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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit under studiens genomförande och bidragit med 

värdefull information. Ett speciellt tack går till våra fyra respondenter för all den tid, inspiration 

och engagemang de tillfört. Dessutom vill vi tacka våra opponenter som under arbetets gång 

bidragit med ett aktivt deltagande och mycket feedback. Avslutningsvis vill vi tacka vår 

handledare Cheick Wagué som under genomförandet bidragit med anvisningar för vår 

undersökning som möjliggjort studien.  

 

 

Tack! 

 

Stockholm, maj 2016. 

 

 

Mina Bahjat                                      Matilda Andrade  
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Sammanfattning  
 
Titel: Riskhantering - En kvalitativ studie om hur storbankernas privatrådgivare hanterar risker 
och osäkerheter vid ett bostadslån. 
 
Författare: Matilda Andrade och Mina Bahjat 
 
Handledare: Cheick Wagué  
 
Ämne: Företagsekonomi - Kandidatuppsats inom finansiering  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka risker de fyra storbankerna tar vid 
kreditgivningen av bostadslån och hur privatrådgivare hanterar risker och osäkerheter som kan 
uppstå vid ett bostadslån.   
 
Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram består av teorier och vetenskapliga 
antaganden, där de flesta behandlar begreppet risk. Det presenteras även vetenskapliga artiklar 
som tar upp vad tidigare forskning bidragit med i detta område.  
 
Metod: Denna studie utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt och präglas av en deduktiv 
forskningsansats. Undersökningen tillämpar den kvalitativa forskningsmetoden och 
datainsamlingen sker genom semistrukturerade personliga intervjuer. Studiens urval är 
privatrådgivare från storbankerna Nordea i Tumba, Swedbank i Tumba, Handelsbanken i S:t 
Eriksplan och SEB i Sergelstorg.  
 
Empiri: I empirin presenteras den insamlade datan från de fyra genomförda personliga 
intervjuerna. Respondenterna som deltagit i intervjuerna och bidragit med värdefull information 
är anonyma.  
 
Nyckelord: Riskhantering, risk, bostadslån, kredithantering, bostadsmarknad, kalkylränta, 
prisfall, skuldsättning, belåningsgrad. 
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Abstract 
 
Title:  Risk Management - A qualitative study of how the major banks private adviser manages 
risks and uncertainties in a mortgage loan. 
 
Authors: Matilda Andrade and Mina Bahjat 
 
Mentor: Cheick Wagué 
 
Subject: Business economics – Bachelor Thesis in Finance 
 
Purpose: The purpose of this paper is to examine what risks the four major banks takes when 
they give credit of a mortgage loan and how the private adviser manages risks and uncertainties 
that can arise in a mortgage loan. 
 
Theoretical Framework: The theoretical framework consists of theories and scientific 
assumptions, most of which deal with the concept of risk. It also presents scientific articles 
dealing with what previous research has contributed in this field. 
 
Methodology: This study is based on a hermeneutic approach and is characterized by a 
deductive research approach. The study applies qualitative research methodology and the data 
collection is done through semi-structured individual interviews. The study's sample is private 
advisors from the four major banks that is Nordea in Tumba, Swedbank in Tumba, 
Handelsbanken in S:t Eriksplan and SEB in Sergelstorg. 
 
Result:  The empirical analysis presents the data that is collected from the four completed 
personal interviews. Respondents who participated in the interviews and contributed with 
valuable information are anonymous. 
 
Conclusion: The study shows that the biggest risk that may arise for the bank with a mortgage 
loan is the customer's repayment capacity if it becomes impaired due to various factors. Private 
advisors manages risks by creating an understanding of the customer about what a mortgage loan 
means and provide advice and recommendations to prevent an impaired ability to repay. 
 
Key words: Risk management, risk, mortgage loans, credit, housing market, discount rate, 
pricefall, indebtedness, leverage. 
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1. Inledning 

Att köpa en bostad är den största investeringen för många hushåll. Bankerna erbjuder 

finansieringsservice i form av bostadslån. Detta är ett beslut som är nära förknippat med risk 

och osäkerhet, både för kreditgivaren och kredittagaren. Vi kommer i detta kapitel introducera 

till studiens bakgrund och de problem vi har identifierat. Därefter kommer vi att presentera 

studiens syfte, avgränsning, undersökningsfrågor och disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

De svenska hushållens skuldsättning har under en längre period ökat enormt. Hushållens skulder 

i relation till dess disponibla inkomster har enligt Riksbanken (2011) nästan dubblats sedan 

1990-talet. Den oerhört stigande skuldsättningen har i kombination med de ökande 

bostadspriserna lett till oro för en ostadig kredittillväxt. Den aggregerade skuldkvoten bland 

svenska hushåll har enligt Riksbanken (2015) stigit till 170 procent, vilket ur ett historiskt 

perspektiv är högt. Det är i dagsläget även historiskt låga räntor, vilket har bidragit till hastigt 

stigande bostadspriser samt en högre skuldsättning. Riskerna med denna förändringsprocess 

menar Riksbanken (2015) är i fortsatt stigning. En sådan utveckling anser Riksbanken (2015) är 

ohållbar på sikt, då räntorna inte alltid kommer att vara låga och kommer att på sikt förändras. 

Detta bör de svenska hushållen ha i åtanke för att skapa sig en vidsträckt syn på den framtida 

räntenivån vid köp av en ny bostad.  

 

Vid en alltför hög skuldsättning kan den finansiella stabiliteten enligt Riksbanken (2015) hotas. 

Detta menar Riksbanken (2015) kan börja med att en relativt stor mängd hushåll dämpar sin 

konsumtion av varor tillverkade i Sverige, vilket i sin tur skulle påverka lönsamheten i 

företagssektorn negativt. Detta kan då leda till ökade konkurser bland företag och för bankerna 

innebära ökade kreditförluster på sin utlåning till företag. Även kreditförluster på utlåning till 

hushåll kan påverka bankerna enormt. På grund av dagens historiskt höga skuldsättning kan man 

inte förbigå att kreditförlusterna på bankens utlåning till hushåll kan stiga om det sker ett prisfall, 

räntan stiger eller om inkomsterna blir mindre. En annan faktor som kan påverka den finansiella 

stabiliteten är ett minskat förtroende för de svenska bankerna på grund av en förvärrad 

ekonomisk utveckling. Detta kan påverka bankernas tillgång till marknadsfinansiering negativt. 

 

Finansinspektionen (2015) gjorde ett försök att dämpa svenska hushållens skuldsättning genom 

att införa regleringar i form av ett bolånetak år 2010, som innebär att ett nytt lån med bostaden 
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som pant inte borde överskrida 85 procent av bostadens marknadsvärde. Resterande delen på 15 

procent är en kontantinsats som låntagaren själv ska finansiera. Riksbanken (2015) menar att 

detta försök inte tillförde mindre bostadsköp via bostadslån eller lägre priser.  

 

Enligt Nyberg (2005) finns det ett antal faktorer till de stigande priserna på den svenska 

bostadsmarknaden. En av faktorerna han tar upp är det låga ränteläget. En låg realränta betyder 

att det blir billigare att ta lån vid ett bostadsköp, vilket kan driva upp priserna på 

bostadsmarknaden. Hushållen har fått högre inkomster vilket ger ett ökat utrymme att lägga en 

större del på bostadskostnader. En annan faktor är att bristen på bostäder leder till att 

konkurrensen på bostadsmarknaden driver upp priserna.  

 

Att investera i en bostad är ett av dem viktigaste besluten ett hushåll kan ta. Bankerna kan ge 

hushåll finansieringstjänster i form av ett lån. Funktionen som bankerna får är att hantera 

tillgångar, skulder och samtidigt tillhandahålla betalningstjänster. Nyberg (2005) nämner att 

utvecklingen på bostadspriserna skulle vara ett hot mot den finansiella stabiliteten och 

ifrågasätter i vilken utsträckning prisutvecklingen påverkas av optimism och spekulationer. Om 

dessa faktorer skulle motivera till en prishöjning finns det risker, dels för att hushållen kan få 

problem med att betala sina ränteutgifter, dels för att det kan ske en drastisk prisförändring när 

den försummande realismen blir tydlig. Sammankopplingen mellan hushållens 

betalningsbekymmer och prisfall på bostadsmarknaden kan eventuellt ge upphov till problem för 

bankerna. 

 

Enligt den Svenska Bankföreningen (2014) finns det ett allmänt intresse av att se till att 

kreditgivare och kredittagare inte råkar ut för förluster genom exempelvis fluktueringar i 

bostadspriserna. Svenska Bankföreningen (2014) förklarar att bankerna har i uppgift att avgöra 

om kredittagaren har en hållbar återbetalningsförmåga, vilket görs via en kreditprövning. För att 

se till att kreditprövningen görs ordentligt ska den uppfylla tre rekommendationer. Banken ska 

göra en kreditupplysning på låntagaren, sätta upp en “kvar att-leva-på” kalkyl och även avgöra 

om låntagaren kommer att klara av högre räntenivåer.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Den Europeiska centralbanken har i dagens läge sänkt styrräntan, vilket sätter press på Sveriges 

Riksbank. Riksbanken (2005) menar att ju lägre reporänta det råder, desto billigare blir det för 
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bankerna att låna ut. Bankernas funktion, när en privatperson ska genomföra en bostadsaffär, är 

en källa för finansiering för att kunna fullborda affären. Finansinspektionen (2016) skriver att 

banken tjänar på att låna ut pengar, ju mer de lånar ut desto mer tjänar de. Samtidigt blir 

bankerna granskade av Finansinspektionen och måste följa deras regleringar vid utlåning. Enligt 

en rapport från Finansinspektionen (2016) är det viktigt att företagens risker identifieras, 

uppskattas och behandlas komplett och systematiskt. Detta gäller både finansiella som operativa 

risker. För att garantera att bankerna utövar finansiell verksamhet med en bra riskhantering 

ställer Finansinspektionen minimikrav, vilket betyder att banken måste ha en kontrollfunktion. 

Bankens rådgivare måste förhålla sig till Finansinspektionens regleringar vid utgivande av ett 

bostadslån och kredithantering. Samtidigt är kreditgivningen av bolån en viktig 

finansieringskälla för bankerna vilket leder till att bankens rådgivare behöver förhålla sig till 

både regleringar och att uppfylla bankens resultatbaserade målsättning. 

 

Ekonomiska kriser har präglats till en hög utsträckning av stora prisfall i bostadsmarknaden både 

utifrån ett historiskt och globalt perspektiv. Detta uppmanade Sveriges riksbank (2011) att utföra 

en granskning med syftet att utreda risker i den svenska bostadsmarknaden. Genom att titta på 

kriserna gick det att förstå mönstret av att prisfallen uppstod till följd av en kraftig 

kreditexpansion samt en ökad skuldsättning. Hott (2009) påstår att bankernas beteende kan 

medföra en cyklisk utveckling på bostadspriserna. Han menar att det finns en koppling mellan 

hög lånutgivning från bankerna och att bostadspriserna ökar. Om ett prisfall inträffar på den 

svenska bostadsmarknaden råder problematiken när kunden vill sälja sin bostad. Case, Shiller 

och Weiss (1996) anser att en betydande risk är prisförändringar på bostadsmarknaden. De 

menar att i anknytning till att priserna faller på bostadsmarknaden ökar kostnaderna för 

kreditgivare. Om kunden inte får tillbaka lånebeloppet vid försäljningen innebär det en 

kreditförlust för banken om kredittagaren inte kan betala tillbaka lånet. Barakova, Bostic, Calem 

och Wachter (2003) förklarar att man kan använda sig av uppgifter från ett hushålls inkomster 

och skulder för att bedöma hushållets kreditvärdighet. Genom att utföra en granskning av 

kreditvärdigheten kan man se vilka möjligheter och begränsningar ett hushåll har. Granskningen 

hanteras enligt vår förförståelse redan vid kreditgivningen, det vill säga kontakten mellan 

privatrådgivaren och kunden.  

 

Claussen (2013) skriver att de svenska bostadspriserna ökat kraftigt sedan mitten på 1990-talet. 

Finansinspektionens (2010) oro över trenden av hushållens stigande belåningsgrader gjorde att 
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de införde bolånetaket som ett agerande mot en osund kredithantering. Men detta har inte 

påverkat bostadspriserna eller konsumtionen, vilket i dagsläget kan ses som ett oroväckande läge 

i och med att räntorna är extremt låga. Enligt Riksbanken (2015) har bolånetaket inte gett den 

önskade effekten, då hushållens belåningsgrad är fortsatt hög i och med de stigande 

bostadspriserna.  

  

På grund av en ökad belåningsgrad bland hushållen, enormt stigande bostadspriser samt en 

historiskt låg räntenivå uppstår enligt Riksbanken (2015) problematik för bankerna vid 

kreditgivning av bostadslån om riskhanteringen inte tillämpas noggrant. Problematiken som vi 

identifierar uppstår i följd av kundens potential att klara av ett bostadslån även om det sker en 

förändring i marknaden. Här handlar det om att kunden kan komma att bortse från sin förmåga 

att klara av lånet och tänka kortsiktigt enbart på dagens fördelaktiga situation. Detta menar vi kan 

leda till att banken drabbas. Därmed har vi valt att utföra undersökningen utifrån bankens 

perspektiv och fördjupa oss i vilka risker som kan uppstå för banken samt hur privatrådgivaren 

agerar för att motverka de negativa effekterna av det.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur hanterar storbankernas privatrådgivare risker och osäkerheter vid ett bostadslån? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka risker de fyra storbankerna tar vid kreditgivningen 

av bostadslån samt hur privatrådgivare inom dessa fyra storbanker hanterar risker och 

osäkerheter som kan uppkomma i samband med ett bostadslån.   

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till hur privatrådgivare från Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB 

riskhanterar vid tecknande av ett bostadslån. Vi har valt att geografiskt avgränsa oss till 

Stockholm. 

 

1.6 Undersökningsfrågor 

- Vilka risker kan enligt privatrådgivare uppkomma för banken vid tecknande av 

bostadslån?  
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- Hur hanterar privatrådgivaren de risker och osäkerheter som kan uppstå i samband med 

kreditgivningen av ett bostadslån?   

 

1.7 Disposition 

 

Kapitel 1 - Inledning  

Vi kommer i detta kapitel att introducera till studiens bakgrund och de problem vi har 

identifierat. Därefter kommer vi att presentera studiens syfte, avgränsning, undersökningsfrågor 

och disposition. 

 

Kapitel 2 - Teoretiska referensramar 

I detta kapitel kommer det att presenteras vilka teorier och vetenskapliga antaganden som vi har 

valt att genomsyra denna studie med. De flesta valda teorier behandlar begreppet risk. Att utgå 

från teorier ur ett riskperspektiv är enligt oss lämpligt för att sedan föra diskussioner kring 

riskhantering vid skuldsättning. Det handlar mycket i dessa teorier om att belysa begreppet risk 

och dess vetenskapliga definition, men även varför risk uppstår och hur det går att hantera och 

förebygga risk. Med dessa teorier medförs en ökad förståelse om hur begreppet risk behandlas i 

praktiken vid kredithantering av ett bostadslån. 

 

Kapitel 3 - Metod 

I detta kapitel kommer det ges en redogörelse över förfarandet i vårt arbetsförlopp. Vi kommer 

att presentera och motivera betydelsefulla beslut. Syftet med presentationen är att man ska få en 

uppfattning om de viktiga steg som tagits och hur vi har arbetat för att uppfylla studiens syfte 

och problemformulering. 

 

Kapitel 4 - Empiri 

I detta kapitel kommer vi att behandla den erfarenhetsmässiga datan som vi samlat in från 

intervjuerna som genomförts med respektive bank. Redogörelsen för de genomförda intervjuerna 

kommer att delas upp, där vi bearbetar det empiriska materialet från de olika bankerna var för 

sig. Vi har valt att ha anonyma respondenter. 
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Kapitel 5 - Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera det insamlade empiriska materialet mot studiens teorier. 

Eftersom vår teoretiska referensram bygger på ett riskperspektiv kommer vi att kunna koppla den 

valda teorin till hur de olika bankerna väljer att riskhantera. 

 

Kapitel 6 - Slutsats och slutdiskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat och presentera de slutsatser som vi anser 

att vår undersökning genererar. Vi kommer att besvara studiens problemformulering och 

undersökningsfrågor.  

 

Kapitel 7 - Kritik mot studien 

Detta kapitel kommer att omfatta den kritik som vi riktar mot den egna studien.  

 

Kapitel 8 - Förslag på fortsatta studier  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för förslag på fortsatta studier som vi anser kan vara av 

intresse att undersöka.  
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Teoretiska referensramar 

I detta kapitel kommer det att presenteras vilka teorier och vetenskapliga antaganden som vi har 

valt att prägla denna studie med. De flesta valda teorierna behandlar begreppet risk. Att utgå 

från teorier ur ett riskperspektiv är enligt oss lämpligt för att sedan föra diskussioner kring 

riskhantering vid skuldsättning. Det handlar mycket i dessa teorier om att belysa begreppet risk 

och dess vetenskapliga definition, men även varför risk uppstår och hur det går att hantera och 

förebygga risk. Med dessa teorier medförs en ökad förståelse om hur begreppet risk behandlas i 

praktiken vid kredithanteringen av ett bostadslån. 

 

2.1 Begreppet Risk 

Knight (1921) redogör för begreppet risk och förklarar skillnaden mellan osäkerhet och risk.  

Han menar att det är svårt att skapa sig en helhetsuppfattning vid olika situationer där det finns 

lite information som grund. Därför tvingas människor till följd av detta, grunda sina beslut på 

den informationen som finns åtkomlig. Risk fastställs som något där resultatet är osäkert även 

fast sannolikheten för de olika resultaten är känd sedan tidigare. Denna situation skiljer sig från 

situationer med osäkerhet, där resultatet ges av sannolikheter som inte var kända innan resultatet. 

Knight (1921) anser att människor med begränsad information kommer att försöka uppskatta 

risk.  

 

2.2 Subjektiva sannolikheter 

En situation som risk kan uppstå i är när det som står på spel är något som individen värdesätter 

och där händelsens utfall är svävande. Det som risken också anses vara enligt Aven & Renn 

(2009) är att den består av två delar; dels ett inträffande med dess följande konsekvenser, dels en 

osäkerhet som förknippas med en konstruerad förnimmelse som människan praktiserar för att 

kunna framställa eventuella tillstånd för framtiden utan att kunna beräkna. Hur man än vrider och 

vänder på definitionen av risk, kommer man hamna i det som är generellt godtagbart som menar 

att risk utgör osäkerheter samt förståelsen och bedömningen vi har gentemot dessa osäkerheter. 

Med detta menar Rosa (2010) att osäkerhet alltid kommer att vara en komponent som inte går att 

undgå och risk ger möjligheten till att skapa sig en generell uppfattning av något som människan 

kan beräkna. Tillämpningen av subjektiva sannolikheter kommer till när en individ befinner sig i 

en osäker miljö. Det är då man enligt Cornand & Gimet (2012) börjar utgå från sina personliga 

uppskattningar som grundas på individuell förmodan om att något särskilt inträffar. Med 

investering menas att man går med på att godta en risk och låta sig hamna i en situation som kan 
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ha ett osäkert resultat. Om man ser det ur ett historiskt perspektiv menar Rosa (2010) att man 

finner att investerare nästan aldrig talar om förlusten eller de negativa konsekvenserna med dessa 

investeringar, utan snarare om avkastningen eller tillväxtpotentialen. Priset på bostäder kan i hög 

grad påverkas av de förväntningar som finns, vilket i sin tur påverkar låntagarens avgörande att 

ta ett bostadslån. Med detta tillämpas subjektiva sannolikheter vid riskhantering i relation till 

personliga och gemensamma uppskattningar av osäkerhet som baseras på den åtkomliga 

informationen. Med åtkomlig information menas teoretiska beräkningar, erfarenhet, statistik och 

mall. Sådana uppskattningar som görs betonar Aven & Renn (2009) behöver vara övertygande 

för att bli godtagbara och tas emot av omvärlden. Det centrala inom begreppet osäkerhet är alltså 

att människan inte kan vara säker på framtida händelser. Cornand & Gimet (2012) menar att en 

persons tidigare erfarenheter får en betydligt viktigare roll vid utformningen av personliga 

sannolikheter.  

 

2.3 Disaster myopia 

Guttentag & Herring (1986) har utformat en hypotes om att banker råkar ut för att i en enorm 

utsträckning hamna i finansiella besvärligheter. Denna hypotes som utforskas kallas alltså för 

disaster myopia och redogör för hur investerare tar sina beslut under osäkra förhållanden. 

Hypotesen kan användas enligt Cornand & Gimet (2012) 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 undervärderar de sannolikheter som för med sig ett icke eftertraktat resultat, vilket i sin tur 

leder till ett riskbeteende som kan komma att tillföra skapandet av en bubbla som spricker. Det 

teoretiska antagandet placeras härmed enligt Guttentag & Herring (1986) in på ett vetenskapligt 

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

 

Besluten som tas görs genom tumregler som utgör en sannolikhetsbedömning menar Cornand & 

Gimet (2012). Det finns två tumregler som vid en sammankoppling till varandra bringar fram 

disaster myopia. Dessa anges även som benägenheten för att kunna undervärdera troligheten till 

en chock. Tumreglerna är:  

1. Förmågan som beslutsfattaren har att kunna förknippa beslut med tidigare företeelser och 

genom detta beräkna sannolikheter. Här handlar det om att händelser som upprepar sig 

frekvent är lättare att associera till.  
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2. En växlande uppdelning av beslutsfattarens uppmärksamhet görs, där sannolikheter 

bemöts som noll när dessa når en lagom låg grad.  

Disaster myopia går alltså ut på att det som leder till att finansiella aktörer undervärderar den risk 

som är förknippad med finansiell ostadighet är faktorer så som drivkraften och konkurrensen 

som finns i oss under ostabila situationer.  

 

2.4 Agentteorin 

Det som agentteorin går ut på är att det finns två parter med olika intressen, en principal och en 

agent, där en intressekonflikt uppstår när den ena inte agerar enligt den andres intresse. Jensen & 

Meckling (1976) finner ett informationsglapp mellan kreditgivaren som uppträder som principal 

och kredittagaren som agent. Glappet som förekommer innebär att de två ovannämnda parterna 

agerar efter sitt eget intresse. Denna konflikt går att förebygga genom att parterna tar på sig 

kostnader som gör att avtalet följs till fullo. Dessa kostnader menar Jensen & Meckling (1976) 

delas upp i tre delar; övervakningskostnader, bindningskostnader samt en kombination av både 

övervaknings- och bindningskostnader. För övervakningen är det kostnader som principalen 

bekostar för att inspektera agenten. Bindningskostnaden däremot handlar om att agenten står för 

en kostnad som sammansmälter parternas intressen. Kombinationen av både övervaknings- och 

bindningskostnader handlar om en ömsesidig förlust för parterna.   

 

En annan förklaring till agentteorin kan göras med två begrepp som Shapiro (2005) tar upp, 

adverse selection och moral hazard.  Eisenhardt (1989) menar att ett väsentligt problem inom 

agentteorin är adverse selection som innebär att agenten utelämnar betydelsefull information från 

principalen när ett avtal tecknas. Ena parten har ett informationsövertag och utnyttjar det på den 

andra partens bekostnad. Moral hazard är ett annat problem som kan uppkomma mellan en agent 

och principal. Eisenhardt (1989) förklarar att agenten prioriterar andra saker än vad som är 

överenskommet i avtalet med principalen. Ena parten börjar efter avtalstecknande ändra sitt 

beteende gentemot den andra parten och en moralisk risk uppstår.     

 

2.5 Systemrisk 

Sveriges Riksbank (2014) förklarar att systemrisk är en kombination av känslighet i ett 

finansiellt system och risken för att ett problem i en viss del av systemet överförs till en annan 

del av systemet. Summer (2003) beskriver definitionen systemrisk i att det slår fel i flera banker 

samtidigt, vilket leder till en dominoeffekt. Denna effekt kan exempelvis ha uppstått av brister i 
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betalsystem eller bankrusning. Dominoeffekten kan startas i ett finansiellt institut eller en 

marknad men påverka individer och aktörer utan att dem har något med ursprungsproblemet att 

göra. Banker är känsliga då deras kunder investerar pengar på korta löptider men lånar pengar 

under långa löptider. Denna instabilitet leder till att banker blir bundna till allmänhetens och 

marknadens förtroende. I det finansiella systemet finns det olika delar som är förenade med 

varandra. Sveriges Riksbank (2014) tar upp ett exempel om att aktörer handlar och lånar av 

varandra. En bank kan få svårigheter att finansiera sig, vilket kan sprida sig till andra delar av 

systemet. Summer (2003) anser att det måste finnas ett kontrollorgan som övervakar att banker 

funktionerar för att nationella och internationella regleringar ska fungera. Summer (2003) 

förklarar vidare att det är svårt att övervaka bankerna och att denna övervakning är 

sammankopplad med höga kostnader. Bart, Caprio Jr & Levine (2004) menar att övervakning av 

banker kan ge olika resultat. Det kan förebygga ett enormt risktagande men även förminska 

bankernas potential till att effektivt hjälpa samhället. 

 

2.6 Kreditrisk 

Kreditrisk kan tydliggöras med innebörden av begreppet kredit. Caouette, Altman & Narayanan 

(1998) förklarar att det handlar om en väntan på en mängd pengar inom en viss period, men där 

kreditrisken uppstår i samband med att bestämda överenskommelserna inte fullgörs. Att det 

uppstår ändringar i återbetalningsförmågan leder till en kreditrisk, som i sin tur kan påverka 

tillgångens värdering och en marknadsrisk bildas. Med detta vill Jarrow & Turnbull (2000) att 

kreditrisken och marknadsrisken förknippas med varandra. 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. Insolvens innebär att verkställandet av resurserna man har inte räcker 

till för att betala av sina skulder långsiktigt. Med illikviditet menas att en bank inte kan förse sina 

kunder med deras likvida medel i kontanter utan måste först själv verkställa sina egna tillgångar. 

Detta kan en bank hamna i om flera kunder samtidigt kräver deras likvida medel i form av 

kontanter.  

 

2.7 Kalkylering 

Dell’Ariccia, Friedman & Marquez (1999) skriver att när banker agerar kreditgivare och utbjuder 

krediter till låntagare kan osäkerheten plötsligt uppstå i kreditvärdigheten. Syftet med 

användningen av kreditkalkylering på kunder och dess betalningar är enligt Thomas, Edelman & 

Crook (2002) att någonstans kunna förutspå risken, snarare än att klargöra den. Det finns olika 
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variabler som kan tas med i en sådan kalkyl, men som har olika grader av relevans för olika 

kreditgivare. Några exempel är antalet barn som låntagaren har, vad denne har för civilstånd eller 

vad denne arbetar med. Något som man borde vara överens om enligt Thomas, Edelman & 

Crook (2002) är att ta med enbart de egenskaper som kan relateras till förmågan att återbetala ett 

lån. Här menas det att man ska bortse från religion, kön eller hudfärg då dessa egenskaper inte 

har med återbetalningsförmågan att göra. Mester (1997) tar upp fördelarna med 

kreditkalkyleringen och resonerar kring vilken förmån det är för banken att använda sig av det 

och både spara tid för beslutsfattandet men även nå objektiva beslut där kunderna behandlas lika. 

Vidare tas nackdelarna upp av Finlay (2009) där det menas att kalkyleringsmodellen bör ta 

hänsyn till både bra och dåliga tider, helt enkelt uppdatera sig för viktiga kriterier för att kunna 

utgöra en rättvis bedömning av kreditgivandet. Trots en objektiv bedömning av långivande 

menar Bodenhorn (2003) att det är av stor vikt att relationen mellan kreditgivare och kredittagare 

är god. Detta bidrar med nytta för båda parterna där kredittagaren får en lägre ränta och 

kreditgivaren kan vara säkrare på informationen denne får och lita på den. Dinh & Kleimeier 

(2007) menar att om man har ett välbetalt arbete och en stabil ekonomisk situation är det för 

banken en större sannolikhet att låntagaren inte missköter krediten. Även Elul, Souleles, 

Chomsisengphet, Glennon, & Hunt (2010) bekräftar detta med att komma fram till att 

återbetalningsförmågan har ett starkt samband med låntagarens ekonomiska förhållande och 

likviditet.  

 

2.8 Amortering 

Lin & Yang (2005) förklarar innebörden av amortering och menar att det är återbetalningen av 

ett lån som en låntagare fått av en kreditgivare. Detta görs via en amorteringsplan som läggs upp 

mellan låntagare och långivare och kan även betalas i förväg. Finansinspektionen (2013) vill att 

kreditinstituten ständigt kommunicerar med sina kunder, det vill säga låntagarna, och gör dem 

medvetna om att amorteringsplanerna som läggs upp har en stor påverkan på deras ekonomi. 

Dessutom vill Finansinspektionen (2013) att kreditgivarna trycker på att informera kunden om 

att denne själv kan påverka hur mycket räntekostnaderna ska vara. Detta kan göras genom att 

lägga upp en plan för lånets återbetalning, vilket på så sätt även påverkar hushållets 

konsumtionsutrymme. Finansinspektionen (2013) ser amortering som ett sätt att bygga upp en 

säkerhetsmarginal mot tänkbara finansiella osäkerheter som plötsligt kan inträffa och ha en 

negativ påverkan på individen, så som inkomstbortfall, bostadsprisfall eller att räntorna stiger. 
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Det som behöver tas hänsyn till i en amorteringsplan är faktorer som skuldens storlek, ränta och 

hushållets totala inkomst.  

 

2.9 Tidigare forskning 

 

Banks and real estate prices 

Hott (2009) menar att viljan hos en bank att finansiera ett bostadsköp beror på kreditvärdigheten 

hos låntagaren. En annan faktor, utöver kreditvärdigheten hos en låntagare, är prisutvecklingen 

på bostadsmarknaden. Bostadspriserna är i sin tur påverkade av utbud och efterfrågan och 

influerar bankens vilja att finansiera ett fastighetsköp. Hott (2009) beskriver att det finns en 

återkopplingseffekt mellan bostadslån och bostadspriserna. Han anser att man kan se att en högre 

låninteckning har en positiv påverkan på bostadspriserna. Tillhandahållandet av bostadslån drivs 

främst av bankernas förväntningar på framtida inkomster och framtida bostadspriser. Om 

bankerna gör lämpliga prognoser eller i vart fall inte gör några systematiska fel så händer 

ingenting. Hott (2009) vill dock hävda att bankernas handlingssätt kan leda till en cyklisk 

utveckling av bostadspriserna. Han anser att det finns många anledningar till att granska bankens 

beteende. En anledning är att det ofta finns statliga garantier för skulder hos banken. Detta menar 

Hott (2009) kan leda till ett överdrivet risktagande hos banker då de inte bär hela risken för sina 

beslut. Därmed tenderar de att investera i mer riskfyllt, exempelvis bostadsmarknaden, som 

följaktligen driver upp priserna. En annan anledning till att titta på bankens beteende menar Hott 

(2009) är informations-asymmetrin mellan långivare och låntagare. Detta kan leda till adverse 

selection (negativt urval). Hott (2009) förklarar vidare att banker drivs av människor och 

människor påverkas av deras humör. Han ger ett exempel på att om förluster är låga och vinster 

höga på banken kan människorna bli mer optimistiska och underskatta risken för en investering. 

Om de däremot råkat ut för mycket förluster kan dessa människor bli pessimistiska. 

Hott (2009) har kommit fram till att bankerna många gånger blir ett offer i en bostadskris. Men 

det finns även stöd för att de är med och bidrar och skapar problem. De ger mer och mer 

finansiella resurser för ett bostadsköp och hjälper på så sätt till att skapa en prisbubbla. När 

bubblan spricker är bankerna ordentligt exponerade och drabbas av höga förluster. Vad gäller 

den finansiella stabiliteten anser Hott (2009) att bankerna ska grunda sin riskbedömning på 

objektiva indikatorer. Bankerna bör även bygga sina prognoser som är baserade på det 

fundamentala mer än basera på deras historiska utveckling. Till sist anser han att banken ska 
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basera deras risk och prognoser på långa tidsserier så att banken är redo på den chock som kan 

ske på bostadsmarknaden.  

  

Does credit quality matter for homeownership? 

Barakova, Bostic, Calem och Wachter (2003) undersöker om faktorn kreditkvalité kan begränsa 

möjligheten till att bli bostadsägare. Uppgifter om ett hushålls inkomst och skulder finns 

tillgängliga för att bedöma ett hushålls kreditvärdighet. Genom att göra en bedömning av 

kreditvärdigheten kan man se vilka potential eller hinder ett hushåll har. Utvärderingen av 

kreditkvalitén kan eventuellt bli ett hinder för vissa hushåll som har en svag kreditkvalité. 

Barakova, Bostic, Calem och Wachter (2003) fastställer den relativa betydelsen för kredit-, 

inkomst- och förmögenhetsbaserade begränsningar och gör en beräkning av hur dessa 

begränsningar har utvecklats. De vill med sin studie öka förståelsen för hur man kan komma att 

bli en bostadsägare. Barakova, Bostic, Calem och Wachter (2003) granskar data från en 

undersökning som kommer från Survey of Consumer Finances (SCF), som innefattar detaljerad 

information om amerikanska familjers tillgångar, skulder, intäkter, bostäder och demografiska 

särdrag. Resultaten i studien visar att finansieringsproblem har en stor inverkan på möjliga 

bostadsköpare. Kapitaltillgångar har störst påverkan på ett hushåll, även om den har minskat 

något under 1990-talet. Begränsningar baserade på kreditkvalité har blivit ett vanligare hinder till 

bli bostadsägare sedan 1990-talet. Främst har antalet ökade hushåll med försämrad kreditkvalité 

ökat under denna period. Barakova, Bostic, Calem och Wachter (2003) drar slutsatsen att ett 

hushålls tillgångar och kreditbegränsningar är ett hinder för förverkligandet av att bli husägare. 

 

Mortgage Default Risk and Real Estate Prices  

Case, Shiller & Weiss (1996) skriver att bostadsägare för det mesta är högt belånade och bär den 

största risken när det kommer till risker på bostadsmarknaden. Bostadsägare har det mesta att 

vinna genom att försäkra sig mot sådana risker. Case, Shiller & Weiss (1996) anser att husägarna 

kan motverka den negativa effekten med risker. Detta kan de göra genom att teckna 

försäkringstjänster och attraktiva paket som dem blir erbjudna av återförsäljare som marknadsför 

dem på ett lämpligt sätt. En stor risk enligt Case, Shiller & Weiss (1996) är prisförändringar på 

bostadsmarknaden. De anser att riskerna på bostadsmarknaden är betydliga när aggregerande 

priserna ökar snabbt, blir betydande när de aggregerande priserna planar ut och blir väldigt 

allvarliga när priserna faller. Vidare diskuterar Case, Shiller & Weiss (1996) att det bästa sättet 

för banken att fastställa lånebeloppet är att utgå från marknadsvärdet för fastigheten. Om priserna 
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dock faller på bostadsmarknaden kommer sannolikheten för felberäkningar att öka. I samband 

med att priserna faller ökar kostnaden för långivare. Sannolikheten för kreditförluster ökar när 

det är ett prisfall på bostadsmarknaden. Det Case, Shiller & Weiss (1996) har kommit fram till är 

att bostadsägare är den största grupp som skulle gynnas av att få tillfället att säkra sig mot de 

risker som kan uppkomma på bostadsmarknaden. Dem anser dock att husägare är dåligt 

informerade och att om de skulle få tillräckliga kunskaper, skulle de kunna välja lämpliga sätt att 

minska risker.   

 

Are Swedish houses overpriced? 

Claussen (2013) skriver att sedan de svenska bostadspriserna bottnade i mitten på 1990-talet, har 

de reala huspriserna ökat kraftigt. Bostadspriserna bestäms av utbud och efterfrågan. Claussen 

(2013) menar att utbudet på bostäder bland annat beror på bostadspriser och byggnadskostnader. 

Han menar att efterfrågan på bostäder kan bero på bostadspriser, hushållens reala disponibla 

inkomster och kostnader för finansiering. Genom att kombinera dessa två relationer kan man 

bestämma priset på bostäder. Claussen (2013) tar upp “fel korrigerings modellen” som är en 

modell som utvecklats för att gradvis korrigera fel, det vill säga i det här fallet nuvarande pris på 

bostadsmarknaden och på lång sikt jämviktspriset på bostadsmarknaden. En rimlig teoretisk 

motivering till hur denna modell kan tillämpas är dels att det tar tid att bygga nya hus, dels att 

antalet nya hus som kommer in på bostadsmarknaden varje år är mycket litet, jämfört med det 

befintliga antalet. På kort sikt är utbudet på bostäder mycket prisokänsligt och en oväntad ökning 

av efterfrågan på bostäder kommer att leda till en temporär ökning av bostadspriserna. Med tiden 

ökar antalet nya hus som flödar in på bostadsmarknaden. Ju mer bostäder, desto högre ligger 

priset över sin långsiktiga jämviktsnivå. Därför kan priserna på kort sikt stiga över 

jämviktsnivån, men i det långa loppet kommer priserna att ligga i linje med det fundamentala 

priset. Det Claussen (2013) kom fram till är att med rimliga prognoser på bostadsmarknaden 

kommer bostadspriserna vara ganska oförändrade under de kommande åren. Han anser att 

Sveriges bostäder inte är överprissatta.  
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3. METOD 

I detta kapitel kommer det ges en redogörelse över förfarandet i vårt arbetsförlopp. Vi kommer 

att presentera och motivera betydelsefulla beslut. Syftet med presentationen är att man ska få en 

uppfattning om de viktiga steg som tagits och hur vi har arbetat för att uppfylla studiens syfte 

och problemformulering. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt  

Thurén (2007) beskriver att inom samhällsvetenskapen finns det huvudsakligen två 

förhållningssätt, hermeneutik och positivism. Denna studie kommer ha ett hermeneutiskt 

förhållningssätt vilket är en vanlig förekommande kunskapssyn inom humanvetenskap och 

samhällskunskap. Hermeneutik betyder tolkningslära och handlar om att tolka, förstå och att 

förmedla. Thurén (2007) anser att vetenskapssynen går ut på att förstå och inte enbart uppfatta 

intellektuellt. Valet av vetenskapligt synsätt motiveras med att studien har en kvalitativ ansats 

där vi tolkar samband från intervjuer.  

 

3.2 Forskningsansats 

Thurén (2007) förklarar att det finns det två olika ansatser inom vetenskapen som används för att 

dra slutsatser, induktion och deduktion. Genom den induktiva ansatsen drar man allmänna och 

generella slutsatser som utgår från empiriska fakta. Enligt Thurén (2007) innebär induktiva 

studier att man utgår från empirin och sedan till teorin. Vid en deduktiv ansats tar man en logisk 

slutsats som anses godtagbar om den är logiskt sammanhängande. Bryman & Bell (2013) ger 

förklaringen att deduktion skiljer sig från induktion genom att studera relationen mellan teori och 

empiri, det vill säga att man går från teori till empiri. Teorierna ger upphov till hypoteser som 

sedan förkastas eller accepteras. 

 

Forskningsansatsen för denna studie har präglats av deduktiva inslag. Studien har utgått från 

teorier och tidigare forskning för att sedan hitta samband från empirin. Motiveringen till valet av 

forskningsansats är att uppnå en djupare kunskap och förståelse av empirin med hjälp av 

teorierna.  

 

3.3 Metodredogörelse 

Holme & Solvang (1997) antyder att en metod är ett redskap för att kunna uppnå de uppsatta 

målen för en undersökning samt för att nå ett forskningsresultat. Med detta menar författarna att 
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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. 

Holme & Solvang (1997) menar att metoden är ett sätt att lösa problem och åstadkomma ny 

insikt.  

 

Med utgångspunkt från den informationen som forskaren söker - mjukdata eller hårddata - menar 

Holme & Solvang (1997) att man skiljer på två olika metodiska infallsvinklar. Dessa två 

angreppssätt är kvalitativa och kvantitativa metoder. En kvalitativ metod karakteriseras enligt 

Holme & Solvang (1997) av ett nära samband med forskningsobjektet. Det är en princip inom 

kvalitativ forskning att komma så nära forskningsenheten som möjligt för att nå den 

eftersträvade kunskapsutvecklingen. Bryman & Bell (2013) antyder att en kvalitativ 

forskningsstrategi därmed lägger vikten på ord och tolkning och genomförs vanligtvis med hjälp 

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

forskningsmetod däremot lägger tonvikten på kvantifiering. Bryman & Bell (2013) lyfter upp 

mätning, kausalitet, replikation och generalisering som fyra centrala drag inom kvantitativ 

forskning. Där tas det även upp att denna forskningsstrategi handlar om att via exempelvis 

enkätundersökningar gå ut i den yttre verkligheten och samla in objektiv data.  

 

3.4 Val av forskningsstrategi  

Vi har valt att besvara studiens forskningsfråga genom att tillämpa den kvalitativa 

forskningsstrategin. Vi anser att denna metod är mycket lämplig för vår undersökning då den vid 

insamling och analysering av data lägger vikten på ord mer än på kvantifiering. Denna metod är 

tolkande, erfarenhetsmässig och konstruktionistisk, vilket eftersträvas i denna undersökning. 

Eftersom närhet till forskningsenheten enligt Holme & Solvang (1997) är en väsentlig del inom 

kvalitativ forskning, blir denna metod mycket användbar då syftet med studien är att granska hur 

privatrådgivare inom bank hanterar risker och osäkerheter vid kreditgivningen av bostadslån.  

 

3.5 Val av banker 

Valet att studera privatrådgivarens perspektiv motiveras med att de har mest erfarenhet om hur 

riskbedömningen går till på ett rådgivningsmöte. Enligt Riksbanken (2015) är det svenska 

banksystemet i hög utsträckning fokuserat till de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, 

Handelsbanken och SEB. Dessa är nära förknippade med varandra bland annat genom dess 

exponeringar mot den svenska bostadsmarknaden och även gentemot varandra i form av innehav 
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i varandras värdepapper. Detta gör att om ett problem uppstår i en av storbankerna är det 

sannolikt att hela det svenska banksystemet och hela finansiella systemet får en negativ 

påverkan. Enligt Svenska bankföreningen (2015) finns 80 procent av alla bostadslån i Sverige 

hos de fyra storbankerna. Vi har valt att basera vår studie på storbankerna dels för att de innehar 

störst marknadsandelar i bolånemarknaden i Sverige, dels att de har en stor påverkan på varandra 

och på det finansiella systemet.  

 

3.6 Population 

Holme & Solvang (1997) förklarar att en population är alla de enheter som man vill ha 

information om. Den information som ska samlas in avgörs av den frågeställning man har i 

studien. Frågeställningen och problemformuleringen ska förtydliga vilka enheterna är i studien 

och vilka särdrag hos enheterna vi vill ha information om. 

 

Populationen i denna studie består av privatrådgivare på de fyra storbankerna i Stockholm, det 

vill säga privatrådgivare på Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB. Valet av population 

motiveras i valet av banker.  

 

3.7 Urval 

Denscombe (2016) skriver att en grundregel för urval är att det ska kunna gå att framställa ett så 

noggrant fynd som möjligt, utan att man måste samla in empiri från var och en av 

representanterna i undersökningspopulationen. Man kan spara tid och pengar till följd av att 

minska kvantiteten data som man samlar in, utan att påverka noggrannheten för mycket. 

Denscombe (2016) anger att det finns två tillvägagångssätt att få fram ett urval, genom 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval grundar sig i att man tillämpar 

ett slumpmässigt urval från undersökningspopulationen. Detta bygger på att få ett så bra 

representativt urval som möjligt genom att forskaren inte har någon inverkan på representanterna 

i urvalet. Icke-sannolikhetsurval går ut 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.  

 

I denna studie har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats. Valet av icke-sannolikhetsurval grundas i 

begränsade resurser i form av tid och pengar. Det har inte varit rimligt att inkludera ett 

tillfredställande stort urval i studien. Vidare har ett bekvämlighetsurval tillämpats. Fördelen med 
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ett bekvämlighetsurval enligt Denscombe (2016) är att man kan välja respondenter utifrån ett 

geografiskt läge, vilket underlättar möjligheten för ett personligt möte. 

Urvalet i studien består av Swedbank i Tumba, Nordea i Tumba, Handelsbanken i S:t Eriksplan 

och SEB i Sergelstorg.  

 

3.8 Genomförande 

 

3.8.1 Datainsamling  

Vid val av metod för datainsamlingen tar Denscombe (2016) upp att det är en fråga om ‘’rätt sak 

på rätt plats’’. Med detta menar han att det lämpligaste sättet att basera sitt val på är att utgå från 

det särskilda undersökningssyftet. Denscombe (2016) betonar att kriteriet ”användbarhet” är av 

stor vikt i denna process, då forskaren i förväg bör försöka reda ut vilken metod för 

datainsamlingen som är lämpligast att använda för den specifika uppgiften.  

 

3.8.1.1 Intervjuer och observationer  

Det finns enligt Denscombe (2016) olika vägar för datainsamlingen, därav intervjuer och 

observationer som är av kvalitativ karaktär. Intervjuer använder individers svar på forskarens 

frågor som datakälla och fokuserar på självrapportering. Observationer handlar om att observera 

när något inträffar och samla in data i verkliga situationer, vilket problematiseras med att 

förnimmelsen i processen kan påverkas av personliga omständigheter. I denna studie har vi valt att 

tillämpa intervjuer som metod för datainsamling då vi är ute efter att få privatrådgivarens uppfattning 

av situationen.  

 

3.8.1.2 Utformning av intervju 

Denscombe (2016) skriver att intervjudata lagras vid en eller flera sessioner, som för det mesta 

bestämts på för hand. Intervjuaren och den intervjuade går igenom ett antal frågor och svar i ett 

specifikt område som är av intresse för intervjuaren. Vidare skriver han att det finns olika 

strukturer på en intervju; strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. Enligt Denscombe 

(2016) innebär en strukturerad intervju att intervjuaren har en stor kontroll över frågornas och 

svarens innehåll. Intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska tas upp och respondenten 

har en begränsad svarsmöjlighet. Datainsamlingen blir därmed standardiserad vilket är en fördel 

vid ett stort projekt. Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren även en färdig lista med 

uppgjorda frågor. Däremot är intervjuaren öppen för att vara flexibel när det kommer till 
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ordningsföljden och innehållet. Man låter den intervjuade utveckla sina tankar och tala mer 

uttömmande. Svaren är öppna och fokus ligger på den intervjuade och dess ståndpunkt. 

Denscombe (2016) förklarar att ostrukturerade intervjuer går steget längre när det kommer till 

den intervjuades tankar. Intervjuarens uppgift är att starta igång en intervju genom att introducera 

ett ämne och därefter inskrida så lite som möjligt. Meningen är att låta den intervjuade bilda sina 

egna uppfattningar, än att dem formas av frågor som intervjuaren har förutbestämt.  

 

Bryman & Bell (2013) skriver att det finns olika intervjusituationer. Densombe (2016) beskriver 

dessa olika intervjusituationer som personliga intervjuer, gruppintervjuer och fokusgrupper. Vid 

en personlig intervju sker det ett möte mellan forskare och respondent. Denscombe (2016) menar 

att fördelarna med en personlig intervju är att intervjun är förhållandevis lätt att anordna och 

kontrollera, all data som samlas in kommer från en källa och att forskaren har bara en person att 

sätta sitt fokus på. Vidare beskriver Denscombe (2016) att vid en gruppintervju kan man till 

skillnad mot en personlig intervju få fler synpunkter vid ett intervjutillfälle. Genom en 

gruppintervju kan man intervjua flera personer samtidigt och på det sättet öka urvalet och antalet 

medverkande i studien. Till sist nämner Denscombe (2016) fokusgrupper som innefattar en liten 

grupp respondenter som förts samman av forskaren för att studera deras synsätt, åsikter och 

tankar om ett utvalt ämne. Samspelet mellan respondenterna hjälper forskaren att tolka 

tankegången bakom de uppfattningar och känslor som uttrycks.  

 

I studien har semistrukturerade intervjuer tillämpats då undersökningens intresse varit att fånga 

privatrådgivarnas ståndpunkt. Semistrukturerade intervjuer ansågs lämpliga då respondenterna 

själva får en chans att utforma svaren. Vi vill undvika att styra intervjuerna för mycket och 

istället låta respondenterna få plats att resonera sina synpunkter kring den riskhantering som sker 

vid ett rådgivningsmöte om bostadslån. Vi har valt att göra personliga intervjuer då dem är 

relativt lätta att kontrollera och enkla att arrangera. Motiveringen till varför det är lättare att 

kontrollera är att det är endast en respondents uppfattningar som behöver beaktas och vägledas 

genom intervjun.  Det är av stor vikt att endast få in en informationskälla per intervjutillfälle då 

intervjun spelas in på band. Detta gör det lättare att transkribera det inspelade materialet då det 

bara är en person som pratar i taget.  

 

 

 



27 

3.8.1.3 Inspelning och transkribering 

Bryman & Bell (2013) anser att vid kvalitativa intervjuer ska en inspelning ske. Dem förklarar 

att inspelning och transkribering hjälper till att förbättra minnet, underlätta en grundlig analys 

och göra upprepade genomgångar av respondentens svar. Denscombe (2016) beskriver att 

transkribering gör det lättare att göra sökningar och jämförelser mellan data. Om innehållet 

utnyttjas för det verkliga innehållet kan forskaren välja ut det som är av vikt för studien. Däremot 

om forskaren är ute efter dolda mönster i talet eller underförstådda meningar i en diskussion, 

måste det ljudinspelade materialet transkriberas i ett vidare omfång. Denscombe (2016) förklarar 

att transkribering av ett inspelat material är tidskrävande men att det också är en nyttig del då 

forskaren kommer nära den insamlade datan och att allt väcks till liv igen.  

 

I denna studie har intervjuerna spelats in. Respondenterna har fått en förklaring till att intervjun 

kommer att spelas in och att inspelningen endast kommer att användas för studiens syfte. Valet 

av att spela in intervjuerna har motiverats till att det ska vara lätt att lagra mycket data på ett 

noggrant sätt och inte förbise relevant information. Tillvägagångssättet förenklar möjligheten att 

gå tillbaka till det insamlade materialet för att göra en upprepad genomgång. Vid transkribering 

av inspelningen har fokus varit på orden och inte på hur det har sagts. Detta val har gjorts då 

intresset legat i den faktiska information som intervjuerna innehållit. Det har inte varit av intresse 

att hitta underliggande strukturer i hur respondenterna uttryckt sig i tal.  

 

3.9 Studiens trovärdighet 

 

3.9.1 Reliabilitet 

Thurén (2013) förklarar att reliabilitet är ett mått som mäter tillförlitligheten, vilket betyder om 

mätningarna är korrekt gjorda. Om flera forskare undersöker samma sak, använder samma metod 

och kommer fram till samma resultat så har studien en hög reliabilitet. Denscombe (2016) anser 

att vid en kvalitativ studie är det inte enkelt att mäta tillförlitligheten. Detta då det är svårt att 

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

går att göra vid en kvantitativ studie. 

 

I denna studie har urvalet bestått av privatrådgivare på de fyra storbankerna i Stockholm. 

Informationen har samlats in genom att göra en kvalitativ intervju med en privatrådgivare på 

respektive bank. Valet av tillvägagångssätt och begränsning i studien påverkar reliabiliteten 
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negativt. Detta på grund av att det är ett fåtal privatrådgivare som ingår i studien och att det 

genomförts via semistrukturerade intervjuer, ett tillvägagångssätt som kan influeras av slumpen. 

För att öka reliabiliteten i en kvalitativ studie kan man enligt Denscombe (2016) ge en utförlig 

och noggrann redogörelse för metoder som använts i studien. Vi har med denna aspekt fokuserat 

på att tydliggöra de metoder och beslutsfattande som använts i studien för att stärka reliabiliteten. 

På detta sätt anser vi att om samma studie genomförs igen på samma bankkontor, vid ett senare 

tillfälle av oss eller andra forskare, skulle man eventuellt kunna nå samma resultat.   

 

3.9.2 Validitet 

Thurén (2013) skriver att validitet är ett mått som mäter om man faktiskt undersökt det man 

avser att undersöka. Man behöver kontrollera om syftet med studien stämmer överens med det 

som studeras. Det finns två varianter av validitet, inre validitet och yttre validitet. Denscombe 

(2016) beskriver att inre validitet är noggrannheten och precisionen i data. Den behandlar hur 

användbar datamaterialet är för den forskningsfråga som studeras. Vidare beskriver han att yttre 

validitet är ett mått som mäter generaliserbarheten. Det handlar om att datan 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 att 

mäta är en djupgående förståelse om hur en privatrådgivare hanterar risker vid ett bostadslån, där 

resultatet visar en god inre validitet.  

 

3.10 Källkritik 

Thurén (2013) tar upp att källkritik är ett sätt att bedöma värdet och tillförlitligheten av en 

kunskapskälla. Med kunskapskälla menar Thurén (2013) allt som vi bygger våra antaganden och 

vår kunskap på, där källan kan variera i sina former. Källan kan vara skriftlig, muntlig och 

materiell. Thurén (2013) betonar att källkritiken inte förknippas med naturvetenskapen och ligger 

utanför dess sfär samt att det enbart har att göra med individens behov av att utvärdera och 

bedöma kunskapskällor. De källkritiska principerna presenteras av Thurén (2013) i form av fyra 
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kriterier som avgör kvalitén på källan. Kriterierna är: 

 

❖ Äkthet - Man ska granska om källan är ett original samt se om källan är det den uppger 

sig vara. 

❖ Tidssamband - Ju längre period det är mellan informationen och källan till informationen, 

desto mer tvivelaktig blir källan. Här bör man granska och se om det finns nyare källa.  

❖ Oberoende - Källan ska vara fristående och oberoende av andra källor. Med detta menar 

Thurén (2013) att den inte ska ha blivit ett refererat av en annan källa, utan vara för sig 

själv.  

❖ Tendensfrihet - Källan ska inte ge en falsk bild av verkligheten på grund av att den 

präglas av någons intresse.  

 

Vid insamlingen av relevant information har vi varit mycket källkritiska mot våra 

kunskapskällor. Att fullfölja Thuréns (2013) fyra kriterier har varit en central del i arbetet med de 

använda källorna. Vi har varit väldigt noggranna med källans äkthet, där vi sett till att enbart 

använda oss av original källor då en kopia skapar tvivel och tenderar att vara falsk. Vi har även 

tagit hänsyn till tidssambanden mellan den insamlade informationen och källan bakom den, där 

nya källor prioriterades. Dock innehåller studien äldre vetenskapliga artiklar, men dessa bedöms 

enligt oss som tillförlitliga då dem redan blivit vetenskapligt granskade. Fristående källor har 

varit en avsevärt hög prioritet för oss. Vi har strikt sett till att inte använda källor som är ett 

referat av andra källor och enbart ha oberoende källor. Detta är vi noggranna med för att basera 

undersökningen på tillförlitlig information som inte tenderar att ha förändrats genom olika källor. 

Tendensfriheten är dock svårare att tillämpa i praktiken, men vi har trots det varit noga med med 

att granska om det finns motstridig information på andra källor som behandlar motsvarig 

information. Vi är medvetna om att respondenternas svar kan påverka kvalitén på källan då 

privatrådgivarnas agerande präglas av bankens intresse. Detta kan därmed ge en falsk bild av 

verkligheten. 

 

3.11 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2002) uppger att det finns fyra allmänna huvudkrav vid forskning, dessa krav 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att informationskravet innefattar att dem berörda parterna i 

studien ska informeras om syftet för undersökningen. Vidare förklarar de att samtyckeskravet 
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innebär att deltagare själva bestämmer om de vill medverka i studien. Med 

konfidentialitetskravet menar Vetenskapsrådet (2002) att uppgifter om personerna i studien ska 

vara konfidentiella och att personuppgifter ska skyddas så att ingen otillbörlig får del av dem. 

Slutligen beskriver Vetenskapsrådet (2002) nyttjandekravet som handlar om att uppgifter som 

samlats in från enskilda personer endast ska nyttjas för studiens ändamål. 

 

För att uppfylla dessa krav har vi innan intervjun varit noggranna med att berätta syftet med 

studien. Vi har informerat om vad vi avsett att göra med det material vi samlar in. Innan 

intervjun har vi fått ett samtycke från respondenterna att dem vill delta i studien. Vi har även fått 

ett samtycke till att få spela in intervjuerna. Vi har förhållit oss till konfidentialitetskravet genom 

att informera att deltagarna är anonyma i studien. Vi har inte uppgett något namn utan kommit på 

ett fiktivt namn när vi sammanställde empirin. Det insamlade materialet är endast tillgängligt för 

oss som författare. Det transkriberade materialet kommer inte göras tillgängligt för någon annan 

än författarna för att värna om deltagarna. 

 

3.12 Metodkritik 

Denscombe (2016) skriver att kvalitativ forskning har en benägenhet att bestå av djupgående 

studier av ett fåtal enheter vilket gör det svårt att bestämma om forskningsfyndet går att 

generalisera till likartade företeelser. Han anser att man kan ifrågasätta hur pass representativt 

kvalitativ data är och hur sannolikt det är att man hittar liknande data på annat håll. En fråga som 

ofta kommer upp vid kvalitativ analys enligt Denscombe (2016) är hur man ska kunna 

generalisera med ett utgångsläge i ett så litet antal. Han menar att ur en statistisk synvinkel är det 

en befogad fråga. Bryman & Bell (2013) förklarar problemet med att replikera en kvalitativ 

studie och menar att det är kan vara svårt att uppnå samma resultat. 

Denscombe (2016) beskriver vidare att det är svårt för kvalitativa forskare att förhålla sig 

objektivt. Forskarens bakgrund, identitet och egna attityd kan spegla analysen av data.  

 

I denna studie är det huvudsakliga syftet inte att kunna generalisera resultatet för en bredare 

population. Dock hade möjligheten att kunna generalisera resultatet i studien bidragit till en 

högre yttre validitet. Vi har avsett att vara så noggranna som möjligt genom att förtydliga våra 

beslut av metodval för att studien ska kunna replikeras på bästa sätt.  
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att behandla den erfarenhetsmässiga datan som vi samlat in från 

intervjuerna som genomförts med respektive bank. Redogörelsen för de genomförda intervjuerna 

kommer att delas upp, där vi bearbetar det empiriska materialet från de olika bankerna var för 

sig. Vi har valt att ha anonyma respondenter. 

 

4.1 Swedbank - intervju med privatrådgivare  

Det genomfördes den 18e april 2016 en personlig intervju med en privatrådgivare från Swedbank 

i Tumba, som vi valt att kalla respondent 1. Med cirka 16 år i banken menar respondent 1 att hon 

älskar sitt varierande jobb och hjälper kunder med allt från att koppla kort, till försäkringar, lån 

och sparande. Hon betonar att Swedbank ställer höga kompetenskrav på de anställda för att alla 

ska kunna hjälpa kunderna med alla slags ärenden samt att banken siktar mycket på kundnöjdhet.  

 

4.1.1 Inledande diskussion 

I frågan om hur ett upplägg för ett vanligt rådgivningsmöte gällande bostadslån ser ut för dels 

nya bolånekunder, dels befintliga bolånekunder, svarar respondent 1 att det enligt henne är 

relativt jämställt. Hon tar upp att man som privatrådgivare på Swedbank är väldigt noggrann vad 

gäller ny eller befintlig bolånekund, dock extra noggrann med att förklara innebörden av att ta ett 

bolån för nya kunder. Även befintliga kunder menar hon att man är noggrann med rörande 

inkomsten och att de klarar av nya förändringar i ekonomin. Hon vill alltså se till att hjälpa 

kunden men även göra det lönsamt för banken och beskriver det som en ”win-win-situation”. 

Bedömningen görs genom att bevilja lån för kredittagare som har förmågan att betala tillbaka. 

Man gör först en kreditupplysning på upplysningscentralen på kunden för att granska uppgifter 

så som inkomst och övergår sedan till upplägget av krediten där man räknar på att kunden klarar 

av ett bolån med sju procents ränta trots att den aktuella räntan ligger på en mycket lägre nivå. 

Det gör banken för att säkerställa att kunden klarar av att bo kvar vid en räntehöjning. 

Respondent 1 betonar att man som rådgivare bör från början ta rätt steg och agera efter 

kundnyttan. Med det menar hon att inte sätta kunden i framtida ekonomiska kriser och andra 

besvärliga situationer där ekonomin inte går ihop. Man måste alltså från början ta hänsyn till att 

exempelvis två låntagare plötsligt kan bli en där den ena avlider, eller att låntagaren blir 

sjukskriven och att lånen måste betalas utan att man hamnar i ekonomisk kris. Vidare tar 

respondent 1 upp en kalkyl som kallas för ”kvar-att-leva-på” kalkyl som visar en summa som 
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man bör ha kvar per vuxen och barn efter skatt och utgifter. En vuxen ska ha 8500 kronor kvar 

och ett barn 3100 kronor. 

 

Respondent 1 resonerar kring skillnader mellan åldersgrupper i ett rådgivningsmöte och anser att 

hon är strängare med unga. Hon märker att unga har ett annat beteende och styrs mer av 

konsumtion än sparande och amortering. Detta påverkar inte beviljningen av lånet men 

rådgivaren ser ändå till att upplysa om vikten av att spara och amortera för att undvika finansiella 

svårigheter i framtiden om det sker en kris privata ekonomin.  

 

4.1.2 Risk och osäkerhet 

Privatrådgivaren pratar om riskerna som kan uppstå i samband med ett bostadslån och menar att 

den största är att banken inte får sina pengar tillbaka, vilket är beroende av vilken situation 

kunden hamnar i. Swedbank försöker förebygga att detta sker genom att utföra ”trygghetskollen” 

med kunderna och trycka mycket på personförsäkringar. Med ”trygghetskollen” går man igenom 

allt det tragiska som kan inträffa och upplyser om hur kunden tryggar sig redan från början.   

 

I frågan om hur privatrådgivaren anskaffar den efterfrågade informationen för att bedöma 

kundens möjlighet att finansiera sitt lån svarar respondent 1 att detta är lättast att se på befintliga 

kunder. Hon menar att tillit är viktigt men att man även kan kontakta kundens arbetsgivare för att 

anskaffa information om anställning eller om fallet handlar om egenföretagare själva kontrollera 

resultat- och balansräkningen som kunden lämnar in. Här är det viktigt att vara noggrann för att 

minimera risken för både kunden och banken. Respondent 1 menar att det finns variationer i hur 

öppna kunderna är med att ge relevant information gällande bland annat livssituation och 

skulder, men att hon är tydlig med att hon måste kunna se helheten för att göra en rättvis 

bedömning. Förståelsen av vad ett bostadslån innebär varierar hos kunderna. En del förstår 

precis, andra följer bara trenden och har andra syften, så som investeringssyften. 

 

4.1.3 Amortering 

Respondent 1 tycker att amortering är mycket bra då det är ett sätt att minska lånen och är ett 

slags sparande. Hon menar att kunden bör amortera så mycket denne kan men att det rör sig om 

prioriteringar. Det ska alltså även finnas ett sparande för att kunden vid behov inte ska behöva ta 

nya lån som leder till nya kostnader. 
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Respondenten anser att kundernas attityd till amortering har förändrats med tiden. Efter lång 

erfarenhet i banken menar hon att det finns ett tydligt mönster av att det idag är alltmer ovanligt 

att vilja amortera än förr. Idag ser allt fler kunder amortering som meningslöst. Därför hävdar 

respondent 1 att det nya amorteringskravet är toppen och ett sätt att få en sund ekonomi. Dock 

kan den i vissa fall vara hård mot unga som inte hunnit spara ihop en kontantinsats.  

 

4.1.4 Skuldsättning 

Respondent 1 resonerar kring kundens skuldsättning på ett allvarligt sätt och menar att man som 

rådgivare måste ta hänsyn till kundens totala lånebild och hjälpa kunden. Ett sätt för kunder som 

har dyra krediter på andra håll är att samla alla under ett medlemslån med lägre ränta på 

Swedbank eller under bolånet för att underlätta för kunden. Respondenten tycker att bolånetaket 

är ett bra verktyg men förstår att det kan vara tufft för unga utan större egen insats. Hon anser att 

den säkerligen har sina effekter men att det är allt fler som söker lån på grund av efterfrågan på 

boende.  

 

4.1.5 Kunden 

Respondentens uppfattning av kundernas attityder till bostadslån är att det skett en enorm 

förändring idag i jämförelse med tidigare. Många ser köp av bostad som det enda alternativet och 

tror att de klarar det galant trots att de inte hunnit bygga en buffert. Det jämför hon med förr i 

tiden där man började i en hyreslägenhet för att sedan spara pengar och köpa bostad. Hon tror att 

de flesta unga inte inser vilken hög risk de tar med att köpa bostad för flera miljoner i lån. Detta 

riskmedvetande skiljer sig hos kunder beroende på erfarenheten man har av det. De som tidigare 

upplevt ekonomiska svårigheter eller blivit arbetslösa under en period är mer riskmedvetna än de 

som inte varit med om sådana situationer och många gånger köper bostad för att göra som ‘’alla 

andra’’.  

 

I frågan om var gränsen går mellan att vara en ekonomisk rådgivare och en försäljare svarar 

respondent 1 kundnytta och menar att det inte får överstiga det eller bli icke lönsamt för kunden. 

I hennes möten handlar det om att se helheten och riskerna för att kunna förebygga dem. 

Riskerna kommer bland annat när man blir arbetslös, förlorar partnern eller blir sjukskriven och 

därför är ”trygghetskollen” en förebyggande lösning. Hon menar att banken självklart vill att 

kunden har alla sina affärer där och erbjuder därför billigare lån framför det, men betonar att 

affärerna ska kunna ge kunden en nytta också och inte utnyttja kunden.  
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4.2 Nordea - intervju med privatrådgivare 

Vi intervjuade den 19e april 2016 en privatrådgivare på Nordea i Tumba som vi valt att kalla för 

respondent 2. Han har sju års erfarenhet som privatrådgivare på Nordea och jobbar dels med 

bolån, dels med andra produkter som sparande, försäkringar och pensioner. 

 

4.2.1 Inledande diskussion 

Respondent 2 inleder med att tala om upplägget för ett vanligt rådgivningsmöte kring bolån för 

nya och existerande bolånekunder. Det har förändrats en aning genom åren hävdar han men 

väljer att utgå från idag och menar att det handlar om att koncentrera sig på bolåneärendet och 

det runtomliggande. Framförallt handlar det om att man går igenom låneupplägget, hur boendet 

ska finansieras vid köp av nytt boende och hur finansieringen kommer att påverka den personen 

utifrån olika scenarier. Då talar man om vilka skydd kunden kan ha, vad som händer om kunden 

blir sjuk, förlorar sin partner eller blir arbetslös. För existerande kunder som enbart vill höja upp 

sitt bolån med en mindre summa är utformningen betydligt enklare. Själva mötet kan ske över 

telefon och då kanske enbart handla om lånet. Därmed behöver man inte gå på djupet som man 

gör vid större nytecknade lån där det blir andra omständigheter.  

 

Respondent 2 menar att skillnaden mellan olika åldersgrupper i ett rådgivningsmöte egentligen 

inte existerar, utan att det handlar om skillnaden mellan förstagångsköpare eller inte. En 

förstagångsköpare behöver en mer ingående genomgång av lånets innebörd, upplägget av 

processen samt information om det som ligger runtomkring bolånet.  

 

4.2.2 Risk och osäkerhet 

Respondenten hävdar att det finns väldigt många risker som kan uppstå i samband med ett bolån. 

Riskerna för banken som också är det viktigaste för banken är återbetalningsförmågan. Banken 

sätter en gräns för vilka risker den är villig att ta, och sätter sedan krav på inkomst och andra 

faktorer. Bankens viktigaste uppgift är att minimera kreditförluster. Dessa kan uppkomma 

genom att kunden har höga lån i förhållande till inkomst, särskilt om räntorna stiger eller om 

kunden hamnar i en svår situation som försvårar den ekonomiska situationen.  

 

Det finns enligt respondent 2 oändligt många scenarier där bankerna riskerar att inte få pengarna 

återbetalda, och det rör sig om två aspekter; att rådgivaren har en skyldighet gentemot kunden att 

se till att denne inte är överbelånad samt kan hantera olika nivåer i räntan och olika situationer i 
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livet. En annan stor risk är priset på bostadsmarknaden. Det behöver inte nödvändigtvis vara det 

så länge kunden har en god återbetalningsförmåga. 

Respondenten tar upp ett exempel där han antar ett enormt prisfall och menar att i en sådan 

situation spelar priset ingen roll om kunden har återbetalningsförmågan. Däremot uppstår 

dilemmat om bostaden ska säljas, vilket innebär en risk för både kunden och banken att inte få 

pengarna återbetalda.  

 

Respondent 2 redogör för hur banken kalkylerar kundernas kreditvärdighet och menar att man 

generaliserar väldigt mycket. Generaliseringen tillämpas när man räknar på en kalkyl på kundens 

inkomst och drar bort skatten och vardagskostnader som tas från försäkringskassans siffror som 

varierar beroende på faktorer som kön och ålder. Allt annat som kvarstår kan man i princip 

använda för boendet. På bolånet räknar man att kunden ska klara av en räntesats på 8 procent 

trots den aktuella räntan som är betydligt lägre. Det kan för många låta högt, men om man skådar 

Sveriges räntesats för 5-6 år sen låg det på 4-5 procent, vilket motsvarar normalräntan i Sverige. 

Utöver det menar respondent 2 att man även granskar kundens beteende och tittar på bland annat 

om kunden skött sina betalningar eller har betalningsanmärkningar. Många av faktorerna man 

tittar på är inte avgörande, men kan vara till stor hjälp i processen.  

 

Respondenten anskaffar den nödvändiga informationen för att bedöma kundens möjlighet att 

kunna finansiera sitt lån genom att fråga kunden. Dessutom menar han att man gör en 

kreditupplysning, granskar engagemanget på Nordea för att se om lönen kommer in på kontot 

och så vidare. Sedan så finns det andra sätt där kunden kan styrka sådant som inkomstuppgifter 

om det inte stämmer mot upplysningscentralens uppgifter. 

 

Privatrådgivaren upplever att förståelsen för vad ett bostadslån innebär har förändrats med tiden. 

Han reagerar på att ett bolån idag inte känns lika stort för kunderna som det gjorde för 10 år 

sedan. Även för 5-6 år sedan var det en större sak att köpa bostad jämfört med idag anser han. 

Respondent 2 förklarar att det idag alltmer handlar om ett enda alternativ för individer som vill 

ha ett eget boende; att köpa. Eftersom att många gör det och bostäder finns i stor omfattning blir 

det vanligt och alldagligt att ha ett boende med bolån, men många tar det enligt honom väldigt 

lättvindigt. Man förbiser riskerna med detta och förväntar sig att bankerna tar mer ansvar än vad 

de gjorde förr. Dessutom finns det inget intresse av att amortera eller förstå innebörden av lånet. 

Där kommer rådgivarens roll att försöka förklara så gott det går och göra kunden medveten om 
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riskerna som kan uppkomma. Detta gäller främst unga som har varit med i en tid där det bara har 

varit uppgångar och inte varit med om kriser. Han menar att dessa människor antar att 

bostadsmarknaden är en trygg marknad som bara kommer att gå upp och att det är den bästa 

investeringen man kan göra. En extrem prisökning i Sverige under de senaste 10-15 åren minskar 

inte sannolikheten att ett prisfall inträffar om 5 år. Han fortsätter med att det finns politiska 

förändringar och regler som kan ändras och andra påverkande faktorer som kan uppkomma. 

Dessa är mer indirekta risker gentemot den risken som banken tar som handlar om att kunna låna 

ut pengar och minimera kreditförlusten så gott det går.  

 

4.2.3 Amortering 

Respondent 2 påstår att han råder nästan alla sina kunder att amortera, men att det alltid finns 

undantagsfall. Han menar att det även finns ett krav på amortering. Det är en trygghet för kunden 

att minimera lånen över tid och skapa sig en bättre belåningsgrad i utrymmet, större marginaler 

för svängningar på bostadsmarknaden, men även för att det i längden blir billigare. Dock anser 

han att amorteringen måste gå i balans med vardagen och sparandet, då det är en viktig del att 

trygga upp och minimera risken i bostadsaffären. Bra sparande och god buffert gör att man klarar 

av oförutsedda ekonomiska svårigheter. 

 

Kundernas attityd till amortering har enligt respondenten förändrats med tiden. Man har mindre 

förståelse för amortering idag än förr. En del tycker att det är otroligt viktigt att amortera och vill 

göra det i så stor omfattning som möjligt att de nästan glömmer det egna sparandet, medan andra 

anser att det är meningslöst. Istället vill sådana individer ha mycket på sparandet för att göra 

annat med pengarna. Men det kommande amorteringskravet bör kunna förändra en del 

beteenden.  

 

Utifrån Nordeas synsätt på amortering menar respondent 2 att amorteringskravet inte kommer att 

ha någon effekt vid kreditgivningen. Man har tidigare räknat på att kunden ska klara av samma 

kriterier som på amorteringskravet som kommer 1 juni 2016, vilket tyder på att det inte kommer 

vara tuffare i kreditgivningen. Däremot blir skillnaden att det tidigare inte fanns krav på det. 

Beräkningen är dock samma. Man ska klara av att amortera hela sitt lån på 50 år, det vill säga 2 

procent om året.  
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4.2.4 Skuldsättning 

Respondent 2 tycker att det är mycket viktigt att resonera kring kundens skuldsättning i ett 

rådgivningsmöte och fokuserar på att belåningsgraden ska fungera med tiden. Han menar att om 

en kund tar ett lån ska den så gott som det går minska risken för sig själv. Utifrån kundens 

inkomst ska denne kunna betala sina lån och vid bostadslån klara av en ränta på 8 procent.  

Respondenten menar att blancolån och dyrare krediter har en stor påverkan på kundens totala 

skuldsättning. När man har ett sådant beteende där man erhåller mycket pengar i krediter blir det 

inte enbart svårare att låna pengar menar han. Man sätter sig även i en situation där om det 

inträffar något oförutsett och man faktiskt behöver låna pengar, gör det mycket svårare för sig 

själv att räddas från en ekonomisk kortsiktig problematisk situation. Kundens belåningsgrad är 

alltså mycket viktigt att se över när man ska bevilja ett bostadslån. Om frågetecken dyker upp 

tenderar banker att ställa högre krav på sådana kunder.  

 

På frågan om vad respondent 2 tycker om bolånetaket och dess effekter på hushållens 

skuldsättning svarar han att effekterna visade sig i början, men inte nu på senare år. Han menar 

att det aldrig har varit lika stora prisuppgångar som det senaste året i Sverige. Nordea är hårda 

med egen kontantinsats samt att man ska ha en god ekonomi. Även om de beviljar lån för en 

kund utan 15 procent i kontantinsats vill de ändå att denne ska ha 10 eller 5 procent beroende på 

vad kunden har för ekonomi. Man kan alltså inte komma undan med 5 procent i kontantinsats om 

man inte har riktigt bra ekonomi och hög inkomst samt befinner sig i en situation som banken 

anser är säker. Man vill se viljan och förståelsen hos kunden att det är viktigt att spara ihop en 

egen kontantinsats, då banken faktiskt tar risker med det. Men framförallt handlar det om att 

kunden ska kunna ha marginaler om denne säljer bostaden, ifall ett eventuellt prisfall 

uppkommer.  

 

4.2.5 Kunden 

Respondent 2 svarar både ja och nej på frågan om det finns skillnader i riskmedvetandet hos 

kunder som upplevt finansiella kriser, yngre och äldre. Han motiverar det med att de allra flesta 

nu tänker att bostadsmarknaden i Sverige är en trygg placering, oavsett om man ser det som ett 

boende eller finansiering som man tjänar pengar på. Kunder ser det som den bästa investeringen 

man gör och vet att det finns risker men tänker att riskerna är små och det är värt det. Han 

fortsätter med att problemet i sig är att de som har varit med om alla upp- och nedgångar och 

upplevt finansiella kriser är dem som tjänat mest på sina boenden då de har haft sina boenden 
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längst. De har alltså upplevt både upp- och nedgångar men även fått bäst avkastning och tycker 

att det bara har gått upp i slutändan. Men de unga som inte varit med så länge är inte lika 

riskmedvetna då de inte varit med om annat än uppgångar.  

 

På frågan om var gränsen går för respondent 2 mellan att vara ekonomisk rådgivare och 

försäljare svarar han att en privatrådgivare inte har mål på lån där man försöker låna ut ett 

specifikt belopp. Människor kommer alltid att låna pengar och rådgivaren behöver inte jaga 

kunden för det. Det viktigaste för banken är att veta att det kommer att strömma in fler och fler 

bolånekunder och då se till att ta hänsyn till återbetalningsförmågan och på så sätt låna ut rätt 

mängd pengar till rätt kund. De krav som kommer från finansinspektionen och branschen och 

kraven som rådgivarna dessutom ställer på sig själva går hand i hand med att förminska 

kreditförlusterna.   

 

4.3 Handelsbanken - intervju med privatrådgivare 

Den 25e april genomförde vi en intervju med en privatrådgivare från Handelsbanken i Sankt 

Eriksplan. Hon har arbetat som privatrådgivare i sex år. Vi har valt att kalla privatrådgivaren från 

Handelsbanken för respondent 3.  

 

4.3.1 Inledande diskussion 

Ett rådgivningsmöte kring bostadslån för nya och existerande bolånekunder handlar enligt 

respondent 3 om att försöka ta reda på vem det är man har framför sig. Det är inte alltid lätt, och 

med nya bolånekunder krävs det av rådgivaren att försöka ta reda på kundens förväntningar och 

kunskaper om lånet samt vara tydlig med att förklara vad ett bolån innebär. Befintliga kunder är 

enklare att arbeta med, då man redan har en relation till kunden där man känner till kundens 

arbete, inkomst och beteende vid lån. Därför kan man vara mer flexibel med sådana kunder. 

Respondent 3 menar dock att i själva bolånet ingår ingen rådgivning, då det blir till om det går 

ihop. Om kunden har en egen insats, kalkylen går ihop och kreditupplysningen ser bra ut är det 

inga större problem. Alltså är det mer krav än råd. Dock i samband med bostadslånet tar 

rådgivaren upp andra affärer som finns runtomkring lånet, så som sparande och trygghet.  

 

Respondenten anser att det i ett rådgivningsmöte finns skillnader mellan olika åldersgrupper. 

Unga, som oftast är förstagångsköpare, behöver man oftast vara mer tydlig med gällande att 
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räntorna inte kommer att vara låga i all framtid och att situationen kan förändras. Äldre däremot 

har ofta varit med om olika scenarier och vet vad som kan uppkomma.  

 

4.3.2 Risk och osäkerhet 

De risker och osäkerheter som finns för banken är dels att kunden inte ska kunna betala tillbaka 

pengarna, dels att priserna faller. Det mest centrala är återbetalningsförmågan. Då är rådgivarens 

roll att bedöma om kunden ska ha en medlåntagare, sänka lånebeloppet eller avvakta i ett par år 

för att spara ihop en större egen insats. Vid prisfall är risken att kunden köper en bostad under en 

tillfällig uppgång. Om man sedan vill sälja bostaden är det inte säkert att man får tillbaka 

pengarna, och i värsta fall får banken inte tillbaka pengarna. Det är enligt respondent 3 de två 

största risk- och osäkerhetsfaktorerna.  

 

Handelsbanken kalkylerar kundernas kreditvärdighet genom att upprätta en ”kvar-att-leva-på” 

kalkyl där de lägger in kundens inkomstuppgifter och räknar på att kunden klarar av en ränta på 

7,5 procent. Nu med amorteringskravet ska man vid över 70 procent belåning amortera 2 procent 

om året på totala beloppet. Rådgivaren stämmer av inkomstuppgifterna med en kreditupplysning, 

kikar på lönekontot om denna finns på Handelsbanken att lönen kommer in på kontot och i vissa 

fall kräva ett arbetsgivarintyg. Det är viktigt enligt respondent 3 att kunna se att lönen kommer in 

på kontot, då det innebär att kunden bör kunna betala sina lån och minskar på så sätt 

osäkerhetsfaktorn för banken. Respondenten betonar att Handelsbanken är relativt 

decentraliserad, då rådgivarna gör bedömningen och tar besluten på kontoren.  

 

Respondent 3 upplever att bolånekunder är relativt öppna med att ge relevant information 

gällande deras livssituation, skulder, arbete och lön då det är till deras intresse. Dessutom är det 

inte komplicerat att få relevant information om kunden inte skulle vara ärlig, då det framkommer 

via upplysningscentralen. Vad gäller förståelsen för vad ett bostadslån innebär är det olika bland 

kunderna. Variationen beror på erfarenheten som kunden besitter.  

 

4.3.3 Amortering 

Privatrådgivaren anser att amortering är jättebra. Det nya kravet tycker hon dock är tufft vid 70 

procent belåning, men Handelsbanken hade redan ett internt krav sedan tidigare. Respondent 3 

menar att om man kan amortera mer så kan man klara av en räntehöjning.  
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Kundernas attityd till amortering har förändrats med tiden. Respondenten menar att allt fler 

börjar förstå innebörden och relevansen av att amortera. Det är idag fler än för fem år sedan som 

accepterar amortering och vill amortera, inte enbart för att det är ett krav, utan av eget intresse. 

Respondent 3 menar att Handelsbanken redan märker av effekterna av det nya 

amorteringskravet. Handelsbanken räknar redan på det när de ger ut lånelöften, då de sträcker sig 

sex månader framåt. De märker att färre lånelöften beviljas, särskilt vid höga priser på bostäder 

där man inte ger ut kredit i samma utsträckning som för ett halvår sedan. 

 

4.3.4 Skuldsättning 

Att resonera kring kundens totala skuldsättning i ett rådgivningsmöte tycker respondent 3 är av 

relativt stor betydelse. Ju högre belånad man är, desto mer amorterar man. Respondenten menar 

att väldigt mycket påverkas av belåningsgraden.  

 

Bolånetaket har enligt respondent 3 inte gett märkbara effekter på skuldsättningen, med tanke på 

hur mycket lån varje hushåll erhåller i och med de enormt stigande priserna. Däremot innebär det 

en mindre risk att låna ut pengar när det är 85 procent i belåning istället för 90 procent, vilket gör 

bolånetaket bra på så sätt.  

 

4.3.5 Kunden 

Kundernas attityder till bostadslån varierar beroende på när man kom in på bostadsmarknaden. 

De som har kommit in på senare tid har inställningen om att de kan låna hur mycket som helst, 

då räntan är låg och att priserna bara kommer att gå upp. Däremot de som har varit med på 

bostadsmarknaden sedan länge ser på det mer långsiktigt och försiktigt. De har även upplevt 

höga räntor, vilket gör de mer riskmedvetna eftersom att de har varit med om finansiella kriser 

till skillnad från de som nyligen kommit in på bostadsmarknaden.  

 

Respondent 3 hävdar att vad gäller bolån är hon ingen säljare, utan snarare tvärtom. Däremot på 

andra vis menar hon att man absolut är en säljare, men på så sätt att man även tar hänsyn till 

kundnyttan. Privatrådgivaren strävar efter att få in kundens sparande, pensionssparande, 

tecknade försäkringar och fler affärer för att tjäna på det. Sedan så är det en säkerhet i sig att 

kunden har hela engagemanget på banken, då det gör att man kan se helheten och veta mer om 

kunden. Hon menar att om kunden samlar sina affärer hos Handelsbanken kan den få lägre ränta, 

då banken på så sätt tjänar på andra håll och kan sänka räntan. Alltså går råd för kundens bästa 
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och försäljningssyftet hand i hand, vad gäller produkter som kommer kring bostadslånet så som 

trygghet och försäkringar. 

  

4.4. SEB - intervju med privatrådgivare 

Vi genomförde en personlig intervju med en privatrådgivare på SEB i Sergels torg den 19e maj 

2016. Hon har arbetat i banken i två år, varav ett år som privatrådgivare. Vi har valt att kalla 

privatrådgivaren från SEB för respondent 4.  

 

4.4.1 Inledande diskussion 

Respondent 4 berättar om hur upplägget för ett rådgivningsmöte gällande bostadslån kan se ut 

för henne och poängterar att det fungerar på samma sätt för både nya och befintliga kunder, då 

SEB alltid arbetar med helhetslösningar för kunden. Hon tar upp att hon redan vid första 

kontakten med kunden samlar in så mycket information som möjligt. Det utför hon innan mötet 

för att försöka skapa en bild av kunden och menar att en viktig del är att stämma av kundens 

förväntningar med bankens kriterier för att ta reda på om mötet kan bli av. Efter att all 

information är insamlad utförs ett kreditbeslut för att gå vidare och kunna bevilja ett lånelöfte. 

När lånelöftet existerar har SEB potential att finnas för kunden vid köp av ett nytt boende. 

Kundens uppgift är därefter att återkomma för att få sitt objekt granskat av banken. Om allt ser 

rimligt ut kan köpet genomföras. Efter detta är det dags att boka in ett möte för en genomgång av 

det kommande bolånet. Respondent 4 hävdar att upplägget innebär att se över det nya lånets 

villkor, hur kunderna är försäkrade ifall att inkomster eller livssituationer förändras och hur nya 

boendet ska försäkras. Sedan ser privatrådgivaren även på helheten och att kunderna är 

införstådda på innebörden av hur bostadslånet kommer att påverka deras totala ekonomi. 

 

Privatrådgivaren anser att det inte finns någon skillnad mellan olika åldersgrupper i ett 

rådgivningsmöte och menar att alla har olika mycket erfarenhet i bagaget oavsett ålder. Hennes 

tillvägagångssätt är att alltid försöka prata utifrån den kunskapsnivån som kunderna besitter, 

oavsett ålder. 

 

4.4.2 Risk och osäkerhet 

Enligt respondent 4 finns det alltid risker och osäkerheter i alla bolåneansökningar. Det handlar 

om allt ifrån kundernas återbetalningsförmåga, till att granska objektet som köparna vill ha. I 

samband med rådgivningsmötet menar respondent 4 att hon alltid drar en grundläggande 
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genomgång för att få kunderna att förstå innebörden av hur ett bostadslån påverkar deras 

ekonomiska situation och vad som sker om livssituationen förändras. 

Privatrådgivaren menar att SEB kalkylerar kundernas kreditvärdighet genom att utföra en 

sammanvägd bedömning som utgår ifrån många olika parametrar. Bland annat ingår 

betalningshistorik och taxerad inkomst, vilket framgår via en kreditupplysning från 

upplysningscentralen. Man tar dessutom hänsyn till kundens befintliga engagemang i banken. 

För att anskaffa information om kunden och kunna genomföra en kreditbedömning menar 

respondent 4 att hon använder sig av upplysningscentralen och kundens egna uppgifter.  

 

Respondent 4 upplever att kunderna är väldigt ärliga och öppna med att ge banken efterfrågad 

och relevant information då de inser att det berör deras hela levnadsstandard. De godkänner och 

signerar att de uppgifter de lämnat är gällande. Det drabbar dem i negativ bemärkelse om de 

skulle dölja information eller ljuga. Vad gäller om kunderna har en god förståelse eller ej för vad 

ett bostadslån innebär anser respondent 4 att många kunder upplever själva att de har god 

förståelse, men att hon som rådgivare är väldigt noga med att se till att de verkligen förstår 

innebörden på djupet. Ett bostadslån är som regel ett väldigt stort beslut och det är viktigt att man 

är införstådd på vad som händer om marknaden går upp eller ned. 

 

4.4.3 Amortering 

Privatrådgivaren från SEB ser amortering som något väldigt positivt och anser att alla borde 

amortera. Hon menar att kundernas amortering i första hand görs för deras egna skull. På frågan 

om hon upplever att kundernas attityd till amortering har förändrats med tiden svarar respondent 

4 att attityden är enligt hennes uppfattning en aning styrd av vilken generation man tillhör. Hon 

menar att kunderna är väldigt olika i sina åsikter när det rör sig om amortering. En del ser det 

som en självklarhet medan andra ser det rakt av som något onödigt och dyrt.  

 

Enligt privatrådgivarens tycke är det nya amorteringskravet bra eftersom det svenska folket är 

otroligt högt belånade och i allmänhet inte har en positiv inställning till att betala av sina skulder. 

Dock anser hon att det är otroligt svårt att säga vilken effekt det kommer att medföra. Hon tror 

att samhället måste landa aningen i vad det innebär och förstå varför det implementeras innan 

hon kan ge någon utvärdering. 
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4.4.4 Skuldsättning 

I frågan om hur privatrådgivaren resonerar kring kundens skuldsättning i rådgivningsmötet 

svarar hon att banken har en kreditpolitik som hon följer och tror på. Alla kunder är olika 

individer med olika förutsättningar. Politik, regelverk och kunskap tillsammans med magkänsla 

hos både henne som rådgivare och kunden är något som används vid resonemanget.  

 

Respondent 4 tycker att det är sunt med ett bolånetak då marknaden så explosionsartat har växt 

och fortfarande växer. Den ger en viss effekt men i Stockholmsområdet tycker hon att 

skuldsättningen är fortsatt hög. 

 

4.4.5 Kunden 

Privatrådgivarens uppfattning av kundernas attityder till bostadslån är jämförlig med kundernas 

attityd till amortering, det vill säga att det är väldigt olika och styrs lite av den generation man 

tillhör. Hon menar att det absolut finns skillnader i riskmedvetandet hos de kunder som har 

upplevt finansiella kriser och inte. De yngre har oftast en ”slöare” attityd till risker och kan 

upplevas som svårare att övertyga om de konsekvenser som kan uppstå vid förändrade 

räntelägen eller livssituationer. 

 

Respondent 4 betonar att de produkter som hon rekommenderar sina kunder endast ska 

rekommenderas för att de ger ett mervärde för kunderna. Med detta vill hon poängtera att hon 

inte överskrider gränsen mellan att vara rådgivare och försäljare och menar att hon aldrig skulle 

ge råd till en kund om en produkt om inte behovet finns. Alltså agerar respondent 4 inte enligt 

bankens intressen på kundens bekostnad för att banken ska tjäna mera pengar, även om SEB är 

en vinstdrivande verksamhet. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera det insamlade empiriska materialet mot studiens teorier. 

Eftersom vår teoretiska referensram bygger på ett riskperspektiv kommer vi att kunna koppla 

den valda teorin till hur de olika bankerna väljer att riskhantera. 

 

5.1 Begreppet risk 

Knight (1921) beskriver begreppet risk där han menar att det är svårt att förstå helheten i en 

situation där informationen inte är tillräcklig. Han menar att människor därför fattar sina beslut 

på den tillgängliga informationen. Respondent 1 hävdar att hon måste se helheten för att göra en 

rättvis bedömning. För att minimera risken för både kunden och banken behöver hon ha in all 

relevant information om kunden för att kunna sätta sig in i ärendet och ge en korrekt bedömning. 

Alla respondenter är överens om att det är lättare att göra en rättvis bedömning på befintliga 

kunder, då man har tillgång till mer information och en starkare relation till kunden. Genom att 

ha hela kundens ekonomiska engagemang på banken minskar osäkerhetsfaktorn enligt 

privatrådgivarna. Knight (1921) skiljer på situationer som orsakas av risk eller osäkerhet. Risk 

definieras som något där utfallet är osäkert trots att sannolikheten för de varierande utfallen är 

känt sedan innan. Osäkerhet skiljer sig från risk på så sätt att utfallet ges av sannolikheter som 

inte var kända innan utfallet. Vid ett rådgivningsmöte går respondenterna tillsammans med sina 

kunder igenom de risker och osäkerheter som kan uppstå vid tecknande av ett bostadslån. Alla 

respondenter anser att den största risken för banken är kundens återbetalningsförmåga. Denna 

kan enligt rådgivarna påverkas av olika faktorer. En avgörande faktor är förändring i kundens 

livssituation. Detta kan innebära att kunden blir arbetslös, sjuk eller om denne har en 

medlåntagare som plötsligt avlider. Sådana förändringar kan leda till att kunden inte klarar av att 

återbetala bostadslånet. För att minimera risken för både kunden och banken rekommenderar 

rådgivarna sina kunder att ha ett sparande och teckna trygghetsförsäkringar. En annan 

påverkande faktor är räntehöjningar. För att bedöma om kunden klarar av högre räntenivåer 

räknar privatrådgivarna alltid med en högre kalkylränta. På så sätt försäkrar respondenterna sig 

att kunden kommer att klara av eventuella räntehöjningar. En tredje faktor är ett prisfall på 

bostadsmarknaden. Respondent 3 menar att om ett prisfall inträffar och kunder som köpt bostad 

under de aktuella prisuppgångarna vill sälja, är det inte säkert att de får tillbaka sina pengar. 

Detta kan då leda till att banken inte får pengarna återbetalda. Alla respondenter är överens om 

att ett prisfall kan påverka kundens återbetalningsförmåga. 
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5.2 Subjektiva sannolikheter 

Cornand & Gimet (2012) förklarar att subjektiva sannolikheter tillämpas när en människa 

hamnar i en otrygg miljö som gör att denne utgår från sina individuella bedömningar som 

grundar sig på egna antaganden om att något särskilt ska inträffa. Det som Cornand & Gimet 

(2012) menar är att en individs erfarenheter har en påverkande roll vid utformningen av 

subjektiva sannolikheter. Alla respondenter ser ett samband mellan kundens erfarenhet och 

riskmedvetenhet. Kunder som har varit med på bostadsmarknaden sedan länge och upplevt 

finansiella kriser besitter mer kunskap om vad ett bostadslån innebär men även vilka risker som 

kan uppstå. Privatrådgivarna kan se att dessa kunder har en mer eftertänksam attityd till 

bostadslån. Respondent 3 anser att kundernas attityder till bostadslån varierar beroende på när 

man kom in på bostadsmarknaden. De som kom in på bostadsmarknaden på senare tid har enbart 

varit med om uppgångar och är därför inte lika riskmedvetna. Respondent 2 menar att dessa 

kunder tar det för lättvindigt och förbiser riskerna med lånet. Respondent 4 hävdar att attityderna 

styrs av vilken generation man tillhör och att de yngre kan ha en ”slöare” attityd till risker. Vi 

kan se en koppling mellan teorin subjektiva sannolikheter och det respondenterna tagit upp om 

att kundens attityd och riskmedvetenhet påverkas starkt av den erfarenhet kunden besitter.  

 

Subjektiva sannolikheter tillämpas vid riskhantering i förhållande till individuella och allmänna 

värderingar av osäkerhet som grundas på den åtkomliga informationen. Åtkomlig information 

innebär teoretiska uppskattningar, statistik, mall och erfarenhet. Aven & Renn (2009) 

understryker att de värderingar som görs ska vara trovärdiga för att allmänheten ska acceptera 

dem. Privatrådgivarna förklarar att de använder sig av olika hjälpmedel för att kalkylera kundens 

kreditvärdighet. Alla fyra respondenter använder sig av upplysningscentralen vid en 

kreditupplysning för att få relevant information om kunden, så som inkomst och eventuella 

anmärkningar. Samtliga respondenter använder sig även av en ”kvar-att-leva-på” kalkyl. 

Respondent 2 redogör för denna kalkyl och menar att man generaliserar väldigt mycket. Han 

förklarar att man i kalkylen beräknar kundens inkomst och drar bort vardagskostnader enligt 

försäkringskassans siffror som varierar beroende på bland annat kön och ålder. Den resterande 

summan kan användas för boendet.   

 

5.3 Disaster myopia 

Guttentag & Herring (1986) beskriver disaster myopia som en investerares beslutsprocess vid en 

riskabel situation. Cornand & Gimet (2012) anser att disater myopia kan klargöra varför kriser 
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repeteras och bygger på antagandet om att investerare förbiser relevant information vid 

optimistiska omständigheter där det råder hög risk. Detta innebär att beslutsfattaren oavsiktligt 

underskattar de sannolikheter som leder till ett oönskat utfall, som i sin tur för med sig ett 

riskbeteende som så småningom kan leda till en prisbubbla som förvandlas till en kris. 

Respondenterna 1 och 2 upplever att många kunder i dagsläget ser köp av bostad som det enda 

alternativet för att få ett boende och inser inte riskerna med att köpa bostad för flera miljoner i 

lån. Respondent 1 menar att just riskmedvetandet skiljer sig hos kunder beroende på deras 

erfarenhet av bostadsköp. Hon ser en trend av att många kunder har en vilja att köpa bostad för 

att göra som ‘’alla andra’’. Respondent 2 anser att de allra flesta i dagsläget ser Sveriges 

bostadsmarknad som en trygg placering både för ett boende och finansiering som för med sig 

avkastning. Enligt honom ser kunder det som den bästa investeringen man gör. De är medvetna 

om riskerna som kan uppkomma men anser att de inte är beaktansvärda. Alla respondenter 

känner att de har ett ansvar att informera om vilka risker som kan uppkomma vid ett bostadsköp, 

särskilt för förstagångsköpare som inte har tidigare erfarenheter att associera till. Detta för att 

förhindra att kunder förbiser risker och underskattar sannolikheter som kan leda till ett oönskat 

resultat.  

 

5.4 Agentteorin 

Jensen & Meckling (1976) förklarar agentteorin genom att det finns två olika parter med 

varierade intressen, ena parten är principal och andra parten är agent. Dem förklarar vidare att en 

intressekonflikt uppkommer om den ena parten inte handlar i enlighet med den andra partens 

intresse och ett informationsglapp uppstår. Jensen och Meckling (1976) upplever att det är ett 

informationsglapp mellan kreditgivaren som agerar principal och kredittagaren som agerar agent. 

Glappet som uppstår mellan parterna går ut på att handla efter eget intresse. Alla respondenter 

delar uppfattningen om att kunderna har ett intresse av att ge relevant information då dem 

efterfrågar bostadslånet. Respondent 1 är tydlig med att hon måste se helheten för att bedöma 

rättvist. Respondent 3 upplever att kunderna är relativt öppna med att ge viktig information då 

det är till deras intresse men poängterar att man ändå kan få den efterfrågade informationen från 

upplysningscentralen. Respondent 4 menar att kunderna är väldigt ärliga och att det skulle 

drabba dem i negativ bemärkelse om dem skulle dölja relevant information. Privatrådgivarna 

eftersträvar att ha helkunder i banken, dels för att underlätta bedömningen genom att se hela 

kundens engagemang och att lönen kommer in på kontot, dels för att banken tjänar på att kunden 

har samtliga affärer i banken. Respondent 3 vill att kunden har sitt sparande, pensionssparande, 
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personförsäkringar och andra affärer i banken. Hon motiverar detta med att Handelsbanken på så 

sätt tjänar på det och därmed kan erbjuda lägre ränta. Respondent 1 agerar efter bankens intresse 

som innebär att samla kundens alla affärer i Swedbank, men menar att hon även tar hänsyn till 

kundnyttan och att inte utnyttja kunden. Jensen & Meckling (1976) menar att det går att 

förhindra intressekonflikten mellan en agent och principal genom att parterna förpliktar sig till 

kostnader som gör att avtalet följs fullständigt. Jensen & Meckling (1976) delar upp kostnaderna 

i övervakningskostnader och bindningskostnader. Övervakningskostnad är en kostnad som 

uppstår när principalen utför en granskning av agenten. Samtliga respondenter använder sig av 

upplysningscentralen för att granska kundernas ekonomiska ställning och för att bekräfta 

kundens information. I det här fallet relateras övervakningskostnaden med den funktion som 

upplysningscentralen uppfyller. Respondenterna menar att i vissa fall finns den relevanta 

informationen inte tillgänglig på upplysningscentralen och man behöver då ha en komplettering 

av kunden, exempelvis ett arbetsgivarintyg. Respondent 1 berättar att hon i vissa fall behöver 

utföra kontroller för att anskaffa information om kunden. Det kan handla om att ringa kundens 

arbetsgivare eller om kunden är egenföretagare granska resultat- och balansräkning. Med 

bindningskostnad menar Jensen & Meckling (1976) att agenten tar på sig en kostnad som förenar 

parternas intressen. En typ av bindningskostnad som uppstår mellan banken och kunden är räntan 

som kunden står för.  Denna bindningskostnad för samman parternas intressen genom att kunden 

får bostadslånet som denne efterfrågar och banken erhåller ränteinbetalningar. En annan typ av 

bindningskostnad är om kunden samlar sina försäkringar och affärer på banken som man erhåller 

ett bostadslån ifrån. Banken tjänar på att ha helkunder om kunden väljer att ha sina affärer hos 

dem än någon annan aktör. Kunden erhåller förmåner i form av lägre ränta och långsiktig 

trygghet. Shapiro (2005) tar upp två begrepp som definierar agentteorin, adverse selection och 

moral hazard. Eisenhardt (1989) beskriver adverse selection som ett grundläggande problem där 

agenten undanhåller viktig information från principalen vid tecknade av ett avtal. 

Respondenterna upplever att kunderna oftast uppger den relevanta informationen som banken 

efterfrågar, men att en del väljer att utelämna viss information som de tror är till sin nackdel. 

Dock menar respondenterna att det inte är komplicerat att anskaffa informationen, då man har 

tillgång till att utföra en kreditupplysning på upplysningscentralen. Eisenhardt (1989) förklarar 

att moral hazard uppstår när ena parten främjar annat än vad som var avtalat med den andra 

parten. Efter ett överenskommet avtal börjar ena parten förändra sitt beteende mot den andra 

parten och moral hazard uppkommer. En moralisk risk kan uppstå om privatrådgivaren ser till 

sina intressen på kundens bekostnad. Detta kan ske genom att privatrådgivaren säljer produkter 



48 

och tjänster som inte är till kundens intresse. Alla respondenter anger att de främst agerar för 

kundnyttan. Respondent 1 anser att kundnyttan är viktigast och att det måste bli lönsamt för 

kunden, men menar att banken självklart vill samla alla kundens affärer hos sig. Respondent 4 

betonar att hon enbart rekommenderar kunderna tjänster som ger ett mervärde för kunden. 

Respondent 3 hävdar att hon inte är en säljare när det gäller bolån, men menar att hon absolut är 

en säljare när hon försöker få över kundens alla affärer till Handelsbanken. Dock ska det gå hand 

i hand med kundens bästa.  

 

5.5 Systemrisk 

Summer (2003) förklarar att systemrisk är när det slår fel i flera banker samtidigt och detta leder 

till en dominoeffekt. Denna dominoeffekt kan initieras i ett finansiellt institut eller marknad men 

kan däremot beröra icke involverade personer och företag. Riksbanken (2014) beskriver att det 

finansiella systemets aktörer har en sammankoppling till varandra som gör att om exempelvis en 

bank drabbas finansiellt kan det sprida sig till de andra aktörerna. Samtliga respondenter har 

diskuterat att ett prisfall på bostadsmarknaden är ett av dem största riskerna som kan drabba alla 

inblandade vid ett bostadslån. De anser att risken med ett prisfall är att kunden inte får tillbaka 

pengarna vid försäljning, vilket i sin tur kan leda till att banken inte får sina pengar återbetalda. 

Utifrån teorin och respondenternas antaganden anser vi att om ett prisfall inträffar kan en 

dominoeffekt framkallas och det sker en systemrisk. Vi menar att vid ett eventuellt prisfall kan 

det leda till att inte enbart de delaktiga drabbas, utan även oberörda så som samhället. 

Respondenterna tar upp att det under den senaste perioden skett en enorm prisökning och 

respondent 2 betonar att det aldrig har varit lika stora prisuppgångar som det senaste året i 

Sverige. Alla respondenter befarar att det någon gång kommer att ske ett prisfall på 

bostadsmarknaden. Enligt Summer (2013) måste banker övervakas för att se att de förhåller sig 

till nationella och internationella regleringar. Dock kan denna övervakning enligt Bart, Caprio Jr 

& Levine (2004) åstadkomma varierande resultat. Det kan förminska bankernas risktagande men 

också begränsa deras förmåga att hjälpa samhället. Vid ett rådgivningsmöte gällande bostadslån 

förhåller sig privatrådgivarna till Finansinspektionens regleringar. Respondenterna tar upp att 

bolånetaket och amorteringskravet är regleringar som de måste följa för att minska riskerna för 

banken. De kan däremot inte se en effekt av att bolånetaket har minskat hushållens skuldsättning. 

De motiverar det med att allt fler individer lånar mer och mer i och med de stigande priserna. 

Respondent 1 tycker att bolånetaket en bra utgångspunkt men kan samtidigt vara för hårt för 

unga förstagångsköpare som saknar en tillräcklig kontantinsats. Respondent 3 anser att 



49 

finansinspektionens amorteringskrav är bra men att det kan vara strängt. Dessa regleringar kan 

samtidigt som de minskar bankernas risktagande göra det svårt för unga att komma ut på 

bostadsmarknaden. 

 

5.6 Kreditrisk 

Caouette, Altman & Narayanan (1998) förklarar att kredit innebär en överenskommelse om att 

en viss mängd pengar återbetalas inom en förutbestämd period och att kreditrisken uppkommer 

om överenskommelsen inte uppfylls. Samtliga respondenter är överens om att den största risken 

för banken är kundens återbetalningsförmåga. Det finns många olika faktorer som kan påverka 

återbetalningsförmågan. Respondent 2 tar upp att Nordea generellt sätt räknar på en återbetalning 

inom 50 år. Dock menar respondenten att en del kunder väljer att inte amortera enligt 

rekommendation då de väljer att spara pengar och spendera på annat. Alla fyra respondenter är 

eniga om att återbetalningsförmågan kan påverkas av förändringar i livssituationen. Med 

förändringar menar de dödsfall, arbetslöshet och sjukskrivning. Även eventuella räntehöjningar 

kan bidra till en negativ effekt på återbetalningen av lånet. Här är det privatrådgivarens uppgift 

att från början förminska den negativa påverkan som dessa risker kan medföra. Det gör de 

genom att dels räkna på en högre kalkylränta, dels vid tecknande av bostadslånet ge råd om 

trygghetsförsäkringar. Dessa förändringar som kan påverka återbetalningsförmågan leder i sin 

tur till en kreditrisk. Jarrow & Turnbull (2000) menar att detta kan ha en påverkan på värdet av 

tillgången och på så sätt skapa en marknadsrisk. Respondent 2 uppger att privatrådgivarens 

viktigaste uppgift är att minimera bankens kreditförluster. Om kunderna inte återbetalar bankens 

pengar uppstår en kreditrisk för banken, vilket gör att banken ådrar sig massa kreditförluster som 

i sin tur kan leda till att bankens utlåning blir begränsad.  

 

5.7 Kalkylering 

För att bedöma kundernas kreditvärdighet menar Thomas, Edelman & Crook (2002) att man kan 

använda sig av kreditkalkylering som har i syfte att någonstans kunna förutspå risken. Banker 

agerar kreditgivare och använder sig av en sådan kalkyl som innehåller olika variabler så som 

inkomst, civilstånd och antalet barn. Variablernas relevans skiljer sig mellan de olika 

kreditgivarna. Alla respondenter bedömer kundernas kreditvärdighet bland annat genom att 

sammanställa en ”kvar-att-leva-på” kalkyl. Respondent 1 förklarar att enligt Swedbanks ”kvar-

att-leva-på” kalkyl ska en vuxen ha kvar 8500 kronor och ett barn 3100 kronor efter skatt och 

utgifter. Respondent 2 beskriver att bedömningen av kundernas kreditvärdighet görs genom en 
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kalkyl där man räknar på kundens inkomst och drar bort skatt och vardagskostnader. Man 

använder sig av generella siffror från försäkringskassan för att sedan få ut summan som man har 

kvar att leva på. Han menar att siffrorna varierar beroende på bland annat kön och ålder. Enligt 

respondent 3 utför Handelsbanken också en ”kvar-att-leva-på” kalkyl där de räknar med en högre 

kalkylränta för att se att kunden klarar av eventuella räntehöjningar. Respondent 4 berättar att 

SEB kalkylerar kundernas kreditvärdighet genom att granska inkomsten, utföra en sammanvägd 

bedömning som utgår från olika aspekter och se kundens engagemang. Edelman & Crook (2002) 

hävdar att man i kalkylen enbart ska ta med information som associeras till bostadslånet. 

Respondent 1 betonar att hon måste se helheten för att bedöma rätt men menar att hon bara är 

intresserad av information som berör bostadslånet. Fördelarna med kreditkalkylering enligt 

Mester (1997) är att man får effektiva och objektiva beslut. Respondent 3 menar att om kunden 

inte är kreditvärdig är det privatrådgivarens roll att bedöma om kunden ska sänka lånebeloppet, 

ha en medlåntagare eller avvakta i några år och spara ihop en kontantinsats. Nackdelarna med 

kreditkalkylering som tas upp av Finlay (2009) är att modellen inte alltid genererar rättvis 

bedömning av kreditvärdigheten. Respondent 2 uppger att kalkyleringen inte alltid visar rätt bild 

av kunden. Detta motiverar han med att en kund kan sakna en kontantinsats på 15 procent, vilket 

enligt banken innebär att man inte är kreditvärdig, men kan samtidigt ha en riktigt bra ekonomi 

och inga skulder. Med det menar respondent 2 att Nordea tar hänsyn till att en kund kan vara 

kreditvärdig trots det. Bodenhorn (2003) tar upp vikten av en god relation mellan kreditgivaren 

och kredittagaren och menar att det är förmånligt för båda parterna. Alla respondenter poängterar 

att banken eftersträvar goda och långsiktiga relationer till sina kunder. De har även angett att det 

är en mycket fördelaktig process att upprätta ett nytt bostadslån med en befintlig kund. 

Respondent 3 anger att det är enklare att arbeta med befintliga kunder då man vet mer om 

kunden och känner till kundens arbetsställning och beteende vid lån. Hon tycker att man på så 

sätt kan vara mer flexibel med befintliga kunder.  

 

5.8 Amortering 

Amortering tas upp av Lin & Yang (2005) och innebär återbetalning av ett lån som en låntagare 

fått av en kreditgivare. Finansinspektionen (2013) pressar kreditgivarna till att upprätta 

amorteringsplaner med sina kunder. De vill att kreditgivarna ständigt informerar kunderna om att 

det är till kundens intresse att amortera och att kunden på så sätt kan sänka sina räntekostnader. 

Alla respondenter har en positiv inställning till amortering och råder alltid sina kunder att 

amortera. Finansinspektionen (2013) anser att amortering är en bra metod för att få en trygghet 
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mot ekonomiska förändringar som kan påverka individen negativt. Sådana förändringar kan 

innebära ett prisfall på bostadsmarknaden, räntehöjningar eller inkomstbortfall. Respondent 1 

tycker att amortering är ett bra sätt att minska lånen och kan ses som ett slags sparande. Enligt 

respondent 2 är det en säkerhet för kunden att betala av sitt lån och förminska det över tid. Detta 

för att ha en lägre belåningsgrad, större utrymme om det sker fluktueringar på bostadsmarknaden 

men även för att det blir billigare i längden. Respondenterna är överens om att kundernas attityd 

till amortering har förändrats över tiden, men på olika sätt. Respondent 1 och 2 ser ett tydligt 

mönster av att färre kunder har viljan av att amortera idag än förr och ifrågasätter meningen med 

att amortera. Däremot ser respondent 3 en trend av att allt fler kunder idag börjar inse meningen 

och relevansen med amortering än för fem år sedan. Respondent 4 anser att attityden till 

amortering styrs av vilken generation man kommer ifrån och menar att kundernas åsikter är 

väldigt olika när det kommer till amortering. Samtliga respondenter är hoppfulla om att 

amorteringskravet som träder i kraft 1 juni 2016 kommer att förändra och förbättra en del 

kundbeteenden. Respondent 2 tror att amorteringskravet inte kommer att medföra någon effekt i 

kreditgivningen då Nordea redan tillämpar samma kriterier. Respondent 3 berättar att 

Handelsbanken redan ser amorteringskravets effekter. Det syns genom att det är färre lånelöften 

som beviljas, då man vid utgivandet av lånelöften räknar på sex månader framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

6. Slutsats och slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat och presentera de slutsatser som vi anser 

att vår undersökning genererar. Vi kommer att besvara studiens problemformulering och 

undersökningsfrågor.  

 

Vi upplever att de fyra storbankerna är relativt lika i att bedöma risker och osäkerheter som kan 

uppstå vid ett bostadslån. Vårt intryck av bedömningsprocessen för beviljande av bostadslån är 

att den är väldigt standardiserad. Tillvägagångssättet som samtliga privatrådgivare anger att de 

tillämpar vid ett rådgivningsmöte är identiskt. Alla respondenter har uppgett att de använder sig 

av upplysningscentralen, ”kvar-att-leva-på” kalkylen och kundens engagemang som verktyg för 

att bedöma kundens kreditvärdighet. Utifrån att dessa banker använder samma verktyg och utgår 

från samma kriterier anser vi att kunden bör bli lika bemött oavsett vilken bank denne väljer att 

vända sig till. Vi uppfattar att privatrådgivarna har ett stort ansvar att upplysa kunderna om vad 

ett bostadslån innebär och därefter ange vilka risker som kan uppstå. De lägger en väldigt stor 

vikt på att förmedla informationen och göra kunden medveten om vilka risker denne tar genom 

att köpa en bostad med flera miljoner i lån. Det gör privatrådgivarna för att minska kreditrisken 

för banken och för att skydda kunden. Vi har fått ett intryck av att många kunder lägger ifrån sig 

mycket av sitt ansvar på privatrådgivarna, då respondenterna uppgett att många kunder inte 

tänker på riskerna som kan uppstå med ett bostadslån. Privatrådgivarna får då en roll att 

identifiera vilka risker och osäkerheter som kan uppkomma och informerar detta vidare till 

kunden.  

 

Resultatet av denna studie visar att privatrådgivarna på de fyra storbankerna är eniga om att den 

största risken för banken vid ett bostadslån är kundens återbetalningsförmåga. På samtliga 

genomförda intervjuer har vi noterat att privatrådgivarna tar på sig allt ansvar för att se till att 

kunden har en god återbetalningsförmåga. Den som drabbas först av en försämrad 

återbetalningsförmåga är kunden, då de faktorer som har en påverkan på återbetalningsförmågan 

är sådana som sätter kunden i en ekonomisk kris. Därefter drabbas banken. Med detta menar vi 

att en god återbetalningsförmåga är av kundens intresse och kunden bör visa mer engagemang 

för det än enbart lånet i sig. Vi upplever att det är en skyldighet som kunden överlämnar till 

banken och blundar för. Å andra sidan har banken ett intresse av att sälja in sina produkter och 

tjänster då dem är vinstdrivande företag. Privatrådgivarna strävar efter att få helkunder och samla 

in alla deras affärer i banken. De har under intervjuerna varit öppna med att de vill att kunderna 
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väljer deras tjänster framför andra aktörers, men påpekar att de endast rekommenderar det som 

ger ett mervärde för kunden. Vi upplever ändå att det existerar ett försäljningssyfte från bankens 

håll genom att locka kunden till att samla sina affärer och försäkringar hos dem i utbyte mot en 

lägre ränta. Kunden tar då på sig en merkostnad men får däremot lägre räntekostnader och en 

större säkerhet. Vi anser att det blir en ”win-win” situation och relationen stärks. Samtidigt som 

banken tjänar mer på att ha helkunder så får de en bättre översikt på kunderna och kan på så sätt 

ge bättre råd. Kunderna får alla sina försäkringar och affärer samlade på ett och samma ställe, 

vilket är en trygghet i sig.  

 

Respondenterna tog upp en annan risk som kan drabba banken; ett eventuellt prisfall. Om ett 

prisfall på bostadsmarknaden plötsligt inträffar drabbar det både kund och bank om kunden säljer 

sin bostad. Vi anser att införandet av bolånetaket som innebär en egen kontantinsats på 15 

procent, ger en form av trygghet då man inte längre kan låna hela bostadens värde. Detta gör att 

man har marginal för oförutsedda händelser, så som ett prisfall.  

 

Vi har fått ett intryck av att privatrådgivarna dagligen arbetar med väldigt olika sorters kunder. 

Kundernas attityder till bostadslån skiljer sig mycket beroende på vilken erfarenhet de har av 

bostadsköp. De som är nya på bostadsmarknaden har en annan uppfattning om att finansiera sitt 

boende med lån än erfarna kunder som varit med sedan länge. Alla respondenter känner ett större 

ansvar att förmedla innebörden av ett bostadslån till förstagångsköpare. Vårt intryck av dessa 

förstagångsköpare som är relativt nya på bostadsmarknaden och enbart varit med om uppgångar 

är att de medför en större risk för banken. Med det menar vi att banken kanske tar större risk med 

att bevilja bolån för kunder som har en tro om fortsatt uppgång och förbiser andra viktiga bitar 

med bostadslånet, så som ett eventuellt prisfall eller en räntehöjning. Vi menar att banken tar 

större risk för att de lånar ut höga belopp till kunder som tar ett bostadslån lättvindigt. Dessa 

kunders attityder ger oss ett intryck av att ett bostadslån bara är något alldagligt. Detta beteende 

är oroväckande då ett bostadsköp är den största investeringen en privatperson normalt sätt 

genomför. Å andra sidan kan denna attityd ha sitt ursprung i att många känner att ett bostadsköp 

är det enda sättet att få ett boende.  

 

Samtliga privatrådgivare är väldigt positivt inställda till det nya amorteringskravet och menar att 

de redan tillämpar den. Vi anser att amorteringskravet är väldigt bra då vi tror att det kommer att 
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dämpa hushållens belåningsgrad. I och med det nya kravet kommer bankens kreditgivning av 

bostadslån att begränsas och högre lånebelopp kommer att bli svårare att bevilja.  

 

6.1 Studiens slutsatser  

En slutsats som vi kan dra från denna studie är att privatrådgivarna från de fyra storbankerna 

Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB i Stockholm anser att den största risken med ett 

bostadslån är kundens återbetalningsförmåga. De faktorerna som påverkar 

återbetalningsförmågan är dels förändringar i kundens livssituation som innefattar arbetslöshet, 

sjukdom eller dödsfall, dels yttre faktorer så som ett prisfall på bostadsmarknaden eller 

räntehöjningar.  

 

Privatrådgivarna från de fyra storbankerna hanterar dessa risker och osäkerheter genom att 

tillsammans med kunden gå igenom de riskerna som kan uppstå och göra kunden medveten om 

vad ett bostadslån innebär och vilka risker denne tar i samband med det. Sedan ger 

privatrådgivarna lösningar och rekommendationer som hjälper till att förebygga att kunden 

hamnar i en ekonomisk kris som i sin tur drabbar banken. Dessa lösningar handlar dels om ett 

buffertsparande som tryggar upp ekonomin vid oförutsedda händelser, dels trygghetsförsäkringar 

som garderar kunden vid en omställning i den ekonomiska situationen.  

 

Vad gäller gränsen mellan att vara en ekonomisk rådgivare och en försäljare har vi kommit fram 

till att de intervjuade privatrådgivarna arbetar med ett visst försäljningssyfte samtidigt som de ser 

till kundens bästa. Kundnyttan är den viktigaste delen för privatrådgivarna. Kunden får förmåner 

i form av bättre lånevillkor i utbyte mot att samla alla sina affärer och försäkringar hos banken. 

Vi kan dra slutsatsen att privatrådgivning och försäljning går hand i hand.  
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7. Kritik mot studien 

Detta kapitel kommer att omfatta den kritik som vi riktar mot den egna studien.  

 

Den största kritiken mot denna kvalitativa studie är att vi har väldigt få respondenter i 

undersökningen, vilket gör resultatet svårt att generalisera. Därför blir studiens yttre validitet låg. 

Det är därför svårt att dra en slutsats om att alla privatrådgivare från de fyra storbankerna 

bedömer risk på det sätt som framkommit av våra respondenter. Dessutom har vi valt att 

intervjua en representant från varje storbank, vilket gör att privatrådgivarens subjektiva syn 

företräder hela bankens förhållningssätt. Studien har inte tagit hänsyn till bankkontorens 

geografiska placering, vilket eventuellt skulle kunna ge ett annat utfall. Hade vi tagit hänsyn till 

olika geografiska placeringar, skulle vi eventuellt finna skillnader i tillvägagångssätten mellan 

exempelvis landsbygd och storstad.  

 

Eftersom det empiriska materialet bygger på information från privatrådgivarna som influeras av 

bankens intresse är vi medvetna om att detta kan ge en skev bild av verkligheten. Vi känner även 

till att det föreligger sekretess inom banken, vilket kan göra komplicerat att åstadkomma 

tillförlitlig information. 

 

 På vår intervjufråga om var gränsen går mellan att vara en privatrådgivare och en försäljare är vi 

medvetna om att vi möjligtvis kan ha erhållit bristfälliga uppgifter, då frågan berör känslig 

information. Dock utgår vi från den data som varit åtkomlig för oss, då allt annat enbart är 

spekulationer.  
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8. Förslag på fortsatta studier 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för förslag på fortsatta studier som vi anser kan vara av 

intresse att undersöka.   

 

Avslutningsvis vill vi rekommendera vidare forskning med andra intressanta vinklar inom 

riskhantering vid bostadslån. Efter att ha genomfört en undersökning som fördjupar sig i 

privatrådgivarens bedömning av risker och osäkerheter vid ett bostadslån finner vi ett intresse i 

att undersöka samma ämne men utifrån hur bankernas analytiker riskhanterar. Vi anser att det 

vore väldigt spännande att undersöka detta då riskhanteringen sker på en högre nivå. 

Ett annat intresseväckande område att undersöka är privatrådgivarens riskhantering med hänsyn 

till geografiska placeringar. Med detta menar vi att man utför en jämförande studie mellan 

storbankerna i en landsbygd och storbankerna i en storstad för att se om det föreligger skillnader 

i riskhanteringen.  

 

En tredje vinkel som vi vill rekommendera för fortsatta studier är att fördjupa sig i samma 

område men undersöka nischbankerna, exempelvis Avanza och Nordnet. Det intressanta med en 

sådan studie skulle vara att se om deras bolåneprocess är lika standardiserad som storbankerna 

och om de använder samma kriterier för beviljande av lån och bedömning av risk.  
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10. Bilaga  
 

Intervjufrågor 

 

Inledning 

 - Kan du beskriva din lite kortfattat om din roll i banken. 

- Hur ser ett rådgivningsmöte angående bostadslån ut, för nya respektive existerande 

bolånekunder? 

   -   Upplever du att det är någon skillnad mellan olika åldersgrupper under ett rådgivningsmöte? 

  

Risk och osäkerhet 

 - Vilka risker och osäkerheter kan uppstå i samband med ett bostadslån? Hur hanterar du som 

rådgivare dessa?  

 - Hur kontrollerar du kundens kreditvärdighet? 

 - Hur samlar du in de uppgifter du behöver för att göra en bedömning om kunden är 

kreditvärdig?           

 - Upplever du att kunderna är villiga att lämna väsentlig information vad gäller exempelvis 

inkomst, skuld, livssituation osv?  

 - Vad anser du om kundernas kunskap angående vad ett bostadslån innebär? 

  

Amortering 

 - Som privatrådgivare, vad är din allmänna åsikt om amortering? 

 - Hur är kundernas attityd till amortering och anser du att den har ändrats med tiden? 

 - Vad har du att säga om amorteringskravet? Vilken effekt tror du att det kommer att medföra 

vid kreditgivningen av bostadslån? 

  

 Skuldsättning  

- Hur förhåller du dig till kundens skuldsättning på ett rådgivningsmöte? 

- Vad tycker du om bolånetaket? Vad har den gett för effekt på hushållens skuldsättning? 
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Kunden  

- Hur upplever du att attityderna om bostadslån är hos kunderna ? 

 - Har du märkt några skillnader i riskmedvetandet hos kunder som haft erfarenhet av en 

finansiell kris?   

 

Avslutning 

 - Var går gränsen för dig som kreditgivare mellan att vara en ekonomisk rådgivare och en 

försäljare? 

 

 


