden efterfrågar en 
mötestid med banken av en anledning. Den information som handlar om eventuella 
betalningsanmärkningar eller skulder kommer rådgivaren att få reda på genom 
upplysningscentralen. Hege berättar att det inte finns någon anledning för kunden att 
hemlighålla den informationen då hon har goda möjligheter att kontrollera uppgifterna som 
lämnas. Kunder utan någon tidigare förbindelse med banken kan komma att behöva 
komplettera uppgifter med exempelvis arbetsgivarintyg. För bankens existerande kunder kan 
information gällande lön vara tillgänglig och behöver således inte styrkas. Hege säger att 
äldre generellt har en större erfarenhet gällande bolån eftersom de har varit med om mer. Hon 
menar på att det är väldigt sällan äldre kommer in för sitt första bostadslån även om det 
händer. Det är viktigt att prata om de olika räntealternativen. Nordeas räntealternativ är rörlig, 
bunden eller ett räntetak. Ett sätt för Hege att utbilda kunderna om ränterisken är att förklara 
respektive räntealternativs fördelar och nackdelar. För att hantera ränterisken behövs det även 
en diskussion hur man skall dela upp lånet i flera lån och ha olika bindningstider. 
Bindningstiderna bidrar till den ränterisk som kunden kommer att exponeras för. Hege 
upplever att yngre är mer mottagliga för denna sorts information.  
 
Det kan vara svårt att få de utan erfarenhet av försäkringar att förstå fördelarna med olika 
typer av försäkringar. I en sådan situation kan det vara svårare att få äldre att förstå fördelarna 
ifall de själva kan koppla det till sin erfarenhet. Hege påpekar att de kan uppstå problem med 
kunder som inte kan koppla aspekterna som är förknippade med ett bostadslån till att vara 
högt skuldsatt. Hege berättar om svårigheterna med att föra ett resonemang kring 
konsumtionslån med kunden och hon anser att det finns en anledning att fråga kunden varför 
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det inte finns sparade medel till viss konsumtion. Kunder som upplever ekonomiska 
svårigheter kan ibland uttrycka att det är bankens skyldighet att hjälpa de. Hege ser det som 
en självklarhet att hjälpa till men att kunder som konsumerar sig till en belastad 
privatekonomi behöver omvärdera sitt beteendemönster. Hege berättar även att det kan vara 
svårt att få kunden att förstå att bostadens värde inte är fastställt förrän den dagen då den 
faktiskt är såld.  
 
Kalkylen bygger mycket på att kartlägga kunden återbetalningsförmåga vilket är viktigt för 
både kunden och banken. Banken vill säkerställa att de återfår sina pengar och kunden 
långsiktigt klarar av sina åtaganden. Hege menar på att kalkylen skiljer sig från kund till kund. 
Det beror exempelvis på att det finns olika kommunalskatter. Nordea använder sig av 
konsumentverkets riktlinjer vad det kostar för kunden att leva, till detta läggs kostnader för 
tand- och sjukvård samt a-kassa. Hege menar på att alla riktlinjer inte är helt rimliga. En del 
kostnader är för höga andra för låga men Hege menar på att snittet över kostnaderna dock är 
bra. Varje personlig bankman kan motivera avvikelser i dessa riktlinjer dock kan man inte 
plocka bort kostnader. Har kunden några övriga lån i form av kreditkort, konsumtionslån eller 
likanden läggs dessa till med en ränta på 10 procent. På de lånen som kunden önskar läggs det 
till kalkylräntan på 8 procent. Alla dessa kostnader skall kunden klara av för att kunna få det 
önskade lånebeloppet.  
 
Hege pratar med alla sina kunder om riskerna och vad som skulle kunna hända. Tillsammans 
med kunden gör Hege en form av gardering för värsta möjliga utfall till deras nuvarande 
ekonomiska situation. Det värsta möjliga är att någon av en person skulle gå bort. Näst värst 
är att en drabbas av en allvarlig sjukdom och mister sin arbetsförmåga under en längre 
tidsperiod. Det sista på garderingen är att en person blir arbetslös. I alla dessa situationer ser 
man över vad som skulle hända med den ekonomiska statusen i hushållet.  Skulle kunden 
kunna fortsätta att bo kvar med den lägre inkomsten. Försäkringar som kan hjälpa till i sådana 
situationer är livförsäkring och lånebetalningsskydd. Det gäller att se över vad för 
försäkringar kunden har idag och vad kunden skulle behöva komplettera med för att hantera 
ett inkomstbortfall. Banken kan villkora att försäkringar tecknas för att bevilja den 
efterfrågade krediten. Det kan även vara så att banken vill att kunden skall ha rätt till a-kassa 
för att på det sättet säkra upp ett eventuellt inkomstbortfall. 
  
Amortering är en del av sparandet. Hege säger att topplånet alltid ska amorteras. Det är viktigt 
för kunden att bygga upp en buffert för att kunna hantera oförutseda utgifter. Amortering är 
en form av sparande men ersätter inte behovet av en sparbuffert. Hege berättar hur kunden ska 
dela upp sina pengar i vardagspengar, drömpengarna, pensionssparande och amortering. Hon 
rekommenderar inte att utnyttja ett eventuellt utrymme i bostaden till att konsumera då det 
kan komma en dag då det finns ett viktigare behov att utnyttja tillgången. Det kan i de lägena 
vara viktigt att förklara för kunder att de skall tänka på sina utgifter. Om kunden inte har 
några pengar två veckor efter löning kan det vara smart att låta bli att exempelvis äta ute.  

4.3 Handelsbanken 

4.3.1 Årsredovisning 2013 
Handelsbanken är en fullsortimentsbank med ett decentraliserat arbetssätt, stark lokal 
förankring genom landsomfattande kontorsnät. Deras idé om hur en bank skall bedrivas 
grundar sig i tilltro och respekt för den enskilde individen. Handelsbanken lägger stor vikt vid 
tillgänglighet och långsiktiga relationer med sina kunder. Syftet med allt de gör är att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för deras kunder med en lågrisktolerans. Handelsbanken lyfter 
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fram att de är selektiva i deras kundurval, det är inte en massmarknadsbank. Handelsbanken 
har ett väldigt strikt förhållande till risk och undviker högrisk affärer även om det kan vara 
lockande på grund av den eventuellt högre avkastningen. Deras decentralisering ger dem en 
väldigt tydlig lokal förankring och den nära kundrelationen gör att de kan hålla den låga 
risktoleransen. Uthållighet är ett nyckelord och ser hellre långvariga och stabila affärer i 
jämförelse med kortsiktiga. Kreditrisken definieras av Handelsbanken som risken att banken 
ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina 
kontraktsenliga förpliktelser. De definierar marknadsrisken som något som härrör från 
förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. 
 
Den decentraliserade organisationen skall ge den högre kvaliteten i kreditbesluten tack vare 
den starkare relationen med kunden. Varje kontor tar egna beslut och ansvarar för varje 
enskild kredit. Anställda som arbetar med krediter får ett tydligt synsätt för vilka risker en 
kredit medför för det lokala kontoret. Vid en större kredit finns den regionala och centrala 
instanser för att hjälpa de lokala kontoren vid beslutsfattandet, där alla instanser måste 
godkänna beslutet för en godkänd kreditgivning. De centrala enheterna finns även till för att 
kontrollera alla kontoren så att de arbetar på samma sätt. Mätning och analysering av 
koncernens alla väsentliga risker sker även från en central enhet. På varje kontor granskar de 
krediter medarbetar tar beslut om för att säkerställa att kreditpolitiken efterföljs. 
Granskningen gör därför att kreditkvaliten håller god kvalitet och att man tar beslut på goda 
kreditomdömen och en sund kreditgivning. Den lokala förankringen gör att de kan vara 
flexibla och identifiera samt åtgärda problemkrediter tidigt.   
 
Banken har en rad interna system och metoder för att kategorisera kunden utefter vilken risk 
den enskilde kunden har och göra en bedömning ifall kunden skall misslyckas med sina 
betalningar. Grunden ligger därmed alltid på den enskilde kundens återbetalningsförmåga och 
hur den skulle vara i olika finansiella påfrestningar. En svag återbetalningsförmåga hos en 
kund får inte accepteras med argumentet att kunden är villig att betala en högre ränta. 
Klassificeringen kan komma att ändras under kreditens löptid om det finns tecken att 
låntagarens återbetalningsförmåga har förändrats. Metoderna grundar sig hur sannolikt det är 
att kunden inte skall kunna fullfölja sina åtagande och Handelsbankens påverkan på det. 
Återbetalningsförmågan hos en kund kan inte uppvägas av en bra säkerhet för krediten, 
säkerheten finns till för att minska bankens förluster.  
 
Förståelsen mellan banken och kunden skapas genom den löpande kontakten. Kontakten ger 
en ständig bild av kundens ekonomiska situation och medför att relationen stärks mellan kund 
och bank. Kreditbesluten bedöms utifrån allmänna och ekonomiska information om den 
kreditsökande, vilket skall kartlägga dennes återbetalningsförmåga. Just är att kunden endast 
skall beviljas krediter ifall banken upplever att kunden kan fullgöra dessa förbindelser med 
banken. Handelsbanken strävar efter att deras kreditförluster skall även i fortsättningen vara 
historiskt låga i förhållande till andra banker.  
 

4.3.2 Intervju  
Den 15 april intervjuades Carl-Johan Vilsson från Handelsbankens kontor i Gårda där han har 
en roll som ställföreträdande kontorschef.  Han har arbetat på Handelsbanken sedan år 2003 
och har innan den nuvarande arbetsrollen arbetat som privatrådgivare på Lilla Bommen i 
Göteborg. Han menar på att det första och det viktigaste hjälpmedlet han använder sig av 
inför ett möte angående bostadslån är låneansökan. Vid ett möte utgår han från att han inte vet 
någonting om kunden. Han utgår alltid från att det kan finnas förändringar från ett eventuellt 



- 27 - 
 

tidigare möte vilket gör att låneansökan även blir aktuell för redan befintliga kunden. Från 
låneansökan får man reda på vad de skall låna till, inkomster, deras jobb, familjesituation samt 
deras skulder och tillgångar utanför banken. Låneansökan finns på internet och målet är att 
blanketten ska vara ifylld av kunden innan mötet med banken. Carl-Johan använder den 
ifyllda låneansökan som underlag och utifrån denna förs en dialog med kunden. Låneansökan 
ger en överblick för hur det ser ut idag men Carl-Johan ställer också fördjupade frågor om vad 
som skulle hända om något skulle förändras som påverkar kundens privatekonomi. Detta 
anser Carl-Johan vara nödvändigt då kunderna tenderar att de inte har tänkt längre än sin 
nuvarande situation och ser bortom plötsliga förändringar. De förändringar om vad som skulle 
kunna påverka deras privata ekonomi i ett längre perspektiv, likt sjukskrivning, arbetslöshet 
och byte av arbetsplats. Carl-Johan försöker alltid vara påläst innan mötet och han använder 
sig under mötet av en check lista som han menar är nycklarna in i banken. Nycklarna avser 
internettjänst, telefontjänst, kort och att kundernas lön kommer in på banken.  
 
Kunder med erfarenhet av bostadslån har en större förståelse och kan begreppen. Äldre 
kunder kan enligt Carl-Johan visa en bättre förståelse för händelser på marknaden, exempelvis 
genom att förklara sina tankar kring räntor men även föra resonemang kring sina 
inkomstnivåer. Det är viktigt för banken att kunden förstår vad de ger sig in på. Han menar på 
att de äldre kunderna tenderar till att vilja hålla nere belåningsgraden. Carl-Johan anser att 
yngre låntagare är villiga att belåna sig högre för att de klarar av lånet kassamässigt. De har en 
förståelse för vad ett bostadslån är och hur det fungerar men de saknar en förståelse kring de 
risker som är förknippade med bostadslånet, exempelvis stigande räntor.  När det sker ett 
rådgivningsmöte med en förstagångsköpare ställs det krav på att rådgivaren pedagogiskt kan 
förklara hur ett bostadslån fungerar. Exempelvis kan det finnas situationer där föräldrarna har 
en stor påverkan på barnets sätt att agera mot banken vilket inte är rätt. Det är barnet som 
efterfrågar bostadslånet och det är av yttersta vikt att det finns en förståelse från den kund som 
banken väljer att ingå en relation med. Carl-Johan anser att man behöver ställa mycket frågor 
och följdfrågor för att få den önskade informationen från kunden. Carl-Johan upplever att det 
är svårare att få information om livssituation, skulder och tillgångar än arbetsgivare och lön.  
 
Carl-Johan menar att Handelsbanken aldrig kalkylerar kundens kreditvärdighet utan bedömer 
kundens återbetalningsförmåga, där den viktigaste aspekten är kassflödet. 
Återbetalningsförmågan är central och är det första Carl-Johan väljer att bedöma vid en 
låneansökan. Respektive rådgivare gör en bedömning av kunden utifrån en mall som består av 
en skala från ett till fem. En normalkund som har en trea i rating saknar interna och externa 
anmärkningar med normal stabil lön, måttlig skuldsättning och med en viss likviditet.  De 
externa anmärkningarna är uppgifter från upplysingscentralen eftersom det inte finns 
möjlighet att ringa en konkurrande bank och ställa frågor om kunden. Interna anmärkningar 
kan handla om övertrasserade konton eller en missad betalning. När det kommer till 
återbetalningsförmågan ser Carl-Johan en skillnad mellan yngre kunder och äldre kunder. En 
yngre person kan i inledningsskedet av sin karriär ha en månadslön på 25 000 kronor vilken 
efter femårs period kan ha utvecklats till 50 000 kronor. En äldre och etablerad kund för 
banken kan istället ha en månadslön på 35 000 kronor och är nöjda med det. Handelsbanken 
tjänar pengar på att låna ut och Carl-Johan säger att det inte är så att de inte vill tjäna pengar.  
 
Vid ett möte med en kund utgår man mycket från en kalkyl. Där man startar med kundens 
inkomster och reducerar dessa med kundens boendekostnader samt skatteeffekterna av dessa. 
Efter att boendekostnaderna reducerats ska det finnas utrymme kvar för levnadskostnader.  
Levnadskostnaderna beräknas med en grund i de riktlinjer som ges av Konsumentverket. 
Kalkylen används precis som låneansökan som ett underlag att föra en dialog kring med 
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kunden. Rådgivaren kan tillsammans med kunden föreställa sig olika scenarier. Rådigivarens 
roll i samtalet blir vanligen att hitta riskerna och nästan att tänka på dem åt kunden. Exempel 
på scenarier kan vara en förändrad ränta eller bortfall av inkomst. Kunderna är enligt Carl-
Johan dåliga på att identifiera och bedöma risk. Exempelvis berättade Carl-Johan själv om en 
händelse då han skulle flytta och inte fick sålt sitt dåvarande boende. Han berättade vidare hur 
ont det gjorde i magen och rädslan att inte ha råd med det nya boendet. Han upplever inte att 
den riskmedvetenheten finns bland alla idag.  
 
Bostadslånen i Handelsbanken kan kompletteras med ett lånebetalningsskydd kostnadsfritt för 
de kunderna som väljer att bli helkunder i Handelsbanken. Lånebetalningsskyddet betalas ut 
vid dödsfall. Anledningen är att den efterlevande partner inte skall belastas ekonomiskt och 
att banken kan säkerställa att kunden kan hantera sina förpliktelser. När det rör sig om 
situationer med stora inkomstskillnader mellan gemensamma låntagare kan dessa skillnader 
kompletteras med försäkringar eller säkerheter. Banken gör en avvägning av arbetsmarknaden 
beroende på vilken bransch kunden jobbar i. Carl-Johan ser sedan på de risker som kan finnas 
för att en kund skall gå arbetslös under en längre tid.  
 
Handelsbanken följer alla rekommendationer gällande amortering och Carl-Johan lägger stor 
vikt på bankernas ansvar i samhället. Handelsbanken menar på att lånet skall vara amorterat 
på en livstid. Amortering för en bostad med en belåningsgrad på 50 procent kanske inte är det 
viktigaste men blir viktigare ju högre skuldsättning du har. En låg skuldsättning är enligt Carl-
Johan inte en anledning till att avstå amortering. Carl-Johan tycker att det finns tydliga 
mönster i amorteringsvilja beroende på kundens uppväxt. Barn till föräldrar som alltid har 
amorterat kommer också att vilja amortera. Carl-Johan ser även en tydlig tendens till att yngre 
personer är villiga att amortera en stor andel av sina löner direkt när de kommer ut i 
arbetslivet. Vid sidan av amorteringen är det viktigt att rådigvaren pratar om sparande i fyra 
olika områden. De olika sparområdena är buffert, pensionssparande, barnsparande och till sist 
deras egna drömmar. Carl-Johan ser sparande som kompletterande del till en kredit där 
kunden ska inte behöva springa till banken för att låna till konsumtion. Det ska istället finnas 
ett uppbyggt buffert som skall kunna användas till olika utgifter. För kunderna kan det vara 
bra eftersom Carl-Johan kan känna av att kunder ibland förväntar sig framtida löneökningar, 
framtida arv och framtida värdeökningar. Han ser en fördel med att istället försöka utgå från 
en form av försiktighetsprincip. Handelsbanken gör inga egna bedömningar av 
bostadsmarknaden. Carl-Johan tydliggör också att banken inte förutsätter att priserna kommer 
att stiga. Marknadsvärde kan vara missvisande och kan inte fastställas förrän den dag du 
väljer att sälja ett objekt. Handelsbanken är främst intresserade av helkunder även om det inte 
är något som banken kan tvinga kunderna till. Om kunden inte kan tänka sig att flytta över sitt 
engagemang till Handelsbanken vid bostadslån är det inte säkert att kunden är intressant för 
banken. Vid sådana situationer kan rådgivaren välja att tacka nej till hela affären. 

4.4 Swedbank 

4.4.1 Årsredovisning 2013 
Swedbanks strategi är att vara en fullservicebank med ett beslutsfattande nära kunderna. Varje 
beslut skall ta med en kostnadseffektivt och låg risk. Lönsamheten med en låg risk ska skapa 
förutsättningar att möta kunder på både lång och kortsikt. Swedbank definierar risk som en 
tänkbar händelse som har en negativ inverkan på företagets värde, resultat eller eget kapital. 
Det som kan uppstå på grund av det interna arbetet eller framtida interna eller externa 
händelser. Swedbank definierar marknadsrisken som att bankens resultat, eget kapital eller 
värde minskar på grund av förändringar i riskfaktorer på den finanseilla marknaden. För att 
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hantera risker som finns har banken antagit en policy, Enterprise Risk Management (ERM). 
ERM är ett ramverk, som beskriver riskhanteringsprocessen samt roller och 
ansvarsfördelningen för den uppsatta riskhanteringen.  Styrelsen har satt upp en övergripande 
riskaptit för banken, vilket styrs av de limiter som man har gentemot vissa risktyper. 
Riskhanteringsprocessen inom Swedbank består av åtta olika steg för att förebygga risker, 
identifiera risker, kvantifiera risker, analysera risker, föreslå åtgärder, kontrollera och 
övervaka, rapportera risker samt att följa upp hanteringen av risken. Den accepterade 
risknivån kontrolleras dels genom de olika limiterna mot de olika riskgrupperna. I krediterna 
finns det även ett signalsystem som skall identifiera krediter som kan klassificeras som 
riskfyllda.  
 
Swedbank definierar kreditrisk som risken för att en kredittagare inte fullgör sina förpliktelser 
mot Swedbank och att säkerheten inte täcker skulden. Inom Swedbank har varje enhet har 
fullt ansvar för deras enhets beviljade krediter. En av anledningarna till det är att varje enhet 
och varje anställd har den största kunskapen om kunderna som beviljas krediterna och den 
specifika marknaden. Vid kreditgivning finns det tre viktiga punkter, kundens solidaritet, 
kundens kassaflöde och säkerheten. Krediternas storlek avgör hur beslut tas, där det antingen 
kan göras av en handläggare med hjälp av stöd från deras interna system eller från en 
kreditkommitté. Dualitetsprincipen är något som skall följa med i alla deras kreditprocesser, 
detta för att alla beviljning tas på oberoendegrunder. En beviljad kredit innebär att man 
förutsätter att kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sitt åtagande mot 
koncernen. I kreditprocessen skall den aktuella krediten alltid sätta i relation till 
omvärldsfaktorer som kan påverka beslutsprocessen. Faktorer och utvecklingen på den lokala, 
regionala och global marknaden skall alltid tas med i beräkning vid ett kreditbeslut. Efter en 
beviljad kredit skall den även utvärderas och följas upp för att säkerställa att krediten är av 
fortsatt god kvalitet.  
 
Vid en kreditgivning har den klassificeras utefter några parametrar, riskbedömning, beräkning 
av riskjusterat avkastning, portföljsreserveringar etc. Klassificeringen ställer olika krav på hur 
omfattande analysen och dokumentationen och vilken typ av uppföljning som görs för den 
sökta krediten. Swedbank har en intern metod för att beräkna mer parten av deras kreditrisker. 
Metoden går ut på en kartläggning av vilka krediter som har den största respektive den lägsta 
risken att bli en kreditförlust för banken. Krediterna garderas på en skala mellan 0-21 där 21 
symboliserar den absolut lägsta risken och där 0 har störst sannolikhet att bli en kreditförlust 
inom de närmsta 12 månaderna. Klassificeringen görs på den informationen som finns 
tillgänglig på kunderna. Av Swedbanks hushålls krediter är det ungefär 78 procent av dessa 
som ligger i intervaller 13-21. Ide fall där låntagaren inte kan betala fullfölja sin 
återbetalningsplan, likt vid ett konkurrs eller är försenade med sina betalningar i 90 dagar, 
betraktas som osäkra lån. Swedbank kan gå med på att göra förändringar i de ursprungliga 
lånevillkoren för att kunden skall kunna komma ur en ekonomisk situation. 

4.4.2 Intervju  
Den 15 april genomfördes en intervju med två representanter från Swedbanks kontor på 
Lindholmen. Intervjuen genomfördes med Johan Skoglund som är biträdanden kontorschef på 
Hisingen och Jan Lövberg som arbetar med privat rådgivning. De har båda har arbetat inom 
banken under en lång tid, Johan har jobbat sen år 2002 och Jan haft en rad olika tjänster under 
sina 42 år. Jan berättar för oss om Swedbanks tre ledord är enkel, öppen och omtänksam. Han 
förklarar vidare att kunden skall enkelt förstå produkterna. Swedbank är öppna med att de inte 
tänker sälja sig för en kund och att de istället värnar om en långsiktig relation. Jan pratar om 
att boendet är en central del av en persons liv tillsammans med yrke och familj. Johan 
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fortsätter med att betona vikten i att de nya bolånekunder berättar hur de tänker och resonerar 
med sitt bostadsköp. Jan berättar vidare att det är viktigt att kunden får delge sin vision med 
bostadsköpet. Anledningen till det är att man inte bara skall ge ut lånelöfte utan att man 
kontrollerat att kunden har en plan med sitt bostadsköp.  Johan menar på att det är bra att 
utmana kundens tankegångar för att det skall bli ett genomtänkt köp. Jan pratar om att alla 
rådgivarna inom Swedbank har en generell uppfattning men att varje rådgivare har väldigt 
stort mandat. Ett mandat som gör att de inte behöver springa till chefen utan de har själva ett 
stort ansvar. Kunderna som de möter i sitt arbete är väldigt prismedvetna och framförallt de 
yngre när det gäller räntediskussionen. Jan upplever att kunder med en högre lön har en 
tendens till att vara mer prismedvetna än de som tjänar mindre.   
 
Jan uppfattar att den allmänna förståelsen för vad ett bostadslån innebär är bra bland 
kunderna. Han tror utvecklingen i samhället bidrar där många är välutbildade och tar reda på 
informationen över internet. Han påtalar en skillnad där banken för många år sedan satt på en 
större expertkunskap i förhållande till kundens kunskap. Johan menar på att det finns 
skillnader i kunders agerande mellan de olika åldrarna. Han betonar dock att ålder inte är 
något som bör likställas med klokhet. Äldre har däremot en lite större erfarenhet vad en 
bostad är värd i relation till olika områden. Jan menar på att yngre tenderar till att gå onödigt 
högt vid en budgivning ifall banken inte styr lånelöftet till ett visst prisintervall för ett område. 
Johan menar på att det ibland glöms bort vad som är rimligt att betala för en viss typ av 
bostad. Det finns en risk med att man betalar för mycket enbart på grund av att banken har satt 
ett takbelopp på vad kunden klarar av. Johan menar att förstagångsköpare oftare går i fällan 
än kunder med större erfarenhet. Johan påtalar även att de yngre och äldre värderar relationen 
på olika sätt där yngre kanske så långsiktiga i sitt boende. Jan menar på att en rådgivare skall 
fungera som en samtalspartner till kunden och det ska kunden värdera vid val av bank. Både 
Jan och Johan anser att bolånekunderna är väldigt öppna med den informationen de ger till 
banken och att de ibland ger mer information än vad banken efterfrågar. Jan konstaterade lite 
skämtsamt att kunden vill låna och därmed ger kunden den information som behövs. Den som 
inte delger informationen får helt enkelt inte låna. Vid de fall där information från 
upplysningscentralen inte stämmer överrens med informationen som lämnas från kunden kan 
rådgivaren kräva kompletterande information. Ofta beror detta på att det inte finns någon 
information om kunden från upplysningscentralen. Exempelvis för att kunden har jobbat 
utomlands. Johan anser inte att det finns något skäl att misstro kunden om informationen från 
upplysningscentralen stämmer. Johan menar på att den samlade information om kunden skall 
ge rådgivaren en tydlig bild att det finns en långsiktig och uthållig återbetalningsförmåga. 
Kunder med tidigare problem i form av betalningsanmärkningar har rådgivaren till uppgift att 
bedöma en förändring i beteendemönstret. Rådgivaren ska känna en trygghet att kunden har 
lärt sig av sina misstag. Johan upplever att kunderna som han möter ofta vill bolla idéer med 
honom. Detta för att bekräfta att kunden har tänkt rätt i vissa situationer. Johan uppskattar de 
kunder som innan mötet har tänkt till och har en egen plan för sin framtid. Det är jobbigare att 
hantera de kunder som inte har någon plan utan kommer in till banken med ett blankt papper 
och bara skall ha.   
 
Kundens kreditvärdighet kalkyleras genom en känslighetskallkyl. Banken sammanställer den 
informationen som är insamlad. Kundens uppgivna inkomst skall räcka till de kostnaderna för 
kalkylräntan på lånet som motsvarar tre procent på den bundna fem års ränta. Kunden skall 
klara av amorteringskrav från banken och driftkostnaderna för bostaden. Kundens 
familjesituation är också avgörande för kalkylen. Efter att kostnaderna är borttagna från 
kundens inkomst skall det finnas en summa kvar att leva på. Den summan variera med den 
nuvarande familjesituationen. En familj på två vuxna skall exempelvis klara sig på 15 000 kr 
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och för varje barn görs ett påslag på 3 600 kr. Jan menar på att banken strävar efter att alltid 
låna ut sunda pengar och inte pengar till fel personer.  
 
Swedbank försöker alltid prata med sina kunder om en trygghetskoll där de bland annat 
erbjuder sina kunder sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och livförsäkring. Enligt Johan 
villkorar inte de försäkringarna vid kreditgivning utan rekommenderar kunden att teckna en 
viss försäkring men det är av omsorg för kunden. Vid mötet diskuterar de över situationen 
som skulle uppstå om kunden exempelvis blir sjuk. Exempelvis där en kund med 40 000 kr i 
inkomst vid arbetslöshet får ut 15 000 kr. För att få ut åtminstone 80 procent av lön behöver 
kunden därför försäkra upp 10 000 kr och vilken kostnad det skulle innebära för kunden. 
Liknande resonemang förs med kunden gällande sjukskrivning. Jan menar på att yngre 
tenderar att ha en större förhoppning om att det alltid kommer finnas en arbetsplats för dem. 
De personer som har upplevt finanskrisen och jobbade i bilindustrin under den perioden har 
en större respekt för en eventuell arbetslöshet. Under den perioden pratar Johan om att det var 
väldigt enkelt för bankerna att sälja försäkringar som skulle hjälpa kunderna vid en eventuell 
arbetslöshet. Kunder insåg att de verkligen kunde bli arbetslösa. Johan avlutar med att det 
händer saker i livet som inte går att påverka, folk flyttar isär eller liknande och då kan det gå 
fort. Individen tvingas till att vara mer förutsägande.  
 
Jan ser en skillnad på amorteringsviljan och att den under de senaste åren har ökat. Swedbank 
har som krav att man under en tio års period ska amortera bort allt över 75 procent. Johan 
fyller i att de kunder som är försiktigare i sitt sparande har sett amortering som ett bra 
sparalternativ under denna period när räntorna är så låga. Johan menar på att den dåliga 
avkastningen på ränteplaceringarna har gjort att folk tycker att de lika gärna kan amortera. Jan 
menar att det är viktig att det finns en buffert för att kunna täcka upp för oförutsedda utgifter. 
Bufferten kan också användas för konsumtion, exempelvis en ny bil eller inför sin nästa 
semester. I undantagsfall kan privatrådgivaren vid en kreditgivning öka belåningen för att 
kunden inte ska utnyttja hela sitt sparkapital och binda det i boendet. Detta är dock väldigt 
individuellt och beror helt upp till vilken tjänst eller lön som kunden har.  

4.5 Danske Bank 

4.5.1 Årsredovisning 2013 
År 2013 var enligt Danske Banks årsredovisning ett år av förändring och framsteg för 
verksamheten. Viktiga steg ansågs vara tagna mot verkställandet av strategin som är formad 
för att uppnå visionen att bli den mest trovärdiga finansiella partnern. Målet med 
verksamheten är att fokusera på att möta kundernas behov, förenkla områdena inom 
verksamheten och bli mer effektiva.  Danske bank beskriver deras kreditrisk som att 
motparten misslyckas med alla eller delar av deras betalningsskyldigheter mot banken. Vidare 
definierar de marknadsrisk som variationer i marknadsvärderingen av tillgångar och skulder. 
Under 2013 flyttade Danske Bank sina kreditbeslut närmre kunden. Detta för att försäkra att 
kunden upplever snabbare kreditprocesser. Detta initiativ spelar en viktig roll i deras 
ansträngning i att förbättra kundens upplevelse som är en viktig del av strategin bakom 
verksamheten. Danske Bank beviljar krediter på information om individens ekonomiska 
förhållande och övervakar deras ekonomiska situation efter att krediten har blivit beviljad.  
Övervakningen syftar till att beviljade krediter inte förändras så att de avviker från 
ursprungliga principer och förhållanden. Utgångspunkten för den ansvarsfulla utlåningen har 
fokus på kundens behov och förmåga att betala tillbaka krediten. Det ska även finnas en 
förståelse för konsekvenserna av krediten hos kunderna. 
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En del av kreditprocessen hos Danske Bank innefattar att banken klassificerar sin kundbas. 
Klassificeringen görs enligt en skala som består av 11 huvudsakliga graderingskategorier. Vid 
en period av ekonomisk nedgång hos en kund sjunker normalt kundens betyg vilket också 
placerar kunden i en lägre kundklass. Klasserna baseras på risken med kunden och 
kundklassificeringen uppdateras när ny information blir tillgänglig och förändrar kundens 
ekonomiska status. Målet med klassificeringen är att kunderna för hela koncernen ska 
rangordnas efter risk vilket anses ge en möjlighet att uppskatta sannolikheten för att varje 
enskild kund ska sakna förmåga att fullfölja sina åtaganden mot banken. Riskklasserna 
baseras på kreditbetyg och kreditkalkylen som utförs på vare kund. Fastställandet av kundens 
kreditbetyg görs genom framarbetade modeller och ger en uppskattning som uttrycker en 
kunds kreditvärdighet i dess nuvarande ekonomiska situation. Tillgänglig information om 
kunderna varierar från land till land vilket gör att olika modeller används till olika marknader.  
 
Danske Bank erbjuder sina kunder lån, garantier och andra produkter i deras verksamhet. De 
kommer således bli utsatta för en kreditrisk. Varje avdelning och affärsområde är ansvariga 
för att hantera den kreditrisk som är förknippad med deras område. Det finns en avdelning 
inom Danske Bank som är ansvariga för att kreditpolicyn efterföljs. Avdelningen övervakar 
och rapporterar förändringar i kreditrisken till styrelsen.  Styrelsen sätter upp den 
övergripande riskaptiten för verksamheten och sätter upp riktlinjer för hur banken skall 
fördela sin risknivå mot olika affärsområden. Risknivån sätts med hänsyn till bankens strategi 
och marknadsutvecklingen inom en överskådlig framtid. Danske Bank arbetar med en intern 
revison för att ytterligare säkra att bankens interna system fungerar och är effektiva.   

4.5.2 Intervju 
Den 16 april intervjuades Barbro Ahlanzberg på Danske Banks kontor på Lindholmen i 
Göteborg. Barbro har arbetat på Danske Bank sedan år 2001 och var en av del i 
personalstyrkan som var med när kontoren startade. Hon beskriver det som speciellt då hon 
började etablera bankens första kontakt med kunderna. Barbro har haft olika yrkesroller inom 
Danske Bank och har tidigare arbetat som privatrådgivare på. 
 
Barbro upplever att de flesta kunderna har god förståelse för vad ett bostadslån innebär. Hon 
upplever också att det tidigare varit lättare att låna och framför allt att låna till allt möjligt, 
ibland med fastigheten eller bostaden som säkerhet för lånet. Ansökningarna handlar idag om 
lån till fastigheten där kunden talar om att det gäller renovering, förr angav kunden mer att det 
gällde billån eller ett lån för att lösa andra krediter. Kunden ser bostadslån som något 
självklart idag och kan ställa krav på banken. Ett vanligt resonemang är att alla andra har lån 
samtidigt som många är glada att få ett lånelöfte. Kunden är också prismedveten och pressar 
gärna banken. Det är vanligt att jämföra räntor med varandra men det finns också kunder som 
inte lägger någon vikt vid priset. Barbro berättar att banken inte tjänar några pengar på att låna 
ut idag och banken lägger därför stor vikt vid att etablera helkunder och är inte intresserade av 
enbart en bolåneaffär. Barbro menar på att de försöker träffa sina kunder en gång per år men 
att kunderna efterfrågar mer initiativ från banken.  
 
På Danske Bank finns en låneansökan som stöd under hela mötestiden vilken används för att 
plocka den väsentliga informationen från kunden. Barbro berättar hur hon sätter sig ner med 
kunden i ett separat mötesrum där hon plockar uppgifter från kunden och för ett resonemang 
kring hur hon tänker. Kunden får också berätta vad den tänker. Barbro försöker också förklara 
befintliga regler, som exempelvis bolånetaket och hur det påverkar amorteringar. Hon för in 
uppgifterna i en dator och lägger sedan upp resultatet på en stor skärm tydligt där 
informationen gås genom tillsammans. Detta beskriver Barbro som ett sätt att tydliggöra för 
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kunden vad ett lån skulle innebära. Hon berättar om hur de tillsammans kan plocka bort och 
lägga till information som köpeskillingar och olika tillägg. Målet är att komma fram till något 
som Danske Bank och kunden gemensamt känner sig bekväma med. Känner rådgivaren sig 
bekväm kan den låna ut.  
 
Om det rör sig om en befintlig kund så kan denna göra en låneansökan på internet. Kommer 
låneansökan via internet behandlas inte kontoret utan beslutet sker på en central enhet. Det 
förutsätter att ärendet är enkelt och rakt. Är det istället något som avviker skickas ärendet till 
en rådgivare som får se över det på kontoret. Anledningen att beslutet förs till kontoret är att 
personalen på kontoret känner kunden lite bättre, således kan man skapa sig en bättre 
förståelse för avvikelserna. Kundens information jämförs med information som banken har 
möjlighet att få från upplysningscentralen. Vid avvikelser får privatrådgivaren kräva in intyg 
som kan styrka informationen.  
 
Barbro upplever viss skillnad mellan olika kunder. Hon berättar att kunder som varit med 
tidigare har upplevt kraftigt stigande räntor, en person som varit med innan vet också att 
priserna kan sjunka. Barbros uppfattning är att yngre personer inte tror på stora förändringar i 
räntenivåer. Om Barbro ska generalisera i stort tenderar yngre att tro att priserna på det köpta 
objektet kommer att öka. Personer som har ägt en bostad i början på 90 talet vet att priserna 
kan sjunka och att räntorna kan stiga. Informationsbehovet mellan olika kunder är väldigt 
olika. Förstagångsköpare behöver naturligt en grundligare översyn enligt henne. Hon lägger 
också stor vikt vid att få en bekräftelse att personen förstår. För henne är det viktigt att vara 
överens och att kunden alltid får svar på sina frågor.  
 
Barbro tror att erfarenhet gör en ödmjukare. Har man varit med om lite granna i livet vet man 
att det kanske inte alltid går uppåt och framåt. Även om kunden själv inte har erfarenheter av 
händelser som påverkat personens ekonomi negativt så kanske kunden är medveten om att det 
hänt personer i kundens omgivning. När kunden får lånet är allt oftast väldigt grönt, men 
Barbro berättar att det kan hända saker med tiden. Räntorna på lånet måste betalas, men 
annars kan det finnas utrymme att underlätta för kunden genom att justera amorteringarna. 
Barbro säger att det är viktigt att ha med sig att hon som rådgivare vill underlätta för kunden 
och att kunden inte ska behöva känna en för stor skuldbörda.  Kunderna vanligen är rädda för 
att söka upp kontakten när ekonomin påverkats negativt av någon anleding, Hon berättar 
vidare att det inte finns någon anledning till att vara rädd då banken inte vill förlora sina 
pengar samtidigt som den har ett intresse i att hjälpa kunden att klara sig. 
 
De flesta kunderna är enligt Barbro väldigt öppna med att dela med sig av information kring 
skulder. Det går också att upptäcka skulder på upplysningscentralen. Barbro påpekar också att 
det i vissa fall kan ta tid innan informationen på upplysningscentralen uppdateras och att hon 
då kräver in andra intyg som kan styrka informationen.  Det Barbro inte kan se är skulder till 
föräldrar. Det är viktigt att prata om vad kunden har för inkomster och förutsättningar. På 
Danske Bank räknar rådgivarna en kalkyl med den faktiska räntan och en kalkyl med räntan 
på femårs sikt och adderar fem procent. Många kan tycka att en kalkylränta på fem-sex 
procent är en orimligt hög ränta. Då förklarar Barbro hur hon och många med henne på 90 
talet band räntorna på åtta-nio procent för att det uppfattades som lågt då. Utöver 
räntenivåerna beräknar rådgivaren med inkomsterna, antalet barn, bil, studielån, barnomsorg, 
allt utöver boendekostnaden. Barbro arbetar sedan med en schablon från konsumentverket. 
Med den kan hon se vad som kan tänkas kosta med kläder och livsmedel beroende på hur 
många man är i hushållet. All information därutöver får Barbro från kunden. 
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Barbro berättar att om kunden inte klarar den högt räknade kalkylen får den inte heller något 
lånelöfte. Det kan förekomma undantagsfall men dessa undantag sker ytterst sällan. 
Rådgivarna är väldigt styrda av sina kalkyler och Barbro tycker att kalkylen ger henne ett 
välgrundat underlag av kundens förmåga att betala tillbaka det lånade beloppet.   
 
Barbro pratar om riskerna med ett bostadslån och oförutsedda händelser. Där det går att 
försäkra sig för händelser likt sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Vi dödsfall så talar man om 
livförsäkring. Sen har vi också försäkringar för arbetslöshet eller om man skulle bli långsiktigt 
sjuk som täcker upp månadskostnaden som man betalar på. Försäkringarna är något som 
kunden själv får fatta beslut om men de kan också villkoras. När vi frågar Barbro om 
kundernas mottaglighet till plötsliga händelser som påverkar deras privata ekonomi berättar 
hon att det beror på. Det är många som inte tror att de kan bli arbetslösa eller sjukskrivna. 
Barbro brukar se till kundens anställningsform och anställningsplats och säger att det 
viktigaste är att kunden får informationen. Barbro upplever att situationer som kan inträffa 
måste komma människan så nära på något vis, för att det ska kännas. 
 
Danske Banks kunder ska kunna amortera hela sin skuld gentemot banken på 50 års sikt. 
Barbro har en positiv inställning till amortering speciellt med dagens låga räntor. En kund 
som önskar att belåna sin fastighet för konsumtion måste ha tillräckligt utrymme för 
belåningen. Är det så att belåningen kommer inom 75 procent av bostadens värde så finns det 
också möjlighet. Barbro berättar samtidigt att hon som rådgivare skulle ge rekommendation 
om amortering precis som om belåningen vore ett blankolån. Trots säkerheten så är det 
fortfarande ett konsumtionslån och det brukar vara så att kunder vill låna mer om fem år. 
Barbro ser amorteringen som ett sätt att justera sina kostander och något som kunden snabbt 
kan anpassa sig till. Går räntan upp och ekonomin blir ansträngd kan kunden välja att plocka 
bort amorteringen ett tag. Barbro berättar också att kundernas amorteringsvilja är olika. I en 
tidigare yrkesroll kunde hon se tendenser till att kunder som var bosatta i Stockholm inte ville 
amortera. Utöver det så tycker hon att många idag har en positiv inställning till att amortera.  
Barbro berättar om amorteringskravet från Finansinspektionen vilket gör det svårare för 
kunden att få amorteringsfria lån idag. Hon tycker att bolånetaket är en bra regel, 75 procent 
kan motsvara bottenlån vilket är amorteringsfritt, 85 procent kan också vara bottenlån men då 
ska beloppet amorteras till 75 procent av köpvärdet under fem år.  
 
Barbro förespråkar att kunden ska ha ett buffertsparande men berättar också att det inte finns 
några krav gällande kundens sparande. Hon påpekar svårigheterna med att skaffa insatsen till 
ett boende idag samtidigt som det ska finnas pengar till andra kostnader som är förknippade 
med köpet. Det är vanligt att kunden startar ett buffertsparande i samband med att den börjar 
betala av på lånet. Hon berättar att sparandet beror på situationen där antalet barn i familjen 
kan vara ett exempel som påverkar. När det finns utrymmer är det också viktigt att spara 
beroende på vad kunden har för tankar och mål. Målen kan delas upp på ett års sikt, två års 
sikt, fem års sikt och även gälla den framtida pensionen. Barbro berättar att hon har en 
förståelse för att kunden ska kunna leva. Hon avslutar med att säga att det är lätt att ha goda 
intentioner men att det kan vara svårt.  

4.6 Swedbank Sjuhärad 

4.6.1 Årsredovisning 2013 
Swedbank Sjuhärad är en fristående sparbank med grundläggande principer där man vill vara 
värdeskapande för det lokalsamhället och dels förtroende relationer med kunderna. De 
tillämpar därför en kyrktornsprincip, där allt de ser från toppen av kyrktornet där de har sin 
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verksamhet. Swedbank Sjuhärad definierar som en möjlig negativ påverkan på verksamheten. 
Beroende på brister i de interna processerna inom Swedbank Sjuhärad eller som följd av 
externa eller interna händelser. I den finansiella världen är det naturligt med riskexponering 
och där banker i huvudsak är utsatta för kreditrisker men även andra typer av risker. 
Hanteringen av riskerna är därför väldigt centrala i deras verksamhet och börjar redan vid den 
dagliga verksamheten. Banken skall eftersträva en lågriskprofil med tydligt fokus på de 
långsiktiga affärerna, vilket skall skapa lönsamhet och affärsrelationer. Vid alla affärer mellan 
kunderna skall det finnas ett tydlig förståelse från både kunden och banken angående den 
aktuella affären. I årsredovisningen pratar de om problematiken med att uppnå de uppsatta 
finansiella målen samtidigt som man skall hantera de riskerna som finns för verksamheten. 
Det blir därför en avvägning för banken hur mycket eget kapital som måste finnas för att 
kunna hantera riskerna samtidigt som banken mäts på hur framgångsrika de är på att ge 
avkastning på eget kapital. Swedbank Sjuhärad definierar marknadsrisken som risken för 
prisförändring avseende räntor, valutor eller aktiekurser som medför att nettovärdet av 
bankens tillgångar eller skulder sjunker.   
 
Kreditrisken att en kund inte kommer att kunna fullgöra deras avtal med banken och där 
säkerheten eller liknande åtgärder inte täcker fordran.  Banken arbetar med att begränsa 
riskerna med att komplimentera affärerna med åtgärder för att kontrollera och motverka 
riskerna. Swedbank Sjuhärad har likt alla andra kreditinstitut ett omfattande regelverk som 
skall följas. Till detta har Swedbank Sjuhärad en rad interna instruktioner och policys som i 
många fall är hårdare än de formella kraven från myndigheter. Styrelsen har fastslagit en 
riskpolicy som beskriver vilken typ av risk banken är villiga att ta. Policyn skall även visa på 
en ansvarfördelning för de olika typerna av risker och hur dessa skall kontrolleras och 
hanteras. De uppsatta toleransnivåerna för varje risk skall göra det lättare att kunna göra 
uppföljning och kontrollera risknivån. En framgångsrik riskhantering görs bäst genom att 
skapa en stark riskkultur och arbetssätt som skall genomsyra hela verksamheten. I 
verksamheten eftersträvas långsikta relationer som skall ge en långsiktig lönsamhet. Beviljade 
krediter skall bygga på kundens återbetalningsförmåga och kreditgivningen skall bygga på 
höga krav på etik, kvalitet och kontroll. För att minska bankens risker används säkerheter i 
form av fastigheter som med pantbrev i fastigheter.  
 
Varje affärsenhet inom verksamheten har det yttersta ansvaret för de risker som de skapar. De 
anställda som är nära kunden är de som känner kunden och marknaden bäst. Det skapar en 
möjlighet att i ett tidigt skede identifiera eventuella risker. Inom organisationen finns det en 
riskkontrollansvarig som skall fungera som ett stöd till verksamheten och analysera riskerna i 
banken. Styrelsen får kvartalsvis en rapport om de samlade riskerna i banken, med fokus på 
kreditrisken. Det sker en klassificering av kunderna för att bedöma deras risknivå och den 
totala risknivån i banken beräknas med hjälp av klassificeringen. Risknivån i kreditportföljen 
bedöms genom fördelning och förändringarna i fördelningen av riskklassificeringen. 
Riskklassificeringssystemet är samma som används i Swedbank och övriga delägda banker.   

4.6.2 Intervju  
Den 9 april intervjuades Thomas Wallström som arbetar som privatrådgivare på Swedbank 
Sjuhärad. Tomas har arbetat inom banken sedan 1976 på olika avdelningar och kontor.  
Thomas berättar att Swedbank Sjuhärad är en fristående bank som ägs till 51 % av en stiftelse 
som delar ut sina vinster till bygden. 47 % av Swedbank Sjuhärad ägs av Swedbank och 
resterande del ägs av en personalstiftelse.  Swedbank Sjuhärad har dels egna produkter men 
de använder sig även av Swedbanks produkter, däribland Swedbanks hypotek. Vilka ansvarar 
för bottenlånen till Swedbank Sjuhärads kunder. Swedbank Sjuhärad har en egen ledning och 
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styr sin egen ekonomi. Verksamheten kan använda Swedbanks specialister om det finns 
behov och det är något som personalen på Swedbank Sjuhärad själva tar beslut om. Enligt 
Thomas jobbar de på ungefär samma sätt men påpekar att det finns vissa skillnader i och med 
lokalförankringen. När vi frågade Thomas om personalen på Swedbank Sjuhärad har andra 
arbetsrutiner kring rådgivning svarade han att han uppfattar det som att de olika 
verksamheterna arbetar på samma sätt. 
 
Swedbank Sjuhärad är måna om att kunderna samlar sitt engagemang i deras bank och är inte 
intresserade av kortsiktiga kundrelationer. Anledningen är enligt honom att banken inte tjänar 
några pengar på utlåning utan påpekar vikten av produkterna runt omkring. Thomas påtalar 
även vikten för honom som rådgivare att hålla sig uppdaterad om nationalekonomi och 
makroekonomiska händelser. Anledningen är att han vill ha så goda förutsättningar som 
möjligt att ge kunderna goda råd. Thomas berättar hur viktigt han tycker det är att rådgivarna 
är utbildade och upprätthåller en god kompetens, det gäller att kunna se samband och hur 
saker hänger samman. Thomas berättar att det finns människor som jämställer ett bankbesök 
med att gå till tandläkaren. Han berättar att det var värre förr, att det är tur att det blivit bättre 
men att det fortfarande förekommer rädsla.  
 
Thomas anser att de kunder som han möter i sitt jobb är väldigt ärliga med vilka uppgifter de 
lämnar till banken. Han påpekar att de uppgifter som inte lämnas av kunden kommer visa sig 
innan kreditgivningen då banken kontrollerar kreditbeslutsunderlaget mot information som 
lämnas från upplysningscentralen. Thomas berättar att situationen blir lite annorlunda när han 
möter helt nya kunder då han i regel bara har ett namn och personnummer. Vid en rådgivning 
med en ny kund är man tvungen att identifiera kunden och kundens livssituation. Thomas 
ställer frågor kring vilka de är och vad de har för inkomst. Det kan även vara intressant att 
veta vem som är arbetsgivare och hur kundens livssituation ser ut. Vid en rådgivning gällande 
bolån är det även viktigt att veta hur mycket de har sparat och vilket kapital som finns 
tillgängligt. All information för att skapa sig en uppfattning om kunden är av vikt för 
rådgivaren. För kunder som är ivriga med att det skall gå fort är det framförallt viktigt att ta 
reda på deras möjligheter till att tillhandahålla den kontantinsatsen som krävs. Finns det inte 
en insats finns det inte heller någon anledning att boka in kunden på ett rådgivningsmöte 
gällande bostadslån. Swedbank Sjuhärad jobbar med att kunden skall ha 10 procent i 
kontantinsats, utöver det ska kunden stå för kostnaderna för lagfart och pantbrev. Thomas 
påpekar vikten i den dialog som sker på kontoret. Han berättar hur han ställer mycket frågor 
för att skapa sig en tydlig bild om kunden som han har framför sig.  
 
Thomas upplever att det finns en skillnad mellan kunder i olika åldrar. Den viktigaste 
skillnaden ser han i den erfarenhet som finns hos äldre kunder. Erfarenhet har betydelse av 
den anledningen att kunden har bättre förståelse om olika aspekter med och runt själva köpet. 
För kunder som inte har den erfarenheten blir det viktigt att prata om vad ett bolån är och vad 
det medför. Är det en kund som inte har gjort ett fastighetsköp innan brukar Thomas ställa en 
övergripande fråga till kunden om hur mycket kunden vet. Han nämner vikten av att kunna 
begrepp likt pantbrev, lagfart och när bankens kan behöva använda säkerheten. Han påpekar 
också skillnaden i relationen där en äldre kund känner honom och vet vad han går för men vet 
också vilka råd som Thomas kan ge. Thomas anser att en personlig relation är viktig. Han 
berättar att en nära relation till kunder hjälper honom att se vad kunden har för attityd kring 
skuldsättning. 
 
För bankens del har de en norm för vad kunden skall ha kvar att leva på för att de skall kunna 
få ett visst lån. Denna kalkyl bygger på att kunden skall klara av lånen med en kalkylränta, 
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den femåriga bundna räntan plus tre procent. Normen är att en ensamstående kund skall ha 10 
300 kr kvar att leva på efter avdragna driftkostnader, räntor, amortering och kostnader för 
barnomsorg.  Två vuxna skall ha 15 300 kronor kvar och för varje barn som finns i familjen 
skall det finnas ytterligare 3 500 kronor över. I kalkylen beräknas räntor, amorteringar, 
driftkostander, barnomsorg vilket han anser är de största bitarna att räkna av.  Kalkylen som 
räknas fram skall lämnas till kunden. Thomas anser att detta är viktigt, framför allt idag när 
det är ett lågt ränteläge. Thomas anser att dagens räntenivåer inte är representativa för en 
normal ekonomi. Han påpekar lågkonjunktur, dåliga förhållanden i andra länder och att detta 
är orsaker till det låga ränteläget. Thomas är inställd på att det kommer svänga framöver.  
 
För att hantera riskerna med sjudomar, arbetslöshet och liknande saker arbetar Swedbank 
Sjuhärad mycket med de juridiska aspekterna kring bostadslån men också med att erbjuda 
försäkringar. Thomas är noga med att berätta om alla de produkter som finns runt 
bostadslånen som banken kan erbjuda kunden. Swedbank Sjuhärad erbjuder sina kunder 
samma försäkringar som Swedbank. Thomas berättar att de juridiska aspekterna är viktiga för 
att allt vid upplägget av lånet skall vara tydligt. Ett exempel är då en av parterna har en större 
andel av kontantinsatsen där det kan vara lämpligt att ha en fordran mot den andra parten. Vid 
rådgivning lägger Swedbank Sjuhärad stor vikt vid de juridiska aspekterna som ett bostadslån 
berör. Gällande försäkringar får de rådgivare som har en licens som försäkringsmäklare rätt 
att se över kundens nuvarande försäkringar, även om dessa är placerade i helt andra 
verksamheter. Rådigvaren kan göra en överblick och kontrollera om det finns ytterligare 
behov av att säkra upp lånet med en försäkring. Thomas påpekar att ett ekonomiskt bortfall 
vid sjukskrivning eller arbetslöshet kan vara stort om personen inte har rätt skydd. Han 
berättar också att rollen som försäkringsmäklare hjälper de att se över kundens nuvarande 
försäkringar vilket kan hjälpa honom att kunna se om Swedbank Sjuhärad kan erbjuda ett 
bättre alternativ för kunden. Thomas berättar att försäkringsmäklare är ganska sällsynt inom 
banker och att det gör deras bank unik. Enligt Thomas har banken möjlighet att villkora 
beviljade krediter med att kunden har vissa försäkringar. 
 
Enligt Thomas är amortering generellt sett ett sparande och tyder för honom på en god 
ekonomisk syn. Vid en belåning på 75 procent av marknadsvärdet ser Swedbank Sjuhärad lite 
friare på kundens amorteringsplan. Topplånet skall amorteras på tio år och eventuella 
blancolån för de sista fem procenten skall amorteras på fem år. Kunden skapar sig ett 
utrymme för sig själv att vid behov kunna låna på bostaden.  Thomas berättar också att det 
idag, på grund av det låga ränteläget, är ett ypperligt tillfälle att trycka ner sina räntekostnader 
genom amortering. Att ställa krav på återbetalningstid är enligt Thomas enbart ett sätt att 
hjälpa kunden.  Kundens skuldsättning beror till stor del hur mycket banken bedömer att 
kunden klara av. Thomas ser stora nackdelar i att låta kundens skuldsättning skena iväg med 
privatlån utan några säkerheter, han säger att det kan hända precis vad som helst och att 
förändringar kan vara kraftiga. Thomas säger att det inte är många av kunderna som har en 
förståelse för det. Det enda vi kan göra är att titta på historiken. Det finns ju alltid om och men 
i allting. Bolånetaket har ju kommit fram av en anledning. Syftet är att motverka en osund 
kreditgivning. Thomas vill inte hamna i den katastrofala situationen som fanns i Sverige 
under 90 talet.  
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår teoretiska referensram mot den empiriska datan. 
Vi kommer att urskilja likheter och olikheter hur bankerna väljer att hantera risk och koppla 
det till den valda teorin.  

5.1  Risk 
Knight (1921) skrev om skillnaden mellan osäkerhet och risk genom att resonera om den 
information som finns tillgänglig. Skillnaden mellan risk och osäkerhet kan delas upp mellan 
information och okunnighet. I situationer med fullständig information går det att beräkna 
risker och där informationen är ofullständig handlar det om en osäkerhet. Vid affärsmässiga 
beslut kan individen behöva fatta beslut i unika situationer som baseras på den information 
som finns tillgänglig, detta trots att informationen är otillräcklig (Knight 1921). Rosa (2010) 
menar på att osäkerhet alltid kommer att vara ett oundvikligt element. Något som styrks av 
Johan som avslutade intervjun med att det kan hända saker i livet som inte går att påverka, vi 
som människor behöver således försöka vara mer förutsägande. Respondenterna har varit 
överrens om att de som rådgivare har ett ansvar för att skapa en förståelse hos kunden. Hos de 
kunder som inte har någon erfarenhet från tidigare bostadslån finns det ett behov av mer 
grundläggande rådgivning enligt respondenterna.  Exempelvis väljer Thomas och Hege att 
inleda deras möten med en övergripande fråga där kunden får berätta hur mycket den vet om 
ett bostadsköp. Carl-Johan och Damla väljer att vara väldigt grundliga i sin information om 
hur ett bostadslån fungerar, framförallt till förstagångsköpare. Barbro utgår från vad kunden 
har tänkt sig och redogör sedan för de befintliga reglerna som banken måste förhålla sig till. 
Jan och Johan väljer istället att fokusera mötet mot kundens tankar. Istället för att informera 
direkt ber de kunden prata om sina planer för att skapa sig en förståelse om kundens mål och 
visioner. Respondenterna är enhetliga med att de kunder som har tidigare erfarenheter från 
bostadsköp har en större förståelse för vad ett bostadslån innebär och även dess risker. Carl-
Johan anser att kunder med erfarenhet kan visa på en bättre förståelse för händelser på 
marknaden. I Danske Banks årsredovisning skriver de att det ska finnas en förståelse för 
konsekvenserna av krediten hos kunden. Carl-Johan berättar om att det exempelvis kan finnas 
situationer där föräldrarna har en stor påverkan på barnets sätt att agera mot banken. Då 
barnet efterfrågar bostadslånet är det viktigt att det finns en förståelse från barnet som är den 
kund banken väljer att ingå en relation med. En bra relation skapas enligt Handelsbankens 
årsredovisning genom den löpande kontakten mellan bank och kund. 

5.2 Subjektiva sannolikheter 
Aven och Renn (2009) menar på att osäkerhet är en mänskligt konstruerad känsla som vi 
tillämpar för att föreställa oss framtida potentiella tillstånd utan möjlighet att beräkna. Barbro 
upplever att situationer som kan inträffa måste komma människan så nära på något vis, för att 
det ska kännas. Cornand och Gimet (2012) beskriver subjektiva sannolikheter som en 
personlig bedömning baserad på personliga förväntningar att en specifik händelse ska uppstå. 
Det är något som även Hege bekräftar då hon upplever att det kan vara svårt att få kunder utan 
erfarenhet av försäkringar att förstå fördelarna med olika typer av försäkringar. Hege upplever 
att äldre kunder utan erfarenhet av situationer som har drabbat deras ekonomiska tillstånd har 
större problem att förstå att deras ekonomiska förhållande kan förändras. Detta kan kopplas 
till det Johan berättade om att han upplevde att det var lättare att sälja försäkringar under 
finanskrisen. Det blev mer påtagligt för de som var verksamma inom bilindustrin att det fanns 
en möjlighet att bli arbetslös. Damla pratar om att de alltid ska ge information om 
försäkringar till sina kunder och tillägger att hemförsäkring är ett krav vid ett bostadslån.  
Diskuteras inte försäkringar vid rådgivningsmötet med kunden har privatrådgivaren gjort ett 
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misstag enligt Damla. Guttentag och Herring (1986) skriver att det finns osäkerhet i den 
vardagliga ekonomiska strukturen och att strukturen i sin tur är under ständig förändring. 
Förändringar är vanligen en följd av chocker som har stora konsekvenser för omgivningen där 
vi inte på förhand har någon bekräftad kunskap. Något som kan styrkas av Carl-Johans som 
vid ett rådgivningsmöte angående bostadslån alltid utgår från att det har skett förändringar i 
kundens finansiella situation. Cornand och Gimet (2012) menar att beslutsfattarens 
rimlighetsbedömning görs på hur de kan föreställa sig att en händelse inträffar. Johan säger att 
det är bra att utmana kundens tankegångar med bostadsköpet så att köpet blir genomtänkt.  
 
Merkelsen (2011) skriver att det kan vara bra att omvandla osäkerheter till sannolikheter.  
Rosa (2010) menar på att sannolikheter är ett praktiskt verktyg för att beräkna eller beskriva 
osäkerheten. Subjektiva sannolikheter används för att göra bedömningar av osäkerheter med 
den information som finns tillgänglig. Bedömningar behöver motiveras och vara trovärdiga 
för omgivningen för att de ska anses vara acceptabla (Aven & Renn 2009). Från samtliga 
årsredovisningar kan vi utläsa att bankerna klassificerar sina kunder efter vilken risk som 
banken anser vara förknippad med kunden. Bankerna arbetar med limiter för att kontrollera 
den maximala riskexponeringen mot en viss kund eller kundgrupp. Nordea skriver i sin ÅR att 
riskhanteringen innefattar allt som syftar till att identifiera, mäta och bedöma samt övervaka 
och kontrollera risk. Riskhanteringen innefattar också åtgärder för att begränsa potentiella 
konsekvenser av en risk. Merkelsen (2011) skriver att sannolikheter inte kan likställas med en 
bekräftelse om vad som kommer att hända. Att försöka omvandla osäkerheter till 
sannolikheter kan istället ses som ett verktyg för att hjälpa individen att hantera framtida 
osäkerheten som att den hade kunskapen (Guttentag & Herring 1986; Merkelsen 2011). Vilket 
kan kopplas till det bankerna skriver i sina årsredovisningar där de försöker bedöma sin 
riskexponering. Aven & Renn (2010) påpekar att vi inte säkert vet framtida utfall vilket 
indikerar varför osäkerhet är ett viktigt begrepp. Damla säger exempelvis i intervjun att 
kunden alltid ska informeras om att det finns en risk och att SEB enbart gör prognoser. 
Prognoser som kan förändras imorgon. Thomas berättar att vi enbart kan titta på historiken 
och att det alltid finns ett om och men i allting.  

5.3 Disaster myopia  
Cornand och Gimet (2012) skriver att disaster myopia kan vara till användning för att förklara 
varför händelser i form av kriser återupprepas. Teorin grundar sig i att investerare under 
optimistiska omständigheter ser förbi information som är relevant då den berör en ökad grad 
av risk (Cornand & Gimet 2012).  Händelser som upplevs vara avlägsna underskattas vid 
beslutsfattande (Guttentag & Herring 1986). Sett till intervjuerna är rådgivarna överrens om 
att kunder som saknar erfarenhet saknar en förståelse för att historiska händelser kan 
återupprepas. Kunder med mindre erfarenhet saknar också en förståelse för att sätta saker i 
perspektiv till vad som potentiellt kan förändra kundens ekonomiska situation. Exempelvis 
berättar Johan att det vid finanskrisen var lättare att sälja försäkringar som skulle hjälpa till 
vid en arbetslöshet.  Damla berättar att de kunder som har upplevt tidigare kriser har ett lugn 
och en förståelse för sina åtaganden och vad de kan klara av. Barbro upplever att hon kan 
möta ett visst motstånd då hon räknar kalkyler med en högre räntesats och att kunderna kan 
tycka att kalkylräntan är orimligt hög. Barbro berättar då att hon och många andra har upplevt 
räntor på åtta-nio procent som ansågs vara lågt under 1990 talet vilket många inte förstår.  

5.4 Agentteorin 
Jensen och Meckling (1976) menar på att det finns ett informationsglapp mellan kreditgivaren 
och kredittagaren som gör att det finns utrymme för parterna att agera för sitt eget intresse och 
för egen vinning. De intervjuade respondenterna är överens om att kunden är villig att delge 
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den information som rådgivarna behöver och efterfrågar. De upplever att kunden ger 
informationen som efterfrågas då de har ett intresse i att få lånet. Jan konstaterade exempelvis 
lite skämtsamt att de kunder som inte ger rätt information inte får låna från banken. Hege 
berättar att kunderna har ett självintresse och påpekar att kunden efterfrågar mötet av en 
anledning. Carl-Johan påpekar att han som rådgivare själv måste hitta informationen och 
uttrycker att det finns ett motstånd hos kunden med att delge viss information. Det handlar 
enligt honom om att vara angelägen om att ställa rätt frågor där han med sin erfarenhet 
upplever att kunderna är sämre på att ge information som rör skulder, livsstil och tillgångar än 
arbetsgivare och lön. Carl-Johan försöker samla informationen med hjälp av följdfrågor då 
han berättar att han som rådgivare egentligen inte vet vad han behöver letar efter.  
 
Shapiro (2005) förklarar adverse selction som gömd information och moral hazard som dolda 
handlingar. Principalen och agenten kan bekosta informationsglappet mellan parterna med 
övervakningskostnader och bindningskostnader (Jensen & Meckling 1976). En typ av 
övervakningskostnad kan i detta fall vara kostnaden som är förknippad med den roll som 
upplysningscentralen fyller vid privat kreditgivning. Samtliga respondenter har berättat om att 
de samlar in den information som finns tillgänglig via upplysningscentralen. Den 
övervakningskostnad som är förknippad med informationsglappet är en kostnad som samtliga 
banker är villiga att betala och som sett från intervjun verkar fungera väl. 
Upplysningscentralen kan som oberoende aktör ge bankerna information om kundens aktuella 
skulder hos finansiella institut och kan styrka informationen från kund. Samtliga respondenter 
nämner att de begär upplysningar från upplysningscentralen för att bekräfta kundens 
information. Hege brukar exempelvis betona den hjälp som hon som rådgivare kan få från 
upplysningscentralen för kunden under mötet och att det inte är någon mening för kunden att 
hemlighålla någon information. Om informationen från upplysningscentralen stämmer 
överrens med det kunden har sagt finns det enligt Jan och Johan ingen anledning att tvivla på 
kunden. I de situationer som informationen från kunderna och upplysningscentralen inte 
stämmer rör det sig oftast enligt Swedbank om att kunden inte har varit i Sverige de senaste 
åren. Barbro påpekar också att det i vissa fall kan ta tid innan informationen på 
upplysningscentralen uppdateras. Representanterna från bankerna har berättat att det kan 
finnas situationer där kunden behöver komplettera sin information med exempelvis 
arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget används för att minska det existerande 
informationsglappet och kan kopplas till agent problematiken.  
 
Hege nämner att kunderna har ett intresse av att banken skall få relevant information. 
Kunderna kommer till mötet av en anledning och har ett självintresse. Ett självintresse som 
gör att de kan vilja delge den information som banken behöver för att de skall vilja ingå 
avtalet. Meckling och Jensen (1976) menar på att båda parter kan ta på sig vissa kostnader för 
att motverka dels informationsglappet och vinstintresset. Kunden kan exempelvis behöva 
teckna vissa försäkringar för att banken skall bevilja lånet. Damla menar på att hon ibland kan 
behöva villkora ett lån genom att säkerställa att kunden kommer att få ut 80 procent av lönen 
vid arbetslöshet. Kunden behöver då styrka att den har säkrat upp ett eventuellt 
inkomstbortfall vid arbetslöshet eller sjukdom. Thomas berättar att han har möjlighet att 
villkora krediter genom att kunden har vissa försäkringar. För kunden blir detta ökade 
kostnader i vardagen eftersom de behöver försäkra upp sin inkomst. Ingen av bankerna har 
haft som krav att sådana försäkringar skall finnas hos den aktuella banken. Däremot har 
bankerna varit väldigt tydliga med de helst arbetar med kunder som är helkunder och där det 
finns en långsiktighet i relationen. Carl-Johan menade på att ifall kunden inte kan tänka sig att 
flytta över hela sitt engagemang till banken vid ett bostadslån kan Handelsbanken tacka nej 
till affären. Det blir ytterligare en kostnad för kunden i det läget där kunden inte kan försöka 
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hitta det bästa från varje finansiellt institut. För låntagare finns det olika verktyg utanför 
bankverksamheten där man kan hitta relevant information vid valet av kreditgivare (Macey & 
Miller 1995). Jan anser att utvecklingen i samhället bidrar till en ökad förståelse för vad ett 
bostadslån är.  Många är välutbildade och tar reda på informationen över internet. Han pratar 
en skillnad där banken för många år sedan satt på en större expertkunskap i förhållande till 
kundens kunskap. Dell’Ariccia, Friedman och Marquez (1999) skriver att låntagarna är fria på 
marknaden och har möjlighet till att byta bank för att erhålla en annan ränta från en annan 
bank. Bodenhorn (2003) konstaterar att det finns ett värde med ens relation till kreditgivare 
både för låntagaren men också kreditgivaren. Jan berättar att Swedbank inte kommer att sälja 
sig för att locka till sig kunder utan hellre värnar om en långsiktig relation. Handelsbanken, 
Swedbank Sjuhärad och SEB skriver i sina årsredovisningar att de vill fokusera på långsiktiga 
affärer. SEB motiverar de långsiktiga affärerna som en viktig del av verksamhetens 
lönsamhet.   

5.5 Systemrisk  
Summer (2003) definierar systemrisk i att flertalet banker samtidigt fallerar vilket orsakar en 
dominoeffekt. Kapitaltäckningsgrad för varje enskild bank är ett element som förväntas skapa 
ett säkrare banksystem med mindre risk för dominoeffekter av marknadseffekter (Summer 
2003). Kontroll av bankerna kan ha olika effekter. Det kan dels förhindra ett överdrivet 
risktagande men kan även begränsa bankernas möjligheter att effektivt bidra till samhället 
(Barth, Caprio Jr & Levine 2004). Barakova et al. (2003) skriver att hushåll med lite 
besparingar har ett behov av lånevillkor med lägre krav vad det gäller handpenning av 
marknadsvärdet på objektet (Barakova et al. 2003). Vid rådgivningsmöten med kunder som 
saknar en tillräcklig kontantinsats försöker Damla föra en diskussion kring sparande till en 
kontantinsats. Kunder som saknar kontantinsats kommer att bli nekade att låna. Något som 
Barbro pratar om att där hon ser en svårighet för yngre kunder att ha den behövda 
kontantinsatsen för att klara av bostadsköpet. Thomas berättar att det är viktigt att ta reda på 
kunders möjligheter till den kontantinsatsen som krävs. Finns det inte en insats finns det inte 
heller någon anledning att boka in kunden på ett rådgivningsmöte gällande bostadslån. Från 
årsredovisningar kan vi utläsa att bankerna arbetar med olika metoder för att begränsa sin 
riskexponering mot enskilda kunder och kundgrupper. SEB skriver i sin årsredovisning att en 
bank måste ha ett långsiktigt perspektiv eftersom de hanterar finansiella risker och 
tillhandahåller betalningslösningar för att säkerställa en finansiell stabilitet.  

5.6 Svenska bolånemarkaden  
Kiander och Vartia (2011) drar slutsatser att finansiella kriser inte bara händer i outvecklade 
länder utan även i rika länder, exempelvis kan en förändring i arbetslöshet skapa ekonomiska 
problem. Swedbank skriver i sin årsredovisning att de vid en beviljad kredit förutsätter att 
kredittagaren har goda grunder att fullgöra sina åtaganden mot banken. En beviljad kredit har 
hos Swedbank satts i proportion till omvärldsfaktorer som kan påverka beslutsprocessen. 
Omvärldsfaktorer skall grunda sig på den lokala, regionala och global utvecklingen. 
Handelsbanken skriver i deras årsredovisning att deras decentraliserade organisation skall 
bidra till deras låga risktolerans. SEB skriver i sin årsredovisning att det hos banken inte skall 
finnas ett egenvärde att ta risk utan att det enbart skall göras för att skapa ett kundvärde. 
Swedbank Sjuhärad skriver att de är medvetna om risker och att hanteringen av risker är en 
väldigt central del av deras verksamhet. Thomas pratar om betydelsen av att hålla sig 
uppdaterad för att kunna ha så goda förutsättningar som möjligt att ge goda råd. Carl-Johan 
berättar om att banken gör avvägningar av arbetsmarknaden och vilken bransch den aktuella 
kunden jobbar inom. Carl-Johan säger att andelningen till detta är att försöka bedöma hur 
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länge kunden eventuellt skulle kunna vara arbetslös. Barbro berättar att det är många som inte 
tror att de kan bli arbetslösa eller sjukaskrivna.  
 

5.7 Kreditrisk 
Kreditrisk definierar Caouette, Altman och Narayanan (1998) med hjälp av den ursprungliga 
definitionen av kredit, en förväntan på en summa pengar inom en tidsram. Kreditrisken 
handlar sedan om att de uppsatta överenskommelserna inte uppfylls. Från de undersökta 
bankernas årsredovisningar kan man utläsa att bankerna har liknande definiering av begreppet 
kreditrisk. SEB definierar det som risken för förlust till följd av att en kredittagare inte förmår 
fullgöra sina skyldigheter gentemot SEB. Gemensamt från årsredovisningarna hos Nordea, 
Handelsbanken, Swedbank, SEB och Swedbank Sjuhärad är just att de använder ordet fullgör 
eller fullfölja. Handelsbankens kompletterar sin definition av kreditrisk med att det skapar en 
ekonomisk förlust för deras verksamhet. Dinh och Kleimeier (2007) anser att en stabil 
ekonomi och ett välbetalt jobb för en individ leder till en minskad risk för banken att krediten 
missköts. Barbro anser att med hjälp av deras verktyg i form av kalkyler får ett välgrundat 
underlag ifall kunden klarar av att betala tillbaka det lånade beloppet. Barbros åsikt strykes 
från intervjun med Hege som anser att kalkylen är avsedd för att fånga kundens 
återbetalningsförmåga. De andra bankerna stödjer även detta och gemensamt för de 
undersökta bankerna är att de försöker bedöma kundernas förmåga att uppfylla sina 
åtaganden. Jarrow och Turnbull (2000) menar på att kreditrisken är korrelerad med 
marknadsrisken. Enligt Breuer et al. (2010) kan det vara svårt att skilja mellan kreditrisk och 
marknadsrisk. Bankerna skriver i sina årsredovisningar att marknadsrisk innebär att det sker 
en variation i tillgångar och skulder som medför en förlust för bankerna.  
 
Morris och Hyun (2009) anser att kreditrisk kan delas upp i två begrepp, insolvens och 
illikviditet. Illikvididet är något Damla pratar om genom att motarbeta ett kundbeteende där 
kunden är nollad direkt efter löning. Hon förklarar vidare att en sådan kund skulle kunna klara 
av skuldsättningen enligt kalkylen men ett sådant beteende är inte hållbart i längden. Case och 
Shiller (1996) säger att främsta orsaken till en misslyckad hantering av ett bostadslån är på 
grund av likviditetsbrist. Damla menar att privatrådgivarna kan ställa krav mot kunderna att 
bygga upp en buffert för att exempelvis kunna klara av ett högre ränteläge. Hege påpekar 
behovet att kunden skapar sig en buffert men motiverar istället med ett generellt uttryck där 
den syftar till att användas för att hantera alla typer av oförutseda utgifter. Även Carl-Johan 
och Jan påtalar vikten av en buffert med motivering i oförutsedda utgifter. Barbro förespråkar 
att kunden har ett buffertsparande. Hon berättar att det inte finns några krav gällande sparande 
och att dem individanpassar efter livssituation. 
 
Nackdelarna med en kreditkalkyl som Mester (1997) pekar på är riskerna med hur kalkylen är 
uppbygg. Ifall den inte uppdateras till relevanta kriterier kan det skapa problem där dåliga 
låntagaren ändå kanske får möjligheten att låna. En kreditkalkyl skall klara av att förutse 
situationer i dåliga tider och i bra tider (Mester 1997). Carl-Johan var noga med att betona att 
rådgivarna i Handelsbanken bedömer och inte kalkylerar kundens återbetalningsförmåga. 
Något som styrks av Mester (1997) som menar på att kreditkalkyl aldrig kommer att kunna 
förutse vad som kommer att hända i framtiden men att det är en effektivmetod för 
kreditinstitut. Thomas, Edelman och Crook (2002) förklarar att meningen med en kreditkalkyl 
är att den ska försöka förutsäga risken, inte förklara den. Något som styrks från bankernas 
årsredovisningar där de lägger fokus på att försöka avgöra vilka kunder som kan anses 
fullgöra sina åtaganden genom olika metoder.  
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5.8 Kalkylering 
En positiv aspekt från tidigare finansiella kriser är att bankerna har ändrat och skärpt sina krav 
för att begränsa en osund kreditgivning samt för att skapa en stabilare marknad (Laux & Leuz, 
2010). Samtliga respondenter berättar att de gör en form av kalkylering för att bedöma 
kundens återbetalningsförmåga. Kalkylering i de olika bankerna utförs med olika 
kalkylräntor. Kalkylräntan är genomgående högre än de aktuella marknadsräntorna kunderna 
kan få. Bankerna kalkylerar att kundens ekonomi skall klara av en eventuell ränteuppgång. 
Vid situationer där räntorna höjs har banken bedömt att kundens finansiella status klarar av 
räntenivåer som är högre än de aktuella marknasräntorna. Stiglitz och Weiss (1981) skriver att 
bankernas riskbedömning inte grundar sig på den räntan kunden ska betala för sin kredit. 
Handelsbanken skriver i sin årsredovisning att en svag återbetalningsförmåga aldrig får 
kompenseras med att kunden är villig att betala en högre ränta. Johan betonade att det är 
viktigt att rådgivarna ser en långsiktig och uthållig återbetalningsförmåga hos de kunder man 
ger krediter till. Hege anser att det är hennes jobb att med hjälp från kalkylen försöka 
kartlägga kundens återbetalningsförmåga. Carl-Johan pratar istället om att han skall bedöma 
kundens återbetalningsförmåga och inte kalkylera den. I Swedbank Sjuhärads årsredovisning 
kan vi läsa att deras beviljade krediter skall bygga på höga krav gällande etik, kvalitet, och 
kontroll. SEB skriver i sin årsredovisning att all kreditgivning skall bygga på en analys som 
baseras på kundens kassaflöde och återbetalningsförmåga i proportion till det sökta lånet. Elul 
et al. (2010) skriver att risken med att kunden inte kan betala sina lån beror på att något 
oförutsett händer i individens ekonomiska situation, exempelvis arbetslöshet. Handelsbanken 
anger i sin årsredovisning att grunden vid en kreditgivning alltid ligger i den enskilde kundens 
återbetalningsförmåga och hur den skulle klara av eventuella påfrestningar.   
 
Låntagare som väljer att byta bank för att erhålla en förmånligare ränta utgör efterfrågan på 
den fria marknaden (Dell’Ariccia, Friedman & Marquez 1999).  Stiglitz och Weiss (1981) 
menar att banker med en högre räntesats förlorar kunder med goda chanser till att sköta sina 
åtaganden. Jan från Swedbank var väldigt tydlig med att Swedbank inte kommer att sälja sig 
för de kunder som är prismedvetna, utan ser hellre att kundrelationen blir långsiktig. Något 
som alla respondenterna påtalar är vikten om helkunder och ser helst att kunden och banken 
inleder en långsiktig affärsrelation. Barbro berättar att kunden är prismedveten och gärna 
sätter press på banken. Detta är inte generellt utan att det finns kunder som inte bryr sig om 
prisbilden. Barbro berättar att banken inte tjänar några pengar vid utlåning idag och lägger 
därför stor vikt på att etablera helkunder. Den enskilda bolåneaffären är inte intressant för 
Danske bank. Carl-Johan bekräftar att de också vill arbeta med helkunder och ger sina nya 
helkunder förmåner. Exempelvis kan Handelsbanken erbjuda de kunder som väljer att lägga 
hela deras engagemang i banken ett kostnadsfritt lånebetalningsskydd. Handelsbanken är 
enligt deras årsredovisning selektiva och är inte någon massmarknadsbank. Däremot påvisar 
Carl-Johan att Handelsbanken tjänar pengar vid utlåning och att banken har ett intresse av att 
tjäna pengar.  

5.9 Marknadsvärde 
Marknadsvärde är en värderingsmetod som kan skapa stor osäkerhet på marknaden (Laux & 
Leuz 2010). Respondenterna har påtalat att de försöker föra en dialog med kunderna för att se 
hur de resonerar med deras bostadsköp. Där Jan och Johan försöker att precisera lånelöftet till 
ett visst prisintervall eller för den delen område. Jan och Johan berättar att yngre personer som 
saknar erfarenhet kan tendera att gå onödigt högt vid en budgivning. Hott (2011) skriver att 
omfattningen de ger ut finansiella resurser kan bidra till bildandet av en prisbubbla. Vilket 
styrker Jan och Johans resonemang att styra lånelöftet till ett visst prisintervall för ett visst 
område även om individen klarar av en högre skuldsättning. Som rådgivare ser de tendenser 
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till att äldre som har större erfarenhet kring bostadsköp har en bättre förmåga att se vad en 
bostad i ett visst område är värd. Damla berättar att SEB kan neka kunder ett lån för ett visst 
objekt om bostaden är orimlig värderad. Hon kan också neka lån till en kund om 
bostadsförening inte har en bra ekonomi. Enligt Jan är anledningen att man skall minimerar 
riskerna för kunden att betala för mycket mot vad som skulle kunna vara rimligt för den typen 
av boende. Från Handelsbankens årsredovisning är de väldigt tydliga med att en bra säkerhet 
aldrig kan ersätta bedömningen av kundens återbetalningsförmåga. Vilket styrker det Jan och 
Damla pratar om att det som är viktigt är inte säkerheten utan mer att den är rimligt prissatt. 
Oncioiu (2012) definierar marknadsvärdet som det pris på bostäden som en köpare kommer 
att vara bered att betala för objektet under normala förutsättningar vid det aktuella tillfället. 
Johan och Jan berättar att de försöker undvika orimliga värderingar genom att begränsa 
lånelöftet för kunden och att det ska skapa en rimlig marknadsvärdering av bostaden.  Hege 
påtalar att en tillgång i form av aktier och bostäder inte har något värde först den dagen då du 
säljer tillgångarna till kontanta medel. Hege påpekar att detta är något som kunden inte alltid 
förstår. Carl-Johan pratar också om att marknadsvärden kan vara missvisande och att det inte 
kan fastställas förrän den dag du väljer att sälja ett objekt. Ekonomiska beslut handlar normalt 
om aktörernas förväntningar på framtiden (Zhu, Pace & Morales, 2014). Kiander och Vartia 
(2011) påpekar svårigheterna med att finansiella bubblor. Bara för att det är finansiella 
bubblor behöver de inte spricka eller för den delen upptäckas (Kiander & Vartia 2011). Carl-
Johan är noggrann med att tydliggöra i intervjun att Handelsbanken inte gör några egna 
bedömningar av bostadsmarknaden, han berättar också att Handelsbanken inte har några 
förväntningar på att värdet på bostäder kommer stiga. Till skillnad från banken så finns det 
enligt Carl-Johan tendenser hos kunderna att de förväntar sig löneökningar, framtida arv och 
värdeökningar.  

5.10  Amortering 
Lin och Yang (2005) definierar amortering som att kredittagaren återbetalar sin kredit till 
kreditgivare genom en tidsplan eller betalar av krediten i förtid. Damla menar på att kunderna 
i SEB skall kunna återbetala sin kredit genom en amorteringsplan som sträcker sig över 50 år 
vid en kreditgivning. Carl-Johan berättar att lånen som tas i Handelsbanken skall vara 
amorterade på en livstid. Finansinspektionen (2013) anser att amortering är ett sätt att bygga 
upp en säkerhetsmarginal mot eventuella finansiella osäkerheter som skulle drabba individen 
negativt. Lin och Yang (2005) menar på låntagare som under sin låneperiod har extra 
amorterat löper mindre risk att inte kunna fullfölja sina åtaganden.  Något som kan kopplas 
till Thomas som anser att amortera generellt anses vara en form av sparande och tyder på en 
god ekonomiskt syn. Att ställa krav på kunden att amortera är enligt Thomas enbart ett sätt att 
hjälpa kunden. Vid en belåning under 75 procent kan Swedbank Sjuhärad se lite friare på 
amortering. Något som styrks av de intervjuerna som vi genomförde där exempelvis Hege 
pratar om vikten om att bygga upp ett buffertsparande för att kunna täcka mindre oförutsedda 
kostnader. Höjda räntor stoppade låneutvecklingen under 1990- talet och skapade en situation 
där kunder var tvungna att betala höga räntor på sina lån (Kiander & Vartia 2011). Delman, 
Cross och Shrider (2004) menar att reduceringen av lån genom en extraamortering är ett bra 
sparalternativ för låntagare. Att amortering är ett bra alternativ till att spara är något som 
styrks av Johan som säger att det nuvarande låga ränteläget gör att privatpersoner lika väl kan 
amortera. Barbro och Thomas berättade om nyttan med att amortera då de är ett sätt att 
reducera kundens räntekostnader. Rådgivarna är enhetliga med att de ser en nytta för kunden 
att amortera. De väljer att påpeka att amorteringen är en del av sparandet, men framhäver 
också vikten av att ha ett buffertsparande. Ett buffertsparande som kunden ska använda till 
oförutsedda utgifter.  Carl-Johan tydliggjorde detta med att kunden inte ska behöva springa 
till banken för att låna till sin konsumtion.    
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6 Slutsats och slutdiskussion 
I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi anser framträder från vår 
undersökningsprocess och genomförda analys. Slutsatserna utgör ett resonemang för att 
besvara vår problemformulering. Vi har valt att avsluta uppsatsen med att uppmuntra 
framtida studier inom området och ge vår uppskattning om vilken riktning vi kan berika vårt 
avgränsade undersökningsområde.  
 
I vår analys kan vi se att rådgivarna i deras yrkesroll behöver säkerställa att kunden har en 
förståelse för innebörden av ett bostadslån innan kreditgivningen. Från empirin kan vi utläsa 
att mycket av rådgivarens arbetsprocess går ut på att kartlägga kundens förståelse. Vi ser 
fördelarna med att kunden genom sin förståelse själva ska kunna resonera kring de 
osäkerheter som kan inträffa och drabba kunden. En förståelse ska göra att kunden kan ta ett 
affärsmässigt beslut. Beslutet grundas på den information som finns tillgänglig även om 
informationen inte är fullständig. Rådgivarens yrkesroll fungerar därför mycket som ett 
kontrollorgan för att kvalitetsäkra förståelsen och beslutet att köpa en bostad finansierat med 
bostadslån. En del av yrket handlar därför om att ställa frågor till kunden som tvingar kunden 
att reflektera över sin situation.  
 
Vårt intryck är att det ställs krav på god pedagogisk förmåga för att minska bankens 
risktagande kopplat till kunden. Resonemanget speglas bra i Johans förhållningssätt där han 
försöker utmana kundens tankar för att skapa sig en uppfattning och få kunden att fatta ett 
noga övervägt beslut. Privatrådgivaren samlar in omfattande information om kunden. Det sker 
även ett noggrant arbete med att ställa rätt frågor och att vara överens för att parterna ska 
känna sig trygga i relationen, vilken privatrådigvarna gärna ser håller på längre sikt. Risken 
blir att bostadslånet är kalkylerat för stunden och framtiden blir osäker. Erfarenhet påverkar 
vår förmåga att uppfatta framtiden. Vi anser att det finns en vinning för samhället att 
individen i ett tidigare skede i livet lär sig om sin privatekonomi. En slutsats blir att det aldrig 
är för tidigt att skapa sig en förståelse för sin privatekonomi. Rådgivare ska inte behöva 
introducera begrepp och ha den typ av lärandeposition, utan mer fungera som ett bollplank.  
 
Det finns alltid en osäkerhet i involverad i produkten bostadslån. Osäkerheten bottnar i det 
faktum att beslutet tas med befintlig information. En befintlig information som kan ändras 
plötsligt och ge stora konsekvenser. Händelser som har diskuterats i samtliga intervjuer är 
sjukdom och arbetslöshet, i värsta scenario även dödsfall. Trots att den information som 
banken grundar sitt beslut är omfattande är inte denna information fullständig. Banken 
kommer enbart att göra en bedömning över att kunden ska klara av sitt åtagande. Vår 
uppfattning är att rådgivaren har till uppgift att informera och uppmana kunden att resonera 
kring eventuella händelser. I många situationer kan detta bli omtumlande för kunden om de 
inte tidigare har reflekterat över potentiella händelser. Det finns ett behov att göra kunden 
uppmärksam och försöka få dem att föreställa sig hur ett ekonomiskt bortfall skulle påverka 
dem. Vi anser att detta behov framförallt rör de situationer när privatrådgivaren möter kunder 
som inte bearbetar denna process på egen hand. Om rådgivaren utför sitt arbete med att 
informera om potentiella händelser anser vi att disaster myopia inte skall vara så påtaglig. 
Kunden skall enligt oss tvingas resonerar över sin situation för att tvingas göra en subjektiv 
bedömning hur kunden ser på sannolikheten att drabbas av ett oönskat utfall. Svårigheten blir 
ifall kunden inte kan koppla händelserna till sin egen situation och därmed eventuellt 
undervärdera händelsen. Vilket ställer krav på rådgivaren som med sin kunskap och 
erfarenhet skall kunna förmedla något greppbart för kunden för att kunna göra en subjektiv 
bedömning.  
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Respondenterna har tydligt pekat på att det kan förekomma skillnader mellan olika åldrar men 
framförallt att det handlar om kundens erfarenhet av bostadslån. Kunder som subjektivt kan 
dra paralleller till oönskade händelser och förändringar har en större förståelse för att den 
underliggande strukturen påverkar hur väl kunden kan fullfölja sina åtaganden. Erfarenheten 
leder till att kunden kan föra ett resonemang som inte bara utgår från den stundande 
situationen. Erfarenheten skapar då en förmåga hos kunden att koppla ett åtagande till hur de 
skulle kunna klara av det när förhållanden ändras. Erfarenheten ger kunden en förmåga att 
växla perspektiv, exempel är hur de tidigare klarat av förändringar. Det är värt att påpeka att 
rådgivaren har en egen förmåga att bedöma. Det är inte bara kundens erfarenheter som 
påverkar osäkerheterna i beslutet utan även rådgivarens. Kunden ser vanligen rådgivaren som 
en expert där dennes information väger tungt. Trots att rådgivaren har uppsatta riktlinjer att 
arbeta efter har den också ett krav att efter egen förmåga besluta vilken information som 
kundens tankegångar ska utmanas med. Vi ser det som en självklarhet att rådgivaren är 
uppdaterad med lagar och regler men framförallt om aktuella händelser. Det kanske också kan 
finnas en risk att rådgivaren blir allt för inlåst i regler där de förlorar förmågan att själv 
associera till lämpliga principer och procedurer för att anpassa arbetssituationen efter kunden. 
 
Från vårt arbete har vi fått intrycket att bankerna inte ger ut krediter utan en grundlig 
genomgång av kunden. Rådgivarna ska enligt respektive bank försöka kartlägga och bedöma 
kundens återbetalningsförmåga med de verktyg bankerna har att tillgå. Verktyg och 
arbetsprocesser används för att motverka en osund kreditgivning och minska kreditrisken som 
är kopplad till utlåningen. Kalkylen fyller en funktion med att kunna sortera och försöka ge en 
inblick hur kundens ekonomi skulle klara av ekonomiska påfrestningar. Det ska tilläggas att 
vi inte ser någon kalkyl som ett optimalt verktyg för att sortera bort låntagare som eventuellt 
skulle kunna misslyckas med sina betalningar då vi inte kan se in i framtiden. Vi ser däremot 
kalkylen som ett lämpligt verktyg för att ta fram de kunder som har förutsättningar att kunna 
klara av bostadslånet med kundens nuvarande finansiella omgivning.   
 
Vi kan konstatera från vår empiri och teori att det är svårt att kalkylera och bedöma den risk 
som är förknippad med ett bostadslån. Damla säger i sin intervju att SEB enbart gör prognos, 
vilket betonar att det inte finns någon säkerhet i framtiden. Det handlar således precis som 
Johan säger, att vara mer förutseende för olika situationer och ekonomiska förändringar. Vi 
anser därmed att det är av stor vikt att rådgivaren kan resonera kring hur olika händelser kan 
påverka individen, då kunden kan ha en begränsad förmåga att associera till potentiella 
förändringar och händelser med ett eget resonemang.  
 
En plötslig händelse likt arbetslöshet eller sjukskriving kan skapa ett inkomstbortfall hos 
kunden. Ett inkomstbortfall som påverkar kundens återbetalningsförmåga. Vi har i denna 
uppsats klarlagt att bankerna alltid gör kalkyler som godkänner ifall kunden är en lämplig 
låntagare. Kalkylen är enligt banken beroende av kundens återbetalningsförmåga vilket är 
något som är kopplat till att det finns en inkomst som täcker kostnader. Kostnader som 
fortfarande existerar för kunden trots inkomsttappet och för att kunna finansiera sin vardag 
kommer det att behövas kapital. För den som har ett lån vid inkomstbortfallet skulle 
inkomsttappet i viss utsträckning kunna stödjas med försäkringar som underlättar kundens 
vardag. Det kommer bli svårt för en kund med ett inkomstbortfall att erhålla en kredit från 
banken för att under en kortare period finansiera sin vardag. Anledningen är som tidigare 
nämnt att banken kalkylerar återbetalningsförmågan med utgångspunkt på inkomsten som i 
detta skede har blivit förändrad. Vi har visserligen fått fram i vår empiri att bankerna är 
intresserade av att få tillbaka sina utlånade pengar och är villiga att hjälpa kunden, men då 
talar vi om undantag. Kunden kan eventuellt behöva sälja sin tillgång för att erhålla 
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likvidamedel. Värdet på tillgången beror på ett marknadsvärde och efterfrågan på objektet är 
något som varierar över tid och som inte blir verkligt först den dagen tillgången realiseras.  
 
Avslutningsvis kan vi se att ett sparat kapital kan vara ett sätt att hantera behovet av kapital 
vid en tuffare ekonomisk period. Vi skiljer mellan amortering och sparande som två olika 
sparformer. Skillnaden mellan amortering och sparande ligger i att amorteringen är ett kapital 
som är kopplat till tillgången och som förhoppningsvis skapar en utökad marginal mellan 
bostadslånet och det realiserade värdet på tillgången. Vi håller med Thomas i att amortering 
skall anses vara av god ekonomisk syn och sunt ur ett risk- eller osäkerhetsperspektiv. Vi 
anser att det ska vara naturligt för en kund att komplettera amortering med ett buffertsparande. 
Ett sparande som skall användas för att kunna hantera oförutsedda utgifter.  Ett 
buffertsparande ger kunden möjligheten att vara flexibel för att inte vara beroende av sin 
inkomst på kort sikt. Sparandet ger således kunden möjlighet att hantera plötsliga händelser 
och finansiera oförutsedda utgifter. Från empirin kan vi utläsa att det inte är ett hållbart 
beteende att låna till sin konsumtion utan att det är sundare att spara till sin konsumtion. 
Bufferten skapar en frihet och ett tidsutrymme att kunna ta ställning och hantera plötsliga 
händelser. Det blir därför viktigt att skapa en förståelse hos kunderna för att vara proaktiv och 
fatta sunda ekonomiska val, både i det korta och i det långa perspektivet. En förståelse som 
kanske borde börja skapas redan i skolbänken, för att kunderna ska vara kunskapsmässigt 
rustade för att hantera sin privatekonomi med välgrundade beslut. 

6.1 Fortsatta studier 
Vi vill avsluta med att uppmuntra till fortsatta studier på den svenska bostadsmarknaden. Vi 
har tidigare angett att uppsatsens resultat är tidsberoende då det sker nya regleringar och 
förändringar i arbetet för en sund kredithantering.  I fortsättningen går det att göra liknande 
studier genom att titta på specifika områden eller arbetsplatser för att utveckla förståelsen för 
den subjektiva riskhanteringsprocessen. Vi anser också att det finns kunskapsmässiga luckor 
att fylla genom att studera kundernas faktiska kunskaper och resonemang vid beslutsfattandet 
i bostadsköpet. Vi ser även ett behov av att fortsätta belysa uppfattningen av begreppet risk i 
kredithantering genom att tillämpa andra metodiska angreppssätt, så som observationer. 
Rådgivarens arbetsprocess kan således testas genom att observera faktiska rådgivningsmöten, 
för att undersöka hur begreppet risk behandlas vid ett verkligt rådgivningsmöte.  Från studien 
kan vi också identifiera ett behov av att undersöka andra kreditinstitut och former av krediter. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Inledning 
Kan du berätta lite kort om dig och din bankgrund inom banken? 
 
Hur ser upplägget för ett vanligt rådgivningsmöte gällande bostadslån ut? För… 

• Nya bolånekunder 
• Existerande bolånekunder. 

 
Skillnader mellan olika åldersgrupper när man har ett rådgivningsmöte? 
 
Risk och osäkerhet  
På vilket sätt kalkylerar banken kundernas kreditvärdighet? 
 
På vilket sätt skaffar ni den informationen ni behöver för att kunna göra en bedömning om 
kundernas möjlighet att kunna finansiera sitt lån? 
 
Hur öppna upplever du att kunderna är med att ge relevant information? Gällande deras 
livssituation, skulder, arbete, lön etc. 
 
Upplever du att kunderna har en god förståelse för vad ett bostadslån innebär?  
 
Amortering  
Hur ser du som rådgivare generellt på amortering? 
 
Hur upplever du kundernas attityd till amortering och upplever du att attityden har förändrats 
med tiden? 
 
Skuldsättning 
Hur resonerar du kring kundens skuldsättning inför ett rådgivningsmöte? Främst gällande 
bostadslån. 
 
Kunden 
Hur är din uppfattning av kundernas attityder till bostadslån? 
 
Skillnader i riskmedvetandet hos kunder som upplevt finansiella kriser? Yngre och äldre. 
 
Avslutning 
Vad är din uppfattning om bolånetaket? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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