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Sammanfattning 
 
Titeln: Bolån- förändringar efter finanskrisen i de svenska bankerna. 
 
Författaren: Raghda Baraya 
 
Handledare: Ogi Chun 
 
Syftet: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och jämföra hur de stora bankernas och 

nischbankernas krav gällande bolån har förändrats på grund av finanskrisen och varför. 

 
Metod: Jag har gjort en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa metoden i form av intervjuer har utförts 

med tio personer, varav fem bolånechefer, två kontorschefer för privatområde, en affärsområdeschef 

konsument, en kreditchef och en marknadschef. Den ger en bred belysning av svar på problemet 

samtidigt som den ger möjlighet till fördjupning av problemlösningen. 

 

Empiri: Data har jag samlat in från olika intervjuer från åtta banker, de fyra stora bankerna och fyra 

nischbanker. Samtliga intervjuer gjordes med högt uppsatta personer. 

 
Slutsats och diskussion: Både de stora bankernas respektive nischbankernas hantering av bolån har 

förändrats efter finanskrisen. Bankerna har blivit mer försiktiga med att bevilja bolån till sina kunder.  

Detta innebär att bankerna har infört högre räntor för att kunden ska klara räntesvängningar. Bankerna 

har höjt kraven på sina bolånetagare eftersom den lågkonjunkturen har lett till att många förlorade sina 

jobb som i sin tur lett till försämring av återbetalningsförmågan hos kunden. 
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Abstract 
Title: Mortgage- changes after the financial crisis in the Swedish banks. 
 
Author: Raghda Baraya 
 
Supervisor: Ogi Chun 
 
The purpose: The purpose of this essay is to examine and compare how and why the major banks and 

niche banks' requirements of the mortgages has changed after of the financial crisis. 

 

Method: I have been using the qualitative study. The qualitative method in the form of interviews have 

been conducted with ten people, five of mortgage managers, two office managers for residential area, a 

business area manager of consumer, a credit manager and a marketing manager. It provides a broad 

response to the problem while providing an opportunity to deepen the problem solution. 

 

Empirical: I have collected data from various interviews from eight banks, four major banks and four 

niche banks. All interviews were with senior people. 

 

Conclusion and discussion: both the large and the niche banks' handling of the mortgage has changed 

after the financial crisis. Banks have become more cautious in granting housing loans to their customers. 

This means that banks have introduced interest rate surcharge on its rates for customers to manage 

interest rate fluctuation. Banks have increased the requirements on their contractors because the 

recession has led to many lost their jobs. This in turn led to deterioration of the repayment ability of the 

customer. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel beskriver jag den undersökning som ligger till grund för min 

problemformulering. Jag kommer även att ange mina avgränsningar och presentera 

definitioner på begrepp som används i studien. 

 
1.1 Bakgrund/problemdiskussion 
 
Det finns två faktorer som främst påverkar vår världsekonomi: högkonjunktur och lågkonjunktur.1 De 

påverkar ekonomin på olika sätt och har både för- och nackdelar för stat, företag, banker och 

medborgare. 

Högkonjunktur kännetecknas av en hög kreditexpansion vilket innebär att företag och kunder får mer 

kredit och bättre lån, vilket leder till nya affärs- och investeringsmöjligheter som ligger över de 

långsiktiga trenderna samtidigt som riskerna ökar,2 till exempel i form av kreditförluster.3  

Under högkonjunktur råder det snabbt stigande priser och priset på tillgångar som aktier och fastigheter 

växer snabbare än den vanliga prisnivån.4 Konsumtionen kan ligga över den disponibla inkomsten, 

importen växer oerhört snabbt, men däremot faller exporten mycket.5 Det är ett tecken på att det råder 

goda tider. 

Den höga överhettningen leder snabbt till lågkonjunktur. Efter en tids högkonjunktur kan företagets 

kostnader för arbetskraft och råvaror blir så höga att de tvekar att göra till ytterligare investeringar. Om 

många företag fattar samma beslut, börjar högkonjunkturen övergå i en begynnande lågkonjunktur.  

Lågkonjunktur för med sig olika mekanismer: till exempel krymper kreditvolymen mycket i landet; 

räntorna stiger och tillgångspriserna faller. Detta leder i sin tur till att företag går i konkurs.6 

Konsumtionen, tillväxten och investeringarna sjunker samt bankernas ställning försämras. Det gör att 

staten måste ingripa med olika nödåtgärder.7 Det privata sparandet ökar, vilket beror på olika faktorer: 

exempelvis att folk blir arbetslösa vilket leder till att folk drar ner sin konsumtion och istället börjar 

istället spara sina pengar.8  

Förutom att folk blir arbetslösa så finns det även andra orsaker till konsumtionssparandet. 
                                                 
1 Robert E. Hall and David H. Papell (2005), macroeconomics, sjätte upplagan. 
2  Jonung, Lars (2009), Vad säger vår historia om finanskriser? Ekonomiskdebatt, nr 4, s.75.  
3 Borg, E. Anders & Eklund, K. (2000), Ny ekonomi- nya finansmarknader. Ekonomiskdebatt, nr 6, s.533. 
4 Jonung, Lars (2009), Vad säger vår historia om finanskriser? Ekonomiskdebatt, nr 4, s.75. 
5 Jonung, Lars (2009), Vad säger vår historia om finanskriser? Ekonomiskdebatt, nr 4, s.75. 
Robert E. Hall and David H. Papell (2005), macroeconomics, sjätte upplagan.  
6  Ibid 
7  Ibid 
8  Statistska centralbybrån, Hushållens konsumtion.Tillgänglig på Internet: 
http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv308.pdf[Hämtad 2009-12-11-25] 
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Bankernas förmögenheter minskar, för att flera företag inte klarar av att betala det de har sina lånat. 

Både räntekostnader på bostadslån och priser på mat blir högre.9 Riksbankens enda räntevapen är att 

sänka räntan, för att få fart på landets ekonomi. 

Sverige är ett av de OECD-länder (Organisation for Economic Co-operation and Development)10 som 

bedriver inflationsmålpolitik11 när man vill uppnå hållbar ekonomisk utveckling och öka 

sysselsättningen, för att man skall kunna höja landets levnadsstandard med behållen av stabilitet i 

konjunkturen.12  

Stabiliseringen sker när staten eller riksbanken använder sig av penning- och finanspolitik.13  

Lågkonjunktur uppkommer bland annat på grund av minskning i värdet av tillgångar hos vissa institut 

som har blivit orsak till uppkomsten av finanskrisen. 

Finanskrisen i en bank kan definieras som ett finansiellt förhållande som leder till att företaget inte 

längre kan bedriva sin verksamhet. Företaget måste så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att lösa 

problemet.14 

Den globala finanskrisen är stor och har lett till kraftig oro för sysselsättningen bland bankerna.  

Finanskrisen började redan i mitten av 2008 och startade i USA när investmentbanken Lehman Brothers 

15/9-2008 gick i konkurs. Efter att Lehman Brothers hade gått i konkurs slutade finansmarknaden över 

hela världen att fungera normalt.15 

En anledning till att Lehman Brothers gick i konkurs var att de och andra banker som fanns i hela USA 

gav stora lån till kunderna. Många människor lockades till at ta mer lån med bostaden som säkerhet.16 

Detta inledde kreditkrisen som spred sig runt hela världen. Denna kreditkris skapade en bubbla på grund 

av att bankerna i USA drabbades av bostadslån.17  

Bankerna gav bolån till hushåll med svag betalningsförmåga, för att ge dem möjlighet att äga sitt hus.  

Detta kallas för subprime-lån.18 Detta gjorde man då man räknade med att värdet på huset skulle stiga, 

                                                 
9  Statistska centralbybrån, Hushållens konsumtion.Tillgänglig på Internet: 
http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv308.pdf[Hämtad 2009-12-11-25] 
10  Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling, historia. Tillgänglig på Internet: 
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761800_1_1_1_1_1,00.html [Hämtad 2009-11-22] 
11  Riksbanken, Hessius: Inflationsmålet, konjunkturläget och den nya ekonomin. Tillgänglig på Internet: 
http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=3545 [Hämtad2009-11-21] 
12  Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling, historia. Tillgänglig på Internet: 
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761800_1_1_1_1_1,00.html [Hämtad 2009-11-22] 
13  Riksbanken, Hessius: Inflationsmålet, konjunkturläget och den nya ekonomin. Tillgänglig på Internet: Riksbanken 
http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=3545 [Hämtad 2009-11-21] 
14  Lybeck, A. Johan (1992), Finansiella kriser förr och nu, andra upplagan. SNS förlag, Kristianstad. 
15  Årsredovisning från Swedbank, Konjunktur- och Strukturrapport Swedbank bedömer internationell och svensk ekonomi 
22 januari 2009 
16 Jonung, Lars (2009), Vad säger vår historia om finanskriser? Ekonomiskdebatt, nr 4, s.78. 
17  SBAB, Ett svenskt Freddie Mac? Rapport, Timbro, av Per Nilsson [Hämtad 2009-11-27] 
18  Riksbanken, Öberg: Sverige och finanskrisen. Tillgänglig på Internet: 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=30277 [Hämtad 2009-11-28] 
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under de närmste åren. Huspriserna sjönk dock och det gjorde att folk som hade svag betalningsförmåga 

inte kunde betala tillbaka sina lån vilket ledde till stora kundförluster.19 Detta ledde i sin tur till att 

banker tog över och sålde dessa hus med stora förluster. 

Bankerna som lånat ut pengar skulle ha gått i konkurs, men de gjorde det inte på grund av att regeringar 

kom med stora finansiella åtgärder för att rädda bankernas ekonomi. På detta sätt kunde bankerna 

fortsätta att låna ut pengar, men den här gången enligt nya säkrare kriterier. Men misstron i 

världsekonomin har blivit så stor att internationella och nationella paketåtgärder inte har kunnat pumpa 

liv i världsekonomin. Bankerna i Sverige fortsätter att låna ut en ökande andel pengar till hushållen 

medan utlåningen till företag minskar.20 

 

Diargram 1: Bankernas utlåning till hushåll respektive företag, 200712-200910.   

 
Diagram 1: Effekterna av statliga stabilitetsåtgärder- tolfte rapporten 2010. Finansinspektionen: Tillgänglig på Internet: 

http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2010/utvrapp_tolfte_rapp2009ny.pdf [Hämtad 2010-03-13] 

 

Minskningen av bankernas utlåning till företag från cirka 1 800 miljarder kronor, december 2008, till 

cirka 1 700 miljarder kronor, oktober 2009,21 beror till exempel, på att konsumtionen har börjat krympa 

hos konsumenter i allmänhet och att import och export mellan länderna har minskat under 

finanskrisen.22 Om företag inte kan sälja sina produkter, kommer produktionen att minska och vinsterna 

börja gå ner. 

Arbetslöshet börjar härja i länder med svag ekonomi. Detta leder till att lågkonjunkturens effekter börjar 

synas i många fält i välfärdsstater som Sverige med lågavlönade människor som offer.  

                                                 
19  Ibid 
20 Finansinspektion. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- Nionde rapport 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20090930NY.pdf [Hämtad 2009-12-23] 
21 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärder- Tolfte rapporten 2010. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2010/utvrapp_tolfte_rapp2009ny.pdf[Hämtad 2010-03-12] 
22 Statistiska centralbyrån, Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 3:e kvartalet 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283241.aspx [Hämtad 2009-12-28] 
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Sverige är ett av de länder som har blivit drabbat av finanskrisen i världen. Finanskrisen började i USA 

med bostadslån till folk som hade svag betalningsförmåga.23 I och med att Sveriges ekonomi är 

beroende av omvärldens ekonomi,24 kommer vi också att bli drabbade. Det ledde till en rad förändringar 

i bankernas verksamhet med hantering av bolån till sina kunder. 

 

 

 

 

                                                 
23 Riksbanken, Öberg, Svante: Sverige och finanskrisen. Tillgänglig på Internet: 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=30277 [Hämtad 2009-11-28] 
24 Ibid 
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1.2 Problemformulering 
 
Sverige är inte lika mycket påverkat av finanskrisen som USA. Däremot är Sverige beroende av vad 

som händer i omvärlden, eftersom Sverige har en omfattande utrikeshandel.25 Trots att vi i Sverige inte 

har samma typ av problem i kreditgivningen som i USA, smittade krisen av sig över hela världen.  

Dessutom ökade misstron mot alla bankers lån. Detta ledde i sin tur till att det har krävts ett antal 

åtgärder från de svenska myndigheterna.26 Bankerna har höjt kraven på sina bolånekunder genom att 

sänka belåningsgraden och införa påslag på sina räntor.27 Det beror på att bankerna är rädda för att 

kunderna ska låna mer än vad de i längden klarar av.28 

Denna uppsats kommer att fokusera på hur kraven på bolånetagarna har förändrats sedan 

lågkonjunkturen 2008. 

Vi människor konsumerar på olika sätt beroende på om det är hög- eller lågkonjunktur, för att vi är 

beroende av vår inkomst. 

Innan finanskrisen hade hushållen en större inkomst att disponera och därmed större kapacitet att klara 

av höga lån. Hushållen hade goda ekonomiska förutsättningar och det blev en stor efterfrågan på 

fastigheter.29 

Finanskrisen påverkade konsumenternas konsumtion av lån till fast egendom på många olika sätt. 

Hushållens skuldsättning ökade och utvecklingen av huspriserna skulle skapa problem för 

betalningsväsendet. Bostadspriserna föll kraftigt vilket ledde till att många köpte hus. Samtidigt fick 

hushållen svårigheter att klara av sina räntebetalningar, för att många hade blivit arbetslösa.30 

Enligt rapporten från Riksbanken, Financial stability report (2005), påverkade arbetslösheten den 

disponibla inkomsten hos hushållen. Denna inkomst är en av de huvudfaktorer som påverkar 

fastighetspriserna. Detta borde medföra sänkt efterfrågan på fastigheter, men arbetslöshet kan också få 

en inverkan på bankerna att bli mer restriktiva med sina utlåningar.31 

In- och utlåningen är en stor del av bankens verksamhet. Riksbankens sänkning av reporäntan från 

början av december 2008 påverkade i första hand de korta marknadsräntorna men även 

interbankräntorna. Bankerna höll generellt sett inlåningsräntorna på de största sparkontona på en 

                                                 
25 Riksbanken, Öberg, Svante: Sverige och finanskrisen. Tillgänglig på Internet: 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=30277 [Hämtad 2009-11-28] 
26 Ibid 
27Finansinspektion. Effekterna på statliga stabilitetsåtgärder- femte rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2009/Rapport_2009_7_ny.pdf [Hämtad 2010-01-11] 
28 Finansinspektion. Effekterna på statliga stabilitetsåtgärder- andra rapporteringen 2008. Tillgänglig på Internet:   
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Rapporter/2008/Rapport2008_6.pdf [Hämtad 2010-01-11] 
29 Financial Stability Report 2/2005 (2005), “House price developments in Sweden and abroad” 
30 Ibid 
31 Ibid 
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oförändrad nivå fram till rapporteringstillfället 7 november, 2008 enligt Finansinspektionen.32 Att 

inlåningsräntorna inte sänktes mer kan bero på att upplåning från andra finansieringsformer fortsatt 

fungerade dåligt, vilket innebär att inlåning från allmänheten förblev en viktig finansieringsform för 

bankerna.33 Den största andel av inlåningen, 43 %, som kommer från hushållen till bankerna.34 

Bankerna måste låna upp pengar för att kunna låna ut pengar till sina kunder. Bankerna lånar från till 

exempel sina kunder, Riksbanken, landsting- och kommuninlåningen, företag, investerare och från 

andra banker. Bankerna finansierar även genom upplåningen och värdepapper.35 Eftersom inlåningen är 

viktig erbjöd bankerna, i början av krisen, sina sparkunder en relativt hög sparränta.  

En större konkurrens om inlåningskunderna och därtill även ett politiskt tryck på att inte sänka 

inlåningsräntorna kan dessutom ha påverkat.36 Mellan juni och oktober 2009 var det stora variationer i 

alla bankers inlåning från allmänheten.37 

Slutet på februari 2009 låg priset på likviditet på hög nivå. Detta innebär i sin tur att bankerna och de 

institut som erbjuder kunder utlåning kan kräva höga ersättningar från sina kunder, för att bankerna 

kommer att låsa in sina pengar i utläggningar som inte tillräckligt snabbt går att omvandla till likvida 

medel. Det innebär bankerna låser in sina pengar i utsträckta löptider.38 Alternativkostnader för den 

likviditet som banken låser upp är alltså högre under krisen än innan krisen.39 

Det finns flera orsaker som motiverade att priset på likviditeten steg och detta utgör kärnan i den 

internationella finanskrisen. Likviditetskrisen var starten till den globala finanskrisen. Detta ledde till att 

upplåningen blev dyrare.40 

 

                                                 
32 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- första rapporteringen 2008. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2008/utvard_rapport_12_nov.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- andra rapporteringen 2006. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2008/stabrapport_2006-11-27.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
33 Ibid 
34 Svenska Bankföreningen, bankernas uppgifter. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/4AE7EBFF07C27EBAC125761800448CB3[Hämtad 2010-02-06] 
35 Hässel, L. & Norman, M. & Andersson, C. (2001), De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv. SNS förlag 
36 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- andra rapporteringen 2006. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2008/stabrapport_2006-11-27.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
37 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- sjätte rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/stabilisering_20090630.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- tionde rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20091207.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
38 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- andra rapporten 2009. tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20090227.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
39 Ibid 
40 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- åttonde rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20090831.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
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Marknadsaktörer har under gångna året börjat ställa högre kapitalkrav på bankerna. Detta beror framför 

allt på att lågkonjunkturen orsakade stora kreditförluster för många banker. Det kanske finns stora risker 

att bankernas årliga vinster inte räcker för att minska bankernas kreditförluster fullt ut.41 

När bankernas aktieägare kräver högre avkastning på sina kapital än den avkastning bankernas långivare 

får, så innebär detta att bankernas totala finansieringskostnader stiger.42 

Av den orsaken att bankerna skall kunna bevara sin vinst måste denna ökade finansieringskostnad 

överflyttas till bankernas kunder genom högre utlåningsräntor.43 

När finanskrisen kom blev det en försvagad konjunktur vilket detta förde till att bankernas krav på bolån 

förändrades och även detta påverkade kundernas återbetalningsförmåga till följd av arbetslösheten. Det 

kunde till och med leda till att kunderna som hade tagit bolån inte kunde betala tillbaka till bankerna.44 

Statens stabilitetsåtgärder var att kunna stödja bankerna, så att bankerna kan fortsätta med sina 

utlåningar till allmänheten. Finanskrisen medförde kraftig minskning av efterfrågan på svenska 

produkter och Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) föll kraftigt i början av 2009.45 

Bankernas ränta som de erbjuder till hushåll bestäms dels av vilka risker utlåningen bedöms utgöra. 

Innan finanskrisen bröts, så hade riskpremierna sjunkit till låga nivåer, vilket detta påverkade 

utlåningsräntorna. Det rådde även stark ekonomisk tillväxt, stigande fastighets- priser och låga 

kreditförluster.46 

Bankernas konkurrens bestäms av vilka räntor som bankerna kommer att erbjuda till sina kunder. Det 

kan vara till exempel två års ränta för bolån kan skilja sig mycket åt beroende på vilken bank man har.47 

Det finns även flera faktorer som påverkar hushållens efterfrågan på lån, till exempel utvecklingen av 

den disponibla inkomsten, ränteläget, fastighetspriserna och arbetsmarknaden.48 

Finanskrisen skapade stor oro och ledde till att det blev lågkonjunktur som bidrog till att 

tillgångspriserna föll och det blev också en minskad efterfrågan på krediter.49 Oro skapade svagare 

                                                 
41 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- tredje rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20090330_2.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
42 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- tredje rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20090330_2.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
43 Ibid 
44 Elisabeth Gustafsson. Finanspolitiska rådets rapport 2009. Ekonomiskdebatt, nr.7, s.1-30. 
45 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- nionde rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20090930NY.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
46 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- första rapporteringen 2008. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2008/utvard_rapport_12_nov.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
47 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- femte rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20090529_5.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
48 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- nionde rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20090930NY.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
49 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- andra rapporteringen 2008. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2008/stabrapport_2006-11-27.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
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tillväxt och högre arbetslöshet. Flera investerare drog sig för att investera i och med lågkonjunkturen.50 

Denna fortsatta oro ledde till att det blev försvagad konjunktur som påverkade bankernas möjlighet att 

låna ut pengar.51 Kreditförlusterna ökade vilket ledde till att bankernas möjlighet att bevilja krediter 

minskade och bankerna blev mer strikta med sina utlåningar. När en bank får en försämrad 

kapitalsituation innebär det att utlåningen minskar.52 En av de stora effekterna av finanskrisen är den 

kraftigt negativa påverkan på bankernas möjlighet att låna ut till hushåll och företag. Nöden på likviditet 

har berört bankernas villkor för att finansiera sin utlåning.53 Av den orsaken att nyutlåning kräver kapital 

kan det ökade kapitalkravet ha haft en negativ inverkan på bankernas möjligheter att låna ut i samma 

utsträckning som tidigare, innan finanskrisen.54 

Bolåneräntor är fasta eller rörliga och till för privatpersoner. Medan företagen får en ränta som bestäms 

enligt avtal och kan skilja från företag till företag.55 

Det finns flera faktorer som påverkar bankernas förmåga att bevilja lån till både hushåll och företag. 

Detta beror på den låga konjunktur som kom till följd av den finanskrisen som gör att bankerna blir 

restriktiva vid utlåning. Finanskrisen gör att bankerna ökar sitt kapitalkrav. Det innebär i sin tur att 

bankerna expandera, och gör vinster. Bankerna expanderar inte under finanskris i och med att riskerna 

ökar. En stark förhandlingsstyrka mellan banken och företag, gör att en ökning i utlåningsmarginalen i 

företagsutlåningen. Enligt Finansinspektionen menas också att det finns andra förklaringar till den höga 

utlåningsmarginalen i företagsutlåningen. Till exempel att bankerna sätter höga prissättningar, för att 

kreditriskerna ökar under lågkonjunkturen och även konkurrensen.56 

Enligt Finansinspektionens tredje rapport, 2009-03-31, visar det sig att bankerna upplever att 

kreditrisken har ökat mer i företag jämfört med hushåll. Det kan också bero på att företagets 

förhandlingsstyrka gentemot banken har försämrats till följd av denna finanskris som orsakade 

lågkonjunktur. Det beror även på att företagens investeringar fortfarande ligger på låga nivåer. 

 

 

                                                 
50 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- andra rapporteringen 2008. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2008/stabrapport_2006-11-27.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
51 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- andra rapporteringen 2008. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2008/stabrapport_2006-11-27.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
52 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- sjätte rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/stabilisering_20090630.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
53 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- tredje rapporten 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20090330_2.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
54 Ibid 
55 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- andra rapporteringen 2009. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/stabilisering_20090227.pdf [Hämtad 2010-02-04] 
56 Finansinspektionen. Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna- tredje rapporteringen 2008. Tillgänglig på Internet: 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2008/stabrapport_2008-12-10.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
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Bolån är ett intressant ämne, eftersom i och med finanskrisen började med amerikanska 

bolånemarknaden och sedan spred sig globalt. Jag hade valt att fokusera på bolån därför att möjligheten 

att få bolån påverkar människors liv i stor utsträckning. 

Jag valde att undersöka förändringar i utlåningen av bolån efter finanskrisen utifrån de stora bankernas 

och nischbankernas perspektiv. 

De stora bankerna har ett brett kontorsnätverk och ett stort antal anställda,57 medan nischbankerna har en 

mindre organisation som använder Internet- och telefonbaserade tjänster som huvudverktyg.58 De stora 

bankerna kan erbjuda sina kunder stora summor för bolån, eftersom de har obegränsade resurser i from 

av pengar. Medan när vi tittar på de nischbankerna så har de en begränsad verksamhet, eftersom de är 

nyetablerade på marknaden och riktar sig främst till privatpersoner. Detta innebär att de inte lika 

påverkade av finanskrisen såsom stora bankerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 De fyra stora bankkoncernerna 2007. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/03C87A40933FEB85C12576180046A87C?open[Hämtad 2010-03-04] 
58 Svenska Bankföreningen. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/BDD7EB671F167773C1257618004A1579?open[Hämtad 2010-02-04] 
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1.3 Syftet 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och jämföra hur de stora bankerna59 och nischbankernas 

krav gällande bolån har förändrats på grund av finanskrisen och varför.  

Mina frågeställningar är: 

”Vilka förändringar på bolånet har finanskrisen orsakat?” 

• Hur bankerna riskbedömer kunderna? 

• Hur bankerna hanterar sina risker? 

• Vilka faktorer påverkar utlåningsräntan? 

 
1.4 Avgränsning 
 
Denna undersökning kommer att ta hänsyn till både de stora bankerna och nischbankerna, för att se hur 

deras krav på bolån har förändrats på grund av finanskrisen och varför. Det är de stora bankerna som har 

största andel av bolån (65 %),60 på utlåningsmarknaden, med flest kunder och störst volym pengar på 

marknaden jämfört med de nischbankerna som har etablerat sig på marknaden under 90-talet. 

Jag anser att bättre svar kan erhållas av bankerna eftersom de är mest medvetna om läget i marknaden 

och jag valt att avgränsa mina studier till agerandet hos de stora bankerna respektive de nischbankerna.  

 

                                                 
59  Svenska Bankföreningen. De fyra storbankerna. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/03C87A40933FEB85C12576180046A87C?open 
[Hämtad 2009-12-07] 
60  Svenska Bankföreningen, Banker i Sverige faktablad om svensk bankmarknad, juni 2006. Tillgänglig på 
Internet:http://www.bankforeningen.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Banker%20i%20sverige.pdf/$file/Banker%20i%20sverig
e.pdf [Hämtad 2009-12-11] 
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2. Metod 
 
I detta kapitel presenterar författaren vilka metoder författaren har använt sig av i sin 
undersökning och i sitt tillvägagångssätt. De metoder som författaren har använt sig av, 
för att kunna uppfylla sitt syfte och svara på sitt problem. 
 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
En kvalitativ metod kännetecknas av att den ger mycket information om ett fåtal objekt och har sina 

egna speciella strategier vid insamlingen samt analysen av data.61 Ett exempel på kvalitativ metod är 

intervjuer. Denna typ av metod ger intervjuaren djupare förståelse. Man behöver alltså inte ha fasta 

frågor eller svarsalternativ.62 Det innebär att kvalitativa undersökningar kan ha ostrukturerade 

observationer och kan vara osystematiska. Det innebär också att man låter den intervjuade använda sina 

egna ord och utveckla sina idéer och att intervjuaren kan följa dessa tankegångar.63 Det som blir unikt är 

att det finns närhet till den verklighet som man vill undersöka.64 En nackdel kan dock vara att forskaren 

kan missuppfatta informanternas utsagor, och det kan vara svårt för forskaren att veta ifall 

informationen är giltig.65 

Kvantitativa metoder skiljer sig från kvalitativa undersökningar i att man går på bredden, speciellt när 

man behöver ha information om ett större antal enheter. Systematiska och strukturerade observationer 

betyder att man gör enkäter och det innebär fasta svarsalternativ.66 

Den metod som författaren har använt sig av är intervjuer. Den metoden har författaren valt för att det 

inte finns mycket skrivet om den fråga författaren vill undersöka, dvs. hur de stora bankerna och 

nischbankernas krav gällande bolån har förändrats på grund av finanskrisen och varför. Den metoden 

rekommenderades av Magnus Löfgren, som är enhetschef på Finansinspektionens avdelning Banker och 

värdepappersbolag.67 

 

                                                 
61  Denscombe, M (2000) Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur, Lund. 
62  Holme, I. Magne & Solvang, B. Krohn (2000) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Studentlitteratur, Lund. 
63  Denscombe, M (2000) Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur, Lund. 
64  Holme, I. Magne & Solvang, B. Krohn (2000) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Studentlitteratur, Lund.  
65 Ibid 
66  Ibid 
67 Telefonintervju med Magnus Löfgren från Finansinspektionen 2009-10-29, kl.09:00.  
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Intervjuer brukar användas i kvalitativa undersökningar.68 

Den kvantitativa metoden innebär att resultatet bygger på statistiska analyser, dvs. att resultatet av en 

mätning presenteras som ett siffervärde. Kvantitativa metoder har att göra med kvantitet, dvs. mängd. 

 

2.2 Intervjuteknik 

 
För att uppnå syftet med undersökningen, att få svar på undersökningsfrågorna, har författaren gjort tio 

intervjuer. När man utför en intervju kommer man längre in i intervjupersonens tankar, eftersom det blir 

mer som en diskussion mellan intervjuaren och den intervjuade. Det i sin tur ger värdefull information 

som författaren kan ha nytta av i undersökningen.  

Författaren kommer närmare verkligheten, alltså kan man förstå varför vissa saker har förändrats och 

vad det beror på. Författaren kommer närmare intervjupersonens tankar, eftersom det i 

intervjusituationen ges möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonen. Det har blivit tydligt för 

författaren under undersökningens gång att intervjuaren bör vara uppmärksam och lyssna uppmärksamt 

på vad informanten pratar om samtidigt som författaren kan anteckna. 

Det finns flera fördelar med intervjuer. Till exempel får intervjuaren djupare information och detaljerade 

uppgifter. Informanten har också möjlighet att kunna utveckla sina tankar och idéer.69 Att intervjua är 

den mest flexibla metoden för att samla in uppgifter. Författaren har även möjlighet att justera 

undersökningens inriktning under arbetets gång.70 Det finns också nackdelar med intervjuer: Det är 

mycket tidskrävande, speciellt när man skall analysera svaren. Ibland kan det också vara så att alla 

informanter är geografiskt utspridda, och det kan leda till tidskrävande och kostsamma resor för 

intervjuaren.71 Vid intervjuer får man inte heller reda på vad människor gör utan vad de säger att de 

gör.72 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Denscombe, M (2000) Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur, Lund. 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Ibid 
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2.3 Frågeteknik 

 
Frågorna i undersökningen har formulerats genom att författaren har tänkt på vilka viktiga aspekter som 

berör undersökningen, alltså vilka frågor som kan vara relevanta och som skall vara med i 

undersökningen.  

Att ta med frågor gällande risker anser författaren vara viktigt eftersom författaren vill veta vilka risker 

som kan uppstå när en kund ansöker om bolån nu när det är finanskris. Författaren vill också veta vilken 

som är den största risken vid bolån. Hur kan bankerna hantera riskerna när de uppstår? Författaren 

ställde en fråga om 90-talets finanskris eftersom författaren vill se om bankerna hade lärt sig någonting 

av förra finanskrisen. Säkerhet vid bolån är självklart viktigt eftersom varje bank kräver att kunden skall 

ha säkerhet när han/hon ansöker om bolån och det kan vara bra att veta vad varje bank kräver från sina 

kunder vid ansökan om bolån. 

 
2.4 Tillvägagångssätt 
 
Författaren har valt att använda sig av kvalitativ metod för att kunna undersöka hur bankerna har ändrat 

sina krav gällande bolån. Intervjuerna har utförts med tio personer, varav fem bolånechefer, två 

kontorschefer för privatområde, en affärsområdeschef konsument, en kreditchef och en marknadschef. 

Samma frågor ställdes till samtliga informanter för att författaren ville få olika perspektiv på frågorna. 

Författaren gjorde själv intervjun och antecknade informanternas svar. Författaren gjorde åtta intervjuer 

via telefon, och två intervjuer skedde på kontoren där personerna jobbar. Författaren och informanterna 

hade en diskussion och utifrån denna diskussion fick författaren svar på sina frågor. Informanterna fick 

se frågorna i förväg. På detta sätt gav författaren dem möjlighet att förbereda sig före intervjun. Efter att 

författaren hade skrivit ut intervjuerna fick informanterna titta igenom utskriften för att kunna korrigera 

eventuella felaktigheter. 

 

2.5 Litteratursökning/litteraturstudie 
 
Författaren började först med att söka material till studien genom att läsa olika tidningsartiklar, t.ex. 

Dagens Nyheter ekonomidel, E 24, Dagens industri med flera. 

Författaren sökte i olika databaser som Diva och uppsatser.se, artikelsökning i Mediearkivet (Retriever 

Research), Nationalencyklopedin, Google Scholar, SCB och Riksbanken.  

Författaren behövde därefter söka vidare efter litteratur som författaren ska använda till sina teorier och 

metod med hjälp av Libris och ab katalogsök. 
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Litteratur hämtade författaren från Södertörns högskolas bibliotek, Handelshögskolans bibliotek, 

riksdagsbiblioteket och KTH: s campus bibliotek i Haninge. 

Författarens sökningar resulterade i att författaren hittade relevanta och lämpliga källor för sin  

C-uppsats. Tidningar och Mediearkivet hjälpte författaren att komma igång. Författaren sökte på 

uppsatser.se och Diva för att se hur andra studenter har skrivit. I Google Scholar sökte författaren för att 

se om det fanns tidigare studier eller forskningar om ämnet ”hur de stora bankerna och nischbankernas 

krav gällande bolån har förändrats på grund av krisen och varför”. Men författaren hittade ingenting 

eftersom finanskrisen började 2008 och ingen hittills har gjort några studier eller forskningar. 

Finansinspektionen håller på att göra en undersökning om hur de stora bankerna och fyra nischbanker  

(SBAB, Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank och ICA Banken) i Sverige har förändrats efter 

finanskrisen.  

Litteraturen hjälpte författaren att formulera frågor till sina intervjuer. Litteraturen använder författaren 

som stöd till sina intervjuer och sedan använder författaren deras svar som empiri. Det allra viktigaste 

eller huvudsaken är att man skaffar sig information och kunskap som kan vara vettiga för 

undersökningen. 

 

Marty Denscombe, Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Boken tar upp två metoder som forskaren kan använda i sin forskning. 

Författaren tar även upp hur forskaren skall kunna gå vidare med sin undersökning ifall den vill göra 

intervjuer hur man bör göra samt hur forskaren skall hantera sitt material. Slutligen analyserar forskaren 

sitt material från sina undersökningar. Jag som är forskaren för denna uppsats, har jag använt mig av 

kvalitativa metoden, för att göra min undersökning. Boken var också ett hjälpmedel, för att använda rätt 

metod. 

 

Gustaf Hamilton, Risk Management 2000. Boken behandlar riskhantering, vilken innebär att man skall 

hålla nere skador och förluster till antal och omfattning. Författaren tar upp hur banken skall hantera 

sina risker genom att banken identifierar och analyserar sina risker så att dessa kan minimeras och 

kontrolleras på ett effektivt sätt. Jag har använt denna teori, för att se hur de åtta bankerna hanterar sina 

risker ifall de skulle uppstå i verksamheten. 

 

Christer Albemark, kundkreditförsäkring. Boken tar upp riskbedömningen. Det är viktigt för alla 

bankerna att mäta sina risker genom att använda sig av kreditvärdering. Banken tar kontakt med bland 

annat Upplysningscentralen (UC), för att få uppgifter om kredittagaren. 
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När kreditgivaren är klar med sina undersökningar kan kredittagaren beviljas lån. Enligt bokens 

författare innebär det i sin tur att kredittagaren är redo att möta risker som lånet medför. Riskbedömning 

är i princip den första faktor som bankerna måste undersöka, för att kunna bedöma kundens ekonomiska 

situation. Kreditgivaren måste kunna bedöma kundens ekonomi såväl i dagsläget som i framtiden. 

Bedömningen bör alltid ske i början, för att kreditgivaren kan se vilken risk kan kunden utgöra för 

banken. 

 

Leif Hässel, Marie Norman och Christian Andersson, De finansiella marknaderna i ett internationellt 

perspektiv. Författarna tar upp olika faktorer som påverkar bankernas in- och utlåningsräntor, 

exempelvis bankens finansieringskostnader, som produktionskostnader och konkurrenssituation. En 

andra faktor är Riksbankens reporänta och en tredje faktor är bankernas internräntor som är 

referensränta för all in och utlåning i banksystemet och den styrs av bankens egen finansieringskostnad. 

Författarna behandlar momenten i boken, för att förklara tydligare vilka faktorer som bestämmer 

bankernas in- och utlåningsräntor. Detta var viktigt för mig i och med att mitt syfte handlar om 

bankernas utlåning till allmänheten. 

 

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Boken behandlar dessa två metoder, för att förklara vilka skillnader finns mellan metoderna 

och hur forskaren kan använda sig av rätt metod för att kunna nå sitt syfte. Skillnader som boken tar upp 

mellan dessa metoder är att den kvalitativa intervjun ger intervjuaren djupare förståelse och detta 

innebär i sin tur att den statistiska representativiteten inte står i fokus. 

 

Robert E. Hall and David Hall Papell, Macroeconomics. Författarna behandlar momenten hur landets 

ekonomi förändras när det blir hög- eller lågkonjunktur till exempel hur räntan höjs eller sänks och hur 

det kan påverka konsumenternas konsumtion samt vad händer med landets import och export. 

 

Johan A. Lybeck, Finansiella kriser förr och nu. I boken tar författaren upp 90-talets finanskris och 

förklarar hur Sverige och vissa nordiska länder drabbades av denna kris och boken tar också upp hur 

landet skall hantera finansiella kriser ifall de skulle uppstå. Författaren förklarar i boken att finanskris 

inte behöver vara en globalkris, utan oftast kan ett land eller en bank drabbas av en likviditetskris.  
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Svante Bergström och Gertrud Lennander, Kredit och säkerhet. Boken behandlar ämnet kredit och 

säkerhet, det innebär att banken kräver från sina kunder att ha säkerhet vid ansöka om bolån. Kundens 

säkerhets värde är ett viktigt objekt för banken till exempel i form av bostad, fritidshus, villa med flera 

som kan säljas ifall kunden inte skulle klara att betala sina räntor och amorteringar i framtiden. 

 

Magnus Karlsson, Hovick Shahnazarian och Karl Walentin, Ekonomiskdebatt, nr.7, ”Vad bestämmer 

bankernas utlåningsräntor?” I artikeln tar forskarna upp att förtroende- och likviditetskrisen på den 

finansiella marknaden egentligen började med den amerikanska bolånekrisen som i sin tur kunde 

kraftigt driva upp både bankernas in- och utlåningsräntor. Samtidigt har både Riksbanken och de 

svenska myndigheterna vidtagit flera åtgärder för att stödja bankerna genom att öka deras tillgång på 

likvida medel. I artikeln fanns det även en modell, som visar hur bankerna kan sätta sina påslag på 

räntorna. 

 

Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Författarna tar upp mycket detaljerade 

information om vilka metoder forskaren bör använda. Boken förklarar även att forskaren när han/hon är 

klar med sin forskning, kan bedöma de egna forskningsresultaten i slutskedet av undersökningen med 

exempelvis reliabilitet och validitet. Författarna i boken tar upp att reliabilitet aktualiseras när forskaren 

använder sig av kvantitativa metoder exempelvis beräkningar. 

 

Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. Boken behandlar bara intervjuer som inriktar sig på kvalitativa 

metoder som förklarar hur forskaren bör vara uppmärksam exempelvis vid ett ord eller en händelse. Att 

kunna förstå ord eller händelser kräver att forskaren gör djupa intervjuer och det kräver tid samt 

resurser. 

 

Hempel, H. George och Simonson, G. Donald, Bank Management: text and cases. Boken behandlar hur 

bankerna skall hantera sina risker och vilka risker kan tänka sig utstå i bankverksamheten. Huvudsaken 

för banken innan kunden blir beviljat lån skall banken göra noggranna undersökningen, för att mäta 

kundens risker. 

 

Jenny Svedin, Kreditgivning och kreditbedömning av företag. Bankerna skall även vara noggranna med 

säkerhetens värde, eftersom bankerna skall ha någon form av säkerhet ifall kunden hamnar i en svår 

situation. 
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Broomé, P., Elmér, L. & Nylén, B., kreditgivning till företag. Boken tar upp två faktorer som bankerna 

tar mycket hänsyn till vid kreditgivning, det är kundens återbetalningsförmåga och säkerhetens värde. 

Dessa två faktorer är viktiga vid bankens kreditgivning för att bankerna måste försäkra sig att kunden 

har förmåga att klara betala sina räntor och även amorteringar till banken. Säkerhetens värde är också 

viktigt som pant för banken, ifall kunden skulle hamna i en svår situation och inte klara av att betala det 

han/hon hade lånat så har banken alltid möjlighet att sälja egendomen och få tillbaka sina pengar. 

Andrés, J & Arce, Ó. (2009),”Banking Competition, Housing Prices and Macroeconomic Stability”. 

Det viktigaste var att forskarna till artikeln kunde konstatera i början att det är Riksbanken reporänta 

som påverka bankernas beslut om utlåningen. 
 

Harms-Rindahl, L. Riskhantering, behov av forskning och utveckling. Viktigaste i sökning efter 

hanteringsmodell, som förklarar hur bankernas riskbedömningar gå tillväga. Ifall kunden skulle hamna i 

en obestådssituation hur kan banken åtgärdera problemet på bästa sättet så att kunden kan betala sina 

räntor och amorteringar till banken.  

 

2.6 Reliabilitet 
 
Författaren måste kunna lita på att hans eller hennes mätningar inte är påverkade av något 

mätinstrument.73 Tillförlitlighet innebär att mätinstrumenten ska kunna ge samma data gång efter gång. 

Om resultatet ändras ska det helt enkelt bero på att mätobjektet har ändrats.74 Reliabilitet aktualiseras 

oftast då man gör kvantitativa undersökningar, för att dessa handlar mer om beräkningar.75  

I den undersökning som beskrivs i denna uppsats har intervjuerna inte spelats in. Det kan ha påverkat 

reliabiliteten negativt. Men författaren anser att denna effekt är ganska liten, eftersom informanterna 

fick möjlighet att korrigera sina svar i efterhand. Syftet med korrigering eller kontroll är att ”ställa saker 

och ting till rätta”.76 Om en författare själv har samlat in information från intervjuer ska författaren 

kunna försäkra sig om att dessa fakta är korrekta. Samtidigt kan informanten få möjlighet att titta på sina 

svar.77  

Om en liknande undersökning kommer att göras i framtiden kommer troligtvis bankernas svar att vara 

annorlunda eftersom bankerna då kan ha analyserat sina åtgärder vid tidigare tillfällen. 

                                                 
73 Denscombe, M (2000), Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur, Lund. 
74  Ibid 
75  Bryman, A. & Bell, E. (2003), Företagsekonomiska forskningsmetoder. Studentlitteratur, Lund.  
76 Denscombe, M (2000), Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur, Lund. 
77  Ibid 
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2.7 Validitet 
 
Validitet eller giltighet innebär att man skall mäta det man vill mäta, för att man skall kunna få svar på 

de frågor som man har.78 I undersökningen strävar man efter att få veta vad den intervjuade menar med 

eller hur personen uppfattar ett ord eller en händelse.79 I denna undersökning har författaren träffat tio 

bankanställda som är insatta i sina områden och som har många års erfarenhet. 

Det författaren kan säga är att validiteten kan ha påverkats av att frågorna kan ha varit lite för känsliga 

för de intervjuade personerna.  

I uppsatsen avser författaren att undersöka dels vilka förändringar som har skett när det gäller bolån på 

grund av finanskrisen, dels varför just dessa förändringar har ägt rum.  

Efter det att författaren hade gjort sina intervjuer publicerades resultat från flera studier Ett tecken på att 

validiteten är hög hos den information som författaren har fått är att det har kommit några studier efter 

finanskrisen (se bland annat Ekonomiskdebatt om nyutlåningsränta80) som säger samma sak. 

  

 

 

 

                                                 
78  Denscombe, M (2000), Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur, Lund 
79  Trost, J. (1993), Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. 
80 Karlsson, M., Shahnazarian, H., Walentin, K. (2009), Vad bestämmer bankernas utlåningsräntor? Ekonomiskdebatt, nr 7, 
s.11-22. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel förklarar jag kortfattat definitionerna av bolån och bank. Sedan 

presenterar jag de makroekonomiska begrepp för lågkonjunkturen som jag har valt i 

studien och de problem som har dykt upp på grund av finanskrisen. 

 

3.1 Bolån 
 
Bolån är ett lån som man tar vid köp av bostad där bostaden utgör säkerhet för lånen. Detta har 

tillkommit på grund av att människor vill köpa hus eller bostadsrätt och behöver ha stora summor som 

de i själva verket inte äger. Banker och kreditinstitutioner som finns i landet beviljar kredit till sina 

kunder. 

Bolån delas i olika former, beroende på belåningsgraden. Bolån är indelat i så kallad botten- och 

topplån.81 Bottenlån, är ett lån för köp av fast egendom, där kundens egendom, exempelvis lägenhet eller 

villa, utgör säkerhet för banken. 

Topplån har högre ränta än bottenlån, banken inte kräver någon säkerhet . Om kunden tar topplån så kan 

kunden bli tvungen att amortera lånet snabbt. 

 
3.2 Definition av bank 
 
En bank är en finansiell institution som är en oerhört viktigt del för landets ekonomi i flera aspekter: 

t.ex. för sparande, finansiering, in- och utbetalningar mellan kund och kund respektive kund och företag. 

Banker hanterar också olika risker som uppstår som effekt av olika kriser i omvärlden.82 

Men de viktigaste uppgifterna som banker utför är at ta emot sparande, ge låneerbjudanden till 

kunderna, sköt betalningar och behandling av risker, till exempel kreditrisk med mer.83 

 
 
 
 

                                                 
81  Lind, T och Meyer, V., (SOU 2007:14), Unga på bolånemarknaden. Statens offentliga utredningar, rapport  
nr 4, tryckt av Edita Sverige AB Stockholm. 
82 Svenska Bankförening, Bankfakta. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/6C224E1D544CF509C12575EF00410ACD?open  
[Hämtad 2009-12-07] 
83Ibid 
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3.3 Definition av nischbank 

 
Nischbankerna är de mindre banker som har etablerat sig i mitten av 90-talet. Dessa banker som 

Skandiabanken, Länsförsäkring, SBAB mm är telefon- och internetbanker som riktar sig till 

privatpersoner.84 

 
3.4 Riskbedömning 
 
Det är viktigt för alla banker att mäta sina risker genom att använda sig av kreditvärdering.85 Det innebär 

att kreditgivaren måste göra en så kallad räkenskapsanalys och en erfarenhetsmässig beräkning av 

kredittagarens verksamhet och yrkesmässiga förutsättningar.86 Man gör undersökningar för att se hur 

kredittagaren har skött sina tidigare betalningar och då vill banken säkerställa att det finns 

återbetalningsförmåga hos kunden87. Banken gör sin riskbedömning också för att undvika en framtida 

kreditförlust om kreditgivaren finner att kreditsökaren inte tillfredsställer de anställda kraven.88 Dessa 

undersökningar påverkar betalningsflöden och är grundläggande.89 Nedan följer riskfaktorer som 

kreditgivaren tar hänsyn till vid kreditgivningen:90 

 

• Kundens återbetalningsförmåga. 

• Säkerhets värde. 

 

Vid riskbedömning bör kreditgivaren ta hänsyn till kundens återbetalningsförmåga, för att kunna 

bedöma om kunden har förmåga att återbetala sitt lån till banken och samtidigt uppfylla bankens 

kriterier. Bedömningen av risken skall ske när kunden ansöker om lån, för att banken skall se hur 

kunden har skött sin ekonomi innan han/hon har ansökt om lån och hur det ser ut idag samt i framtiden. 

När kunden ansöker om bolån skall kunden ha säkerhet för att pantsätta den hos banken. Den säkerheten 

utgör en viktig faktor för banken. Ifall låntagarens återbetalningsförmåga försämras till följd av 

arbetslöshet eller sjukdom så kan banken ta säkerheten och sälja den för att kunna få tillbaka sina 

pengar.91 

                                                 
84 Svenska Bankförening, Bankerna i Sverige. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/9F680ECBC3D677F1C1257618004541CE?open[Hämtad 2009-12-13] 
85  Albemark, C., (1998), kundkreditförsäkring. Juristförlag. 
86  Ibid 
87  Lind, T och Meyer, V., (SOU 2007:14), Unga på bolånemarknaden. Statens offentliga utredningar, rapport  
nr 4, tryckt av Edita Sverige AB Stockholm. 
88 Svenska Bankföreningen, (1991), Den svenska kreditmarknaden. Stockholm, Norstedts Tryckeri AB. 
89  Albemark, C., (1998), kundkreditförsäkring. Juristförlag. 
90 Broomé, P., Elmér, L. & Nylén, B., (1998), Kreditgivning till företag. Studentlitteratur, Lund 
91 Bergström, S. & Lennander, G. (1991), Kredit och säkerhet. Iustus Förlag AB. 
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3.5 Kreditgivning 
 
Kreditgivning är en del av bankens kärnverksamheter. Banken måste kunna hantera sina kreditrisker på 

ett lönsamt sätt för att kunna fortsätta driva sin verksamhet och konkurrera med andra banker samt 

institut.92 

För att kreditgivaren skall kunna göras en säker kreditbedömning krävs en djupare kunskap om 

nedanstående faktorer. De utgör kreditgivarens referensram vid analys av kundens 

återbetalningsförmåga:93 

1. Kunden ansöker om bolån. 

2. Banken inhämtar uppgifter om inkomst, Upplysningscentralen (UC) med mera. 

3. Banken bedömer säkerhetens värde, till exempel bostadsrätten. 

4. Banken genomför boendekalkyl. 

5. Kreditbeslut. 

 

Kunden gör sin ansökan till exempel om bolån, sedan blir det bankens uppgift att inhämta upplysningar 

om kunden. Finansinspektionen och Konsumentverket tillråder att kreditgivaren skall erhålla kundens 

uppgifter från till exempel Upplysningscentralen (UC) och även från Kronofogdemyndighet, för att 

banken kan bedöma kredittagarens återbetalningsförmåga utifrån kundens inkomster, tillgångar, skulder, 

äktenskapsförord och även kundens betalningsanmärkningar.94 Om det visar sig att kunden har 

betalningsanmärkningar, ses det som något negativt av bolånegivaren. Låntagaren redovisar i sådana fall 

rimliga skäl till varför betalningsanmärkningar har registrerats.95 För långivaren är det viktigt att ha 

korrekt bedömning av säkerheten, för att kunna hålla sig till lämpliga belåningsgrader och att begränsa 

kreditriskerna.96 Värderingen genomförs genom att långivaren tar med sig en mäklare eller ett 

värderingsföretag lokal verksamhet. Sedan gör man en boendekalkyl, där långivaren tittar närmare på 

kundens återbetalningsförmåga. 

I boendekalkylen räknar man ut vad kunden får över efter han/hon har betalat amortering och 

räntekostnader.97 Efter bankens bedömning av kundens ekonomi och säkerhet tar banken beslut om 

kundens ansökan om bolån om den skall beviljas eller inte. 

                                                 
92 Hempel, H. George & Simonson. G. Donald, (1999), Bank Management: text and cases. New York: Wiley, cop 
93  Lind, T och Meyer, V., (SOU 2007:14), Unga på bolånemarknaden. Statens offentliga utredningar, rapport  
nr 4, tryckt av Edita Sverige AB Stockholm. 
94 Ibid 
95 Lind, T och Meyer, V. (SOU 2007:14), Unga på bolånemarknaden. Statens offentliga utredningar, rapport  
nr 4, tryckt av Edita Sverige AB Stockholm 
96 Ibid 
97 Lind, T och Meyer, V. (SOU 2007:14), Unga på bolånemarknaden. Statens offentliga utredningar, rapport nr 4, tryckt av 
Edita Sverige AB Stockholm 
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3.5 Sambandet mellan kredit och risk 
 
När kreditgivaren har gjort sina undersökningar kan kredittagaren beviljas lån, beroende av utfallet.  

Det innebär då att kreditgivaren är redo att möta risker som lånet medför. Man kan säga att den som har 

tillgång till säkerhet i allmänhet också har stora möjligheter att få kredit.98 

 

3.6 Risk management 
 
Folk har alltid försökt skydda sig emot faror som kan inträffa runtomkring dem. Instinkt och sunt förnuft 

har alltid varit en nyckel till överlevnad. 

Den svenska definitionen av Risk Management: 

”Risk Management är ett systematiskt sätt att i näringslivet skydda en verksamhets resurser och 

inkomstmöjligheter mot skaderisker så att verksamhetens resurser och inkomstmöjligheter mot 

skaderisker så att verksamhetens mål kan uppnås med att verksamhetens mål uppnås med ett minimum 

av störningar.”99 

Risk Management innebär att man skall hålla nere skador och förluster till antal och omfattning.100 

För att kunna minska riskerna, väljer företag att skaffa sig information i förväg om företag i branschen 

och för att minimera riskerna vid krediter till företag med svaga resurser.101 

Riskhantering är en del av bankernas naturliga verksamhet och banken accepterar därför ett antal risker i 

den vanliga verksamheten.102 

De övergripande målen för bankernas riskhantering är att i ett tidigt skede identifiera och analysera 

riskerna så att dessa kan undvikas och kontrolleras på ett effektivt sätt.103 

Den främsta risken är kreditrisk i samband med utlåning till allmänheten, dvs. både till hushåll och 

företag. Med kreditrisk menas att en kredittagare inte fullgör sina förpliktelser mot banken, samt risken 

för att ställda säkerheter inte täcker fordran.104 

Bankernas huvudprincip är att kredittagaren ska ha sina affärer i banken. Detta underrätter för banken att 

upprätthålla löpande kontakt till kunden, vilket ger en djup relation till varje enskild kund. 

Banker som har god information om sina kunder har bättre kunskap om de risker som föreligger och 

                                                 
98  Albemark, C. (1998), kundkreditförsäkring. Juristförlag. 
99 Hamilton, G. (2000), Risk management. Studentlitteratur, Lund. 
100 Ibid 
101 Albemark, C. (1998), kundkreditförsäkring. Juristförlag. 
102 GE Money Bank AB (2008), Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Tillgänglig på 
Internet: http://www.gemoneybank.se/upload/document/kapitaltackning/risk_kapitaltackning_2009.pdf [Hämtad 2010-02-04] 
103 Ibid 
104 Ibid 
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därmed bättre förutsättning att hantera de specifika riskerna.105 

Figuren nedan är ett exempel på riskhanteringsmetod, som syftar till att identifiera riskerna, bedöma 

dessa samt att åtgärdera problemen, för att minska risker.  

 
Figur 1: Exempel på arbetsgång i riskhanteringsprocessen. Riskhantering, behov av forskning och utveckling. 
Harms-Rindahl, L.  
 

3.5 Säkerhet 
 
Kreditgivningen baserar sig inte bara på finansiella analyser, utan även kundens säkerhets värde vid 

denna kreditgivnings tidpunkt.106 Långivaren vill alltid ha någon form av säkerhet från sina kunder, ifall 

kundens ekonomi försämras, så har i alla fall banken säkerhet som de kan sälja och få tillbaka sina 

pengar.107 Värdet på säkerheten är en viktig del för bankens avgörande om krediten. Säkerhetens värde 

kan varieras under den avtalade perioden, alltså säkerhetens värde kan ökas eller minskas under 

kreditperiodens förlopp.108 

Lagen om säkerhet som banken måste ta hänsyn till innan man beviljar lånet är: 

13§ Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. 
Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Banken får dock 
avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl att 
avstå från säkerhet. 
En sparbank får inte som pant ta emot förlagsbevis, som sparbanken utfärdat, och inte heller bevis om 
tillskott till garantifond eller grundfond i sparbanken. 
En medlemsbank får inte som pant ta emot förlagsbevis eller förlagsandelsbevis som banken utfärdat 
eller bevis om andel i eller tillskott till banken. Lag (1998:1 500).109 

                                                 
105 Månsson, F. & Andersson, P-U. (1995), Värdepapperisering-Securitisation. Fritzes Förlag AB.  
106 Svedin, J. (1992), Kreditgivning och kreditbedömning av företag. Almqvist & Wiksell. Ekonomiförlag. 
107 Bergström, S. & Lennander, G. (1991), Kredit och säkerhet. Iustus Förlag AB. 
108 Svedin, J. (1992), Kreditgivning och kreditbedömning av företag. Almqvist & Wiksell. Ekonomiförlag. 
109 Bankrörelselag (1987:617). Tillgänglig på Internet: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870617.htm  
[Hämtad 2009-11-17] 
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3.6 Faktorer som påverkar bankernas in- och utlåningsräntor 

 
Banker är som andra företag som bestämmer sina priser utifrån vad det kostar att producera en vara och 

även hur den dominerande konkurrenssituationen ser ut i dagsläget.110 Det leder i sin tur till att 

bankernas produkter det vill säga in- respektive utlåningsräntor bestäms av flera faktorer. 

Den första faktorn är bankens finansieringskostnader, som produktionskostnader och 

konkurrenssituation.111 Varje bank har flera olika finansieringsformer. Bankens viktigaste och billigaste 

finansieringsform är inlåning som kommer från privatpersoner och företag. Förutom den inlåningen 

banken finansierar genom upplåning och värdepapper från exempelvis bankcertifikat. Värdepapper 

kommer också från landsting- och kommuninlåning, via finansinstitut, lån av andra banker samt av 

Riksbanken. 

Den andra faktorn är bankens reporänta.112 Den dyraste finansieringskostnaden som blir en viktig grund 

för kundräntorna.113 Detta innebär att banken vill ha täckning för sin upplånade krona så att banken inte 

lånar ut och sedan hamnar i en svår situation och gör till exempel kreditförluster. Riksbankens reporänta 

utgör den dyraste finansieringskostnaden. Genom Riksbankens räntestyrning avgör Riksbanken 

omständigheterna för bankernas in- och utlåning på deras konton i betalningssystemet. Detta kan i sin 

tur avgöra bankens beslut gällande hur den skall sätta sina räntor för både in- och utlåning.114 

Den tredje faktorn är bankernas internräntor som är referensränta för all in- och utlåning i 

banksystemet och den styrs av bankens egen finansieringskostnad.115 Utöver att internräntan styr den 

ränta som bankerna erbjuder sina kunder, utan fungerar den som en låneränta för de lån som 

lokalkontoren får av huvudkontoret. Även om den lokala banken skulle ha tillräckligt för inlåning och 

inte behöva ta lån av huvudkontoret, så kommer prissättningen ändå att styras av internräntan. 

Internräntan är samma för både företag och hushåll.116 

Bankernas prissättning avgörs delvis av Riksbankens reporänta. Den avgörs även av räntemarginaler 

som påverkas av risk för exempelvis kreditförluster, lånets säkerhet, konkurrenssituation, 

kapitaltäckningskrav.117 Prissättningen avgörs dessutom av mjuka variabler som exempelvis affärsidé, 

kundens betydelse, personbedömningar etc.118 

                                                 
110 Hässel, L. & Norman, M. & Andersson, C. (2001), De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv. SNS förlag 
111 Ibid 
112 Ibid 
113 Ibid 
114 Ibid 
115 Ibid 
116 Ibid 
117 Hässel, L. & Norman, M. & Andersson, C. (2001), De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv. SNS förlag 
118 Ibid 
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När en kund ansöker lån, så kommer banken att göra en enskild bedömning. Banken kommer att utgå 

från internräntan och sedan skall banken titta närmare på andra faktorer, som kundens affärsidé. Detta 

görs för att banken skall kunna göra en riskbedömning för att se vilken riskklass kunden hamnar i. 

Ibland kan det ta allt från en dag till några månader, från att bankernas egna finansieringskostnader, 

reporäntan, förändras till att bankernas kundräntor förändras.119 

Om räntedifferensen mellan kundernas in- och utlåningsräntan och internräntan är konstanta över tiden, 

har Riksbanken större möjlighet att påverka hushållens och företagens räntenivå och därmed 

aktivitetsnivån i samhällsekonomi.120 

När bankerna skall bestämma om räntan, så tittar bankerna noggrann inte bara på produktionskostnader, 

utan även på konkurrensen. Om konkurrensen hårdnar på inlåningen leder till att bankens 

inlåningsräntor kan stiga till förhållande till internräntan, samtidigt blir utlåningsräntan lägre i 

förhållande till internräntan.121 

För att det ska bli tydligt kommer författaren att utgå från ett exempel: 

Internräntan bidrar med 4,00 procentenheter till nyutlåningsräntan, i exemplet som författaren har 

angett nedan.122 

 
 
Figur 2. Vad bestämmer bankernas utlåningsräntor? Karlsson, M., Shahnazarian, H., Walentin, K. (2009), Ekonomisk debatt  
 

                                                 
119 Hässel, L. & Norman, M. & Andersson, C. (2001), De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv. SNS förlag 
120 Ibid 
121 Ibid 
122 Karlsson, M., Shahnazarian, H., Walentin, K. (2009), Vad bestämmer bankernas utlåningsräntor? Ekonomiskdebatt, nr 7, 
s. 11-22. 
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Kostnaden för produktionen bidra också till storleken på nyutlåningsränta, det kallas inom banken för 

produktkostnadspriset.123 Dessa produktionskostnader består i sin tur av exempelvis personalkostnader, 

skatt och övriga omkostnader och bygger på nyutlåningsränta till 0,50 procentenheter.124 Banken vill 

också ha ersättning för sina beräknade kreditförluster. De räknas genom att banken anger hur mycket 

banken förväntar sig att förlora i sin aktuella kreditportfölj. Detta täckas genom att banken har påslag på 

sina lån. Detta sedan bidrar till den nyutlåningsränta som kallas för priset för kalkylerade kreditförluster 

och som ligger på 0,20 procentenheter.125 

Ytterligare en faktor som berör utlåningsräntor är kapitalkostnader. Det lagstadgade 

kapitaltäckningskravet om kraven från kreditvärderingsinstituten betonar dessutom att bankerna alltid 

ska tillräcklig med eget kapital. Det blir nyutlåningsränta som internt inom bankerna kallas för 

kapitalbaskostnadspriset.126 Man kan säga att bankernas tillgångar blir riskfyllda när konjunkturen 

försämras, vilket leder till att kapitalkravet ökar och nyutlåningsränta ligger på 0,60 procentenheter.127 

Sist men inte minst gör bankerna ett påslag på vinst som kan ligga på 0,20 procentenheter.128 

 

                                                 
123 Ibid 
124 Ibid 
125 Ibid 
126 Ibid 
127 Ibid 
128 Karlsson, M., Shahnazarian, H., Walentin, K. (2009), Vad bestämmer bankernas utlåningsräntor? Ekonomiskdebatt, nr 7, 
s. 11-22. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel sammanställer författaren svar från intervjuerna som har gjort med de 
stora bankerna och nischbankerna i Sverige. Författaren har intervjuat personer från de 
åtta bankerna och frågorna finns som bilaga 1. 
 
4.1 Swedbank 
 
Swedbank grundades på 1820-talet och är Sveriges första sparbank.129 Swedbanks vision har alltid varit 

att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader där de är verksamma.130   

Swedbank har ungefär 9,5 miljoner privatkunder och ungefär 550 000 företagskunder. De har 389 

kontor i Sverige och 235 kontor i de baltiska länderna samt mer än 20 000 anställda.131  Koncernen finns 

också i Köpenhamn, Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, 

Shanghai, St. Petersburg och Tokyo.132 Swedbank har ett nära samarbete med några fristående 

sparbanker och med de delägda bankerna inom sparbanksrörelsen. I koncernen ingår även Swedbank 

Robur, som är Sveriges största företag i fondförvaltning. Swedbank Hypotek, som är ett av de största 

bostadsinstitut133, ingår i Swedbank koncernen. Swedbank står för 17 % av utlåningen till 

allmänheten.134 

Swedbank anser att en kund som skall ansöka om bolån, skall känna sig trygg med sin boendekalkyl, 

eftersom kunden tecknar bolån på lång sikt och måste ha utrymme för räntehöjningar och kostnader för 

underhåll.135 Därför, enligt Swedbank bör kunden räkna noga på boendekostnaderna. 

När kunden ansöker om bolån, gör banken en bedömning av kundens återbetalningsförmåga utifrån 

uppgifter i kundens låneansökan.136 Banken brukar också ta att kontakt med Upplysningscentralen, för 

att se att kunden inte har några betalningsanmärkningar. Till sist gör banken en bedömning av kundens 

bostadsvärde.137 

                                                 
129 Swedbank historia. Tillgänglig på Internet: http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5788,00.html [Hämtad 
2009-11-01] 
130 Om Swedbank. Tillgänglig på Internet: http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,4280,00.html [Hämtad 2009-
11-01] 
131 Svenska Bankföreningen, De fyra storbankerna. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/03C87A40933FEB85C12576180046A87C?open [Hämtad 2009-12-07] 
132 Ibid 
133 Ibid 
134 Swedbank, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Banker%20i%20Sverige2007.pdf/$file/Banker%20i%20Sverige2
007.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
135 Swedbank, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,80305,00.html[Hämtad 2010-02-04] 
136 Ibid 
137 Ibid 
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Swedbank belånar till 90 procent av köpeskillingen/marknadsvärdet den bostad som kunden vill köpa. 

De resterande 10 procenten av marknadsvärdet skall kunden själv betala in som en kontantinsats.138 

 

4.1.2 Swedbank 
 
Swedbanks informanter anser att risker kan uppstå på grund av arbetslöshet som kan drabba oss 

människor på grund av lågkonjunktur. Detta kan leda till att kunden inte klarar av att betala sina räntor 

och amorteringar till bolånet. 

De tar kontakt med de kunder som får svårigheter att betala sina räntor och amorteringar, för att kunna 

lösa problemet på bästa sätt både för kunden och banken. Banken kan hjälpa kunden genom att tillåta att 

endast räntan betalas och kunden får dispens från att betala amorteringar under en viss period. Ifall 

kunden fortfarande inte klarar av att betala tillbaks lånet, då måste han/hon lämna sin bostad eller villa 

eller sälja den. Innan man beviljar kunden bolån så måste banken göra bedömningar av husets värde. 

Kunden måste ha 10 % egen insats innan han/hon kan ansöka om bolån. Kunden måste kunna klara av 

den högre räntan på boendekalkylen ifall räntan stiger mycket i framtiden. Swedbank har sänkt sin 

belåningsgrad. Det är att därför banken har sänkt både bottenlån till 75 % och topplån till 85 %. 

Anledningen till detta är att när priserna på bostäder försämras så försämras även bankens 

säkerhetsvärde. 

När en bank har en god relation med kunden, då minskar risken för kreditförlusten. Denna relation 

använder banken för att hämta in information om kunden och där efter att göra sina egna 

kreditbedömningar. En bättre relation har effekten att risken minskar och bankerna kan erbjuda en lägre 

ränta till sina kunder.  

Swedbank har lärt sig mycket efter 90-talets finanskris. Åren före finanskrisen när en kund ansökte om 

bolån gav banken honom/henne hela beloppet och banken gav till och med mer pengar till kunden, 

eftersom man trodde att värdet på huset skulle stiga. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
138 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,80305,00.html[Hämtad 2010-02-04] 
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4.2 Nordea 
 
Nordea har ett av Nordens färskare banknamn, men grundades redan på 1820-talet. Banken hette då 

Sparekassen for Kjobenhavn og Omegn.139 Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken, med 

ungefär 10 miljoner kunder och 14 000 kontor samt Nordea har också 5,9 miljoner e-kunder.140 Nordea 

är den största finansiella banken som har mer än 30 000 anställda och koncernen har sina dotterbolag i 

Finland, Danmark och Norge.141 Nordea som har sina aktiviteter i Sverige omfattar en av Sveriges 

största finansbolag och har också stora aktiviteter genom fondförvaltning och bolåneverksamhet.142 

Nordea anser att en kund som ansöker om bolån skall kreditprövas. Det innebär att banken tittar på 

kundens återbetalningsförmåga och tar kontakt med Upplysningscentralen, för att se om kunden har 

några betalningsanmärkeringar.143 Nordea står för 13 % av utlåningen till allmänheten.144 

Banken har topplån på 90 % och bottenlån på 75 % av marknadsvärdet. Kunden kan välja mellan flera 

räntebindningstider, t.ex. från 3 – 20 årsränta och han/hon skall ha en kontantinsats på 10 % av 

köpeskillingen.145 Nordea brukar hjälpa sina kunder genom att ta lånebetalningsskydd om kundens 

ekonomi skulle försämras, t.ex. om kunden skulle bli arbetslös eller sjuk. Denna försäkring täcks upp till 

nio månader.146 

4.2.1 Nordea 
 
Nordeas informanter anser att det är en liten ökning av de bolånekunder som inte klarar av att betala sina 

bolån. Ifall det skulle inträffa att kunden inte klarar av att betala sitt lån, så bokar banken ett 

rådgivningsmöte med kunden, för att se vilka alternativ som finns som kunden kan använda sig av.  

                                                 
139 Nordea de första åren. Tillgänglig på Internet: 
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Koncernen+i+översikt/Nordeas+historia/Nordea+de+första+åren/867842.html  
[Hämtad 2009-12-07] 
140  Om Nordea. Tillgänglig på Internet: http://www.nordea.com/Om+Nordea/52062.html  
[Hämtad 2009-12-07] 
141  Svenska Bankförening, De fyra storbankerna. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/03C87A40933FEB85C12576180046A87C?open [Hämtad 2009-12-07] 
142Svenska Bankförening, De fyra storbankerna. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/03C87A40933FEB85C12576180046A87C?open [Hämtad 2009-12-07] 
143 Nordea, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.nordea.se/Privat/Boende/K%c3%b6pa+bostad/Mer+fakta/793852.html[Hämtad 2010-02-04] 
144 Nordea, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Banker%20i%20Sverige2007.pdf/$file/Banker%20i%20Sverige2
007.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
145 Nordea, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.nordea.se/Privat/Boende/Köpa+bostad/Bolån/200244.html[Hämtad 2010-02-04] 
146 Nordea, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.nordea.se/Privat/Boende/K%c3%b6pa%2bbostad/L%c3%a5nebetalningsskydd/200714.html 
[Hämtad 2010-02-04] 
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Sista steget blir att kunden måste lämna huset och sälja det. Innan banken beviljar kunden bolån, så 

måste den titta på återbetalningsförmåga och även på om kunden har betalningsanmärkningar. Hjälp 

med detta får banken från upplysningscentralen (UC). Banken kräver att kunden skall klara 8 % ränta i 

känslighetskalkylen och även 10 % av köpeskillingen i kontantinsats. Dessa 10 % blir ett krav från 

bankens sida som kunden skall uppfylla innan han/hon ansöker om bolån, så att kunden inte ska ta 

onödiga risker om det nyinköpta huset skulle sjunka i värde och kunden av någon anledning måste sälja 

huset. Banken har haft 75 % på bottenlån. Detta krav har alltid funnits men har lagts åt sidan. Men nu 

efter finanskrisen har Nordea skärpt sitt krav på 75 % i bottenlån, så att banken kan säkerställa att 

kunden inte blir för högt belånad ifall bostadsmarknaden skulle försämras och boendet skulle sjunka i 

värde. 

Topplånet ligger på 15 % av villavärdet som har ett räntepåslag som skiljer sig beroende på 

marknadssituation och aktuell affär.  

När både banken och kunden har god relation med varandra, kan risken för kreditförlusten minska. Det 

innebär i sin tur att denna relation använder banken för att hämta in information och göra sina 

kreditbedömningar. Bankerna kan på så sätt skatta risken bättre och räntans storlek kan påverkas. 

Nordea har mycket kunskap efter 90-talets finanskris. De vet hur de skall hantera kreditbedömning 

(återbetalningsförmåga) när privatpersoner och företagskunder vill låna pengar samt kreditproblem.  

Banken hade inte samma kontrollverktyg på 90-talet som finns idag och på grund av detta var det 

mycket enklare för folk att låna pengar på de olika bankerna på den tiden. 

 
4.3 Handelsbanken 
 
Handelsbanken grundades på 1871 och har mer än 460 kontor i Sverige och har under  

90-talet växt i Norden genom etablering av filialkontor.147 Koncernen finns i de nordiska länderna och 

även i Storbritannien samt i andra länder som ligger utanför de nordiska länderna och Storbritannien.148 

Banken har en betydande aktivitet genom fondförvaltning, finansbolagsverksamhet och 

livförsäkring.149Handelsbanken anser att alla bostäder är unika och det är därför banken erbjuder 

individuella och flexibla lösningar för varje kunds bolån.150  

                                                 
147 Svenska Bankföreningen, De fyra storbankerna. Tillgänglig på nternet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/03C87A40933FEB85C12576180046A87C?open  
[Hämtad 2009-12-07] 
148 Om Handelsbanken. Tillgänäglig på Internet: http://www.handelsbanken.se/finans[Hämtad 2009-12-07] 
149 Svenska Bankföreningen, De fyra storbankerna. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/03C87A40933FEB85C12576180046A87C?open  
[Hämtad 2009-12-07] 
150 Handelsbanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=A_Finansiering&sa=/shb/INeT/I
CentSv.nsf/Default/q71666E14F25E7AAAC125730F003BFDEB[Hämtad 2010-02-04] 
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Banken utgår också från kundens ekonomiska situation och hans/hennes behov.151 

Banken erbjuder sina kunder låneskydd, för att ge familjen trygghet om kunden skulle avlida innan 

han/hon skulle ha fyllt 65 år.152 Handelsbanken står för 22 % av utlåningen till allmänheten.153 

Handelbanken tar bostaden som säkerhet för lånet som alla banker. Värderingen av kundens bostadsrätt 

avgör hur stort lån banken skall bevilja kunden.154 

4.3.1 Handelsbanken 
 
Handelsbankens informant anser att det finns många risker vid bolån, men de mest påtagliga för kunden 

är att han/hon blir arbetslös eller sjuk och att det blir förändringar i familjebilden t.ex. vid skilsmässa. 

Om något av detta skulle inträffa, så ser vi att risken ökar så att kunden inte kan betala sina räntor och 

amorteringar. Om banken ser att kunden släpar efter med sina betalningar av räntor och amorteringar, så 

tar kontoret kontakt med kunden och går igenom situationen. Banken måste ha en eventuell 

handlingsplan, för att lösa situationen så att kunden skall kunna betala båda räntan och amorteringen.  

Innan banken beviljar kunden bolån tittar man på kundens återbetalningsförmåga (inkomster, utgifter, 

skötselhistorik m.m.) och även på säkerhetens värde.  

Handelsbanken har lärt sig från 90-talets finanskris att de alltid ska ha ordning och reda på sitt material 

från kunden och deras avtalshandlingar. Samtidigt skall banken behandla varje kund individuellt, för att 

varje situation är unik och de har lärt sig att ta tag i problemet snabbt när det uppstår och behandla det så 

snabbt som möjligt. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
151 Handelsbanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=A_Finansiering&sa=/shb/INeT/I
CentSv.nsf/Default/q71666E14F25E7AAAC125730F003BFDEB[Hämtad 2010-02-04] 
152 Handelsbanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: http://www.handelsbanken.se/finans[Hämtad 2010-02-04] 
153 Handelsbanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Banker%20i%20Sverige2007.pdf/$file/Banker%20i%20Sverige2
007.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
154 Handelsbanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=A_Finansiering&sa=/shb/INeT/I
CentSv.nsf/Default/q71666E14F25E7AAAC125730F003BFDEB[Hämtad 2010-02-04] 
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4.4 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 
 
SEB är en av de banker som är ledande i Europa och grundades på 1856 och har mer än  

20 000 anställda. Koncernen finns i 21 länder med 600 bankkontor.155 SEB som finns i Sverige har stora 

aktiviteter genom fondförvaltning, livförsäkring, bostadslån och även inom finansbolagsverksamhet.156 

SEB anser att det är viktigt att kunden ska känna sig trygg och enkelt för att klara bolånet.157 

Vid ansökan genomför banken alltid en kreditprövning för att undersöka kundens framtida förmåga att 

betala räntor och amorteringar på sina lån.158 

Banken har topplån på 80-90 % och bottenlån på 80 % av marknadsvärdet. Banken kräver att kunden 

ska ha 10 % egeninsats av köpeskillingen som han/hon skall betala vid köp av bostad.159 

Man anser att kunden bör amortera sitt topplån så fort som möjligt.160 Banken erbjuder sina kunder att 

ha bolåneskydd som består av två delar:161 

• Skydd vid arbetslöshet och arbetsoförmåga- kunden kan få lånekostnader betalda om han/hon är 

sjukskriven eller arbetslös i 31-360 dagar. 

•  Livskydd kan lösa hela lånet eller del av den om kunden skulle avlida. 

SEB står för 13 % av utlåningen till allmänheten.162 

 

 

 

 

                                                 
155  Om SEB. Tillgänglig på Internet: http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se  
[Hämtad 2009-12-07] 
156 Svenska Bankföreningen, De fyra storbankerna. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/03C87A40933FEB85C12576180046A87C?open  
[Hämtad 2009-12-07] 
157 SEB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: http://www.seb.se/pow/default.asp[Hämtad 2010-02-04] 
158 SEB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://sebgroup.com/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_1AF5770AF8DC
751CC12575350035291D%26xsl%3Dsebarticle.xsl%26sitekey%3Dseb.se%26lang%3Dse[Hämtad 2010-02-04] 
159 SEB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_9D2B14DA11E90
9A0C125753C00551A7F%26xsl%3Dsebarticle.xsl%26sitekey%3D%26lang%3Dse[Hämtad 2010-02-04] 
160 SEB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebcollection.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_BD4106FD099
B0AF1C1256D3D00430E87%26lang%3Dse%26sitekey%3Dseb.se[Hämtad 2010-02-04] 
161 Ibid 
162 SEB, Bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Banker%20i%20Sverige2007.pdf/$file/Banker%20i%20Sverige2
007.pdf [Hämtad 2009-12-07] 
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4.4.1 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 
 
SEB informanten anser att risker kan uppstå när kundens ekonomi försämras och han/hon blir arbetslös 

och inte klarar av att betala sina räntor och amorteringar. Banken tar snabbt kontakt med sin kund och 

för diskussion med honom/henne om vad som har hänt. Ifall kunden inte klarar av att betala sitt lån blir 

sista förslaget från bankens sida att han/hon måste lämna sitt hus och sälja det.  

Innan banken beviljar kunden bolån skall de titta på återbetalningsförmåga och även på säkerhetens 

värde. 

Det som banken har lärt sig från 90-talets finanskris är att vara försiktig med att bevilja lån till sina 

kunder och att räkna med att husets värde kan sjunka. 

 
4.5 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB) 
 
SBAB började sin verksamhet den 1 juli 1985 med att finansiera de statliga bostadslånen och innan 

dessa finansierade de på statsbudgeten.163 SBAB har etablerat sig på de viktigaste internationella 

kreditmarknaderna Tokyo och London och under 1991 fick SBAB rätt att lämna bottenlån med de andra 

bostadslångivarna på marknaden och de har etablerat sitt kundcenter i Karlstad, för att kunna hjälpa 

privatkunder samt har de även samarbete med ICA Banken och Ikanobanken.164 SBAB har under 1998 

lanserat sin första låneansökan på nätet och det blev bankens försäljningskanal.165  

SBAB har bara topplån på 95 % av bostadens marknadsvärde. Banken kräver från sina kunder att 

amortera lånet ifall det är större än 85 % av värdet på bostaden.166 Det är därför viktigt att kunden 

kreditprövas. När kunden lämnar in ansökan om bolån skall banken undersöka om kunden har 

ekonomiska förutsättningar för att betala ränta och amortering för lånet.167 Banken vill att kunden skall 

betala 10 % av köpeskillingen, så snart kunden har skrivit kontraktet med banken.168 

4.5.1 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB) 
 
SBAB:s informant anser att risken kan uppstå när husets värde sjunker och att kundens ekonomi kan 

försämras på grund av olika anledningar som kan inträffa för oss människor till exempel arbetslöshet, 

sjukdom eller skilsmässa. Banken måste i sådant fall föra en diskussion med kunden för att kunna göra 

en individuell bedömning som kan leda till att sänka amorteringen under en viss period. 

                                                 
163 SBAB historia. Tillgänglig på Internet: http://www.sbab.se/2.134/2.288/2.294 [Hämtad 2009-12-09] 
164 Ibid 
165 Ibid 
166 SBAB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: http://www.sbab.se/2.130/2.149/2.640[Hämtad 2010-02-04] 
167 SBAB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: http://www.sbab.se/2.130/2.149/2.640/1.9647[Hämtad 2010-02-04] 
168 SBAB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: http://www.sbab.se/2.130/2.149/2.167/1.1293[Hämtad 2010-02-04] 
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Innan banken beviljar bolån till sina kunder går de igenom en omfattande process: de tittar självklart på 

kundens återbetalningsförmåga t.ex. kundens inkomst och om han/hon har fast arbete och om han/hon 

har fått betalningsanmärkningar. Banken har skärpt villkoren för sina kreditgivningar, vilket innebär att 

de ställer tuffare amorteringskrav och att de kräver att kunden skall betala lånedelen som överstiger  

85 % av husets värde och att lånet skall amorteras på 10 år, amorteringstid var 15 år innan finanskrisen. 

SBAB har inget topplån, eftersom de anser att det blir enklare för kunden att ha bottenlån. Banken testar 

sin kunds återbetalningsförmåga och om kunden verkligen klarar av betalningar om räntan skulle stiga. 

Det som SBAB har gjort är att de har höjt summan som kunden skall ha kvar att leva på. Banken brukar 

alltid informera sina kunder om att de ska buffertspara och amortera sina lån när räntan är låg.  

När både banken och kunden har god relation med varandra, kan kreditförlusten för banken minska. 

Banken kan analysera och hämta in information och göra sina kreditbedömningar. En bättre relation till 

kund kan minska risknivån och påverkar i sin tur bankens räntesättning. 

SBAB har lärt sig att arbetslösheten kan stiga och kunden får svårigheter att betala tillbaka sitt lån till 

banken och även att testa återbetalningsförmåga hos kunden. 

 
4.6 Skandiabanken 
 
Skandiabanken etablerades 1994 och den var den första telefonbanken som hade etablerad sig.169 

Bankens kunder kan göra alla sina bankärenden på Internet. Banken har etablerat sig i Sverige och 

Norge. Bankens vision är att ha mest nöjda kunder och vara den ledande direktbanken.170 

Skandiabanken kreditprövning baseras på uppgifter som kunden lämnar till banken om sitt ekonomiska 

förhållande och banken skaffar sig också kreditupplysning från kreditupplysningsföretaget.171 

Banken belånar upp till 85 % av marknadsvärdet och kräver att kunden ska betala 10 % av köpesumman 

inom några dagar efter kontraktskrivningen.172 Om kunden inte har pengar till köpesumman, kommer 

banken att hjälpa kunden att söka handpenningslån. Det ska betalas tillbaka till banken inom  

6 månader.173 Skandiabanken står för 2 % av utlåningen till allmänheten.174 

                                                 
169 Om Skandiabanken. Tillgänglig på Internet: http://www.skandiabanken.se/hem/templates/pages/TextPage____1649.aspx 
[Hämtad 2009-12-10] 
170 Ibid 
171 Skandiabanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.skandiabanken.se/hem/upload/pdf/Villkor%20loan/villkor%20bol%C3%A5n/500365_1_low.pdf [Hämtad 2009-
12-10] 
172 Om Skandiabanken. Tillgänglig på Internet:http://skandiabanken.se/hem/templates/pages/ProductPage____1773.aspx 
[Hämtad 2010-02-04] 
173 Skandiabanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://skandiabanken.se/hem/templates/pages/ProductPage____2322.aspx[Hämtad 2010-02-04] 
174 Skandiabanken, Bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.bankforeningen.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Banker%20i%20Sverige2007.pdf/$file/Banker%20i%20Sverige2
007.pdf[Hämtad 2010-02-04] 
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4.6.1 Skandiabanken 
 
Skandiabankens informant anser att risken ökar om banken får fel värde på huset och husets värde rasar. 

Det är därför de ställer höga krav på sina kunder att ha färsk värdering på husets värde (max sex 

månader gammal) och tidigare var det två år. En ytterligare källa som kan vara en risk för banken är att 

arbetslösheten kan öka och kunden i sådant fall inte kan betala sina räntor och amorteringar. Om banken 

ser att kunden har varit sen med sina betalningar, måste de direkt ta kontakt med kunden och föra en 

diskussion med honom/henne. 

Innan banken beviljar kunden bolån skall de titta på kundens anställning för att se om han/hon har fast 

inkomst och om kunden verkligen kan klara av räntan och amorteringen på lånet. De tittar även på 

kundens säkerhetsvärde. Bottenlånet hos Skandiabanken ligger på 85 % och Skandiabanken har inget 

topplån. Innan finanskrisen var räntan 4 % och nu har banken höjt den till 5 %, för att banken har blivit 

mycket försiktig med att bevilja bolån till sina kunder. 

Skandiabanken har lärt sig från 90-talets finanskris att vara försiktig med att bevilja bolån till sina 

kunder. Skandiabanken har inte själv drabbats av 90-talets finanskris, eftersom de beviljar lån bara till 

privatpersoner och inte till företag. Informanten anser att det bara är de stora bankerna som har drabbats 

hårt i och med att de lånar pengar till företag. 

 

4.7. Länsförsäkringar Bank 
 
Länsförsäkringar Bank grundades 1801.175 Länsförsäkringar Bank har 24 självständiga lokaler som har 

sitt samarbete med det helägda moderbolaget Länsförsäkringar AB. Kundkontakten sker genom de 

lokaler där försäkringsbolaget finns, där kunderna får hjälp att fatta viktiga beslut och genom att ge sina 

kunder snabb och enkel kundtjänst.176 De finns för att ge både försäkrings- och banktjänster till alla 

privatpersoner, företag och även till lantbruk.177  

Länsförsäkringar Bank tillhör de bolåneinstitut som erbjuder låg ränta till kunden. Banken belånar upp 

till 75 % av marknadsvärdet i bottenlån och upp till 10 % i topplån.178 

Kunden ska ha 10 % egen insats, innan han/hon kan ansöka om bolån.179 

                                                 
175Länsförsäkring historia. Tillgänglig på Internet: 
http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/lansforsakringsgruppen/historia/sidor/default.aspx [Hämtad 2009-12-10] 
176 Organisationsöversikt. Tillgänglig på Internet: 
http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/lansforsakringsgruppen/organisationsoversikt/sidor/default.aspx [Hämtad 
2009-12-10] 
177 Ibid  
178 Länsförsäkringar Bank, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: http://www.bolaneguiden.se/index.php?ID=10 
[Hämtad 2010-02-04] 
179 Länsförsäkringar Bank, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: http://www.bolaneguiden.se/index.php?ID=10 
[Hämtad 2010-02-04] 
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Utifrån kundens uppgifter vid ansökan om bolån och även den information som de får från 

kreditupplysningsföretaget kan banken bedöma kundens återbetalningsförmåga. 

Kunden kan också köpa hemförsäkring, som innehåller mer än bara skydd för hemmet. En 

hemförsäkring innehåller även skydd om någonting skulle hända kunden när han/hon är ute på resa eller 

om någon skulle kräva kunden på skadestånd.180 Om kunden har särskilda önskemål kan han/hon 

förbättra sin hemförsäkring med någon av bankens tilläggsförsäkringar.181 

 

4.7.1 Länsförsäkringar Bank 
 
Länsförsäkringar Banks informant anser att risker kan uppstå på grund av att värdet på huset kan sjunka 

och kunden inte klarar av att betala tillbaka sitt lån. Det kan bero på att han/hon har förlorat sitt jobb och 

förändringar av kalkylräntan. Banken måste i sådana fall föra en diskussion med sin kund, men om det 

skulle resultera i att kunden fortfarande inte klarar av betala tillbaka sitt lån, så måste banken ta över 

huset och sälja det. När banken säljer huset för ett pris lägre än husets värde får banken kreditförluster. 

Innan banken beviljar kunden bolån skall de testa kundens återbetalningsförmåga. De kräver att kunden 

skall ha egen insats på 10 % av köpeskillingen. Banken har t.o.m. höjt sina räntor från tidigare var 4 % 

till 6,5 % efter finanskrisen.  Detta innebär att Länsförsäkringar har blivit försiktig med att bevilja lån 

till sina kunder i och med att kunden måste klara av de högre räntorna.  

Länsförsäkringars bottenlån ligger på 75 % och topplånet ligger mellan 75 – 90 %.  

Länsförsäkringar har lärt sig från 90-talets finanskris att värdet på huset kan gå ner och det är därför att 

banken har större kontroll på att kräva pant och att vara noggrann med kreditgivningen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
180 Länsförsäkringar Bank, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/boende/Sidor/default.aspx[Hämtad 2010-02-04] 
181 Ibid 
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4.8 ICA Banken 
 
ICA Banken startades 2001. Deras affärsidé:182 

• Att genom finansiella tjänster ’’göra varje dag lite enklare’’. 

• Att öka kundernas lojalitet till ICA banken. 

• Att minska ICA- butikernas och ICA AB:s transaktionskostnader för främmande bank- och 

kreditkort.183 

ICA Banken huvudkontor ligger i Stockholm, Solna. Deras kundservice ligger i Borås.184 

Banken kredittestar sina kunder innan de beviljas bolån, genom att kunden lämnar sin ansökan och 

utifrån de uppgifterna skaffas från kreditupplysningsföretag information till exempel om kundens 

ekonomiska förhållanden (skulder, inkomster, utgifter) och famjleförhållanden m.m.185 

ICA Banken har bottenlån på upp till 85 % och topplån på upp till 90 % av marknadsvärdet på 

bostaden.186 Kunden kan också få hjälp att försäkra sitt lån ifall han/hon t.ex. skulle bli ofrivilligt 

arbetslös eller sjuk.187 

 

4.8.1 ICA Banken 
 
ICA Bankens informant anser att risker kan uppstå på grund av att kundens återbetalningsförmåga kan 

ha försämrats, som följd av den långvariga finansiella krisen med hög arbetslöshet och sjunkande 

fastighetspriser. Banken tar kontakt med kunder som har varit sena med sina betalningar och försöker 

hitta lösning på problemet.  

När både parterna, banken och kunden, har god relation med varandra, kan bankens kreditförlust 

minska. Denna relation hjälper banken att hämta in information om kunden och göra sina 

riskbedömningar. En bättre relation mellan både parterna kan leda till att risken minskar och bankerna 

kan erbjuda en lägre ränta till sina kunder. 

Innan banken bevilja kunden bolån skall kundens återbetalningsförmåga försäkras. Detta är den 

viktigaste faktorn som banken grundar sina kreditbeslut på. Kunden skall klara både större 

amorteringskrav och kalkylräntan som ligger på 7 % (som tidigare var 6, 50 %). Detta görs genom att 
                                                 
182 Om ICA Banken. Tillgänglig på Internet: http://www.icabanken.se/om-icabanken/foretagsinformation/ 
[Hämtad2009-12-12] 
183 Om ICA Banken. Tillgänglig på Internet: http://www.icabanken.se/om-icabanken/foretagsinformation/ 
[Hämtad2009-12-12] 
184 Ibid 
185 ICA Banken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: http://www.icabanken.se/Documents/pdf/villkor-
lanelofte.pdf[Hämtad2010-02-04] 
186 ICA Banken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: http://www.icabanken.se/lan-krediter/bolan/[Hämtad2010-02-04] 
187 ICA, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: http://www.icabanken.se/lan-krediter/lan/?kb=1&gclid=CMLlqc7-
9J8CFRqHzAodhWlgXg[Hämtad2010-02-04] 
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banken upprättar en så kallad boendekalkyl. Samtidigt belånar banken max 90 % av värdet på huset 

under förutsättning att kundens kalkyl uppfyller bankens normkrav. 

ICA Banken har lärt sig av 90-talets finanskris att bankerna då lånade ut pengar på upplåsta värden av 

framförallt kommersiella fastigheter. Detta ledde till skärpta krav på utlåning till privatpersoner och att 

banken idag tar större marginal i den kalkyl som kreditbeslutet bygger på. 
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Bankernas 
risker efter 
beviljat bolån 

 
Hur bankernas 
riskbedömning av 
bolånekunder går 
till?  

 
Bankernas krav 
på 
bolånetagaren 
efter 
finanskrisen 

 
Bankernas metoder 
för att förebygga 
risker 

 
Bankernas 
hantering av 
kreditbedömning 
efter finanskrisen  

 
Swedbank 

Försämring av 
återbetalnings-
förmåga 
relaterad till 
arbetslöshet 

Kreditupplysning 
på kreditansökaren 

10 % 
egeninsats, fast 
egendom samt 
infört 
räntepåslag på 
bolåneräntan 

Uppföljning vid 
försenad 
återbetalning av lån, 
skapa en plan 
tillsammans med 
kunden för att lösa 
problemet samt ge 
kunden en 
amorteringsbefrielse 

Individuell 
bedömning av 
återbetalnings-
förmåga 

 
Nordea  

Försämring av 
återbetalnings-
förmåga 
relaterad till 
arbetslöshet 

Nuvarande och 
framtida 
återbetalnings-
förmåga, säkerhet 
(bostadens värde), 
kundens 
skötsamhet 
(kreditupplysning) 

10 % 
egeninsats, en 
kortare 
amorterings-
period för lånad 
belopp som 
överstiger 75 % 
av 
boendevärdet, 
fast egendom 
samt infört 
räntepåslag på 
bolåneräntan 

Uppföljning vid 
försenad 
återbetalning av lån, 
skapa en plan 
tillsammans med 
kunden för att lösa 
problemet samt ger 
amorteringsbefrielse. 
I sämsta fall lägga ut 
bostaden till 
försäljning 

Individuell 
bedömning av 
återbetalnings-
förmåga 

Handelsbanken Försämring av 
återbetalnings-
förmåga vid 
inträffad 
arbetslöshet, 
sjukdom och 
förändring i 
familjbildning 
(t.ex. vid 
skilsmässa) 

Återbetalnings-
förmåga, kundens 
inkomst/utgifter, 
skötselhistorik, 
säkerhet 

Fast egendom Ta kontakt med 
kunden vid försenad 
återbetalning av lån, 
skapa en 
handlingsplan 
tillsammans med 
kunden för att lösa 
problemet 

Individuell 
bedömning av 
återbetalnings-
förmåga 

 
SEB 

Försämring av 
återbetalnings-
förmåga 
relaterad till 
arbetslöshet 

Återbetalnings-
förmåga, husets 
värde  

Fast egendom Ta kontakt med 
kunden vid upphört 
återbetalning av lån, 
skapa en plan 
tillsammans med 
kunden för att lösa 
problemet. I sämsta 
fall sälja huset 

Individuell 
bedömning av 
återbetalnings-
förmåga 

 
SBAB 

Försämring av 
återbetalnings-
förmåga 
relaterad till 
arbetslöshet 

Återbetalnings-
förmåga, 
fastarbete, 
kreditupplysning 

Kortare 
amorterings-
period för lånad 
belopp som 
överstiger 85 % 
av 
boendevärdet, 
fast egendom 
samt infört 
räntepåslag på 
bolåneräntan 

Ta kontakt med 
kunden vid inträffad 
betalningssvårighet 

Bedöma kundens 
återbetalnings-
förmåga 
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Bankernas 
risker efter 
beviljat bolån 

 
Hur bankernas 
riskbedömning av 
bolånekunder går 
till?  

 
Bankernas krav 
på 
bolånetagaren 
efter 
finanskrisen 

 
Bankernas metoder 
för att förebygga 
risker 

 
Bankernas 
hantering av 
kreditbedömning 
efter finanskrisen  

 
Skandiabanken 

Försämring av 
återbetalnings-
förmåga 
relaterad till 
arbetslöshet 
samt 
kreditförluster 

Fastarbete, 
säkerhetsvärde 

Fast egendom 
samt infört 
räntepåslag på 
bolåneräntan 

Föra diskussion med 
kunden vid 
inträffade 
återbetalnings-
svårigheter. I sämsta 
fall sälja huset 

Ställer högre krav 
vid 
kreditbedömning 

 
Länsförsäkringar 
Banken 

Försämring av 
återbetalnings-
förmåga 
relaterad till 
arbetslöshet 
samt 
kreditförluster 

Återbetalnings-
förmåga, husets 
värde 

10 % 
egeninsats, fast 
egendom samt 
infört 
räntepåslag på 
bolåneräntan 

Uppföljning vid 
försenad 
återbetalning av lån, 
skapa en plan 
tillsammans med 
kunden för att lösa 
problemet samt ger 
amorteringsbefrielse. 
I sämsta fall lägga ut 
bostaden till 
försäljning 

Noggrann 
bedömning av 
kreditgivning: 
träffa kunden, 
kontakta UC och 
inga betalnings-
anmärkningar 

 
ICA Banken 

Försämring av 
återbetalnings-
förmåga 
relaterad till 
arbetslöshet 
samt fallande 
värde av 
belånat objekt 

Kreditupplysning  Större 
amorteringskrav
pantbrev/fast 
egendom samt 
infört 
räntepåslag på 
bolåneräntan 

Ta direktkontakt 
med kunden vid 
försening av 
återbetalning av lån  

Testa kundens 
återbetalnings-
förmåga och vara 
mer försiktiga 
med att bevilja 
lån  

 
Tabell 1: Sammanfattning av empirin. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer jag att analysera vissa frågor som jag har ställt till 

bankpersonalen med kritiska tankesätt. 

 
5.1 Riskbedömning 
  
För att bankerna ska få en helhetsbild av hur kunden har skött sina betalningar, tar de kontakt med 

Upplysningscentralen (UC).188 

I mina intervjuer med de fyra stora bankerna kom jag fram till att återbetalningsförmåga utgör 

bankernas viktigaste faktor när riskbedömningen görs och kundens säkerhet kommer i andra hand. 

Utifrån detta görs riskbedömningen noggrant, för att se hur kundens ekonomi var innan han/hon ansökte 

om bolån och hur den ser ut idag samt om några år. Även om bankerna anser att husets värde är viktigt 

för dem, i och med att kundens fasta egendom kommer att pantsättas hos banken, kommer bankerna att 

bevilja bolån som främst är grundade på återbetalningsförmåga. 

Eftersom återbetalningsförmågan är en viktig parameter i beslutsfattandet om bolån, ställer bankerna 

krav på kunden. Risker kan vara till exempel att kunden inte har fast anställning, inte fast inkomst och 

har betalningsanmärkningar. Bankerna måste göra sina undersökningar, för att kunna undvika 

kreditförluster i sina kreditportföljer. 

Det innebär att det finns stort fokus på kundens återbetalningsförmåga, därför har bankerna blivit 

restriktiva med sina utlåningar till allmänheten särskilt efter finanskrisen. 

Det verkar som om bankerna är försiktiga och strikta vid sina bedömningar av ansökan om bolån därför 

att lågkonjunkturen har lett till att flera kunder blivit arbetslösa och av detta skäl har kundernas 

återbetalningsförmåga försämrats. 

Även i nischbankernas syn på kreditbedömningen är kundens återbetalningsförmåga den viktigaste 

faktorn. Det krävs att kunden ska ha fast jobb och fast inkomst för att kunden ska ha möjlighet att få 

bolån. Banken måste försäkra sig om att kunden har möjlighet att betala tillbaka sitt bolån till banken. 

Processen för riskbedömningen ser ut på liknande sätt hos nischbankerna exempelvis kontrollerar de 

med Upplysningscentralen (UC). Detta görs för att få uppgifter om kundens skötselhistorik till exempel 

hur kunden har skött sina betalningar innan kunden ansökt om bolån och hur kundens ekonomi ser ut 

idag samt i framtiden. Risker kan även uppkomma efter att kunden har blivit beviljat bolån till exempel 

                                                 
188 Albemark, C. (1998), kundkreditförsäkring. Juristförlag. 
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till följd av dagens finanskris som har orsakat att flera anställda har förlorat sina jobb. Detta kan leda till 

att kundens återbetalningsförmåga försämras. 

Bankernas ständiga granskningar av kundens återbetalningsförmåga kan lede till att bankerna minimerar 

sina risker och att bankerna kan låna ut till allmänheten med större säkerhet. 

De stora bankerna och nischbankerna arbetar i princip på samma sätt med sina riskbedömningar vid 

ansökan om bolån, eftersom kunden inte kan få bolån hur lätt som helst utan att det finns rutiner som 

bankerna måste följa. Bankerna i USA orsakade bolånekrisen, genom att bevilja lån till kunder med 

svaga återbetalningsförmågor. Enligt mina informanter har bankerna i Sverige lärt sig av de 

amerikanska bankernas misstag. Detta gör att bankerna i Sverige arbetar för att kreditprövning skall ske 

mycket noggrant och bankerna kräver att kunden inte skall ha betalningsanmärkningar. Dessutom har 

bankerna höjt kraven på kundens egen insats och kräver att kunden ska ha minst 10 % av 

bostadensvärde. Detta förklarar bankerna att den osäkra bostadsmarknaden har medfört stor fokus på 

kundens egeninsats.  

Bankerna som blev intervjuade hade samma svar hur de bedömer riskerna. Deras kärna i 

riskbedömningen är att kundens återbetalningsförmåga kan försämras på grund av, till exempel 

arbetslöshet eller dödsfall. 

Bankerna fokuserar på kundens återbetalningsförmåga för att banken vill ha tillbaka sina pengar från 

sina kunder och kunna finansiera sin verksamhet samt kunna låna ut till andra kunder. 

 

5.2 Riskhantering 
 
Oavsett om bankerna har gjort noggranna bedömningar kan risker uppstå, efter att kunden har blivit 

beviljat bolån, till exempel när kunden blir arbetslöshet eller vid dödsfall. 

Enligt Finansinspektionen rapport från, (2008), kan sådana händelser leda till att boendekostnaderna blir 

övermäktiga och fastigheten eller bostadsrätten måste säljas. 

Till följd av ovan nämnda risker försämras kundens ekonomi och detta gör att kunden inte klarar av 

boendekostnader och tvingas att sälja hus.  

Att låna med sin bostad som säkerhet innebär att banken kan förvissa sig om att få tillbaka sina pengar 

genom att bostaden säljs. Säkerheten för banken är alltså nära förknippat med värdet på bostaden. 

Enligt Hamilton (1996) innebär riskhantering att hitta kostnadseffektiva sätt att hantera risker och 

därmed förhindra möjliga skador som en verksamhet kan drabbas av. Riskhanteringen bör anpassas så 

att verksamhetens ändamål uppnås med färre förluster. 

Som författaren beskriver i boken är bankens verksamhet, på samma sätt som andra verksamheter, 

förenad med risktagande. Den risken som alla åtta bankerna benämner som störst i dagsläget i 
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bolånemarknaden är kreditrisken. Detta på grund av att många vill ta lån och bankerna kan aldrig veta 

om kredittagaren kan återbetala lånet helt och hållet. Detta är särskilt tydligt efter finanskrisen. 

Enligt samtliga informanter hanterar bankerna kreditrisker genom att följa upp sina kunder vid till 

exempel försenad återbetalning av lånen. 

Efter rådande finanskris har bankerna en tätare uppföljning av de kunder som är försenade med sina 

återbetalningar. Detta innebär att banken har en möjlighet att upptäcka eventuella problem och hantera 

dem på ett tidigare stadium. Det gör att kreditgivaren (banken)och kredittagaren (kunden) tillsammans 

försöker lösa problemen och undvika tänkbara kreditförluster. Bankerna berättade att de försöker göra 

en eventuell handlingsplan och att kunden får möjlighet till exempel amorteringsbefrielse under en viss 

period. 

Enligt mina informanter kan resultatet av allt detta bli att antalet kreditförluster kommer att minska 

bland de kunder som har bankernas förtroende. 

Huvudsaken för bankerna är att kunden ska ha möjlighet att betala sin skuld och banken måste stödja 

kunden. Ju tidigare banken tar kontakt med kunden desto bättre är chansen för kunden att betala tillbaka 

sitt bolån till banken. 

Utifrån det jag har resonerat kring ovan, kan det konstateras att bankernas mål är att hantera risker i 

tidigt skede genom att identifiera och analysera riskerna så att dessa kan undvikas och kontrolleras på ett 

effektivt sätt. Bankerna följer upp och påminner sina kunder att betala sina räntor och amorteringar för 

att minimera kreditförluster. 

Alla åtta bankerna är väldigt försiktiga när det handlar om att ta risker. Det märks klart och tydligt när 

informanterna berättade om hur de hanterar situationen när någon av deras kunder inte betalar sina 

räntor och amorteringar. 

Skillnaden mellan de stora bankernas och nischbankernas riskhantering är att de stora bankerna 

beskriver sina riskhanteringar mycket noggrannare i sina händelseförlopp och mer strukturerat. Det kan 

visa sig att de stora bankerna är mer noggranna vid hantering av risker i och med att ständigt följer upp 

sina låntagare för att kunna förebygga förekommande risker som kan uppstå till följd av försämring av 

kundens återbetalningsförmåga. Handelsbanken anser att de jobba på samma sätt nu som innan 

finanskrisen, detta beror på banken redan 2007 byggt upp likviditetsreserv så att inte skulle banken stå 

utan likviditet om upplåningsmarknaden skulle inte fungera bra. 

Huvudsaken för alla bankerna är att kunden skall klara att betala sitt bolån till banken. När banken 

hanterar sina risker kan de fortsätta vara på marknaden och etablera sig på andra marknader. 
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5.3 Faktorer som påverkar utlåningsränta 
 
Räntan betalas till bankerna av kredittagaren som ersättning för de lånade pengarna samt som 

kompensation för risken i kreditaffären. Som det är nämnt i teorin bestäms utlåningsräntan av flera 

faktorer: kreditrisk som banken tar i samband med utlåning, ersättning för administrativa kostnader samt 

övriga kostnader och vinst. 

Fjärde kvartalet 2008 sänkte Riksbanken reporäntan för att mildra effekterna av den finansiella krisen 

som drabbade bolånemarknaden världen över. Genom Riksbankens räntestyrning avgör Riksbanken 

omständigheterna för bankernas utlåning till allmänheten. Detta är delvis avgörande för bankernas 

beslut gällande hur de skall sätta sina räntor för utlåningen. Detta resonemang stöds av Andrés, J. (2009) 

som antyder att en viktig konsekvens är att den ränta som ställs av Riksbanken sammanfaller med den 

takt som påverkar agenternas beslut om utlåning. Med anledning av Riksbankens beslut om 

räntesänkningen, sänkte flera banker sina utlåningsräntor till en viss del för att fortsätta driva 

verksamheten och bevilja lån till kunder. Bankerna fortsatte bevilja bolån men under hårda 

förutsättningar exempelvis att bankerna ska titta noggrant på kundens återbetalningsförmåga. 

Informanterna berättar att de införde räntepåslag för att motverka risken i kreditaffären vid eventuell 

ränteökning. Detta är på grund av att bankerna vill försäkra sig att kunden ska klara av en högre ränta 

ifall räntan stiger i framtiden.  

Räntesättning avgörs även av kreditförluster.189 Detta resonemang stöds av informanter som berättar att 

bankernas utlåningsränta är satt efter risk i samband med kreditgivning. Ju högre risken är hos 

kredittagaren desto högre blir räntan. Dock kan banker som har en god relation till sina kunder erbjuda 

en lägre ränta. Detta på grund av att banken kan göra en bättre analys av kunden och på så sätt skatta 

risker bättre vilket kan påverka räntans storlek. Samtliga informanter intygar att en god relation till 

kunden har sina affärer i banken ofta bidrar till att risken minskar, vilket gör att räntan kan sänkas. 

En annan faktor som spelar roll vid räntesättningen är lånets säkerhet. Bankerna kan aldrig säkerställa 

att kunden betalar tillbaka de utlånade pengarna. Därför ställer de krav att kunden ska ha säkerhet i form 

av fast egendom. Säkerheten är till för att banken ska skydda sig ifall kundens situation försämras. 

Denna åsikt får stöd av (Svante Bergström & Gertrud Lennander) som skriver att bankerna försäkrar sig 

genom att kräva säkerhet av kredittagaren genom att kunden förbinder sig att ge någon form av säkerhet 

(ofta den belånade egendomen) ifall kunden skulle hamna i svår situation eller kan inte fullgöra sina 

åtagande gentemot banken. 

Det finns flera andra faktorer som påverkar utlåningsräntan men författaren valde att inte analysera 

dessa. Det är på grund av att informanterna inte nämnde dessa i sina svar. 

                                                 
189 Hässel, L. & Norman, M. & Andersson, C. (2001), De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv. SNS förlag 
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6. Sammanfattning 
 
I detta kapitel kommer författaren att dra slutsats och värdera resultaten som har fått 

från undersökningen och metoden som har använt sig av och slutligen ge förslag för 

vidare forskning. 

  
6.1 Slutsats 
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka och jämföra hur de stora bankernas och 

nischbankernas krav gällande bolån har förändrats på grund av finanskrisen 2008 och varför. Min metod 

har varit intervjuer. Informanterna som är anställda i åtta svenska banker har fått svara på samma frågor. 

Frågorna var kopplade till denna huvudfråga: Vilka förändringar på bolånet har finanskrisen orsakat? 

En jämförelse mellan teorier (riskbedömning, riskhantering och faktorer som påverkar bankernas in- och 

utlåningsräntor) och intervjusvaren visade att den viktigaste komponenten vid utlåningen är kundens 

återbetalningsförmåga. Bankerna vill alltid ha tillbaka sina utlånade pengar från sina kunder. Bankerna 

blev mer restriktiva och noggrannare med att kontrollera kundens återbetalningsförmåga efter 

finanskrisen. 

Ett undantag är Handelsbanken, som var lika restriktiv innan finanskrisen. Därför kräver bankerna också 

att kunden skall ha 10 % egen insats av bostadens värde. 

Under undersökningens gång upptäckte författaren att det inte fanns några skillnader mellan de stora 

bankerna och nischbankerna. Både typerna av banker blev mer försiktiga i sina utlåningar och striktare i 

sina bedömningar. 

 

6.2 Diskussion 
 
Kunderna kan hamna i en obestånd situation där deras återbetalningsförmåga försämras till exempel av 

arbetslöshet. Det betyder att kunden inte har möjlighet att betala det han/hon har lånat från bankerna och 

detta kan öka riskerna i bankverksamhet. Detta var orsaken till att bankerna blev försiktiga och 

restriktiva vid utlåningen till kunderna. 

Det är inte något nytt att risker kan uppstå i bankverksamhet, men i och med finanskrisen blev riskerna 

större. Något som var märkbart i undersökningen var att de stora bankerna beskrev sina 

kreditgivningsprocesser noggrannare. De försökte ge en tydlig bild av hur de går tillväga i hantering av 

bolåneansökningar. Däremot gav nischbankerna en mer ungefärlig bild av denna hantering. 
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I samband med finanskrisen som orsakade lågkonjunktur beslöt Riksbanken att sänka reporäntan och 

bankerna i hela landet följde med i sänkningen. Sänkningen kom till för att bankerna skulle kunna 

fortsätta driva sina verksamheter och samtidigt bevilja bolån till sina kunder. 

Den låga reporäntan gav bankerna möjlighet att ge låntagarna låga räntor, men bankerna valde att höja 

sina utlåningsräntor för att motverka de högre riskerna. Bankerna försäkrade sig också om att 

belånekunderna skulle orka med att återbetala lånen även om räntorna skulle stiga i framtiden.  

 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Ett vidare förslag på finanskrisen och den låga konjunkturen är att jämföra dagens finanskris med  

30-talet finanskris för att se vilka faktorer som orsakade uppkomsten av finanskrisen och vilka 

förändringar som har skett i de stora bankernas sätt att hantera sina aktiviteter . Det kanske blir 

intressant att ställa samma frågor som jag har: Hur har bankerna agerat i finanskrisen? Vilka faktorer 

orsakade denna finanskris? Hur har bankerna hanterat riskerna? Vilka förändringar har skett? 
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[Hämtad 2010-02-04] 
 
 
SBAB historia. Tillgänglig på Internet: 
http://www.sbab.se/2.134/2.288/2.294 
[Hämtad 2009-12-09] 
 
SBAB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet:  
http://www.sbab.se/2.130/2.149/2.640 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
SBAB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet:  
http://www.sbab.se/2.130/2.149/2.640/1.9647 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
SBAB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet:  
http://www.sbab.se/2.130/2.149/2.167/1.1293 
[Hämtad 2010-02-04] 
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Om Skandiabanken. Tillgänglig på Internet: 
http://www.skandiabanken.se/hem/templates/pages/TextPage____1649.aspx  
[Hämtad 2009-12-10] 
 

Skandiabanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://skandiabanken.se/hem/templates/pages/ProductPage____2322.aspx 
[Hämtad 2010-02-04] 
 

Skandiabanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 

http://skandiabanken.se/hem/templates/pages/ProductPage____1773.aspx 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
Skandiabanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 

http://www.skandiabanken.se/hem/upload/pdf/Villkor%20loan/villkor%20bol%C3%A5n/500365_1_lo
w.pdf 
[Hämtad 2009-12-10] 
 

7.5 De stora bankerna: 

 
Om Handelsbanken. Tillgänglig på Internet: 
http://www.handelsbanken.se/finans 
[Hämtad 2009-12-07] 
 
Handelsbanken, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=A_Finansier
ing&sa=/shb/INeT/ICentSv.nsf/Default/q71666E14F25E7AAAC125730F003BFDEB 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
Om Nordea. Tillgänglig på Internet: 
http://www.nordea.com/Om+Nordea/52062.html  
[Hämtad 2009-12-07] 
 
Nordea de första åren. Tillgänglig på Internet: 
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Koncernen+i+översikt/Nordeas+historia/Nordea+de+första+åren/8
67842.html  
[Hämtad 2009-12-07] 
 
Nordea, bolåneverksamhet. tillgänglig på Internet: 
http://www.nordea.se/Privat/Boende/K%c3%b6pa+bostad/Mer+fakta/793852.html 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
Nordea, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.nordea.se/Privat/Boende/Köpa+bostad/Bolån/200244.html 
[Hämtad 2010-02-04] 
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Nordea, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.nordea.se/Privat/Boende/K%c3%b6pa%2bbostad/L%c3%a5nebetalningsskydd/200714.html 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
Om SEB. Tillgänglig på Internet: 
http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se  
[Hämtad 2009-12-07] 
 
SEB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet:  
http://www.seb.se/pow/default.asp 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
SEB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUI
D_9D2B14DA11E909A0C125753C00551A7F%26xsl%3Dsebarticle.xsl%26sitekey%3D%26lang%3D
se 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
SEB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebcollection.cfmc.asp%3FDUID%3DD
UID_BD4106FD099B0AF1C1256D3D00430E87%26lang%3Dse%26sitekey%3Dseb.se 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
SEB, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://sebgroup.com/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDU
ID_1AF5770AF8DC751CC12575350035291D%26xsl%3Dsebarticle.xsl%26sitekey%3Dseb.se%26lan
g%3Dse 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
 
Om Swedbank. Tillgänglig på Internet: 
 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,4280,00.html 
 [Hämtad 2009-11-01] 
 
Swedbank historia. Tillgänglig på Internet:  
http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5788,00.html 
[Hämtad 2009-11-01] 
 
Swedbank, bolåneverksamhet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,80305,00.html 
[Hämtad 2010-02-04] 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
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7.7 Intervjupersoner 
 

7.7.1 De stora bankernas intervjuer: 
 
Bo Engström är regionbanksrörelsen i Handelsbanken. 

2009-12-17 

 

Morgon Björklund är kontorschef i Tumba 

2009-12-08. 

 

Rikard Josefson är bolånechef i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

2009-12-15. 

 

Åsa Tafvelin-Enlund, har varit beträdande chef för privatkontors sida sedan februari det här året, men 

annars jobbar hon som privat rådgivare på Swedbank i Södertälje. 

2009-11-12. 

 

Anna-Lena Wretman är chef för bolån i Swedbank. 

2009-11-17. 
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7.7.2 De nischbankernas intervjuer: 
 

Per Bengtsson är chef för bolån i ICA Banken. 

2009-12-08. 

 

Anders Asplund är marknadschef privat och bankansvarig i Länsförsäkring. 

2009-12-09. 

 

Fredrik Bergström är affärsområdeschef konsument i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag.  

2009-12-07. 

 

Kauno Kankaanpää är kreditchef i Skandiabanken. 

2009-12-22.
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
1. Hur definierar Du ordet bolån? 

 

Riskbedömningar 

2. Vilka risker finns det i bolån? 

3. Hur bedömer Ni riskerna när en kund ansöker om att få bolån? 

4. Vad är den största risker kan det finnas vid bolånet? 

 

Skadebehandling 

5. Hur arbetar Ni med risker för skador i samband med bolån? 

6. Vad lärde man av 1990-talets finanskris? 

7. Hur kan Ni hantera dessa risker? 

 

Kreditrisker 

8. Hur skiljer hanteringen av bolån jämfört med före krisen? 

 

Säkerhet 

9. Vilken säkerhet begär Ni när en kund ansöker om bolån? 
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Bilaga 2: Svar på intervjufrågor 
 
 

Svar från Swedbank på intervjufrågor från bilaga 1. 

Intervju med Åsa Tafvelin-Enlund och Anna- Lena Wretman. 

Åsa Tafvelin-Enlund har varit biträdande chef för privatkontors avdelning sedan februari det här året, 

men annars jobbar hon som privat rådgivare i Södertälje kontor. Den andra personen är Anna- Lena 

Wretman är chef för bolån i Swedbank huvudkontor. 

 
1. Åsa Tafvelin-Enlund definierade ordet bolån att det är lån till bostad med bostad som säkerhet och 

medan Anna-Lena Wretman tyckte att det är lån till bostad, där består den av topplån och bottenlån.  

 

2. Båda personerna anser att det finns risker att kunden inte klara av att betala sina skulder till oss, 

eftersom arbetslösheten ökar ju och det beror på lågkonjunktur. Men vi tar kontakt med våra kunder, om 

t.ex. en kund inte klara av att betala sina amorteringar. Då kan de betala räntan istället. Då sitter vi och 

gör betalningsplan för kunden, så att det skall fungera bra för kunden och oss. I fall om det inte alls ser 

ljuset ut, då måste vår kund sälja sitt hus eller villa och bo i ett annat hus som är billigare så att de kan 

klara av att betala hyran och betala tillbaks det de har lånat. 

Anna-Lena Wretman: kreditbedömning vi tittar på följande saker: låntagarens inkomst, driftkostnader, 

levnadskostnader för låntagaren, räntan, amortering och övriga skulder. 

 

3. Vi gör bedömning av husets/lägenhetens värde och att kunden kan låna upp till 

75 % av värdet. Dessutom finns det möjlighet till topplån. Vi gör också boendekalkyler där vi räknar 

med en mycket högre ränta än dagens faktiska räntekostnad. Vi har ett påslag om 3 % på 5-årsräntan. Vi 

kräver också en egen insats från kunden vid köp av bostad, minst 10 % plus lagfarts- och 

pantbrevskostnader. 

Swedbank tittar också på kundens historia, hur inkomsterna använts förut. Om en kund ska köpa en villa 

där boendekostnaden blir 12 000 kr i månaden och kunden idag har en hyra på  

4 000 kr, så vill banken ha reda på om kunden har konsumerat upp mellanskillnaden eller om vi kan se 

ett sparande. Om kunden spenderad hela sin lön, blir vår rekommendation att han/hon försöker spara 

mellanskillnaden mellan dagens boendekostnad och den nya beräknade boendekostnaden. Kunden får 

göra detta under ½-1 år och sedan får han/hon återkomma med en ny ansökan. Detta är för att kunden 

ska få känna på hur det känns att ha högre utgifter samtidigt som han/hon sparar ihop en högre egen 

insats. Vi har sänkt belåningsgraden från 85 % till 75 % av bostadens värde. Vi ställer tuffare krav på att 

egen insats ska finnas. Vi brukar också rekommendera våra kunder att ha liv- & betalskydd bolån, det 
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innebär att ifall kunden blir arbetslös, vid sjukdom/olycksfall kan försäkringen kan hjälpa personen max 

tolv månader. När en bank har en god relation med kunden, då minskar risken för kreditförlusten. Denna 

relation använder banken för att hämta in information om kunden och där efter att göra sina egna 

kreditbedömningar. En bättre relation har effekten att risken minskar och bankerna kan erbjuda en lägre 

ränta till sina kunder. Den fungerar som i alla andra banker, dvs. att motsvarande 75 % av bostadens 

värde läggs som bottenlån och för den delen är lånen pantsatta i bostaden. Det innebär att om kunden 

inte kan betala så kan banken begära att bostaden säljs och därmed få in den pengar motsvarande 

bottenlån. Banken har då förtur för denna typ av lån jämfört med andra lån, t ex topplån eller 

kortkrediter. 

 

4. Den största risken är att kunderna inte klara av att betala. Men vi hjälper vår kund att klara sig att 

betala sina skulder för bolån, genom att låta dem bara betala räntan för lånen och inte behöv betala 

amorteringen. Ifall vi ser det går fortfarande dåligt för kunden, så kunden blir tvungen att sälja huset 

eller lägenhet och ’’det är inte särskild roligt”. Om priserna på bostäder kraftigt försämras så försämras 

bankens säkerhetsvärde. Det är därför vi sänkt belåningsgraden från 85 % till 75 % av värdet. 

 

5. Vi följer upp lån som inte betalas i tid. Vi kontakter kunden i tidigt skede och för en diskussion om 

varför förseningen inträffat. Beror det t.ex. på att kunden fått försämrad inkomst på grund av 

arbetslöshet eller sjukdom. I det här fallet träffar vi kunden och diskuterar framtiden. Kanske kan vi 

hjälpa till genom att erbjuda amorteringsbefrielse en tid så att kunden bara behöver betala 

räntekostnaden. 

 

6. I Sverige har Swedbank utvecklat mycket. Vi har lärt oss mycket om finanskris som skedde i 90-talet.  

När t.ex. en kund sökte bolån så gav vi hela beloppet till kunden, som självklart villan, huset, bilen mm 

som var säkerhet. Vi kunde t.o.m. ge ännu mer pengar till kunden och tog också pantbrev. Vi trodde att 

det alltid skall gå bra och att priserna på huset stiga. Men det blev inte som vi trodde, då hade vi drabbat 

mycket hård. Men vi har lärt oss av våra misstag. 

 

7. Vi begär högre egen insats och att kunden inte skall få hela pengar som han/hon vill ha. Vi har ett 

högre påslag på räntan i våra boendekalkyler på grund av att räntan sjunkit så mycket det senaste året. 

Vi tar alltid kontakt med våra kunder som har missat betala sina skulder för denna månad, för att se 

orsaker. 
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Vi rekommenderar våra kunder att ha betalningsskydd. Det menas att ifall om lånekunden vid dödsfall 

eller blir arbetslös på grund av lågkonjunktur mm. Så kan försäkring gå in och betala skulden. 

 

8. Anna-Lena Wretman anser här att kunden skall ha återbetalningsförmåga, kreditvärdering och att i 

dem har en individuell bedömning. 

 

9. Säkerhet blir det bostadsrätt, villa mm som vi tar som säkerhet. 

 

Svar från Nordea på intervjufrågor från bilaga 1. 

Intervju med Michael Skytt och Morgan Björklund. 

Michael Skytt är chef för bolån och Morgan Björklund är kontorschef. 

 

1. Enligt Michael Skytt ett lån med säkerhet av bostadsrätt, fritidshus, villa eller radhus (från1 maj 2009 

även ägarlägenhet). Läggs oftast upp i ett hypoteksbolag vars syfte är bostadsutlånig, kan dock även 

förekomma i bankerna direkt. 

Enligt Morgan Björklund bolån är lån som har ett boende (villa, bostadsrätt, fritidshus) som säkerhet. 

 

2. Enligt Michael Skytt vi ser en väldigt liten ökning av bolånekunder som inte kan betala sina bolån. 

Största riskerna är att kunderna blir arbetslösa eller sjuka.  

Enligt Morgan Björklund risken uppstår när en kund inte kan betala sitt lån längre. Då för vi en dialog 

med kunden kring vilka lösningar som kan bli aktuella och hur vi kan hjälpa kunden ur situationen.  

 

3. Enligt Michael Skytt vi tittar framförallt på kundens återbetalningsförmåga. Kunden ska klara 8 % i 

ränta i vår känslighetskalkyl, alltså inte de ca 1,5 % som vi har idag vilket är vanlig missuppfattning.  

Enligt Morgan Björklund i huvudsak bedömer vi kundens nuvarande och framtida 

återbetalningsförmåga, säkerhet (dvs. bostadens värde) samt kundens historiska skötsamhet (UC). I all 

kreditgivning handlar det dock i huvudsak om en helhetsbedömning av affären. Bottenlån (75 % av 

villavärdet) har den lägsta räntan. Topplån (15 % av villavärdet) har ett räntepåslag som skiljer sig 

beroende på marknadssituation och aktuell affär. Detta räntepåslag var exempelvis före krisen än det är 

nu. 

Vi kräver 10 % av köpeskillingen i kontantinsats. Frågan om kontantinsatsens storlek är ganska 

intressant att det skulle kunna vara bra för kunden om detta var reglerat. Detta för att inte kunden ska ta 

onödiga risker om det nyköpta huset skulle sjunka i huset och de av någon anledning behöver sälja huset 

(t.ex. skilsmässa, dödsfall etc.) Om man som kund då inte legat någon kontantinsats och huset sjunkit i 
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värde kan kunden få kvar ett lån som den sedan måste betala trots att huset är sålt. När både banken och 

kunden har god relation med varandra, kan risken för kreditförlusten minska. Det innebär i sin tur att 

denna relation använder banken för att hämta in information och göra sina kreditbedömningar. Bankerna 

kan på så sätt skatta risken bättre och räntans storlek kan påverkas. 

Man ska komma ihåg att ett hus som säljs för samma pris som det köpts ändå (i ett normalläge) inte ger 

kunden så mycket pengar, för att kunna lösa alla sina lån. Idag kräver vi att man amorterar på 

lånebeloppet som överstiger 75 % av boendets värde. Detta krav har egentligen alltid funnits men har 

kunnat undantas. Detta blev ett krav utan undantag i och med krisen. Detta för att säkerställa att kunden 

inte är för högt belånad i händelse av att bostadsmarknaden skulle försämras och boendet sjunka i värde. 

 

4. Enligt Michael Skytt vi har en väl utarbetad rutin, för att ta hand om kunder som får problem med 

sina betalningar. Vi bokar in kunden på en rådgivning och ser över vilka alternativ som finns, i 

slutändan kan det bli så att vi kommer överens med kunden att sälja sin bostad under ordnade former 

dvs. genom en fastighetsmäklare. 

  

6. Enligt Michael Skytt många som jobbar på Nordea idag, jobbade också under förra finanskrisen. Det 

finns en mycket stor kunskap från denna hur vi ska hantera kreditbedömning och problemkrediter. 

Nordea är faktiskt en av de fyra bankerna i Europa som har klarat sig bäst ur krisen så här långt. 

Enligt Morgan Björk krisen på 90-talet har den mest uppenbara lärdomen för marknaden varit att det 

behövs hög kreditvärdighet (återbetalningsförmåga) när privatpersoner och företagskunder vill låna 

pengar. På 90-talet fanns inte heller samma kontrollverktyg som det finns idag och på grund av detta var 

det mycket enklare för folk att få lån på de olika bankerna på den tiden. 

 

7. Enligt Michael Skytt vi har inte ändrat regelverket på 10 år. 

Vi har mer nu kontrollverktyg som inte vi hade i förra finanskrisen, som gör att vi har mer kontroll över 

våra kunder. 

 

8. Banken tittar mycket på kundens återbetalningsförmåga. 

 

9. Enligt Michael Skytt pantbrev eller pantsättning av bostadsrätt. Ytterligare sällan borgensåtagande 

dock förekommer det att föräldrar går in som medlåntagare. 

Enligt Morgan Björklund bolån är lån som har boende (fastighet, bostadsrätt) som säkerhet. 
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Svar från Handelsbanken på intervjufrågor från bilaga 1. 

Intervju med Bo Engström 

Bo Engström jobbar som regionbankrörelsechef på Handelsbanken. 

1. När säkerheten för ditt lån består av villa, fritidshus eller bostadsrätt. 

 

2. Det finns många risker, men det mest påtagliga för kunden att han/hon blir arbetslöshet, sjuk och 

förändringar i familjebilden t.ex. vid skilsmässa.  

Inträffar någon av dessa ser vi att risken ökar, för att inte kunden kan betala sina räntor och 

amorteringar. 

 

3. Vi tittar alltid på kundens återbetalningsförmåga som (inkomster, utgifter, skötselhistorik m.m.). Vi 

tittar även på säkerheten men återbetalningsförmågan är helt avgörande. 

 

5. Så fort vi ser att kunden släpar efter med betalning av räntor och amorteringar tar kontoret kontakt 

med kunden och går igenom situationen. Vi sitter tillsammans med kunden och lägger upp eventuella 

handlingsplan, för att lösa situationen så att kunden skall betala tillbaka båda räntan och amorteringen. 

 

6. Att vi alltid ska ha ordning och reda på vårt material om kunden och våra avtalshandlingar. Att alltid 

behandla varje kund individuellt. Varje situation är unik. Att ta tag i problem snabbt. 

 

7. Vi har fortfarande samma kreditbedömning som före krisen, detta beror på banken redan 2007 byggt 

upp likviditetsreserv så att inte skulle banken stå utan likviditet om upplåningsmarknaden skulle inte 

fungera bra. 

 

8. Handelsbanken jobbar på samma sätt som innan finanskrisen, det berodde på att deras 

kreditbedömning från 90-talet är det samma idag efter finanskrisen. 

 

9. Vi tar säkerhet vid begärans av bolån som villa, fritidshus eller bostadsrätt. 
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Svar från SEB på intervjufrågor från bilaga 1. 
Intervju med Rickard Josefson 

Rickard Josefson jobbar som bolånechef på SEB. 

 1. Bolån är lån till bostad med bostad som säkerhet. 

 

2. Risker som kan uppstå att vår kund blir arbetslös och inte klarar av att betala sina räntor och 

amorteringar till bolånet. 

 

3. Vi bedömer huset/lägenhetens värde innan vi går vidare med kunden och då måste vi titta noggrann 

på kundens återbetalningsförmåga. 

 

4. Största risken med bolånet är att vår kunds ekonomi försämras på grund av arbetslösheten. 

 

5. Ifall vi ser att kunden inte har betalat sina räntor och amorteringen för den här månaden, då måste vi 

snabbt ta kontakt med kunden och för diskussion med honom/henne om vad som har händ. Sista 

förslaget blir att om kunden inte klara av att betala, så måste den lämna sitt hus och sälja den. 

 

6. Vi har blivit försiktiga med att bevilja lån till våra kunder och vi lärt oss att husets värde kan sjunka. 

 
7. Vi måste alltid vara nära våra kunder ifall om någonting skulle inträffa och måste hantera risker som 

uppstår snabbt som möjligt. 

 

8. Vi arbetar på samma sätt, men vi har blivit oerhört försiktiga med att bevilja lån till våra kunder. 

 

9. Vi tar bostadsrätt, villa som säkerhet. 

 

 
 
 
 
 



69 
 

Svar från Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB) på intervjufrågor från bilaga 1. 

Intervju med Fredrik Bergström 

 
Fredrik Bergström arbetar som kreditchef på SBAB.  

1. Ett lån med en bostad som säkerhet som t.ex. bostadsrätt, villa m.m. 

 

2. Om kunden inte betalar sina lån, så bli kunden tvungen att sälja sitt hus. 

Sen är det värdet på huset som kan sjunka.  

 

3. Det är en omfattande process. Övergripande vi tittar på kundens återbetalningsförmåga mycket på 

kundens inkomst, fast arbete och att kunde inte skall ha några betalningsanmärkningar. Vi har skärpt 

våra kreditgivningar, det innebär att vi ställer tuffare amorteringskrav och hela lånedelen som överstiger 

85 % av huset värdet skall amorteras på 10 år, innan var det 15 år. Vi beviljar 95 % av huset värdet, 

samtidigt har vi bara bottenlån, för att vi tycker att det blir enklare för våra kunder. Kunden som tar lån 

på 90 % skall köpa låneskydd. Den ger skydd vid arbetslöshet och sjukskrivning. Detta låneskydd 

betalar amorteringen och räntan för kunden maximalt tolv månader. När både banken och kunden har 

god relation med varandra, kan kreditförlusten för banken minska. Banken kan analysera och hämta in 

information och göra sina kreditbedömningar. En bättre relation till kund kan minska risknivån och 

påverkar i sin tur bankens räntesättning. SBAB har dessutom höjt kalkylränta till 7 %, det innebär att vi 

tester vår kund ifall om du klarar betala högre ränta till exempel 3 månaders ränta 1,54 % och vi lägger 

till 5,46 %. Vi på SBAB har höjt kalp, det innebär att vi har höjt den summan kunden skall ha kvar, för 

att leva på. Vi informerar våra kunder i och med räntan är låg nu, så det kanske bra om kunden 

buffertspara och amortera. 

 

4. Största risken med bolån är arbetslösheten. 

 

5. När en kund blir arbetslös eller inkomsten minskar hos kunden och därför får betalningssvårigheter, 

så kan vi föra diskussion med kunden. Men det blir individuell bedömning, vi kan göra omläggning att 

minska på amorteringen i en viss period.  

 

6. Vi har lärt oss att arbetslösheten kan stiga och kunden får svårigheter att betala sitt lån till oss.  

 

7. Det viktigaste att vi verkligen tester kundens återbetalningsförmåga, att kunden verkligen klarar av 

betalningarna ifall räntan skull stiga. 
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8. Vi gör löpande bedömningar. Alla banker har lärt sig mer om kreditgivning och att verkligen testa 

kundens återbetalningsförmåga. 

 

9. SBAB tar som säkerhet bostadsrätt som blir pant tills kunden har betalat tillbaks lånet.  

 
 
Svar från Skandiabanken på intervjufrågor från bilaga 1. 

Intervju med Kauno Kankaanpää 

Kauno Kankaanpää jobbar som kreditchef på Skandiabanken. 

1. Finansiering av bolån. 

 

2. Risker som finns att man ger lån för högt värde, eftersom man kanske har fått fel värd på huset och 

det kan vara att värdet på huset kan rasa. Vi ställer höga krav på våra kunder att ha färsk värdering max 

sex månader och tidigare var det två år. Det kan vara också att arbetslösheten kan öka och kunden ifall 

den inte klarar av att betala sina räntor och amorteringar kan bli tvungen att sälja sin bostad. 

 

3. Vi tittar på kundens anställning, ifall den har fast jobb och fast inkomst samt kan verkligen klara av 

att betala räntan och amorteringen till lånet. Vi är noggranna med att titta på säkerhetens värde. 

Skandiabanken har inget topplån, vi belånar upp till 85 % på bottenlån samtidigt ligger vi räntepåslag på 

5 % på vår ränta, innan dess var det 4 %. Vi har blivit mycket försiktiga att bevilja lån till våra kunder. 

 

4. Att kunden inte klarar av att betala sitt lån och att vi kan få felaktig bostadsvärdet. Sedan kan det bli 

också att bostadsvärdet kan sjunk. 

 

5. Det är sista utgångs väg är att vår kund måste flytta från sitt hus och sälja den. Vi brukar för 

diskussion med våra kunder ifall de hamnar i en situation att deras återbetalningsförmåga försämras och 

samtidigt försöker vi åtgärda problem för oss och för vår kund. 

 

6. Det var kommersiella fastigheter som orsakade finanskrisen på 90-talet. Det vi har lärt oss av att bli 

försiktiga med at bevilja lån till våra kunder. Vi har inte drabbat av 90-talets finanskris, eftersom vi 

beviljar lån till bara privatpersoner och inte till företag. Det är ju egentligen de stora bankerna som har 

drabbat hård av den i och med dem lånar pengar till företag. 

7. Det har inte uppstått några risker, men vi har lärt oss mycket av 90-talets finanskris, bland annat vara 
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försiktiga med bolånet och ständigt vara aktiva ifall om någon kund skulle hamna i en dålig situation.  

 

8. Det är att vi ställer höga krav på våra kunder, eftersom vi måste vara försiktiga när vi beviljar bolån 

till kunder.  

 

9. Vi kräver bostadsrätt, villa eller fritidsrätt som säkerhet. 

 
 
Svar från Länsförsäkring på intervjufrågor från bilaga 1. 

Intervju med Anders Asplund 

Anders Asplund är marknadschef privat och jobbar på Länsförsäkring som bankansvarig. 

 

1. Det är både villa och bostadsrättslån där folk är skrivna. 

 

2. Värdet på huset skulle minska och kunden kan ha tappat sitt jobb samt det kan bli ändringar på kalkyl 

räntan. 

Ifall värdet på huset skulle minska eller kunden inte klarar av att betala, då tar vi huset och säljer den. I 

och med värdet minskar så kommer vi att få kreditförluster. 

 

3. Länsförsäkringen tittar var fastigheten ligger, om det finns många intressenter som vill bor där och 

hur ser huset ut, till exempel huset kyl, avlopp m.m. 

Vi gör kalkyl, för att se om kunden klara att betala räntan och amorteringen. Räntan är nu  

1.6 % på vår boendekalkyl ska kunden klara en ränta på 6.5 %. Räntan före krisen låg runt 4 %. Om till 

exempel två vuxna och ett barn skall ha totala 15 000 kr att leva i, efter man har betalat räntan, 

amorteringen och driftkostnader. Vi kräver en egen insats på 10 % av köpeskillingen. Bottenlån ligger 

på 75 % av lägsta värdet av köpeskilling eller värderingsvärdet och topplånet mellan 75 och 90 % eget 

kapital 10 %. Vi har stramat upp reglerna och blivit tuffare på 75 % och på egen insats 10 %. Det vi har 

ändrat är vi kräver 10 % eget kapital av våra kunder och vi har höjt vår ränta till 6.5 % det beror på att vi 

måste bedöma ifall kunden kan klara av de höga räntorna. 

 

4. Största risken med bolånet är det värdet på fastigheten kan gå ner och kunden blir arbetslös. 

 

 

5. Det är ett krav att kunden ska ha en Villa Hemförsäkring eller en bostdsrättsförsäkring vid 
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lånetillfället. Vi in besiktar även alla nya fastigheter vi plockar in i vårat försäkringsbestånd för att 

kunna upptäcka skador som redan finns. 

 

6. Det man har lärt sig är att det alltid upp och ner samt att fastighet värdet kan gå ner. 

På 90-talet så trodde man att värdet på belåning fastighet skulle stiga om fem år än det faktiska värdet. 

 

7. Vi hanterar våra risker inom att vi blir försiktiga och vi verkligen tester våra kunder. 

 

8. Nu har vi större kontroll och vi plockar pant som säkerhet och noggrann med kreditgivningen. 

  

9. Vi tar som säkerhet bostadsrätten, villa eller ett boende hus. 

 
 
Svar från ICA Banken på intervjufrågor från bilaga 1. 

Intervju med Per Bengtsson. 

 

1. ICA Banken belånar villa fastigheter, fritidshus och bostadsrätter.  

 

2. Risken för banken ligger dels i att kundens betalningsförmåga försämras samt att det belånade 

objektet faller i värde.  

 

3. Den viktigaste faktorn som vi grundar vårt kreditbeslut är kundens betalningsförmåga. För att 

analysera betalningsförmågan upprättas en så kallad boendekalkyl. Vi tar även hänsyn till objektets 

belåningsvärde. I dagsläget belånar vi max 90 % av värdet under förutsättning att kundens kalkyl 

uppfyller bankens normkrav. Som säkerhet för lånet tar banken ut en inteckning. Ansökan om 

inteckning sker hos Inskrivningsmyndigheten. Vi belånar även bostadsrätter. Vid belåning av bostadsrätt 

pantsätter kunden sin bostadsrätt och föreningen godkänner pantsättningen. 

 

4. Den största risken för att bankens bolånekunder hamnar på obestånd är en långvarig finansiell kris 

med hög arbetslöshet och sjunkande fastighetspriser.  

Hög arbetslöshet i kombination med låg konsumtion har ökat risken för bankerna i samband med bolån. 

 

5. Vi arbetar med förebyggande åtgärder såsom direktkontakt med kunder som är sena med sina 

betalningar. När både parterna, banken och kunden, har god relation med varandra, kan bankens 
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kreditförlust minska. Denna relation hjälper banken att hämta in information om kunden och göra sina 

riskbedömningar. En bättre relation mellan både parterna kan leda till att risken minskar och bankerna 

kan erbjuda en lägre ränta till sina kunder. 

Vi kan även justera exempelvis belåningsgrader och därmed sänka bankens riskbenägenhet.  

Vi sänkte exempelvis vår max belåningsgrad till 90 % i början av 2009.  

Tidigare har vi belånat upp till 95 %.  

 

6. 1990-talets finanskris utlöstes framförallt av att bankerna lånade ut på uppblåsta värden till 

framförallt kommersiella fastigheter. Detta ledde till skärpta krav på bl.a. avkastningsvärdering vid 

belåning av den här typen av fastigheter. När det gäller utlåning till privatpersoner tar bankerna idag 

större höjd i den kalkyl som kreditbeslutet bygger på. Vi har både större amorteringskrav och 

kalkylräntan som kunden ska klara ligger på 7 % (tidigare var det 6.50 %). 

 

7. Se ovanstående svar angiven utlåning till privatpersoner. 

 

8. Det som skiljer sig från förra krisen är att banken har nu mer kunskap hur de skall hantera bolån att 

testa kundernas återbetalningsförmåga och vara försiktiga med att bevilja lån till kunderna.  

 

9. Villa och Fritidsfastighet: Pantbrev i det belånade objektet.  

Bostadsrätt utgör som säkerhet i bostadsrätten vilken ska godkännas av bostadsrättsföreningen. 


