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Sammanfattning 

Ekonomiska systemet har genom åren genomlidit ett flertal kriser dessa är både 

finansiella och strukturella. Ökade belåningsgrad kan skapa finansiella kriser som 

skapar konsekvenser för både banker och individer det vill säga världsekonomin i 

helhet. 

Denna studie ämnar till att studera hur bankernas beslutfattare det vill säga långivare 

bedömer en utbetalning av bostadslån och dess påverkan på låntagaren. Syftet med 

denna studie är att undersöka vilka faktorer som individer påverkas utav, det vill säga i 

detta sammanhang så kallade långivare. Även hur långivarna hantera oklarheter i en 

bedömning vid bostadslån samt den enskilde låntagarens synsätt av bostadslån.  

För att besvara syftet används ett antal teorier i denna studie vilka är att definiera 

begreppet risk, disaster myopia och agentteorin. Utöver teorier används även kvalitativa 

intervjuer samt två enkätundersökningar. Antalet intervjuade långivare var totalt fyra 

stycken, och 46 långivare som besvara enkätundersökningen.   

Låntagarnas enkätundersökning besvarades av totalt 126 personer. Studien kommer 

fram till att centrala faktorn i bedömning av bostadslån är återbetalningsförmågan för 

en låntagare men det finns ett antal faktorer som påverkar återbetalningsförmågan 

dessa diskuteras närmare i studien.  

 

Abstract 

Economic system over the years has suffered several crises, these are both financial and 

structural. Increased leverage could create financial crises that create consequences for 

both banks and individuals, that is, the world economy as a whole. 

This study aims to research how the banks' decision-makers i.e. lenders assess a 

payment of housing mortgage loan and its impact on the borrower. The purpose of this 

study is to examine the factors that affect the individuals, that is, in this context, so-

called lenders. Even how lenders deal with uncertainties in the assessment of home 

loans as well as the borrower's approach of home loans. 

To answer the purpose, a number of theories in this study have been used, which is to 

define the concept of risk, disaster myopia and agency theory. In addition to these 

theories this study also uses qualitative interviews and two surveys. The number of 

interviewed lenders were a total of four, and 46 lenders who answered the survey. 

The borrower’s survey was answered by a total of 126 participants. The study concludes 

that the key factor in the assessment of a housing mortgage loan is the repayment ability 

of the borrower but there are a number of additional factors that affect their ability to 

repay and these factors are discussed in more detail in the study.  
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Inledning 

Bostadssituationen i Sverige drar till sig ett stort engagemang i hela samhället och i sin del 

påverkar individers privata ekonomi, beslut som individer behöver ta kan definieras med 

både risk och osäkerhet. Nedan presenteras en undersökning gällande bankernas 

bedömning av bostadslån, låntagarnas agerande och synvinkel samt bakgrund och en 

allmän introduktion till ämnet. I detta kapitel kommer de identifierade problemen att 

presenteras och även en redogörelse för studiens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Val som människor i dagens samhälle tar har olika påverkan på människors liv, ett av de 

absolut viktigaste beslut som många låntagare tar är bostadslånet samt räntesats man 

får för sitt lån, hushållets finansiella utsatthet påverkas totalt i en sådan situation. 

Individers privata ekonomi har en stor påverkan när det gäller en investering av ett 

bostadsköp som man finansierar med hjälp av ett bostadslån.  Samtidigt som huspriser 

stigit enormt de senaste åren i proportion till människors disponibla inkomster (Glynn, 

2009).  Banken har en väldigt stor betydelse för människor i dagsläget för att de skall 

kunna finansiera ett bostadsköp. Bankens uppgift är att kunna erbjuda ett brett 

sortiment av olika betalningstjänster och samtidigt hantera tillgångar, skulder m.m. 

Banker kan lida av kriser som leder till en negativ effekt och som kan skapa en 

dominoeffekt, en liten händelse kan orsaka ett händelseförlopp som ger långtgående 

konsekvenser för samhällets ekonomi (Falkman, 2002). Varje låntagare och dess 

disponibla inkomst har en inre påverkan på bankens stabilitet vid en ökad skuldsättning 

(Nyberg, 2005). Finansinspektionen har därför en viktig uppgift, då de sköter bevakning 

och tillsynorgan över bankverksamheter i Sverige. Finansinspektionens uppdrag är att 

kontrollera bankverksamheterna och dess förhållningsätt enligt de befintliga riktlinjer 

och stadgade lagar (Falkman, 2002).  

En investering i bostadsköp är för många människor den största investeringen under en 

livstid, banker bör därför erbjuda kunder finansieringstjänster i form av bolån (SOU 

2013:78). Individers privata investeringar i fastigheter har inneburit en relativ låg risk 

samtidigt som det finns möjlighet för en god avkastning. En god avkastning sker enbart 

då en bostad behåller sitt positiva värde. De negativa effekter sker då kunder agerar 
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med en ofullständig information eller bristande kunskap om bankens riktlinjer vilket 

leder till negativ påverkan på bankens stabilitet, även kompetensen på låntagarna har en 

relativ stor påverkan på hur bra och långsiktig relationen mellan låntagare och långivare 

är, då långivarna är besluttagarna och bör vara mer kompetenta vid 

bedömningsprocessen av bostadslån (Falkman 2002). Varje individ har en enskild 

uppfattning till risker samt händelser om den personliga kontrollen över en situation 

med osäker framtid.  De påvisbara samband, vetenskapliga riskbedömningar och 

beräkningar för enskild individ används för att kunna genomföra en bedömning av risk. 

Det finns även andra faktorer som påverkar individens uppfattning, sådana som rädslor 

och dess personlighet som kan påverka förmågan för uppfattning av risk (Aven & Renn 

2009). Reaktioner och känslomässiga beslut gällande bedömning av risken skapar 

dilemma för beslutfattarna. Begreppet risk belyses av (Loewenstein et al. 2001) genom 

att inkludera med de förväntade känslor så som oro eller rädsla.  

Prisutvecklingen på svenska bostadsmarknaden förklaras med två huvudsakliga 

faktorer, vilka är ökningar i disponibla inkomster och lägre realränta. Ett antal faktorer 

förklaras för de stigande priserna på bostadsmarknaden, dessa förklaras av Nyberg 

2005, den första är de låga ränteläget en lägre realränta leder till att det blir billigare för 

hushåll att ta lån vid köp av bostad vilket påverkar den stigande prisbilden på 

bostadsmarknaden. Medan den andra handlar om att en hög inkomst tenderar till att 

hushåll är mer villiga att disponera det ökade utrymmet på boendekostnaderna. Även 

priser påverkas av bostadsbyggandet (Nyberg 2005).  

Finansiering av bostäder med bolån regleras av ett bolånetak som infördes år 2010. 

Anledningen till införande av bolånetak är för att hindra dålig kreditgivning och 

kreditinstitut att erbjuda olika belåningsgrader (Finansinspektionen 2010). Bolånetak 

används som en gräns för marknadsmässiga värdet för bostaden. Belåningsgraden får 

inte överstiga 85 % andel av marknadsvärdet som finansierats med lån. Resterande 15 

% är kontantinsats som låntagare själv betalar och ansvarar för att kunna finansiera 

bostadsköpet (Finansinspektionen, 2010). Enligt de nya regler som infördes juni år 2016 

bör hela bostadslånet amorteras med 2 % fram till 70 % av lånet och sedan med 1 % 

varje år ner till 50 % av bostadslånet. Svenska bankföreningen anger riktlinjer med krav 

att amortera för att skapa en bättre amorteringskultur. Införandet av dessa riktlinjer 
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innebär att amortering av bostadslån sker till 70 % av hela lånebeloppet utan en 

förändrad tidsaspekt (Svenska bankföreningen 2014).  

 

Tre hjälpmedel används för en noggrann kreditprövning. Dessa hjälpmedel är 

kreditupplysning, kalkyl beräkning samt en bedömning av kundens förmögenhet att 

klara av högre räntenivå (Svenska bankföreningen, 2014).  

Risk definieras som en oönskad händelse, risk kan beskrivas med kända sannolikheter 

som beskrivs i (Nationalencyklopedin, 2014). Oenigheter och uppfattningar om risk 

förekommer, oenigheterna handlar om hur grupper i samhället väljer att förstå och 

behandla risk. Samtidigt som vi väljer att ignorera andras synpunkter (Aven & Renn, 

2009). Risk berörs definitivt av den som gör en bedömning, man bör beakta faktorer 

som kan förekomma i framtiden för att skapa en uppfattning om vad risk egentligen är. 

(Aven & Renn 2009). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Tidigare forskning visar att konsumenter inte alltid har eller får den tillräckliga 

finanskunskapen och den räkneförmåga dem är i behov utav, vilket kan påverka 

möjligheterna för dem att göra en bedömning av framtida risker och därmed välja rätt 

eller lämplig bindningstid. Man vet inte hur konsumenter tänker kring sina bolån och 

deras beslut gällande räntebindning samtidigt som bankernas medarbetare 

kommunicerar kring bolånetagande som en risk för de enskilda hushållen och även vilka 

faktorer som påverkar valen för både låntagarna samt långivarna. Ett antal faktorer 

anses ha en påverkan på låntagarnas beslut och val gällande ansökan om bostadslån. 

Snabba förändringar i finansiella system som exempelvis arbetslöshet kan skapa 

ekonomiska problem. Förändringar som skett i det finansiella systemet likt införandet 

år 1980 kan skapa problem i framtiden som man inte tog med i beräkningen vid 

införandet, de oförutsedda problem som uppstod var när staten kom in som borgenärer 

för bankerna och då finansbubblan år 1980 utbröt (Kiander & Vartia 2010). Begreppet 

risk definieras enligt (Knight 1921) i två delar, risk och osäkerhet.  Risk beräknas utifrån 
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en kalkyl som definierar en osäkerhet som beräknas genom sannolikheter. Okända 

sannolikheter kan inte kalkyleras och antas som en osäkerhet (Knight 1921).  

Utredningar angående risker på svenska bostadsmarknaden genomförs av (Sveriges 

riksbank 2011). Stora fall i fastighetspriser både ur historiskt och globalt perspektiv är 

anledningen till utredning som spelat framträdande roll i ekonomiska kriser. Utifrån 

kriser kan man utläsa prisfall som haft en kreditexpansion och där skuldsättning ökat 

(Sveriges Riksbank 2011). Den dåliga kredithanteringen har lett till att 

(Finansinspektionen 2010) inför ett bolånetak. Belåningsgrad styrs av faktorer i form av 

stigande eller sjunkande marknadsvärderingar. Svårigheter med finansiella bubblor 

påpekas av (Kiander och Vartia 2011). Det vill säga att en finansiell bubbla inte alltid 

behöver spricka eller upptäckas enligt (Kiander & Vartia 2011). Resoneringen kring 

framtiden och dess osäkerheter gällande skuldsättning bör diskuteras vid en bolåneaffär 

som görs mellan kredittagare och kreditgivare. Enligt (Falkman 2002) är varje individ 

unik med sin egen uppfattning om vilka risker och osäkerheter som finns. (Knight 1921) 

menar att trots otillräcklig information behöver individen vid affärsmässiga beslut fatta 

beslut i unika situationer som endast baseras den tillgängliga informationen som finns 

vid den tidpunkten. 

Risk definieras med både systemrisk och kreditrisk. Systemrisk innebär då att 

bankernas kunder investerar pengar på korta löptider men vid utlåning under en längre 

period tar bankerna en större risk. Detta leder till en instabilitet inom bankerna och gör 

i sin tur att banker blir bundna till allmänhetens och marknadens förtroende. Det finns 

olika delar som är förenade med varandra i det finansiella systemet. Enligt (Sveriges 

Riksbank 2014) tas ett exempel upp om att aktörer handlar och lånar av varandra. 

(Summer 2003) förklarar att det är ganska svårt att övervaka bankerna och att 

övervakningen är sammankopplad med höga kostnader. Övervakning av banker kan ge 

olika resultat menar (Bart, Caprio Jr & Levine 2004). Det kan förebygga ett enormt 

risktagande och även förminska bankernas potential till att effektivt hjälpa samhället.  

Dessutom menar man att kreditrisk tillkommer på grund av ändringar som uppstår i 

återbetalningsförmågan. Denna kreditrisk i sin tur kan påverka tillgångens värdering 

och en marknadsrisk bildas. (Morrys & Hyun 2009) pratar om att kreditrisken 

upprätthålls av en osäkerhet. Den delas in i två definitioner, där den ena är insolvens och 

den andra illikviditet. Med Insolvens menas att verkställandet av resurserna man har 
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inte räcker till för att betala av sina skulder på långsikt. Med illikviditet menas att en 

bank måste först själv verkställa sina egna tillgångar, banken kan inte förse sina kunder 

med deras likvida medel i kontanter. Detta är en situation som en bank kan befinna sig i 

om flera kunder samtidigt kräver deras likvida medel i form av kontanter. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur hanterar den privata långivaren en bedömning av bostadslån och vilka faktorer 

påverkar den enskilda låntagarens beslut.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur långivare som beslutfattare arbetar inom 

den svenska banksektorn och om utbildning samt erfarenhet har en inre påverkan på 

individers framtida beslut vid ansökan av bostadslån. 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie har valts att vara avgränsat till de fyra storbanker i Stockholmsområdet 

och studera hur en bedömningsprocess genomförs av beslutfattarna det vill säga dem 

privata långivarna som arbetar inom Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. 

Samtidigt som låntagarnas syn på en bedömningsprocess är viktig i denna fråga och för 

att få deras synpunkter valdes en enkätundersökning att skickas ut till samtliga 

respondenter via ett slumpmässigt urval genom internet och sociala medier. Studien är 

geografiskt begränsad till Stockholms område.  

 

1.6 Disposition 

 

1. Inledning 

Detta kapitel undersöker bankernas bedömning av bostadslån, låntagarnas agerande 

och synvinkel samt bakgrund och en allmän introduktion till ämnet. I detta kapitel 

kommer de identifierade problemen att presenteras och även en redogörelse för 

studiens syfte. 
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2. Teoretiska referensramar 

Detta kapitel kommer att behandla alla teorier och vetenskapliga antaganden som hade 

blivit valda för denna studie. Av dessa teorier, behandlar de flesta begreppet risk. Dessa 

teorier med riskperspektiv är lämpliga för studien då de sedan kommer att hjälpa med 

att föra diskussioner kring beslutfattarnas det vill säga långivarnas bedömningssätt.  

 

3. Metod 

Detta kapitel redogör över hur förfarandet i denna studie kommer att gå till. Vi har valt 

att presentera och motivera de iakttagelser och betydelsefulla beslut vi tagit. Syftet med 

detta kapitel är att man ska kunna få en uppfattning över de viktiga steg som tagits 

under arbetets gång och vilka strategier som varit krävande för att kunna uppfylla 

studiens syfte och problemformulering. 

 

4. Empiri  

I detta kapitel presenteras samtliga intervjuerna samt enkätundersökningarna och 

redogöras var för sig för att skapa en bättre förståelse över hur undersökningarna 

genomförts. 

 

5. Analys 

Detta kapitel analyserar det material som samlats in för empiriska materialet gentemot 

studiens teorier. Studiens referensram syftar till ett riskperspektiv som kommer kopplas 

till den valda teorin och även hur riskhantering sker i de banker som valts att användas i 

denna studie. 

 

6. Slutsats och diskussion  

I detta kapitel kommer studiens slut resultat att diskuteras samtidigt som slutsatserna 

presenteras. Här kommer både studiens problemformulering och undersökningsfrågor 

att besvaras.  
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Teoretiska referensramar 

Detta kapitel kommer att behandla alla teorier och vetenskapliga antaganden som hade 

blivit valda för denna studie. Av dessa teorier, behandlar de flesta begreppet risk. Dessa 

teorier med riskperspektiv är lämpliga för studien då de sedan kommer att hjälpa med att 

föra diskussioner kring beslutfattarnas det vill säga långivarnas bedömningssätt. Mycket i 

dessa teorier handlar om att redogöra och belysa vad en beslutfattare grundar sina teorier 

på, men även varför osäkerheter skulle uppstå och hur det skall hanteras. Dessa teorier 

medför en ökad förståelse om hur kreditbedömning behandlas i praktiken vid hanteringen 

av ett bostadslån. 

2.1 Att definiera begreppet risk 

Vi lever i ett riskabelt samhälle enligt (Ulrich Beck 1992), detta på grund av den dåliga 

kunskapsgivningen till de individer som behöver den kunskap som krävs för att kunna 

förstå innebörden av de risker vi exponeras för. Begreppet risk är en definition av något 

vi varken kan höra eller se. För att förstå meningen om vad risk egentligen är krävs det 

moderna mätmetoder och en specialiserad kunskapsbildning som inte kan tas fram eller 

finns tillgänglig för vanliga medborgare. Experter har istället fått den uppgiften att 

studera definitionen då de har tillgång till denna kunskap. Anledningen till att experter 

är den grupp som får den tillgång till denna undersökning är på grund av att de är en 

grupp som kan identifiera, definiera och även reglera de risker som finns i samhället.  

Oavsett om experter är de som har den detaljerade kunskapen om risk så kan även 

övriga individer komma till dess egna slutsatser gällande risk. Det här gett upphovet till 

de forskningstraditioner, de man försöker förstå ur denna forskning är vad som 

egentligen påverkar individers beslut när det gäller risker eller osäkerheter. (Inga-Lill 

Söderberg et al, 2014).  

Enligt (Knight 1921), definieras begreppet risk som två olika begrepp, nämligen 

osäkerhet och risk. 

Knight menar att vid otillgänglighet av information eller vid tillgång till lite information 

blir det svårt att skapa sig av en helhetsuppfattning vid olika situationer. Det blir då 

anledningen till att människor grundar sina beslut på den informationen som finns 

åtkomlig. Risk definieras som något med okänt resultat, eller ett osäkert antagande, även 
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fast sannolikheten är känd för de olika resultaten sedan tidigare. Skillnaderna blir att 

situationer med osäkerhet inte kan ge kända sannolikheter innan resultatet. (Knight 

1921) anser att människor som får ganska begränsad information är det dem som 

uppskattar risk.   

 

2.2 Disaster myopia 

Disaster myopia är en hypotes som har utformats av (Guttentag & Herring 1986). 

Hypotesen handlar om att banker råkar ut för att i en enorm utsträckning hamna i 

finansiella besvärligheter. Disaster myopia redogör för hur investerare tar sina beslut 

just under osäkra förhållanden. Enligt (Cornand & Gimet 2012) kan hypotesen användas 

för att förklara varför kriser repeteras. Här baseras det teoretiska antagandet i att 

investerare blundar för viktig information under optimistiska förhållanden då det rör sig 

om hög risk. Med detta menas att de som fattar besluten råkar undervärdera de 

sannolikheter som för med sig ett icke eftertraktat resultat, som i sin tur leder till ett 

riskbeteende som skulle kunna skapa en bubbla som sedan spricker. Enligt (Guttentag & 

Herring 1986), placeras det teoretiska antagandet in på ett vetenskapligt tänkande styrt 

av egen vilja och uppträdande vid fattande av beslut under osäkra förhållanden. 

Hypotesen, disaster myopia, går alltså ut på att anledningen till att finansiella aktörer 

undervärderar risken som är förknippad med finansiell ostadighet är några faktorer så 

som drivkraften och konkurrensen som finns i oss under dem ostabila situationer.  

 

2.3 Agentteorin 

Agentteorin är en teori som går ut på att det finns två olika intressen hos två olika 

parter, det vill säga, en principal och en agent, där en intressekonflikt uppstår när den 

ena inte agerar utifrån den andres intresse. Enligt (Jensen & Meckling 1976), så finns det 

ett informationsglapp mellan principalen, det vill säga, kreditgivaren och agenten, det 

vill säga, kredittagaren. Glappet innebär att de två parterna tar på sig kostnader som gör 

att avtalets följs till fullo. Jensen & Meckling menar att dessa kostnader delas upp i tre 

delar; övervakningskostnader, bindningskostnader och en kombination av både två. Vad 

gäller övervakningen så handlar det om kostnader som principalen bekostar för att 

övervaka agenten det vill säga långivarna. Bindningskostnaden är däremot den kostnad 
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som handlar om att agenten står för en kostnad som sammanställer parternas intressen. 

Kombinationen av dessa två, alltså den tredje kostnaden, handlar om en ömsesidig 

förlust för parterna. 

Agentteorin kan också förklaras genom två begrepp som (Shapiro 2005) tar upp. Dessa 

två är adverse selection och Moral Hazard. (Eisenhardt 1989) menar att ett väsentligt 

problem inom agentteorin är adverse selection som innebär att agenten som då är 

besluttagaren utelämnar betydelsefull information som de fått från principalen det vill 

säga låntagaren i detta fall när ett avtal tecknas. Den ena parten befinner sig att ha ett 

informationsövertag och då utnyttjar det på den andra partens bekostnad. Moral Hazard 

är ett annat problem som kan uppkomma mellan de två parten, agenten och principalen. 

Detta förklaras av (Eisenhardt 1989), genom att agenten prioriterar andra saker än vad 

som är överenskommet i avtalet med principalen. Beteendet hos ena parten börjar 

ändras gentemot den andra parten och en moralisk risk uppstår. 
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2.4 Tidigare forskning  

 

Bolån hot eller möjlighet? (Inga-Lill Söderberg et. Al, 2014). 

Meningen med denna studie är att kunna studera om vilka faktorer det är som påverkar 

att osäkerhet och risk uppstår. (Inga-Lill Söderberg et. Al, 2014) skriver om bolån 

verkligen är ett hot eller inte för en låntagare. Forskningen visar att så länge en 

låntagare blivit godkänd och fått sitt lån anser man inte att det är en stor risk samtidigt 

som man inte ser en stor risk med ett kredittagande. Samtliga långivare har en annan 

synvinkel och menar att ordet risk inte benämns i ett rådgivningsmöte. Man anser oftast 

att de osäkerheter som kan uppkomma egentligen bör nämnas tidigt i en rådgivnings 

möte för att inte hamna i situationer som leder till framtida kriser i 

återbetalningsförmågan. Studien visar att man inte sätter de risker framför sig tidigt i ett 

möte och inte diskuterar om dessa vilket leder till att låntagarna inte får den tillräckliga 

information man bör ha fått redan i början av en ansökan av ett bostadslån. Denna 

studie visar även att man kan utveckla undersökningen genom att studera vidare hur 

bolånetagare genomför sina jämförelser och gör sina eventuella beräkningar (Inga-Lill 

Söderberg et. Al, 2014). 

 

Har kreditkvalitén påverkan av att bli bostadsägande? (Barakova, Bostic, Calem och 

Wachter 2003) 

Denna forskning studerar om hur kredit kvalité påverkar och begränsar möjligheten om 

att bli bostadsägare. (Barakova, Bostic, Calem och Wachter 2003) anser att uppgifter om 

ett hushålls inkomst och skulder alltid finns tillgängliga för att kunna bedöma hur 

hushållens kreditvärdighet ser ut. Anledningen för att bedöma och utvärdera 

kreditvärdigheten är för att se vilka potential eller hinder som ett hushåll har eller som 

möjligtvis kan uppstå. En del begräsningar som förts in har på senaste tid utvecklats 

väldigt mycket, denna forskning gör en del beräkningar av hur dessa har utvecklats i 

praktiken. Begräsningarna som förts in har till en större del riktat sig mot relativa 

betydelser för kredit, inkomst och förmögenhetsbaserade begränsningar. Studiens 

huvudsakliga faktor är att man skall öka förståelsen för hur man kan bli en 

bostadsägare. Resultat och slutsats för just denna studie som man kan dra är att den 
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största påverkan för bostadsköpare är de finansieringsproblem som uppstår. Även de 

begränsningar baserade på kreditkvalité som förts in har gjort det allt svårare att kunna 

bli husägare.  

 

Relationen mellan banker och fastighetspriser (Hott 2009) 

Viljan för en bank att finansiera ett bostadsköp beror på hur kreditvärdigheten hos 

låntagaren ser ut samt hur prisutvecklingen på bostadsmarknaden går till. Priserna på 

bostadsmarknaden har enligt många forskningar en större påverkan av hur utbud och 

efterfrågan ser ut. Många forskningar nämner och beskriver om att det finns en relativ 

koppling mellan bostadslån och bostadspriserna, särskild (Hott 2009) som intygar detta. 

Bostadslån erbjuds och betalas ut i de flesta fall utifrån bankernas förväntningar på hur 

hög inkomstnivån ligger för invånarna och hur bostadspriserna ser ut idag och i 

framtiden. Det är vanligt förekommande att en del misskötande kan uppstå på vilken 

arbetsplats som helst och även banker, men så länge som en bank följer de regler som 

sätts på arbetsplatsen och arbetar inom de lämpliga och systematiska ramarna som sätts 

så kommer inga större problem att ske. De överdrivna risktagandena ur bankernas 

perspektiv som kan tas är på grund av de statliga garantier vi har i vårt regelsystem där 

man menar att de tenderar att investera och riskerar mycket mer, att granska bankernas 

beteende är därför en viktig faktor. Bankerna drivs för de mesta av människornas 

beteende och det i sig påverkar människornas humörsvängningar gällande köp och sälj. 

En chock är därför vanligt förekommande på bostadsmarknaden och det är därför 

viktigt att kunna basera prognoser och risker långt i framtiden för att alltid kunna vara 

beredd. 
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Låntagarnas beslut gällande räntebindning (Barr et al, 2008) 

Valet av räntebindning definieras som ett komplicerat val enligt (Barr et al, 2008), även 

fast det är en av det mest komplexa transaktioner som många hushåll gör i sitt liv. Att 

människor fattar beslut och förhandlar om den räntesats för sina bostadslån sker i en 

viss tidpunkt då det sker mycket stora förändringar i dess liv som bidrar till komplexitet 

Tidigare forskning och studier visar att låntagare inte har en tillräcklig kunskap om de 

framtida konsekvenser som räntebindningssval kan få, samtidigt som det visar att 

låntagare som är insatta och har tidigare finansiella erfarenheter har svårt att göra ett 

optimalt val. Forskning visar att konsumenter oftast tecknar komplicerade bostadslåns 

kontrakt och dessa betraktas som ”finansiellt illitterata”. Anledningen till detta är att 

individer oftast inte förstår innebörden av lånens villkor och visar sig att låntagare med 

lägre finansiella kunskaper oftast har dyrare bostadslån. Samtliga låntagare vars 

ekonomi påverkas mer negativt är dessa som har sämre kunskaper om sina lånevillkor. 
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Metod 

Detta kapitel redogör över hur förfarandet i denna studie kommer att gå till. Vi har valt att 

presentera och motivera de iakttagelser och betydelsefulla beslut vi tagit. Syftet med detta 

kapitel är att man ska kunna få en uppfattning över de viktiga steg som tagits under 

arbetets gång och vilka strategier som varit krävande för att kunna uppfylla studiens syfte 

och problemformulering. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Inom samhällsvetenskapen beskriver man oftast två stycken förhållningssätt enligt 

(Thurén 2007), dem två är hermeneutik och positivism. Denna studie fördjupar sig inom 

hermeneutiskt förhållningssätt och är en mycket vanligt kunskapssyns som förekommer 

inom samhälles – och humanvetenskap. Innebörden med Hermeneutik är hur 

tolkningsläran går till, hur man ska tolka olika studier, förstå dessa och även förmedla de 

vidare. Den viktigaste punkten om vetenskapssynen enligt (Thurén 2007) är att man 

skall kunna förstå innebörden och inte enbart uppfatta intellektuellt. Att gå vidare med 

ett vetenskapligt synsätt i denna studie är på grund av att den har en kvalitativ ansats 

där tolkningar av samband och diskussion utgår från de genomförda intervjuerna. 

 

3.2 Metodredogörelse 

Redskapet för att man ska kunna uppnå de uppsatta målen för en undersökning samt för 

att nå ett forskningsresultat är metoden, säger (Holme & Solvang 1997). Här menar 

författarna att metodläran skapar oss en grundkonstruktion för ett metodiskt och 

organiserat förhållningssätt kring viktiga frågor som handlar om vem, vad, hur och 

varför gällande det aktuella problemet. Metoden är ett sätt att lösa problem och 

åstadkomma ny insikt menar (Holme & Solvang 1997). 

Man skiljer på två olika metodiska infallsvinklar, mjukdata eller hårddata. Dessa två 

angreppssätt är kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden 

karakteriseras enligt (Holme & Solvang 1997) av ett nära samband med 

forskningsobjektet. Det är principen med kvalitativa forskningen, det vill säga, att 

komma så nära forskningsenheten som möjligt för att nå den eftersträvade 
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kunskapsutvecklingen. (Bryman & Bell 2013) menar att vikten i en kvalitativ 

forskningsstrategi ligger på ord och tolkningen och genomförs vanligtvis med hjälp av 

observationer och kvalitativa intervjuer i syfte att samla in subjektiv data. Däremot 

ligger tonvikten på kvantifiering i den kvantitativa forskningsmetoden. Här brukar man 

prata om fyra centrala drag inom kvantitativ forskning enligt Bryman & Bell, vilka är 

mätning, kausalitet, replikerbarhet och generalisering.   

 

3.3 Val av forskningsstrategi  

Studien kommer att besvara forskningsfrågan genom att tillämpa den kvalitativa 

forskningsmetoden. Då det anses att denna metod är lämpligast för studiens 

undersökning, eftersom vid insamling och analysering av data ligger vikten på ord mer 

än på kvantifiering. Den kvalitativa metoden är tolkande, erfarenhetsmässig och 

konstruktionskritisk, vilket eftersträvas i denna undersökning. Enligt (Holme & Solvang 

1997) är närhet till forskningsenheten en väsentlig del inom kvalitativ forskning, därför 

blir denna metod mycket användbar då syftet med studien är att granska hur privata 

långivare inom bank hanterar risker och osäkerheter vid kreditgivningen av bostadslån.  
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3.4 Val av banker 

Då erfarenhet är en stor faktor inom den kvalitativa forskningsstrategin har det valts att 

studera privatlångivarens perspektiv, då det motiveras med att de har mest erfarenhet 

om hur riskbedömningen går till på ett rådgivningsmöte. Det svenska banksystemet är i 

högskräckning fokuserat till de fyra storbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och 

Nordea enligt (riksbanken 2015). De fyra bankerna är nära förknippade med varandra 

bland annat genom dess exponeringar mot den svenska bostadsmarknaden och även 

gentemot varandra i form av innehav i varandras värdepapper. Detta betyder att om ett 

problem skulle uppstå i en av storbankerna är det sannolikt att hela det svenska 

banksystemet och hela finansiella systemet får en negativ påverkan.  

Det finns, enligt (Svenska bankföreningen 2015), 80 procent av alla bostadslån i Sverige 

hos de fyra storbankerna som är nämnda ovan. De fyra storbankerna har den största 

marknadsandelar i bolånemarknaden i Sverige och dels att de har en stor påverkan på 

varandra och det finansiella systemet. Därför har denna studie att baserat sig på de fyra 

storbankerna i Stockholm genom att intervjua en långivare från varje bank, en från 

Nordea i Södertälje och en från Swedbank i Södertälje en långivare från SEB i 

medborgarplatsen och en från handelsbanken i Södertälje. Även enkäter har delats ut till 

samtliga långivare som befann sig på plats, enkäterna har besvarats av privatlångivare, 

anledningen till att vi valt att ha med ytterligare enkäter i denna studie är på grund av 

att de förstärker reliabiliteten och ger stöd för de intervjuer som genomförts hos de fyra 

storbankerna.   
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3.5 Population 

Det förklaras enligt (Holme & Solvang 1997) att populationen är de enheter som man 

vill ha information om. Frågeställningen som man har i studien avgör den information 

som ska samlas in. Informationsinsamlingen av enheterna ska tydliggöras genom 

studiens frågeställning och problemformuleringen. Enkätundersökningen genomfördes 

efter att intervjuerna med samtliga långivare genomförts detta med anledning till att få 

tydligare svar till studiens undersökningsfråga. 

Fyra privatlångivare från de fyra storbankerna i Stockholm och hundra personer som 

besvarar vår enkät blir populationen i denna studie, det vill säga privatlångivare på 

Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Enkäten lades ut på sociala medier och 

besvarats av personer som har/har haft ett bostadslån då det är ett slumpmässigt urval 

med hjälp av så kallad snöbollseffekten. Enkäten har skickats ut till mer än hundra 

personer och totala svar vi fick var 126 stycken som svarat på denna 

enkätundersökning. Dock har endast 100 personer räknats med i denna undersökning 

då enbart hundra personer följt kravet för att kunna svara på alla enkätfrågor det vill 

säga resterande 26 personers anses som bortfall då inte besvarat alla frågor i 

enkätundersökning. Den andra enkäten det vill säga som kallas för enkät B i denna 

studie delades ut i bankerna samtidigt som intervjuerna genomfördes. Anledningen till 

att enkäter delades ut till samtliga långivare som befann sig på plats under dessa dagar 

intervjuerna genomfördes var för att samla in en större mängd svar från fler långivare. 

Dessa enkäter delade vi ut själva till långivarna på plats och samla in alla svar när de 

svara färdigt på våra enkätfrågor. Totala antalet på alla långivare som befann sig på plats 

under dessa dagar var totalt 46 långivare, det vill säga 12 från Swedbank, 10 från 

Nordea, 10 från Handelsbanken och 14 från SEB.  

 

3.6 Urval 

Urval har som grundregel att det ska kunna gå att framställa så noggrant information 

som möjligt, utan att man måste samla in empiri från var och en av representanterna i 

undersökningspopulationen, detta är enligt (Denscombe 2016). Detta bygger på att få 

ett så bra representativt urval som möjligt genom att forskaren inte har någon inverkan 

på representanterna i urvalet. Tillskillnad ifrån sannolikhetsurval, så går icke-
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sannolikhetsurval på att forskaren till en viss del har en handlingsfrihet i någon del av 

urvalsprocessen. Detta används av forskaren när det är svårt eller inte eftertraktat att 

göra ett sannolikhetsurval. 

Studien tillämpar ett icke-sannolikhetsurval detta på grund av att vi inte har kontroll 

över hur respondenterna besvarar frågorna. Anledningen av valet är då det inte har 

varit rimligt att inkludera ett tillfredställande stort urval i studien, på grund av 

begränsade resurser. Eftersom studien söker personliga möten med respondenterna, 

har ett bekvämlighetsurval tillämpats, och enligt (Denscombe 2016), kan man välja 

respondenter utifrån ett geografiskt område för att underlätta möjligheten för 

personligt möte. Två enkäter har valts att genomföras i denna studie, dessa enkäter 

kommer att kallas för enkät A och enkät B, enkät A behandlar svar från samtliga 

låntagare som besvarar enkäterna genom internet och hamnar i ett sannolikhetsurval. 

Enkät B behandlar svar från samtliga långivare som befann sig på plats i de fyra 

storbankerna Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB under de dagar intervjuerna 

genomfördes. Antalet långivare som intervjuades i storbanker var totalt fyra långivare, 

det vill säga en långivare från varje bank. Intervjun bokades genom mail och enligt 

överenskommelse med långivaren.  

 

3.7 Genomförandet av studien 

3.7.1 Intervjuer, observationer och enkät 

Det finns en mängd olika sätt vid utförandet av en datainsamling, dessa kan bland annat 

enligt (Denscombe 2016) vara datainsamling i form av intervjuer, observationer och 

även enkäter som kan vara av kvalitativ form. I denna studie har man valt att tillämpa 

och basera studien på de svar som man får från intervjuer och enkäter, intervjuer 

kommer att ske på samtliga långivare från de storbanker vi valt att studera djupare samt 

enkäter som kommer att ges till samtliga långivare på plats. Även enkäter kommer att 

skickas ut via internet till 100 personer som har/har haft ett bostadslån. Enkätfrågorna 

som samtliga långivare och låntagarna besvarar är anpassade till studien och består av 

strukturell form för att underlätta svarsfrekvensen för respondenterna.    
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3.7.1.1 Utformning av intervju 

Intervjun och dess data lagras vid en eller flera sessioner enligt (Denscombe 2016), dess 

data bestäms då för det mesta i förhand. Det som man utformar i förhand är då det data 

man utför vilket är de relevanta frågor inför studien som man skriver och ställer upp. 

Intervjuaren går igenom dessa frågor man anser vara relevanta för studien tillsammans 

med den person man valt att genomföra intervjun med. Därefter finns det en mängd 

olika former över hur en intervju skall struktureras, enligt (Denscombe 2016) kan man 

skilja på olika former av en intervju, det finns strukturerade, semistrukturerade och 

även ostrukturerade. Denna intervju baseras på semistrukturerad intervju och det 

innebär att man har kontroll över frågorna och dess innehåll och respondenten håller 

sig till intervjufrågorna som behandlar ämnet.  

Det är viktigt att få fram just det data som undersökningen är i behov utav, därför valde 

studien att använda sig utav semistrukturerade intervjuer, vilket är intervju med 

privatlångivare från storbanker. Detta är mest relativt för arbetet då undersökningen 

inte är ute efter just vad den anser om sig själv, utan den vill att respondenterna ska ha 

möjligheten att svara och utforma sig hur de vill och ge studien en inblick över hur deras 

arbete sker i praktiken för att undersökningen ska kunna skapa en slutsats av hela 

studien.  En personlig intervju är därför bra för att kunna skapa en tydlig utformning av 

intervjun, vidare i detta kunna kontrollera den och även lättare att sedan föra in den 

studien. För att kunna vara helt säker med intervjun och inte missa att skriva det 

respondenten säger så valdes det att hela intervjun spelas in på band, vilket är en fördel 

för undersökningen senare vid datahanteringen.  

Intervjufrågorna är bifogade i bilaga längst ner i studien. 

 

3.8 Studiens trovärdighet  
 

3.8.1 Reliabilitet 

För att man ska kunna mäta studiens tillförlitlighet, förklarar (Thurén 2013), ska man 

använda sig av reliabilitet vilket är ett mått som betyder om mätningarna är korrekt 

gjorda. För att studien skall kunna uppnå en hög reliabilitet så ska flera forskare 

undersöker samma sak, använder samma metod och ska komma fram till samma 
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resultat. (Denscombe 2016) anser att det inte är enkelt att mäta studiens tillförlitlighet 

när den är kvalitativ. Anledningen till svårigheten för mätningen är att det blir svårt att 

kontrollera både forsknings- och fyndkvaliteten genom att repetera studien på det sätt 

som det går att göra vid en kvantitativ studie. 

För denna studie har urvalet bestått av privatlångivare på de fyra storbankerna i 

Stockholms område. Informationsinsamlingen har skett genom att göra en kvalitativ 

intervju med en privatlångivare på respektive bank samt låneinstitutet. Studiens 

tillvägagångssätt och begräsningen påverkar reliabiliteten negativt. Anledningen till en 

negativ reliabilitet är att fåtal privatlångivare ingår i studien och att det genomförts via 

semistrukturerade intervjuer, då detta är ett tillvägagångssätt som kan influeras av 

slumpen. Enligt (Denscombe 2016), så kan reliabiliteten i en kvalitativ studie öka genom 

att ge en utförlig och noggrann redogörelse för metoder som använts i studien. Denna 

studie har därför med denna aspekt fokuserat på att tydliggöra de metoder som använts 

i studien för att skapa en stark reliabilitet.  

3.8.2 Validitet 

Validitet är också ett mått som mäter om man faktiskt undersökt den man avser att 

undersöka, säger (Thurén 2013). Validitet kontrollerar sammanhanget mellan syftet och 

det som studeras. Validitet har två olika varianter, inre validitet och yttre validitet. 

(Denscombe 2016) beskriver de olika varianterna av validitet, där den inre validiteten 

handlar om noggrannheten och precisionen i studiens data. Det vill säga hur användbar 

är datamaterialet är för den forskningsfråga som studeras. Yttre validitet handlar om 

generaliserbarheten och hur den ska mätas, det vill säga hur data från den utförda 

studien ska kunna gälla på ett större representativt urval.  

Denna studie har strävat efter att datamaterialet ska reflektera syftet genom en 

noggrant utförd intervju. Detta ökar enligt (Denscombe 2016) den inre validiteten. 

Studien består av enbart fyra intervjuer vilket reducerar generaliserbarheten. Dock 

erhålls en mer djupgående kunskap och förståelse som var syftet med uppsatsen. Därför 

anses det inte vara ett problem att den yttre validiteten är låg då fokus inte legat på att 

få ett generellt resultat. Det som studien ämnat mäta är en djupgående förståelse om hur 

en långivare bedömer hanteringen av bostadslån, där resultatet visar en god inre 

validitet. 
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3.9 Källkritik 

Källkritik används för att bedöma de värden och tillförlitligheten av kunskapskällan. De 

antaganden vi bygger vår kunskap på är vad som menas med en kunskapskälla, källan i 

sin tur kan variera formellt. En källa kan vara både muntlig, materiell och skriftlig 

(Thurén 2013).  

Källkritik förknippas inte med naturvetenskapen, utan endast behovet av utvärdering 

och bedömning av kunskapskällor. (Thurén 2013) presenterar fyra stycken källkritiska 

kriterier som ger en bedömning av kvalité på källan, dessa kriterier är:  

 

 Äkthet - Granskning om en källa är original samt se om källan är det verkliga 

faktorn av det som beskrivs.  

 

 Tidssamband – Ju längre tidsmellanrum från dagen man upptog information, 

desto mer tvivelaktig är den källan.  

  

 Oberoende - Fristående skall källan vara och oberoende av andra källor. Med 

detta menar man att det inte ska vara referat till en annan källa, utan man skall 

använda sig av det original (Thurén 2013).  

 

 Tendensfrihet – Det ska vara en källa som inte ger en falsk bild av verkligheten, 

utan den ska vara oberoende av andras intressen.  

 

I denna studie har insamling av data varit källkritisk mot de kunskapskällor som 

använts i studien. De fyra kriterier utifrån (Thurén 2013) har alltid varit i centrum för 

denna studie när källor skall användas. Det är viktigt att använda sig av källor som 

begriper sig på äkthet, originella källor som skrivits utifrån det senaste tidsskedet och 

inte långt bak i tiden. Studien baseras på äldre vetenskapliga artiklar som är väldigt 

sammankopplade med studien vilket man ansåg vara relevant och användbart för detta 

arbete. Att använda sig av fristående källor är även en viktig del i studien, då det är 

viktigt att en källa är oberoende av andra källor. Studien baseras på hur arbetet sker 

idag och vill inte ge en falsk bild av hur verkligheten ser ut, även fast man inte kan se in i 
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framtiden och hur en bedömning från både långivarna och låntagarnas perspektiv går 

till så försöker man alltid att basera sin studie på ett verkligt perspektiv. 

 

3.10 Metodkritik 
 

Kvalitativ forskning består enligt (Denscombe 2016) av djupgående studier av en viss 

enhet. Utifrån den forskningen kan man studera hur pass representativ de kvalitativa 

data är och om den är sannolik för studien. Enligt (Bryman & Bell 2013) är repliken med 

kvalitativ studie ett problem och även svårt att uppnå samma resultat. Analysen av det 

insamlade data är svår för en kvalitativ studie, det man menar är att forskarens attityd, 

bakgrund och identitet speglar analysen av data. Det huvudsakliga syftet för denna 

studie är att generalisera arbetet mot en bred population vilket inte kunde säkerställas i 

denna studie detta på grund av undersökning genomfördes i ett slumpmässigt urval med 

hjälp av snöbollseffekten. Effekterna av dessa kan ge en både positiv eller negativ effekt 

på undersökningarna eftersom att utdelningarna av enkäterna kunde ha stannat på ett 

visst tal och i detta fall har svarsfrekvensen stannat på 126 låntagare.   
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Empiri  

Nedan kommer samtliga intervjuer samt enkätundersökningar att presenteras och 

redogöras var för sig för att skapa en bättre förståelse över hur undersökningarna 

genomförts. 

4.1 Handelsbanken - intervju med privatlångivare 

Första intervjuen skedde den 9 november med en långivare som arbetar på 

Handelsbanken i Södertälje. Långivaren har arbetat på handelsbanken i drygt 4 år. 

Denna respondent väljer att vara anonym och detta innebär att vi i denna studie kallar 

honom för respondent 1.  

4.1.1 Inledning och diskussion 

Under ett rådgivningsmöte finns mycket att ta hänsyn till och särskilt de punkter som en 

individ har framför sig, detta innebär att en långivare bör skapa sig en uppfattning om 

den person man har framför sig det vill säga den som söker ett lån anser respondent 1. 

En diskussion mellan långivare och låntagare kräver ett gediget arbete för att båda 

parterna skall kunna nå fram till en överenskommelse, detta är en process som kan ta 

tid och kräver mycket bearbetning. I synnerhet när det gäller nya låntagare som kanske 

gör debut på att ta lån eller att ha kontakt med en bank. Därav är det väldigt viktigt att vi 

som långivare är tydliga och precisa beträffande avtal, lån, avbetalning och ränta 

berättar respondent 1. Jämfört med befintliga kunder som har erfarenhet av 

bankkontakt eller tidigare ansökan av banklån så har det erfarenhet av processen och 

tillvägagångsättet. Det kan möjligtvis skilja på nya regler som tillkommit sedan en 

person senast ansökt om lån, därför uppstår en skillnad på kunder som har haft lån 

tidigare eller är helt nya på marknaden, merparten ligger på mig som långivare att 

förklara, motivera och förmedla på rätt sätt. När en låntagare ansöker om ett lån 

förutsätter det att denna har möjlighet att betala en egen insats, ha kreditvänlighet och 

att kalkylen som görs överensstämmer med personens ekonomi. I anslutning till ett lån 

kan det även dyka upp erbjudande av affärer som kan läggas till i finansiering av ett lån, 

exempelvis sparande, trygghet och försäkring.  
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4.1.2 Risk och osäkerhet 

Privatlångivare anser att den största risken som finns för en bank gällande bostadslån är 

”återbetalningsförmågan” som en låntagare inte genomför, det vill säga betala tillbaka 

pengarna. Det är därför man innan utbetalningen av lån måste bedöma om en person 

behöver en medlåntagare, sänka värdet av lånebeloppet, eller neka en utbetalning och 

meddela om att avvakta några år till man har en inkomst som gör det lämpligt för att 

kunna söka om ett bostadslån. Det finns även risker om exempelvis hus priserna skulle 

sjunka, och den belåning en låntagare har inte har samma värde vid en försäljning. En 

sådan risk är bland de största osäkerheter som sker inom bankerna.  

En kreditupplysning ger all information som egentligen krävs gällande inkomsten, 

samtidigt som vi långivare oftast kräver ett arbetsgivarintyg samt låntagarens 

kontoutdrag. Detta för att kontrollera att lönen kommer in på låntagarens konto är 

bland det viktigaste för då ser man till att kunden har förmåga att betala av alla 

lånutgifter som i sin tur minskar osäkerhetsfaktorn för banken. Respondent 1 anger 

även att Handelsbanken arbetar utifrån ett relativt strikt sätt, som då innebär att alla 

beslut och bedömningar som långivare tar görs på kontoren.  

Respondent 1 berättar att det för de mesta uppgifter låntagarna synnerlig information 

om sina situationer och betalningsmöjligheter. Skulle en låntagare inte berätta 

sanningen och ljuga om sina betalningsförmågor är det väldigt enkelt att få fram 

sanningen med hjälp av kreditupplyssningar och andra register utdrag.  

4.1.3 Amortering 

Respondent 1 anser att införandet av nya amorteringskravet är jätte bra och man är i 

behov av det. Dock kan det vara svårt för många i och med de nya 

amorteringskraven/regler då det handlar om belåningsgrad som är 70 procent av det 

totala lånebeloppet. Handelsbanken har sina interna regler sedan tidigare vilket inte 

påverkat låntagarna i lika stor utsträckning som de andra. Respondenten uppger även 

att en ökad amortering innebär att man klarar en eventuell räntehöjning. Respondenten 

berättar samtidigt att många låntagare under den senaste tiden ställer sig positiva inför 

att amortera jämfört med tidigare år. 
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4.1.5 Kunden 

Låntagarnas beteende varierar särskilt mellan kunder som tidigare haft ett bostadslån 

och sådana som inte haft. Låntagare som haft lån sedan tidigare förväntar sig oftast att 

de kan få ut hur mycket lån som helst men så är inte fallet. Det görs en ny bedömning 

med en ny kalkyl och en ny ansökan. Samtliga låntagare som har en äldre erfarenhet och 

tidigare investerat i hushållsköp har upplevt ett antal förändringar och finansiella kriser 

vilket gör de till mer riskmedvetna jämfört med låntagare som är nya på 

bostadsmarknaden.  

 

 

4.2 SEB - intervju med Maria Melke 

Den 16 november fick vi möjlighet att intervjua Maria Melke från SEB i 

medborgarplatsen. Maria har tidigare arbetat inom SEB kontoret beläget i Södertälje i 3 

år. I denna studie kommer Maria Melke att kallas för respondent 2.  

4.2.1 Inledande diskussion 

Upplägget av ett rådgivningsmöte skiljer sig i princip inte så mycket beroende på om det 

gäller en befintlig eller en ny kund, där utav ger samtliga moment och införande en 

indirekt påverkan på upplägget av ett rådgivningsmöte anser respondent 2, samtidigt 

som SEB arbetar strikt och oftast med helhetslösningar med sina låntagare. All 

informationstagande är väldigt viktigt vid första mötet med en kund, man ska kunna 

skapa sig en uppfattning kring motparten och vad den vill åstadkomma med sin 

ansökan. Som långivare får man ett flertal ansökan gällande bostadslån det är även 

viktig att man som långivare kan skapa sig en bild i en sådan utsträckning som avgör om 

en person kommer att ha en chans/möjlighet att kunna ansöka om bostadslån. Detta 

utförs med anledning av att undvika möten med personer som man inte kommer att 

kunna gå vidare med deras ansökan och därmed spara tid och energi. Efter att samlat in 

uppgifter samt information som behövs inför en ansökan utförs kreditbeslut för att man 

ska gå vidare och bevilja ett lånelöfte för en låntagare. Har en låntagare blivit beviljad ett 

lånelöfte kommer SEB alltid finnas till hjälp för kunder när det är tid för finansiering av 

ett bostadsköp berättar respondent 2.  
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Efter att låntagarens val av ett hushåll/objekt de valt att granska bör långivaren granska 

det ordentligt för att allt skall gå enligt de stadgade reglerna som varje bank har. Ett 

möte bestäms för att både parterna ska komma överens om hur finansieringen ska gå 

till, en plan som fungerar för både parterna samt en genomgång av alla villkor, 

försäkring, vad en livsförändring av exempelvis inkomst eller olika livssituationer kan 

innebära för varje låntagare berättar respondent 2. Utöver det ovan nämnda är det även 

viktigt att privatlångivarna ser en helhetsbild över lägget och kunden. Det är också 

viktigt att kunden förstår hur processen ser ut och hur ens ekonomi påverkas. 

Respondent 2 berättar att hon inte tycker att det finns någon skillnad på kundens ålder 

vid en process, utan respondenten hävdar att det är kundens erfarenhet som spelar en 

roll. Därför är det viktigt att förmedla processen och information utifrån kundens 

förkunskaper. 

4.2.2 Risk och osäkerhet 

Respondent 2 hävdar att det alltid finns risk och osäkerhet vid bolåneansökningar 

eftersom man inte kan veta vad det händer i framtiden. I detta är kundens 

återbetalningsförmåga och objektets värde av vikt om kunden kan finansiera köpet. 

Vidare berättar respondent 2 att det är viktigt att redan under rådgivningsmötet 

informera kunden om riskerna som finns i och med bostadslånet och den ekonomiska 

situationen. Vid lån från SEB görs det en kalkylering av kundens kreditvärdighet men 

även en kontroll över tidigare betalningshistorik och kundens tidigare taxerings 

inkomst. 

Många kunder är oroliga och anser att finansieringen kan påverka ens levnadsstandard 

men samtidigt berättar privatlångivaren att kunderna är ärliga och berättar 

informationen som banken behöver. Kunden godkänner även informationen genom att 

signera all information som de uppger. Många kunder anser att de har en god förståelse 

inför ett bostadslån och har god insyn i vad det innebär, dock kan det uppstå 

missförstånd mellan låntagare och långivare speciellt vid återbetalningen av lånet. Detta 

beror på att kundens livssituation kan förändras med tiden. Därför är det viktigt att 

långivaren är väldigt försiktiga med vad som de säger och går igenom alla detaljer med 

kunden oavsett om det är en ny kund eller befintlig kund. Bostadslån är för många det 

största någon gjort i sina liv så därför är det viktigt att de är väl informerade. 
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4.2.3 Amortering 

Respondent 2 hävdar att amortering är positiv och att alla bör amortera så mycket som 

möjligt. Synen på att amortera kan se olika ut beroende på ens inställning och förmåga 

att betala, vissa ser amorteringen som en självklarhet medan andra tycker att det är för 

dyrt att behöva betala in varje månad. Respondent 2 berättar vidare att synen på att 

amortera även kan kopplas till kundens utbildningsgrad och förkunskaper på hur 

systemet fungerar, de är även mer medvetna om riskerna som finns kring bostadslån, 

detta kan dock inte generaliseras över alla men en majoritet är på detta sätt. 

Svenska befolkningen är väldigt högt belånade i och med bostadslån, många av dessa har 

även en negativ syn på att betala sina skulder, därav är införandet av amorteringskravet 

ett bra sätt att motverka att kunder inte betala av sina skulder. Samtidigt är det svårt att 

redan nu se effekterna av amorteringskravet dock kommer det att framkomma. 

 

4.2.4 Skuldsättning 

Skuldsättningsregler görs utifrån en kreditpolitik som SEB arbetar utifrån och det är ett 

system man som medarbetare bör följa för att nå ett arbete med hög nivå. Samtliga 

låntagare har sina olika preferenser och förutsättningar, därför är det viktigt att 

använda sig av kreditpolitik för att alla människor ska få en bedömning som är anpassad 

för just deras livssituation, utöver kreditpolitik som man har skyldighet att följa ska 

även långivarens kunskap användas och utvecklas oavsett vilka förändringar som kan 

ske i ett banksystem anser respondent 2.  

Respondent 2 tycker även att bolånetak och dess införande är ett positivt införande så 

att samtliga låntagare inte skuldsätter sig mer än vad de har förmögenhet för och man 

skapar ett sunt och välfungerande samhällssystem. Man är i behov av ett sådant 

införande då vår marknad växer väldigt snabbt. Respondent 2 nämner även att 

bolånetaket har på den senaste tiden i synnerhet visat positiva effekter men eftersom att 

Stockholm är en attraktiv marknad för bostadsköpare berörs den fortfarande av en hög 

skuldsättning som möjligtvis kommer att fortsätta inom de närmaste åren.  
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4.2.5 Kunden 

Kunder har som nämnts ovan en varierande attityd beroende på vilken punkt det är som 

diskuteras tillsammans med oss långivare. Beroende på vilket läge de är inom och även 

inom vilken åldersgrupp. Kundernas riskmedvetande skiljer sig dock åt beroende på 

tidigare finanskriser eller inte. Den yngre generationen är oftast svårare att övertyga om 

konsekvenser som vanligtvis kan uppstå om räntesatsen förändras eller om en 

livssituations förändras.  

Respondent 2 berättar att de produkter respondent 2 föreslår för sina kunder vid ett 

bostadsköp rekommenderas för att kunden ska får ett mervärde och att gränsen mellan 

långivare, låntagare och försäljare inte föreslås några tilläggsprodukter. Respondent 2 

berättar att hon inte agerar enligt bankens intressen och tjäna mer vinster, fastän SEB är 

en vinstdriven verksamhet. 

 

4.3 Swedbank - intervju med långivare 

En intervju med en långivare den 8 november i Swedbank i Södertälje. Även denna 

respondent har valt att vara anonym i denna studie därför kallas han för respondent 3. 

Respondenten har 13 års erfarenhet inom bankverksamheten och brinner för sitt 

arbete. Långivarens passion för sitt arbete gör att hon alltid vill låntagarnas bästa och 

rekommenderar det som behövs för den enskilde.  

Swedbank ställer ett högt krav på sina anställda då kundnöjdhet är ett av deras största 

mål de vill nå.  

 

4.3.1 Inledande diskussion 

Ett rådgivningsmöte inför ett bostadslån bygger på samma struktur i nästan alla banker 

och särskilt storbankerna som har ett högt krav berättar respondent 3. Samtidigt som 

Swedbank arbetar på någorlunda likna sätt oavsett om motparten är en befintlig eller ny 

kund, då de anser att alla bör få den senaste versionen av de kriterier som sätts på en 

låntagare och därför bör ingen skillnad upprättas. Därav är det uppenbart att en 

långivare är extra noggrann i ett möte med en helt ny kund och detta har sina orsaker 

som kan leda till osäkerheter som bildas hos en ny låntagare.  
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Kreditupplysning används för att granska de uppgifter som en sökande anger vid första 

mötet, detta för att kunna skapa sig en bild om den sökande och särskilt kunna se hur 

taxering och andra inkomster ser ut för den personen. Efter det går man igenom 

sökandes kreditvärdighet, och beräknar om personen har möjlighet att finansiera ett 

bostadslån. Processen är lång exakt så som de andra bankerna genomför och detta för 

att vara extra noggrann med sin bedömning berättar respondent 3. Redan från början 

gör man detta för att en låntagare ska kunna säkra sin finansiering och undvika att 

hamna i kriser som kan ge ytterligare ekonomiska konsekvenser.  

Respondent 3 berättare vidare att det finns en viss skillnad på bemötandet i ett 

rådgivningsmöte, beroende på om det är en yngre eller äldre låntagare. Yngre låntagare 

har en tendens att styras mer av konsumtion än sparande i framtiden. Dock spelar 

åldern inte någon roll vid godkännande av bostadslån eftersom varje låntagare oavsett 

måste följa bankens regler så som att betala amortering och ränta.  

 

4.3.2 Risk och osäkerhet 

Respondent 3 berättar att en av de största riskerna som banken har i samband med 

bostadslån är att kunder hamnar i svårigheter med att betala tillbaka sina lån. I 

Swedbank arbetar man med risker utifrån ett system där man erbjuder försäkringspaket 

för att öka låntagarnas trygghet, dvs.  där man trycker mycket på personförsäkringar. 

Detta blir ett sätt för banken att minimera risker samt minimera situationer som kan 

göra det allt svårare för en kund.  

Respondenten berättar vidare att kunder i vissa fall inte alltid är helt ärliga kring hur 

deras livssituation står till, därav har långivaren en undersökningsplikt att få så mycket 

information som möjligt innan ett lån beviljas. Detta kan även kopplas till att kunder inte 

alltid är införstådda i vad ett bostadslån innebär.  
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4.3.3 Amortering 

Respondent 3 tycker att amortering är ett bra sätt att minska sina lån men även att 

påbörja ett sparande, ju mer en kund amorterar desto mindre blir lånet. Långsiktigt 

leder amortering till ett bättre sparande och en bättre start inför kommande 

låneansökningar.  

Respondenten som har flera års erfarenhet av att jobba som bolånegivare hävdar att 

attityder och beteende hos låntagare har förändrats genom tiden. Under det senaste året 

börjar låntagare ifrågasätta amortering av sina bostadslån. Därför tycker respondenten 

att införandet av amorteringskravet är bra och balanserar ekonomin. Samtidigt kan 

amorteringskravet kännas tungt för yngre låntagare som inte hunnit spara en 

kontantinsats.  

 

4.3.4 skuldsättning 

Respondenten berättare vidare att låntagarnas bolån och särskilt hur skuldsatta en 

låntagare är spelar en stor roll för en långivare då man måste ta hänsyn om kunden har 

andra skulder därav är det viktigt att i den mån det går samla ihop alla lån i samma bank 

så som Swedbank erbjuder så att man har extra koll på alla sina krediter.  

 

4.3.5 Kunden 

Respondenten anser att kundernas uppfattning och attityder avseende bostadslån har 

förändrats under de senaste åren. Med rådande bostadsmarknad anser många låntagare 

att köp av bostad är det enda alternativet. Därav att många köper en bostad fastän det 

inte hunnit samla ihop en buffert. Bostadskarriären som många tidigare gjorde från att 

först hyra en lägenhet och därefter köpa har ändrats till att man köper direkt. 

Respondenten tror att dagens låntagare och oftast de yngre inte alltid ser risken med att 

låna flera miljoner. Samtidigt är det en skillnad jämfört med kunder som har tidigare 

erfarenheter av bostadslån och låntagare som varit med om tidigare svåra situationer så 

som arbetslöshet, räntehöjningar eller lågkonjunkturer.  

På frågan om var gränsen går mellan att vara en långivare för kunden och försäljare för 

banken svarar respondent 3 att det handlar om att låntagaren kommer i första rum och 



34 
 

att det blir en lönsam affär för låntagaren. Därmed är det viktigt att långivaren redan i 

början ser helheten men även risker som därefter kan förebyggas.  

 

4.4 Nordea – intervju med privatlångivare 

Intervju med en långivare från Nordea i Södertälje som även valt att vara anonym. 

Långivaren har 6 års erfarenhet på Nordea.   

 

4.4.1 Inledande diskussion 

Respondent 4 talar om hur upplägget för rådgivningsmötet ser ut för både de nya och 

existerande bolånekunder. Respondent 4 menar att det handlar om att koncentrera sig 

på bolåneärandet och allting som ligger runtom ärandet. Det första man gör som 

långivare är att gå igenom låneupplägget och att se hur boendet ska finansieras vid köp 

av en ny bostad och hur denna finansiering kommer att påverka kunden till med tanken 

på de olika scenarier som kan inträffa. Det handlar då om den skydd kunden kan ha. Det 

är betydligt enklare för de existerande kunder som väljer att höja sitt bolån. Mötet kan 

ske till och med bara via telefon och ofta handlar det bara om själva lånet. Alltså man 

behöver inte gå lika djupt som man gör vid första mötet.  

Respondent 4 menar även att det inte har en betydelse vilken ålder låntagaren har, utan 

mer vilken erfarenhet en låntagare har från tidigare finansieringar. Detta beror på att en 

förstagångsköpare behöver en mer detaljerad och ingående genomgång av lånet och 

dess innebörd.  

4.4.2 Risk och osäkerhet 

Riskerna som kan uppstå i samband med ett bolån enligt respondent 4 är väldigt många. 

Den viktigaste risken för banken är kundens återbetalningsförmåga. Banken har skapat 

gräns för vilka risker den vill ta. Den viktigaste uppgiften för banken är att minimera 

kreditförlusterna. Dessa förluster uppkommer om kunden har höga lån i förhållande till 

inkomst, särskilt om räntorna stiger eller när kunderna hamnar i situationer som gör det 

svårare för deras ekonomi. 
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Enligt respondent 4 kan det vara situationer som uppstår och som leder till att banken 

inte får tillbaka de pengar som är utlånade. Därav är det viktigt att låntagarna inte lånar 

mer än vad de kan lämna tillbaka.  

Respondent 4 menar att man generaliserar, särskilt när banken kalkylerar kundernas 

kreditvärdighet. Vid ansökan av bostadslån hos Nordea räknar man med att en låntagare 

ska kunna klara av en räntesats på 8 procent fast än räntan är betydligt lägre i dagsläget. 

Detta är ett sätt för banken att kontrollera så kunden ska kunna betala av sitt lån fast än 

räntan skulle stiga. Vid sidan av detta granskas även kundens beteende och tidigare 

historik så som tidigare betalningar.  

 

4.4.3 Amortering 

Respondent 4 tycker att amortering är positivt för kunden och försöker i så stor 

utsträckning som möjligt att samtliga låntagare ska kunna amortera så mycket som 

möjligt. Dock kommer det finnas sådana låntagare som inte kan amortera lika mycket 

som man egentligen hade önskat.  

Respondent 4 berättar att det är krav på amortering detta blir en trygghet för låntagaren 

och som leder till att lånen minskar. Dock förutsätter det att låntagarens ekonomi går i 

balans så att det inte blir för svårt för låntagaren att klara sina övriga kostnader.  

Det finns skilda meningar bland låntagare kring att amortera eller att inte göra det, vissa 

låntagare tycker att det är bra för att minska sina skulder medan andra tycker att det är 

onödigt att amortera på sitt lån.  

Respondent 4 berättar vidare att Nordeas syn på att amortera inte kommer att 

förändras avsevärt. Detta eftersom Nordea redan sedan tidigare haft krav på låntagarna 

att amortera av sitt lån. Tidigare har Nordea räknat på att kunderna ska klara av samma 

kriterier som amorteringskravet som infördes 1 juni 2016, det vill säga att man ska klara 

att amortera sitt lån på 50 år.  

 

  



36 
 

4.4.4 Skuldsättning 

Respondent 4 menar att det är viktigt för honom att lära låntagarens tidigare 

skuldsättning i ett rådgivningsmöte. Respondenten berättar att när en låntagare ansöker 

om ett lån ska låntagaren minska risken för sig själv så gott som det går. Det är då 

mycket viktigt som långivare att se över hur belånad en låntagare är redan i början av en 

ansökan av bostadslån. Banken ställer då högre krav på låntagare som visar sig en del 

konstigheter och där risken är stor för att inte kunna fullfölja betalningsplanen.  

Respondent 4 svara senare på frågan gällande bolånetaket och dess effekter och menar 

att effekterna har visat sig i början, men inte nu på senare år. Respondenten förklarar att 

det aldrig har varit lika stora prisuppgångar som det senaste året i Sverige. Banken vill 

därför se idag att kunden har förståelsen för lånet och hur viktigt det är att spara ihop en 

egen kontantinsats, då minimeras risken för banken.  

 

4.4.5 Kunden 

Respondent 4 berättar vidare att låntagarnas riskmedvetande beror på om de varit med 

om tidigare finansiella kriser. Samtliga anser att svenska bostadsmarknaden är en säker 

och trygg placering, oavsett om man som låntagare använder de för investerings 

ändamål eller för att bo i det. Många anser att investering i bostadsmarknaden är väldigt 

gynnande och därför bortser man från de risker som kan uppstå även fast än man är 

medveten om dem. Respondent 4 menar också att de som har varit med om 

svårigheterna och som fick uppleva alla upp- och nedgångar är dessa låntagare som 

tjänat mest på sina boende då har de haft boenden längst. De har även fått bästa 

avkastning och tycker att det har gått bra och bara uppåt i slutändan. Dock så har de 

unga som inte har varit med länge är inte lika medvetna om riskerna då de har bara 

upplevt uppgångarna på bostadsmarknaden.   
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4.5 Enkät A - låntagarna 

Denna enkät publicerades ut på internet och spreds via sociala medier som med hjälp av 

snöbollseffekten gav ett antal respondenter som tagit sig tid och besvarat våra 

enkätfrågor. Enkäterna har besvarats av respondenter som har eller tidigare haft ett 

bostadslån sådana som till exempel gjort (ändringar i sina befintliga bostadslån, eller 

tecknat nytt bostadslån). Antalet som besvarade vår enkät var 126 personer, totalt 26 

personer hamnade i gruppen bortfall eftersom att de inte uppfyllde de kriterier vi hade 

angett i början av enkäten (denna studie är lämplig att besvaras av individer som 

har/har haft ett bostadslån). Ålder på samtliga som besvarade vår enkät var från 18 år 

och plus. Samtliga svar på vår enkät som respondenterna angav varierar beroende på 

hur mycket erfarenhet man har ur tidigare köp och även utbildningsnivå på samtliga 

låntagare visar sig vara en viktig faktor som sedan används i resultatet. Frågor som de 

svarat på var bland annat: 

 Ålder 

 Utbildningsnivå 

 Omsättning per år 

 Ålder vid första bostadsköpet 

 Ansvar av ett kredittagande 

 Synen på dagens banker  

 Åsikter gällande införandet av amorteringskravet  

 Åsikt gällande processen av kreditgivning 

 Mer förtroende för  

 Vilken grund är betydande för beslut 
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4.5.1 Enkät A – Resultat 

Dessa faktorer som frågorna baserats på har haft en väldigt stor betydelse för 

låntagarnas perspektiv och hur de tänker inför ett besluttagande. De mest betydande 

faktorerna som spelar roll inför respondenternas beslut är varierande men faktorer som 

stärkt denna studie är bland annat att  

1. Ålder på samtliga låntagare avgör hur mycket erfarenhet av tidigare finanskriser 

man varit med om. 

2. Utbildningsnivå är viktigt för att kunna kommunicera och begripa samtliga risker 

och osäkerheter de tar sig in på.  

3. Omsättningsnivå och arbete är även viktig för att kunna klara av sina utgifter som 

även är avgörande faktorer för ett godkännande av kreditgivning.  

Dessa frågor hänger till en större sannolikhet ihop och samtidigt som de är beroende av 

varandra, man kan alltså anta att en person med hög inkomst oftast har en utbildning. 

Åldern däremot kan vara varierande men det är mer sannolikt att personer som arbetat 

i ett antal år är både utbildade och omsätter mer till skillnad från personer som befinner 

sig i en början av en yrkeskarriär.  

 

Faktorer som visat hur respondenterna tycker och tänker inför processen av ett 

bostadslån är olika men frågor som gett stöd åt undersökningen är  

1. Ålder vid första köpet 

2. Ansvar av bostadslån 

3. Syn på dagens banker gällande kreditgivning 

4. Åsikter kring amorteringskravet  

5. Processen inför utbetalning av bostadslån 

6. Förtroende för bank eller låneinstitut  

7. Vad man grundar sitt beslut på 
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Tabell för enkät- A (Låntagarna) 

Enkätfrågor A B C D E Totalt Personer 

1 15 30 28 17 10 100 

2 2 15 77 6   100 

3 2 28 64 5 1 100 

4             

5 94 6       100 

6 25 61 13 1   100 

7 73 5 23     100 

8 58 37 5     100 

9 87 10 3     100 

10 42 43 15     100 
Tabell A. Ovan presenteras tabell för enkät A samtliga respondenter har räknats ihop för varje fråga och angivits. 

Enkätfrågorna finner man nedan i bifogad bilaga. I denna tabell har frågorna valts att presenteras i sifferform. 

 

 

Diagram A. Ovan presenteras svaren på varje fråga i stapelform. (För att kunna hitta fråga och svarsalternativen, 

använd bifogad bilaga) 

Svaren på dessa frågor har varit olika då alla människor har olika preferenser och 

åsikter. Ett köp är väldigt betydande för en låntagare och det skiljer sig en hel del vid 

vilket ålder man gör sitt första köp, medelåldern som visat sig i denna studie var 28, 

vilket anses möjligt då man på ett ungefär har blivit kunnat stabilisera sin ekonomi och 

har råd med ett köp istället för en hyresrätt. Utbildning visar sig vara en viktig faktor då 

det visar att totalt 77 procent av samtliga låntagare har en efter gymnasial utbildning 
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vilket även leder till en omsättning per månad som är en normal och bra inkomstnivå. 

Ett bostadslån är ett viktigt steg man tar i sitt liv och med etta kan vi se hur stor 

majoritet med totalt 94 procent som svarat att ett bostadslån är ett stort ansvar man 

har. Antalet som tycker att amorteringskravet som infördes juni 2016 är bra för att 

stabilisera ekonomin, vilket också visar att majoriteten förstår vad det innebär och 

varför man inför ett sådant krav. Särskilt intressant är att samtliga låntagare uppger att 

deras beslut handlar mycket om tidigare erfarenheter där totalt 42 procent svarat att 

tidigare erfarenhet är betydande vid beslut av ett bostadslån, därmed har många av 

respondenterna ett förtroende för långivare där totalt 43 procent väljer att grunda sina 

beslut på information man får från långivaren. Totalt 15 procent påverkas av vänner och 

media. Låntagarnas kunskaper baseras på utbildningsnivå, tidigare erfarenheter och 

omsättningsnivå.  

 

4.5.2 Enkät B – Långivarna 

Med enkät A fick denna studie stöd i undersökningen och en djupare bild över 

långivarnas syn på en kreditgivning. Svaren man fick fram av låntagarna använde man 

även för att koppla de tillsammans med långivarnas svar på intervjufrågorna och 

enkätundersökningen. Dessa faktorer har varit hjälpmedlet för vår studie att kunna 

diskutera, jämföra och få fram ett resultat över vad respondenternas åsikter egentligen 

är. I samband med intervjuerna som genomfördes på de fyra storbankerna i Stockholms 

område delades enkäten ut till de långivare som befann sig på plats under de dagar 

intervjuerna genomfördes. Antalet som besvarade enkäten var inte lika många i varje 

bank, total svar på enkäterna var 46 långivare varav  

- 10 långivare från Handelsbanken i Södertälje 

- 14 långivare från SEB på Medborgarplatsen 

- 12 långivare från Swedbank i Södertälje  

- 10 långivare från Nordea i Södertälje 

 

Totala antalet långivare som befann sig på plats var inte så många under de dagar som 

enkätfrågorna delades ut. Anledningen var även att enkäterna valdes att lämnas 

personligen till samtliga långivare för hand för att få ett säkrare svar. Anledningen med 
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att använda enkäter för samtliga långivare var ett sätt att kunna få helhetsbild över 

långivarnas åsikter kring kreditgivning. De enkätfrågor långivarna svara på är i stort sett 

väldigt lika intervjufrågorna men mer strukturerade för att de ska passa in i vår enkät.  

Frågor som valts att behandlas i denna enkät är  

 Utbildningsnivå 

 Erfarenhet från banksektorn 

 Låntagarens utbildningsnivå och dess påverkan 

 Behärskar låntagare hela processen 

 Låntagarnas ärlighetsnivå 

 Åsikt gällande amorteringskravet som införts 

 Är låntagarna medvetna om amorteringskravet 

 Effekt av låntagarnas tidigare skuldsättning  

 Detaljerad rådgivning 

 Vilka faktorer leder till att risk uppstår  

 

Frågor som haft en viktig roll i svarsfrekvensen och stärkt resultatet i denna studie är 

bland annat  

 Utbildningsnivå på både långivarna och låntagarna 

 Medvetenhet kring införandet amorteringskravet    

 Effekt av tidigare skuldsättning 

 Detaljerad rådgivning 

 Faktorer som påverkas återbetalningsförmågan och leder till att risk uppstår 

 

Dessutom har enkäten behandlat frågor som inte berör större frågor men var bra att ha 

för att studien ska samla in ett brett resultat. Dessa frågor var till exempel 

 Erfarenhet från banksektorn 

 Låntagarnas behärskning  

 Låntagarnas ärlighetsnivå 

 Åsikter kring amorteringskrav 
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Enkät- B (Långivare) 

Enkätfrågor A B C D Antal Personer 

1 1 8 37   46 

2 2 14 22 8 46 

3 33 13     46 

4 9 16 21   46 

5 32 14     46 

6 27 4 15   46 

7 12 8 26   46 

8 39 7     46 

9 35 11     46 

10 2 16 23 5 46 
Tabell B. Ovan presenteras tabell för enkät A samtliga respondenter har räknats ihop för varje fråga och angivits. 

Enkätfrågorna finner man nedan i bifogad bilaga. I denna tabell har frågorna valts att presenteras i sifferform. 

 

 

Diagram B. Ovan presenteras svaren på varje fråga i stapelform. (För att kunna hitta fråga och svarsalternativen, 

använd bifogad bilaga) 
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4.5.3 Enkät B – Resultat  

Enkätfrågorna har haft sin grund från intervjufrågorna som gjordes med samtliga 

långivare i de fyra storbankerna. Svaren som man fick fram från dessa enkätfrågor 

kommer till hjälp när man för att förstå sambanden mellan långivarnas åsikter jämfört 

med låntagarnas.  

80 procent av de långivare som besvarat enkätfrågorna har angett att de har en 

eftergymnasial utbildning som är 3 år eller mer. Resterande som inte har en 

eftergymnasialutbildning har med en större sannolikhet en examen som kommer från 

en yrkeshögskola. Yrkeshögskola är idag väldig populärt bland många studenter då den 

omfattas av en intensiv utbildningsplan. Inom banksektorn är det en variation bland 

långivarnas ålder, många har jobbat flera år inom banken men samtidigt sker det ett 

skifte där vissa går i pension medan andra börjar nya tjänster. Totalt har 47 % av 

långivarna arbetat inom banksektorn i 6 år. Att en låntagare innehar en högre 

utbildningsnivå anses vara väldigt viktigt enligt de 71 % långivare som varit med i 

denna studie. Detta kan tolkas på flera sätt men så som detta relateras till svaren man 

har fått ur denna studie kan man tolka detta på flera sätt, men detta kan relateras till de 

svar man fått från intervjuerna med långivarna att sådana långivare med en högre 

kompetent nivå vet hur man hanterar samt bemöter kriser som kan uppstå.  

Redan i början av processen bör en låntagare alltid meddela och ge en utförlig 

information om exempelvis sin livssituation, hur mycket man omsätter per månad, år 

och kunna bevisa att man i framtiden kan klara av ett bostadslån. Idag finns ett antal 

faktorer som kan bevisa en individs livssituation och ekonomi genom kreditupplysning 

och även så som samtliga långivare medger under intervjuerna att det är en fördel att en 

långivning som sker till en befintlig kund i en bank är lättare då man har koll på 

personens ekonomiska aktivitet. Totalt 77 procent av långivarna som besvarat dessa 

enkäter litar på kreditupplysning för att bedöma kundernas ärlighet. Alla banker har ett 

krav på att göra en kreditupplysning för varje individ som söker ett lånelöfte, men en del 

långivare gör det enbart för man känner sig tvungen till det. En större majoritet av 

låntagarna anser att införandet av amorteringskrav gynnar vår ekonomi i dags läget och 

ser till att ekonomin stabiliseras anger totalt 58 procent av långivarna, medan 32 

procent medger att man inte kan göra en bedömning så tidigt in i processen då man inte 

fått en klar bild och vilka effekter den har på ekonomin.  
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Tidigare skulder har en påverkan på nya låneansökningar samtidigt är ens 

betalningsförmåga av vikt, totalt är 82 procent av låntagarna enade om den åsikten. 

Orsaken för att risker kan uppstå och vilka bieffekter de kan ge är olika beroende på hur 

situationen är för den specifika låntagaren. Större antal av låntagarna totalt 52 procent 

uppger att en olyckshändelse är den största faktorn som påverkar 

återbetalningsförmågan, en olyckshändelse kan variera allt från att man förlorar en 

medlåntagare och man inte kan betala tillbaka lånet, man påbörjar en skilsmässa, man 

förlorar sitt jobb och ekonomin försämras samt andra händelser som påverkar den 

enskilda låntagaren. Totalt 34 procent uppger att det är låntagarna som inte uppger en 

fullständig information vid ansökan av ett bostadslån och detta leder till en svårighet i 

en bedömning som gör att kalkylen man gör under den tidpunkten inte matchar ihop om 

det sker förändringar senare i framtiden. Det resultat man fick fram från enkät B är 

relaterat till de svar man fick från både intervjuerna och från låntagarnas perspektiv. 

Man kan konstatera att några svar man fick skiljer sig från varandra men detta har sina 

anledningar och detta på grund av att alla låntagare inte delar samma uppfattning som 

långivarna.  
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Analys  

Detta kapitel analyserar det material som samlats in för empiriska materialet gentemot 

studiens teorier. Studiens referensram syftar till ett riskperspektiv som kommer kopplas till 

den valda teorin och även hur riskhantering sker i de banker som valts att användas i 

denna studie.   

 

5.1 Att definiera begreppet risk 

Risk är ett stort begrepp och är därför svårt att förstå den i helhet när man befinner sig i 

en situation där all information inte är tillräcklig ännu. (Knight 1921) menar att 

människor oftast tar beslut just i en situation där man inte har en klar bild över en 

längre tidsperiod, man baserar sina beslut endast på den tillgängliga informationen som 

finns vid just den tidpunkten. Baserat på vad respondent 3 syftar till så medger hon att 

man utgår från en helhetsbild för att kunna göra en lämplig samt rättvis bedömning, 

man måste alltid ha en risk framför sig och kunna vara ärlig med en kund genom att ta in 

all information som behövs om en kund och samtidigt verkligen sätta in sig i det 

specifika ärendet. Samtliga respondenter medger att befintliga kunder är lättare att 

bearbeta då de redan är medvetna om vilka krav banken har och hur arbetet går till, 

vissa undantag kan ske då någon ändring skett i en bank och man bör gå igenom det 

utförligt med både befintliga samt nya kunder. När en kund har hela sitt ekonomiska 

engagemang i en bank som den söker lånelöfte från blir det allt lättare för 

privatlångivare att göra en lämplig bedömning, detta på grund av att man kan 

kontrollera engagemanget utförligt för den specifika kunden och samtidigt minskar 

osäkerhetsrisken anser samtliga långivare.  Osäkerhet och risk är två begrepp som 

skiljer sig ifrån beroende på vilken situation man hamnar i. Begreppet osäkerhet innebär 

att det utfall som ges är av sannolikheter som man inte är bekant vid innan utfallet av en 

situation sker. Risk däremot definieras som en situation där man hamnar i en osäker 

situation trots att vissa utfall har man hamnat i och de situationerna är kända sedan 

tidigare. När ett rådgivningsmöte påbörjats går både långivare och låntagare igenom de 

olika risker som kan uppstå och även vilka osäkerheter som finns i samband med 

teckning av ett bostadslån. Samtliga respondenter hävdar att ett ärende inte påbörjas i 

stort sett om man inte känner för att denna kund kommer att klara av en 
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kredithantering av ett bostadslån, det vill säga att man sparar tid för både sig själv som 

långivare och även för kunden. Återbetalningsförmågan som är en självklar faktor är den 

största risken för banken enligt alla respondenter. Återbetalningsförmågan är kopplat 

till många faktorer som kan beröra och påverka det på ett negativt sett, den allra största 

avgörande faktorn är att en låntagare hamnar i en förändrad livssituation, vilket kan 

vara allt från arbetslöshet som leder till att ekonomin inte hjälper till att betala av sina 

utgifter för bostadslånet, sjukdom eller att medlåntagaren plötsligt avlider. Dessa är 

bland de allra största faktorerna som leder till att låntagare inte klarar av att betala 

tillbaka sitt bostadslån. Dessa osäkerheter eller risker kan man skydda sig gentemot 

genom de olika trygghetspaket samt sparkonto som långivare erbjuder i samband med 

rådgivningsmötet med sina kunder. Räntesatsen är även en påverkande faktor, särskilt 

vid en enorm räntehöjning som kan drabba låntagarna enormt då räntekostnader stiger 

rejält vid en enorm räntehöjning, långivarna försöker alltid minimera den risken genom 

att räkna med en högre kalkylränta. På så sätt kan man bedöma om en kund kan klara av 

en räntehöjning. Bostadsmarknaden är också en relativ osäkerhet och särskilt vid ett 

prisfall på bostadsmarknaden, så som respondent 1 menar att prisfall inträffar på 

sådana kunder som köpt en bostad under prisuppgångarna och om de nu vill sälja finns 

ingen garanti om att de får tillbaka totala beloppet. Detta drabbar även bankerna då de 

inte får tillbaka all pengar de lånat ut. Även i denna fråga är de festa respondenter enade 

om att kundens återbetalningsförmåga påverkas av ett prisfall. Risken i 

återbetalningsförmågan påverkas av ett antal faktorer, där av så som även våra enkäter 

och intervjuer nämner att även utbildningsnivån på låntagaren är viktig, det är bland det 

viktigaste att man ska kunna begripa sig på vad ett lån innebär och hur viktigt det är för 

ett hushåll, många gånger sker missförstånd och det kan bero på allt från att låntagaren 

inte angett fullständig information så som exempelvis livssituation, man kanske pågår 

en skilsmässa men inte nämner det och har sin partner med i lånet eller så kan även 

långivaren missa att förklara alla delar kring ett bostadslån vilket också kan ha en 

inverkan på dess ekonomi.  
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5.2 Disaster myopia  

Begreppet Disaster Myopia definieras som en beslutsprocess för investerarens räkning 

vid en riskabel situation enligt (Guttentag & Herring 1986). Syftet med Disaster Myopia 

kan användas för att bevisa varför kriser sker återigen och bygger sådana antaganden 

där man menar att investerare förbiser relevant information särskilt vid sådana 

situationer där det är en hög risk (Cornand & Gimet 2012). När en beslutfattare står 

inför ett besluttagande kan det hända att man oavsiktligt försöker underskatta de 

händelser som är kända och kan uppstå, det vill säga sådana sannolikheter som öppnar 

en väg till ett oönskat utfall. Ett sådant riskbeteende leder till att en prisbubbla plötsligt 

förvandlas till kris. Både respondent 3 och 4 anser att dagens kunder köper bostad och 

ser det endast som att kunna ha ett boende, men däremot bortser från riskerna med att 

köpa bostad för flera miljoner med hjälp av ett lån som kan uppstå även då långivarna 

uppmanar låntagare om vilka risker och osäkerheter kan ske.  Riskmedvetandet skiljer 

sig beroende på om det är en kund som tidigare varit med i en finanskris eller om det är 

en ny kund på marknaden enligt våra respondenter. Många kunder är medvetna om de 

risker som kan uppstå men samtidigt känner låntagarna att sådana risker inte är 

beaktansvärda för deras situation anser respondent 4. Enligt samtliga respondenter är 

det ett stort och viktigt ansvar att man ska informera låntagarna ordentligt inför risker 

som kan uppstå, ibland kan missförstånd uppstå beroende av olika faktorer, det är extra 

viktigt att ha en djupare förklaring för kunder som inte tidigare köpt en bostad eller inte 

är särskilt bekanta av det. Man gör detta för att uppmana kunder och därmed hindra att 

kunderna underskattar sådana sannolikheter som uppenbarligen kan leda till händelser 

som skett tidigare.   

 

5.3 Agentteorin   

Agentteorin förklaras av (Jensen och Meckling 1976) där den består av två parter med 

olika intressen, där den ena parten är principal och den andra parten är agent. Jensen 

och Meckling förklarar senare att det kan uppstå intressekonflikt om den ena parten inte 

handlar i enligt den andra partens intresse och då uppstår ett informationsglapp. Det 

glapp som uppstår går ut på att parterna handlar efter eget intresse. Studiens 

respondenter uppfattar att deras kunder ge relevant information vid efterfrågan på 

bostadslån. För respondent 3 är det väldigt viktigt att kunna se helheten för att kunna 
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bedöma rättvist. Respondent 1 tycker att kunderna är öppna med utgivandet av den 

viktiga informationen vid mötet, då det är till deras bästa och att man ändå kan få mest 

av informationen ifrån upplysningscentralen. Respondent 2 förklarar också att 

kunderna ofta är öppna och besvara frågorna med ärlighet då det kan leda de in i 

negativa och oönskade situationer om de skulle vilja dölja den efterfrågade 

informationen.  

Enligt långivarna så blir tillgängligheten av informationen mycket enklare när man har 

helkunder i banken. Tanken här är att långivarna ska kunna få möjligheten att se 

kundernas engagemang och hur lönen för kunden har sett ut under tidigare tid, detta 

underlättar då bedömningen för långivaren. Respondent 1 förklara också att det blir 

billigare ränta för kunden när de är som helkunder och har sitt sparande hos banken. 

Hon menar att detta beror på att Handelsbanken tjänar på det och kommer därför att 

kunna erbjuda lägre ränta. Respondent 1 jobbar efter bankens intresse, det vill säga, att 

samla kundens affärer hos Swedbank, men hon menar även att man ska självklart ta 

hänsyn till kundens bästa och att inte istället utnyttja kunden. Enligt (Jensen och 

Meckling 1976) så kan man förhindra intressekonflikterna mellan agenten och 

principalen. Detta uppnår man genom att både partnerna förpliktar sig till kostnaderna 

som leder till att avtalet följs fullständigt. Dessa kostnader delas upp i två delar enligt 

(Jensen och Meckling 1976). Dessa kostnader är övervakningskostnader och 

bindningskostnader. Övervakningskostnader uppkommer när principalen utför en 

granskning av agenten. Samtliga respondenter använder upplysningscentralen för att 

det ska bli möjligt att granska kundernas ekonomiska ställning och för att bekräfta 

informationen som kunderna uppger. Då kan övervakningskostnaden relateras med 

samma funktion som upplysningscentralen uppfyller. Men respondenterna menar även 

att ofta finns inte den efterfrågade informationen tillgängligt på upplysningscentralen, 

därför behöver man ha en komplettering av kunden, så som arbetsgivarintyg. Enligt 

respondent 3 så måste hon i vissa fall behöva utföra kontroller för att få fram 

information om kunden. Det betyder att ibland ska hon själv ringa kundens arbetsgivare 

eller om kunden är egenföretagare så ska hon granska resultat- och balansräkningen.  

(Jensen och Meckling 1976) menar att bindningskostnaden är det kostnad som agenten 

tar på sig för att förena båda parternas intressen. Räntan som kunden står för är en typ 

av bindningskostnad. Kunden får i det här fallet bostadslånet som denne frågade efter 

och banken kommer att erhålla ränteinbetalningar. Bindningskostnad kan också vara 
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när kunderna samlar alla ina affärer och sparande i samma bank de erhåller 

bostadslånet ifrån. Då tjänar banken också på att ha helkunder som har sina affärer hos 

dem än de andra aktörerna. Det finns två olika begrepp som man kan definiera 

agentteorin med enligt (Shapiro 2005), dessa två begrepp är adverse selection och 

Moral Hazard. Adverse selection beskrivs av (Eisenhardt 1989) som ett grundläggande 

problem där agenten inte delar det viktiga informationen med principalen när de 

tecknar ett avtal.   

Respondenterna menar att kunder delar ofta den relevanta informationen med banken, 

men att de inte alltid gör det när de upplever att informationen kommer att vara till sin 

nackdel. Respondenterna menar dock att med hjälp av upplysningscentralen blir det 

inte komplicerat att anskaffa informationen. Enligt (Eisenhardt 1989) kan Moral Hazard 

uppstå när den ena parten inte följer det som var avtalat med andra parten. Det vill säga 

att efter att man har överenskommet ett avtal så börjar den ena parten att ändra sitt 

beteende mot den andra parten och då uppstår moral Hazard. Om en långivare ser till 

sina intressen på kundens bekostnad då kan en moralisk risk uppstå. Liknande händelse 

kan uppkomma när långivaren börjar sälja produkter eller tjänster som inte är till 

kundens intresse. För respondenterna är det främst kundnyttan som de ska se till att 

uppnå. För respondent 3 så kommer kundnyttan alltid först och att det ska bli lönsamt 

för kunden, men banken kommer alltid att vilja samla alla affärer hos sig som kunden 

har då det gynnar båda två.  För respondent 2 så är det viktigt att erbjuda och 

rekommendera för kunderna bara de tjänster som ger mest värde för kunden. 

Respondent 1 förklarar att hon inte ska agera som en säljare när det handlar om bolån, 

men hon agerar som säljare när hon försöker få kunden att flytta sina affärer till 

Handelsbanken. Det ska dock alltid gå för kundens bästa i slutändan.  

 

5.4 Amortering 

Innebörden av amortering är att man återbetalar ett lån som låntagarna fått av 

kreditgivarna det vill säga den bank man fått ett lån från (Lin & Yang 2005). De flesta 

kreditgivarna blir pressade av finansinspektionen som anser att långivarna bör uppgöra 

en amorteringsplan för låntagarna och uppmana dem att det är en fördel för kunden att 

amortera av sitt lån och att det senare kan leda till lägre räntekostnader. De flesta 

respondenterna är positiva inför amortering och anser att det är bra att man betalar av 



50 
 

sitt lån för att stabilisera ekonomin men samtidigt är det svårt att redan nu se på vilket 

resultat det kan ge i framtiden. Enligt (finansinspektionen 2013) är amortering en 

metod till en trygghet i ekonomin som kan påverka en låntagare negativt. Förändringar 

som kan påverka tryggheten i ekonomin är allt från prisfall på bostadsmarknaden, 

inkomstbortfall och räntehöjningar. Respondent 3 anser att amortering är ett sätt att 

kunna spara, då man minskar skulden av sitt lån och i senare skede använder pengarna 

till sparande. Respondent 4 däremot ser det som en säkerhet att betala av sitt lån över 

en längre tidsperiod, genom att betala av sitt lån så har man en lägre belåningsgrad och 

samtidigt som man inte berörs lika mycket vid händelser på bostadsmarknaden. När 

man på senare tid uppmanat om amortering ser man nu en skillnad på att kundernas 

attityd för att amortera har förändrats relativt men på olika sätt detta är vad samtliga 

respondenter märkt under de senaste åren. Respondent 3 och 4 märker tydligt att de 

flesta låntagare inte har den viljan av att amortera och därmed ifrågasätter amortering 

och anser att de inte behövs. Respondent 1 anser däremot att många kunder ifrågasätter 

meningen med amortering mer än vad man gjorde för fem år sedan. I stort sett styrs 

attityden till amortering beroende på vilken generation man kommer från, enligt 

respondent 2 skiljer sig åsikter kring amortering väldigt mycket när det kommer till 

amortering. Respondent 2 hävdar också att det beror på vilken låntagare man har 

framför sig i ett rådgivningsmöte, inom de flesta fallen brukar utbildade låntagare vara 

mer förståndiga och accepterar de krav och regler som införs, detta på grund av att man 

läst sig in i en sådan situation och vet en hel del om vad allmän bildning är.  Gällande 

amorteringskravet som träder kraft den 1 juni 2016 är samtliga respondenter hoppfulla 

om att det kan leda till positiva resultat, förändra samt förändra kundernas beteende. 

Respondent 4 anser att Nordea har haft kriterier för sina låntagare som tillämpar 

samma kriterier som amorteringskravet vilket leder till att Nordeas kunder inte 

påverkas i stort sett av amorteringskravet. Samtidigt som det redan nu visat effekter på 

handelsbanken som beviljat färre lånelöften hävdar respondent 1. Det är i stort sett 

väldigt svårt att redan nu kunna klargöra ett resultat för amortering men man menar att 

man inför amorteringskravet för ett förebyggande syfte och kan vara väldigt bra i 

längden.   
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Slutsats och diskussion  
 

I detta kapitel kommer studiens slut resultat att diskuteras samtidigt som slutsatserna 

presenteras. Här kommer både studiens problemformulering och undersökningsfrågor att 

besvaras.  

 

De fyra storbankerna som undersökts i denna studie har visat att de genomför en 

liknande bedömning innan en kreditgivning även fast deras åsikter inte är helt enade. 

Det visar sig att de beror på att alla långivare har sina egna åsikter kring sitt arbete men 

är i slutändan tvungna att jobba utifrån bankens regler.  Kreditupplysningen är 

långivarens största verktyg för att bedöma om låntagarens relevanta information är 

lämplig för ett låntagande dessutom används även kalkylering som beräknar eventuella 

förändringar som kan ske i ett senare skede, här bör en låntagare vara ärlig så att 

kalkyleringen kan stämma överens med låntagarens situation. Samtliga banker utgår 

från samma kriterier och verktyg, därför är det enligt oss viktigt att alla individer 

behandlas på ett liknande sätt vid en ansökan om ett låntagande. Studien visar att 

upplysning och informationsgivning är väldigt viktig i en rådgivningsprocess, detta på 

grund av att man bör upplysa kunden i en bedömning om de osäkerheter som kan 

uppstå och för att minska felaktiga bedömningar som kan uppstå vid långivningen och 

samtidigt skydda låntagaren. Utifrån låntagarnas svar på enkätundersökningar upplever 

man att en större majoritet sätter ett större ansvar på långivarna därför förbiser många 

låntagare om de risker som finns och vikten för att förklara vad risk innebär blir allt 

större för långivarna som bär hela skulden om att kunna förklara och gå igenom 

processen av långivning riktigt utförligt och noggrant.   

Det resultat som studien fått fram är att återbetalningsförmågan är det största 

problemet som kan uppstå i en långivning, men det finns många faktorer som påverkar 

återbetalningsförmågan. Utifrån de genomförda intervjuerna och samtliga 

enkätundersökningar med samtliga långivare resulterar det att en långivare har ett stort 

ansvarar att bedöma om låntagaren har en god återbetalningsförmåga och samtidigt 

anses vara lämplig för en kreditgivning, även fast man befinner sig i en situation där 

framtiden är oklar. De faktorer som påverkar återbetalningsförmågan visar sig vara 

ålder, utbildning samt missförstånd mellan båda långivare samt låntagare. Att åldern 
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spelar roll i en kreditgivning kan vara allt från att äldre låntagare har varit med om 

finanskriser och förstår mer om vilka risker som kan uppstå. Utbildningsnivå på en 

låntagare underlättar även en process då man i de flesta fall är mer allmänbildad och 

mer medveten om vilka faktorer man kan drabbas utav vid en kreditgivning. När ett 

missförstånd sker mellan båda parterna drabbas både långivarna det vill säga både 

banken i helhet samt låntagaren. Ytterligare orsaker visar sig vara grunden till att en 

ekonomi kris uppstår för en låntagare och utifrån de resultat vi fått fram från bland 

annat intervjuer och enkätundersökningar med långivarna beror de flesta fallen på att 

en olyckshändelse drabbar en låntagare, en sådan händelse beror på olika faktorer som 

exempelvis kan vara att en medlåntagare avlider, vilket leder till att man inte kan betala 

tillbaka hela sitt lån. Den andra orsaken kan vara att en person förlorar sitt arbete, detta 

leder också till att ekonomin försämras och att det blir svårare och man skulle inte 

kunna klara av alla utgifter för ett bostadslån. Är en låntagare ensamstående med flera 

barn blir det även allt svårare att kunna betala av alla sina skulder.  

Åldern är även en avgörande faktor för unga låntagare som ansöker om ett bostadslån 

då de inte haft en hög omsättning tidigare, exempelvis kan det vara nyexaminerade 

låntagare som nu vill finansiera en bostad och amorteringskravet som införts gör det allt 

svårare för att en person ska kunna finansiera ett lån, därför blir en ansökan i de flesta 

fall inte beviljad. Anledningen till att bolånetak införts är för att ett bostadsprisfall är en 

vanlig och oförutsedd händelse, man vet inte när det kan uppstå och om det skulle ske 

kommer både låntagare och långivarna drabbas av det då man inte får tillbaka alla sina 

pengar. De resultat studien visar är att kontoinsats som vanligtvis ligger på ungefär 15 

procent av hela lånebeloppet och amorteringskravet är viktigt för att man inte ska 

drabbas lika hårt av ett prisfall.  

Vid en ansökan bör kunden visa intresse för ett lån och samtidigt 

återbetalningsförmågan, låntagare bör vara extra vaksamma och medvetna om att det är 

ett stort ansvar man tar och samtidigt överlämnar för en bank. De flesta banker arbetar 

utifrån ett vinstdrivande sätt, genom att förmedla produkter som kan gynna sina kunder 

och låntagarna har dessa produkter som säkerhet. En ytterligare säkerhet vid en 

bedömning och utbetalning av ett bostadslån är om en låntagare är en kund i banken 

sedan tidigare, då har man koll över kundens totala engagemang och vet vilka aktiviteter 

som pågår för just den låntagaren. Samtliga respondenter från de fyra banker som valts i 



53 
 

denna studie visar sig lägga mycket energi på hur man bearbetar en ansökan av ett 

bostadslån och även arbetar för att uppfylla låntagarens preferenser. Särskilt viktigt är 

det att nya kunder får en fullständig information om banken i helhet medan befintliga 

kunder redan är medvetna om regler och kriterier en bank har dock kan vissa undantag 

i rådgivningsmötet ske vid ändringar i en banks policy eller regler. Utifrån studiens 

resultat ser man egentligen att långivare har ett behov av att ge alla kunder både 

befintliga och nya som ansöker om att bli låntagare att få en fullständig information 

inför varje process. Sådana misstag en långivare gör tidigt i sitt arbete det vill säga 

rådgivningsmötet leder till att man redan i början av en process tar en risk som drabbar 

en låntagare enormt senare i framtiden.  

Vid en ny ansökan är det även viktigt att en låntagare inte är så högt skuldbesatt, 

eftersom att detta kan påverka en bedömning vid en ny ansökan om ett lånelöfte. 

Anledningen till att det blir svårare att ansöka om nytt lån även fast man har skulder 

man inte betalat av sedan tidigare är på grund av banken inte kan försäkra sig om att en 

låntagare betalar av hela lånet, detta har medfört en anledning till att man juni 2016 

infört ett amorteringskrav som samtliga banker ska följa, 2 procent ska amorteras till 50 

procent på lån som överstiger en belåningsgrad med 70 procent, vid 50 procent ska man 

då amortera med 1 procent sats. Med denna metod anser man att man skall kunna 

stabilisera ekonomin, samtliga långivare anser att kravet hjälper till att ekonomin 

stabiliseras men samtidigt delar alla långivare samma uppfattning många anser att man 

ännu inte kan bedöma vilka effekter som visar sig i framtiden.  

Samtliga långivare arbetar utifrån bankernas regler och bör följa dem, även fast vissa 

oklarheter kan uppstå i en bedömning vilka är kunskapsnivån mellan låntagare och 

långivare, detta innebär att en högre utbildningsnivå underlättar bedömningsprocessen 

för både parterna. Detta innebär att en ökad kunskapsnivå har en positiv inverkan på 

relationen mellan en låntagare och en långivare, en ökad kunskapsnivå kommer att 

gynna relationen mellan båda parterna och bidra till en underlättning av 

kreditbedömningen. Samtidigt som en högre utbildningsnivå leder till en högre 

inkomstnivå och visar sig vara enklare vid en ansökan och bedömning av bostadslån då 

låntagare med en högre inkomst tenderar till att klara av samtliga låneutgifter. Äldre 

låntagare är mer erfarna vid tidigare finanskriser och har en ökad förståelse om varför 

en bedömning kan vara svårare än vad man önskat sig. Därför är det viktigt för en 
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långivare att förmedla en bedömning med nya låntagare mycket djupt och punktligt för 

att undvika uppstånd av oönskade händelser. Även fast samtliga låntagare är medvetna 

om att bostadslån är ett stort ansvar så bör de vid en ansökan vara mer pålästa och 

medvetna om att framtiden är oklar och man bör sätta sig i sådana situationer för att 

kunna göra lämpliga bedömningar i dagsläget. Det vill säga att låntagarna bör få en ökad 

kunskap och bättre rådgivning oavsett om det är befintlig eller en ny låntagare.  
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Förslag till fortsatta studier  

 

Studien har visat många olika vägar som kan studeras vidare och utvecklas, det som kan 

användas för framtida studier är att genomföra ytterligare fler intervjuer med långivare 

från storbankerna och andra banker inom svenska banksektorn. Att genomföra 

enkätundersökning och dela ut de både för hand och genom sociala medier skulle få ett 

större svars population. En studie man genomför där man studerar skillnader mellan 

svenska banksektorn och bedömning vid bostadslån jämfört med andra avgränsade 

områden som tidigare drabbats av fler kriser än Sverige skulle vara intressant att få 

studera djupare. Framtida studier skulle också kunna studera amorteringskravet som 

infördes år 2016 och vilka effekterna varit på den svenska banksektorn. 
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Bilagor  
 

Intervjufrågor 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat inom banksektorn/låneinstitut? 

2. Finns det skillnad i ett rådgivningsmöte när det gäller nya eller befintliga kunder? 

3. Har åldersgruppen av en låntagare någon betydelse gällande risktagande? 

Hantering av osäkerhet och risk 

4. Vilken är den främsta risken som uppstår vid utbetalning av ett bostadslån? 

5. Hur hanteras dessa risker utifrån rådgivarnas perspektiv? 

6. Vilka uppgifter bör man samla in vid hantering av ett nytt bostadslån och hur kan 

man vara säker av låntagarens kreditvärdighet?  

7. Anser du att dagens låntagare är väl informerade gällande bostadslån och hur 

processen skall skötas väl? 

Nya regler (amortering) 

8. Anser du att införandet av nya regeln ”amortering” har haft en positiv inverkan på 

inbetalningar? 

9.  Är kunderna idag mer medvetna om vad amortering egentligen innebär? 

10. Hur ser framtiden ut gällande amorteringskrav, kommer den medföra samma effekt 

som finns i dagsläget? 

Skuldbesatta kunder 

11. Vilken effekt har en kunds tidigare skuldsättning vid utbetalning av bostadslån 

enligt dig? 

12. Spelar bolånetaket någon roll beroende på hur skuldbesatta kunderna är vid begäran 

om ett nytt bolån? 

Låntagarna 

13. Finns det skillnad vid en låneutgivning när det gäller kunder med tidigare erfarenhet 

av en finansiell kris eller nya låntagare? 

14. Vilken av de ovanstående kundtyper är mer attraktiva på bolånemarknaden?  

Avslutningsfrågor 

15. Vad har du för skyldighet som långivare gällande utbetalningar av bostadslån? 

16. I vilken del av processen går den slutgiltiga gränsen från att vara försäljare till att 

verkligen bara arbeta utifrån en ekonomiskrådgivnings perspektiv? 
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Enkätundersökning för långivarna 

En undersökning över låntagarens perspektiv om bostadslån och hur kreditgivningen 

fungerar till individer i olika åldrar oberoende kön. 

Denna studie är lämplig att besvaras individer som har/har haft ett bostadslån. 

 

Ring gärna in dit svar nedan! 

1. Utbildningsnivå 

a. Gymnasialutbildning 

b. Yrkeshögskola 1-2år 

c. Högskola/Universitet 3år eller mer. 

 

2. Erfarenhet inom banksektorn 

a. Mindre än 1 år 

b. 1 – 5 år 

c. 6 – 10år 

d. 11 år eller mer 

 

3. Spelar låntagarens utbildningsnivå en större roll vid ansökan av 

bostadslån? 

a. Ja 

b. Nej 

 

4. Är dagens låntagare väl informerade inför en process av ett bostadslån? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Ja, men inte en större majoritet 

 

5. Hur bedömer du ärligheten av en låntagare vid en ansökan av ett 

bostadslån? 

Genom att undersöka: 

a. Kreditupplysning 

b. Yrkesroll och arbetsgivarintyg 

 

6. Vad är dina åsikter gällande amorteringskrav som infördes juni 2016? 

a. Bra för att stabilisera ekonomin 

b. Dåligt 

c. Kan inte avgöra det ännu 

 

7. Är kunder idag välmedvetna om amorteringskravets innebörd? 

a. Ja 

b. Nej 
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c. Inte alla 

 

8. Spelar låntagarens tidigare skuldsättning roll vid ansökan av ett nytt 

bostadslån? 

a. Spelar en viktig roll inför ett nytt låntagande 

b. Spelar inte en större roll 

 

9. Tycker du att en detaljerad rådgivning är viktigt för en låntagare? 

a. Ja, det stärker förståelsen av ett bostadslån 

b. Nej, det spelar inte en större roll 

 

10. Uppstår oklarheter och risk på grund av: 

a. Felaktig bedömning av långivare vid en kreditgivning 

b. Felaktigt information av låntagare 

c. Olyckshändelser 

d. Missförstånd mellan de två parterna 

 

 

 

 

Enkätundersökning för låntagare 

En undersökning som studerar långivarnas perspektiv kring långivning i vårt samhälle 

Denna studie är lämplig att besvaras av långivare som inom bostadslån. 

 

Ring gärna in dit svar nedan! 

1. Ålder 

a. 18år – 25år  

b. 25år – 30år 

c. 30år – 40år 

d. 40år – 50år 

e. 50år eller äldre 

 

2. Utbildningsnivå 

a. Förgymnasial utbildning 

b. Gymnasial utbildning 

c. Efter gymnasial utbildning 

d. Forskarutbildning 
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3. Hur mycket omsätter du per månad? 

a. 0 – 12.000kr 

b. 12.000kr – 25.000kr 

c. 25.000kr – 50.000kr 

d. 50.000kr – 100.000kr 

e. 100.000kr eller mer 

 

4. Hur gammal var du när du köpte din första bostad? 

Ålder: 

 

5. Anser du att det är ett stort ansvar att ha ett bostadslån? 

a. Ja 

b. Nej 

 

6. Vad är din syn på dagens banker och dess arbete gällande kreditgivning? 

a. Mycket bra 

b. Bra 

c. Dåligt 

d. Vet inte 

 

7. Vad är dina åsikter gällande amorteringskrav som infördes juni 2016? 

a. Bra för att stabilisera ekonomin 

b. Dåligt 

c. Vet inte 

 

8. Vad tycker du om den djupa processen som genomfördes innan 

godkännande av kreditgivning? 

a. Mycket gynnande 

b. Svår process 

c. Onödig 

 

9. Vilka har du mer förtroende för? 

a. En stor bank 

b. Ett låneinstitut 

c. Ingen av dem 

 

10. Vilken grund var mer betydande inför ditt beslut av bostadslån? 

a. Tidigare/egen erfarenhet 

b. Grundad på information från långivare 

c. Grundad på information från vänner och media 

 

 

 

 


