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Abstract 

 

Title:  Person-to-person lending as a source of funding for small 

businesses and start-ups. 

Authors:  Samuel Söderholm and Pontus Viliberg  

Purpose:  The purpose of this study is to describe and analyze P2P lending, 

its formation and development and evaluate how it has worked for 

small businesses and start-ups.  

Problem statement:  The study examines how person-to-person lending through the 

Internet has emerged. Furthermore, the study examines the 

development of the P2P platform Lending Club since its inception 

in 2007 until 2011. Finally, the study examines the characteristics 

of the borrowers at Lending Club who are applying for loans to 

small businesses and start-ups, as well as how they perform in 

terms of their ability to repay their loans.  

Theoretical framework: The theoretical framework consists mainly of scientific articles 

regarding the financial gap, information asymmetries and credit 

rating. Furthermore, studies on social lending and P2P-lending are 

presented in a background chapter.  

Conclusions: The study concludes that P2P lending through the Internet has its 

origins in social lending and made possible by foremost 

technological development of rating tools. The development of 

Lending Club has shifted from more of a social network to more of 

a financial intermediary with creditworthy borrowers and 

institutional investors. Members on Lending Club that borrow to 

small businesses and start-ups are characterized by having a higher 

credit rating compared to other borrowers, while they perform less 

well in terms of ability to repay.   

Keywords: P2P lending, social lending, financial gap, financing of small 

businesses and information asymmetries. 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Titel:  Person-till-person-utlåning som finansieringsform för små- och 

nyföretagare. 

Författare:  Samuel Söderholm och Pontus Viliberg  

Syfte:  Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera 

finansieringsformen P2P-utlåning, dess bildande och utveckling 

samt utvärdera hur den har fungerat för små- och nyföretagare.  

Problemformulering:  Studien undersöker hur finansieringsformen person-till-person- 

utlåning via Internet uppstod. Vidare redogörs för utvecklingen på 

P2P-plattformen Lending Club sedan låneförmedlingens start 2007 

fram till 2011. Slutligen undersöks vad som kännetecknar 

låntagarna på Lending Club som ansöker om lån till små och nya 

företag samt hur de presterat gällande deras återbetalningsförmåga. 

Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk utgörs av framförallt vetenskapliga 

artiklar vilka behandlar det finansiella gapet, informations-

asymmetrier och kreditbedömning. Vidare återges en bakgrunds-

teckning över studier gjorda kring social utlåning och P2P-

utlåning.  

Slutsatser: Studien kommer fram till att P2P-utlåning via Internet har sitt 

ursprung i social utlåning och möjliggjorts genom bland annat 

teknologisk utveckling av kreditvärderingsverktyg. Lending Clubs 

utveckling har gått från mer av ett socialt nätverk till att idag likna 

mer en finansiell intermediär med kreditvärdiga låntagare och 

institutionella investerare. Medlemmarna på Lending Club som 

lånar till små och nya företag kännetecknas av högre 

kreditvärdighet i jämförelse med övriga låntagare samtidigt som de 

presterar sämre i termer av återbetalningsförmåga.   

Nyckelord: P2P-utlåning, social utlåning, finansiellt gap, finansiering av små 

företag och informationsasymmetrier. 
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1. Inledning 
 

I följande kapitel presenteras inledningsvis en problembakgrund till studiens 

forskningsfrågor. Därefter redogörs för syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. 

Avslutningsvis presenteras studiens fortsatta disposition.  

1.1 Problembakgrund 

Nya företag har oftast inte möjlighet att finansiera sin verksamhet med hjälp av traditionella 

finansieringskanaler då tillgången på information om mindre företag generellt sett är sämre än 

om större, börsnoterade företag (Brewer, 2007). Därmed upplever finansiärer ofta den relativa 

kostnaden för att samla in information i förhållande till det belopp de ska gå in med som hög 

(Brewer, 2007). Det har visat sig att många banker, istället för att kompensera för de högre 

informationskostnaderna med en högre ränta, i praktiken hellre avstår (Winborg 2003, s. 29). 

Det har också visat sig att riskkapitalbolag föredrar investeringar i företag som har betydande 

tillväxtpotential (Willquist 2003, s. 194). Sammantaget medför detta att små företag oftast får 

finna en tidig finansiering med hjälp av de så kallade ”3 f:en” (family, friends & fools) 

(Burgelman & Hitt, 2007) eller genom användning av Bootstrapping1 (Winborg 2003, s. 30). 

En viktig fråga är därmed om det finns alternativa finansieringskällor för ny- och 

småföretagare som varken har tillgång till kreditmarknaden eller en förmögen 

bekantskapskrets. 

Person-till-person-utlåning (P2P-utlåning) är en finansiell innovation som lanserades i 

Storbritannien 2005 av företaget Zopa (Mutooni, 2011). Kreditrelationen genomförs på 

Internet. Låntagarna beskriver syftet med lånet, redogör för sin finansiella ställning och annan 

information som kan vara viktig för långivarna. Långivarna utvärderar informationen och tar 

sedan ställning till om de vill delta i finansieringen och med vilket belopp. När lånet är 

förmedlat betalar låntagaren månadsvis ränta och amortering. Finansieringsformen bygger 

oftast på att flera långivare finansierar en låntagare. P2P-utlåning via Internet har expanderat 

kraftigt på den amerikanska marknaden2 och förefaller också fungera som ett nytt alternativ 

för små och nya företag. Den snabba tillväxten av P2P-utlåning visar att den moraliska risken 

                                                        
1 Ur ett finansiellt perspektiv betyder Bootstrapping att anstränga sig för att hitta alternativa lösningar på ett 
resursbehov framför att använda sig av externa finansiella medel. Behov kan lösas genom att man till exempel 
delar eller lånar resurser med andra personer eller företag (Winborg 2003, s. 30).  
2 USAs två största P2P-plattformar Lending Club och Prosper ökade sin sammanlagda låneförmedling med 110 
procent mellan juni 2010 och juni 2011 (Bruene, 2011). 
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varit begränsad och på längre sikt kan finansieringsformen få stor betydelse för såväl små som 

nyetablerade företag. 

Den största aktören i USA mätt i lånestock är Lending Club (Schonfeld, 2011). Lending Club 

grundades 2007 och har fram till 2011 förmedlat drygt 50 000 lån vilket sammanlagt handlar 

om 550 miljoner dollar (Lending Club, 2012a). Det kan emellertid konstateras att nästan två 

tredjedelar av lånen har använts för att betala av kreditkortsskulder medan endast fem procent 

har finansierat företag (Lending Club, 2012a). Lending Clubs vd, Renaud Laplanche, 

förklarade dock i en intervju från december 2011 att allt fler långivare i högre grad väljer att 

låna ut till små företag (Kulikowski, 2011). Mot bakgrund av finansieringsformens snabba 

tillväxt och små företags möjlighet att vända sig dit förefaller detta kunna utgöra en alternativ 

finansieringskälla med stor framtidspotential. 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera finansieringsformen P2P-utlåning, 

dess bildande och utveckling samt utvärdera hur den har fungerat för små- och nyföretagare.  

1.3 Problemformulering 

• Hur uppstod finansieringsformen P2P-utlåning via Internet?  

• Hur har finansieringsformen utvecklats på Lending Club sedan grundandet 2007? 

• Vad kännetecknar de låntagare på Lending Club som lånar till små och nya företag 

och hur har de presterat vad gäller deras återbetalningsförmåga? 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att undersöka företaget Lending Club och samtliga lån som 

plattformen förmedlat under perioden 2007-06-14 till den sista december 2011.  

1.5 Studiens disposition 

I nästkommande kapitel (kapitel 2) redogörs för studiens metod. I kapitel 3 diskuteras den 

teoretiska referensramen där befintlig forskning kring bland annat kreditgivning till små och 

nya företag redovisas i syfte att ligga till grund för analysen. Kapitel 4 ger en 

bakgrundsförståelse till hur P2P-utlåningen växt fram och hur finansieringsformen fungerar. 

Kapitlet baseras i huvudsak på vetenskapliga artiklar och är indelat i tre delar som redogör för 

social utlåning ur ett historiskt perspektiv, mikrofinansiering och slutligen P2P-utlåning. I 
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kapitel 5 redogörs för P2P-plattformen Lending Clubs verksamhet. Kapitlet är uppdelat i två 

delar där den första delen tar sikte på plattformens affärsmodell och dess utveckling under 

företagets fem första levnadsår. Den andra delen redogör för Lending Clubs 

kreditförmedlingsprocess kombinerat med statistiska sammanställningar över de lån 

plattformen förmedlat. I kapitel 6 följer en analysdiskussion med utgångspunkt i studiens 

forskningsfrågor där det presenterade materialet från kapitel 5 analyseras med stöd av den 

teoretiska referensramen och de tidigare studier som gjorts på P2P-utlåning. Avslutningsvis 

presenteras studiens slutsatser i kapitel 7 där studiens tre forskningsfrågor besvaras följt av en 

avslutande diskussion samt förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 

I följande kapitel redogörs inledningsvis för studiens tillvägagångssätt följt av en redogörelse 

för undersökningens datainsamling samt urval och tidsperiod. Avslutningsvis följer en 

redogörelse av studiens reliabilitet och validitet. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis försökte vi förstå hur P2P-utlåning via Internet fungerade. Parallellt sökte vi 

efter information för att avgöra om finansieringsformen hade ett större samhällsintresse. Det 

visade sig att P2P-utlåning uppmärksammats i flera olika massmedier, exempelvis av The 

New York Times, The Washington Post och San Fransisco Chronicle. Dessutom utsågs 2011 

den största aktören på marknaden, Lending Club, till det 20:e mest lovande företaget i Forbes 

årliga kartläggning America´s Most Promising Companies3. Samma år utsåg The Wall Street 

Journal den näst största aktören, Prosper, till det 36:e mest lovande företaget i sin årliga 

kartläggning The Next Big Thing4.  

Därefter sökte vi efter vetensapliga artiklar om ämnet och inledningsvis använde vi sökord 

såsom peer to peer lending, person to person lending och P2P lending. Det fanns ett 20-tal 

artiklar på ämnet men tidigare forskning hade inte uppmärksammat den frågeställning som vi 

såg som den mest intressanta, nämligen om P2P-plattformar framgångsrikt även kan förmedla 

krediter till små och nya företag. P2P-marknaden har dessutom genomgått snabba 

förändringar vilket innebar att vissa artiklar blivit inaktuella. Däremot visade artiklarna hur 

plattformarna tidigare fungerat vilket underlättade förståelse för hur de har förändrats över tid.  

Det fanns emellertid empiriskt material som gjorde det möjligt att genomföra undersökningen. 

Det visade sig att både Lending Club och Prosper publicerade i princip all data som rörde 

deras förmedlade lån och det var möjligt att ladda ned all tillgänglig information från 

plattformarnas respektive hemsidor. När tillgången till det empiriska materialet var säkerställt 

utökades det teoretiska ramverket med vetenskapliga artiklar och litteratur om social utlåning, 

mikrofinansiering och utlåning till små och nya företag. Sökorden vi använde oss utav i detta 

senare skede var bland annat micro finance, social lending, small business finance, credit 

availability, relationship lending och credit scoring.  
                                                        
3 Forbes bedömer företag på kriterierna: privat ägt, utmärkande managementteam och affärsmodell, nöjda kunder 
samt strategiska partners och investerare (Forbes, 2011). 
4 The Wall Street Journal bedömer företag på kriterierna: start-ups med potential att göra teknologiska 
genombrott inom sjukvård, mobil kommunikation eller affärsmjukvara. Företagen ska vara finansierade av 
Venture Capital och bedöms att ha största möjliga framgångspotential (Wall Street Journal, 2011).    
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Parallellt med att det teoretiska ramverket utökades bearbetades lånestatistiken från både 

Lending Club och Prosper. Valet av Lending Club grundandes dels i att plattformen är den 

största P2P-plattformen på den amerikanska marknaden och att datan visade sig vara enklare 

att bearbeta samt att den var mer detaljerad kring låntagare som sökt finansiering till små och 

nya företag.  

Lånestatistiken från Lending Club fanns nedladdningsbar som en CSV-fil, vilken 

importerades till Excel för bearbetning. Varje förmedlat lån innehöll omkring 35 olika 

variabler som bland annat gav oss information om låneansökan, låntagaren samt hur denne 

presterade i sin återbetalning. Med tillgång till det stora utbudet av variabler valde vi att 

använda 11 av dessa vilka var relaterade till låntagarnas kreditvärdighet, lön, anställningstid 

och återbetalningsförmåga. I Excel kunde vi sedan separera olika lånekategorier5 från 

varandra där lånen delades in i två lånegrupper. Den ena gruppen, som utgjorde 12 av 13 

lånekategorier och således utgjorde majoriteten av alla förmedlade lån, namngavs ”övriga 

kategorier”. Den andra gruppen, vilken bestod av förmedlade lån till små företag, namngavs 

”small business”. Indelningen grundade sig att ”övriga kategorier” omfattar lån till olika 

former av konsumtion medan ”small business” utgörs av lån till näringsidkare. Genom 

indelningen av dessa två grupper kunde vi jämföra utfallen för kategorin ”small business” 

med den övriga lånestocken. För att jämföra grupperna använde vi oss av de valda variablerna 

för att göra statistiska jämförelser för undersökningsperioden. Genom detta tillvägagångssätt 

kunde vi bland annat analysera vad som utmärkte låntagarna i de olika grupperna och 

dessutom jämföra hur de presterade i sin återbetalning. För att bättre kunna analysera utfallen 

i lånestatistiken använde vi oss av dokument som förklarade både Lending Clubs och 

industrins utveckling. Vidare användes den teoretiska referensramen och tidigare empiriska 

studier kring P2P-utlåning för att underbygga och förklara resultaten av mätningarna.  

2.2. Datainsamling  

Då vi analyserade lånestatistik sammanställt av Lending Club använde vi oss av en 

sekundäranalys (Bryman & Bell, 2005, s. 231). Fördelarna med sekundäranalysen var bland 

annat att vi kunde få tillgång till en stor mängd data, möjlighet att göra en longitudinell studie 

samt att vi kunde analysera subgrupper och delmängder av datan. Utmaningarna med 

sekundäranalysen innebar bland annat att vi inledningsvis inte var bekanta med materialet och 

att datamängdens stora omfattning krävde en grundlig strukturering. Å andra sidan hade vi 
                                                        
5 De 13 olika lånekategorierna är följande: credit card, home improvement, major purchase, car, wedding, 
medical, moving, house, educational, vacation, renewable energy, other och small business.  
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efter strukturering av lånestatistiken ett överskådligt och lättillgängligt material för analytisk 

bearbetning. 

 

Utöver lånestatistiken användes dokument såsom Lending Club Prospectus och en statlig 

utredning kring P2P-marknadens tillväxt och reglering. Dessa dokument gav stöd till utfallen 

av lånestatistiken genom att ge förklaringsvärden till mätningsresultaten. Lending Club 

Prospectus innehöll information om plattformens historiska utveckling, affärsmodell och 

risker som företaget uppdaterar och publicerar i enlighet med the Securities Act of 1933 

reglerad av Securities and Exchange Commission (SEC) vilket är den amerikanska 

motsvarigheten till svenska Finansinspektionen. Vidare användes en amerikansk statlig 

utredning kring P2P-marknadens tillväxt och reglering, fortsättningsvis refererad till som U.S. 

Government Accountability Office (2011). Syftet med utredningen var trefaldig. För det första 

förklarade den hur de två största plattformarna i USA, Lending Club och Prosper, bedriver 

sina respektive verksamheter och hur medlemmarna använder sig av dem. För det andra 

redogjorde den för de fördelar och risker som låntagarna och långivarna ställs inför genom 

användandet. För det tredje presenterade den fördelarna och nackdelarna med rådande 

lagstiftning i jämförelse med alternativa förslag till en förändrad lagstiftning.  

2.3. Urval och tidsperiod 

Undersökningsenheterna utgjordes av samtliga förmedlade lån på Lending Club för perioden 

2007-06-14 till 31 december 2011. Dessa utgjorde totalt 42 535 lån fördelat på plattformens 

13 olika lånekategorier. Lånen delades som ovan beskrivet in i två låntagargrupper bestående 

av ”övriga kategorier” (40 543 lån) och ”small business” (1 992 lån). Valet av tidsperioden 

grundades i att Lending Club startade sin låneförmedling 14 juni 2007 vilket fick representera 

startdatumet för undersökningsperioden. Då studien påbörjades i början av 2012 fastställdes 

slutdatumet för undersökningsperioden till 31 december 2011. Därmed omfattar 

undersökningsperioden företagets fem första verksamhetsår. Lånestatistiken inhämtades från 

Lending Club den 16 april 2012. 

2.4  Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir densamma om den 

skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Lånestatistiken som studien är 

baserad på finns tillgänglig för nedladdning för vem som helst. Den utgör också underlag för 

kontinuerlig myndighetsrapportering till SEC. Lånestatistiken uppdateras dock kontinuerligt i 
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takt med förändringar till lånestocken vilket innebär att en ny mätning kommer inkludera 

uppdaterad data och således ge andra resultat. Studiens samtliga beräkningsunderlag finns 

redovisade i Appendix.  

Validitet avser om de slutsatser som genererats från undersökningen är härledda från rätt 

mätning (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Studiens syfte var att beskriva och analysera P2P-

utlåningens framväxt och utveckling samt undersöka hur den fungerat för små- och 

nyföretagare. För att kunna besvara syftet valde vi att beskriva industrins utveckling vilket 

sedermera utgjorde underlag för att förklara lånestatistiken. Vidare jämfördes lånestatistiken 

för lån till små och nya företag löpande mot den övriga lånestocken för att få ett 

jämförelsemått.  
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel redogörs för studier vilka behandlar utmaningarna med finansiering av små 

och nya företag. Kapitlet behandlar bland annat det finansiella gapet, kreditbedömning över 

geografiska avstånd och utvecklingen av kreditvärderingsverktyg.   

3.1 Finansiellt gap  

Enligt Brewer (2007) är en av de största utmaningarna för potentiella långivare till mindre 

företag de höga kostnaderna för att få tillgång till korrekt information. Innan en långivare 

fattar beslut krävs insamling och analys av företagens verksamhet för att kunna skilja mellan 

sunda och svaga företag. Ju mer adekvat information som kan samlas in desto lägre risk för 

långivaren. Detta involverar emellertid ofta höga transaktionskostnader som till och med kan 

överstiga avkastningen från utlåningen. Vidare menar Brewer (2007) att risken är hög att 

kreditgivaren felbedömer kvalitén hos potentiella kunder. Vid sidan av den initiala kostnaden 

för att bedöma låntagarens kreditvärdighet är det också nödvändigt att övervaka att företaget 

följer låneavtal och återbetalningsplan. Det förefaller troligt att låntagaren bättre känner till 

hur företaget utvecklas och vad det har för framtidsutsikter. I denna miljö av informations-

asymmetrier finns det inga garantier för att låntagarens beteende motsvarar långivarens 

förväntningar. Detta kan resultera i att lönsamma projekt inte erhåller finansiering då 

osäkerheten kring det är stort. (Brewer, 2007) 

Anledningarna till att ett så kallat finansiellt gap uppstår är att det föreligger 

informationsasymmetrier mellan finansiärer och företagare. Grunderna till detta kan hänföras 

till såväl företagarna som finansiärerna. Dels kommer utbudet av finansiering från många 

olika källor och det är inte alltid lätt för företagaren att ha kunskap om de olika 

finansieringsmöjligheterna och vilka krav som ställs på denne för att attrahera långivare. 

Vidare har inte alla företagare en positiv syn på externa finansieringskällor samtidigt som inte 

alla finansiärer har tillräcklig kompetens för att analysera och hantera små företag. Ofta 

kräver små företag mindre kapitalbelopp vilket innebär att kostnaden för transaktionen och att 

följa upp och den relativt sett blir hög i jämförelse med exempelvis större kapitalbelopp, 

vilket styr finansieringarna till större företag. (Landström 2003, s.13-14) 

Informationsasymmetrin är alltså dubbelriktad, såväl företagaren som finansiärerna har ett 

informationsövertag som kan medföra att finansieringen av små företag försvåras (Landström 

2003, s. 13).   
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Brewer (2007) menar att det i huvudsak finns två tillvägagångssätt för en långivare att 

förhålla sig till informationsasymmetrier. Den ena sättet är relationsbaserad utlåning där 

kunskap om varandra vanligtvis skapas över många år av affärsrelationer. Till exempel kan en 

bank i en relation med en kund samla in information om kundens användande av olika 

produkter och tjänster över tid. Detta ger bankerna tillgång till värdefull och ofta konfidentiell 

information som ger dem möjlighet att lära känna och bedöma ett företags kreditvärdighet på 

ett unikt sätt i jämförelse med utomstående. Enligt Brewer (2007) medför den typiska 

relationsbaserade utlåningen större flexibilitet för låntagaren och där bankens intjäning 

baseras på långsiktighet. Det andra sättet är credit scoring-utlåning. Denna metod baseras till 

skillnad från relationsbaserad utlåningen på historisk data från kreditupplysningsföretag. 

Tillvägagångssättet har fått ett allt större genomslag vad gäller användande i samband med 

utlåning till små företag och går oftast ut på att maximera långivarnas intjäning från en period 

till en annan snarare än över längre tid vilket är fallet i relationsutlåningen (Brewer, 2007). 

Berger och Frame (2007) och Berger et al. (2010) menar att användandet av credit scoring-

utlåning ökat hos banker och att detta lett till ett utökat utbud av krediter till framförallt 

låntagare med lägre inkomster, låntagare som geografiskt befinner sig längre bort från sina 

banker men även till små företag.  

 

Figur 1. Det finansiella gapet. Källa: Landström (2003), s. 14. 

Egen bearbetning.  
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Huyghebaert och Van de Gucht (2007) menar att nystartade företags största utmaningar i 

sökande efter finansiering hänförs till att de i många fall saknar finansiell och operationell 

historik, har en statistik hög risk att gå i konkurs och att ägarna kännetecknas av att vara 

kontrollaverta. Författarna argumenterar således för att beslut kring finansiering i första hand 

styrs av det unga företagets kontext och dess ägares önskan av kontroll och behov av 

flexibilitet snarare än att till exempel försöka uppnå en bestämd kapitalstruktur vilket kan vara 

fallet för större etablerade företag. Med kontrollaverta menar Huyghebaert och Van de Gucht 

(2007) att ägarna i studien var tveksamma till att etablera relationer i vilka de blev 

kontrollerade av någon annan. Till exempel argumenterade författarna för att nyföretagare 

som kunde välja mellan att finansiera sin verksamhet genom banklån eller leverantörskrediter 

valde det senare även om det var dyrare. Anledningen till detta är att banker tillämpar ett 

striktare likvidationsförfarande än vad leverantörer gör. Nyföretagarna valde alltså hellre att 

betala de högre kostnaderna för att utnyttja leverantörskrediter för att bibehålla kontroll och 

flexibilitet. Sammantaget menar Huyghebaert och Van de Gucht (2007) att detta medför andra 

utmaningar vid finansiering av nystartade företag i jämförelse med större etablerade företag.  

Manove et al. (2001) menar på att entreprenörer skiljer sig åt i deras förmåga att identifiera 

och bedöma lönsamma investeringsprojekt. Varje entreprenör känner till sin egen förmåga när 

denne väljer ett projekt att satsa på men han eller hon känner inte till kvalitén av projektet som 

denne satt sig ut för att genomföra. Banker känner många gånger inte till något av dem men 

kan framförallt undersöka den senare. Författarna menar att banker och andra finansiella 

institut finansierar ett stort antal projekt inom olika branscher och är således kunniga i att 

bedöma potentialen av projekten. Till skillnad från individuella entreprenörer kan de besitta 

större kunskap om liknande projekt från en rad olika företag och samtidigt vara mer insatta i 

de ekonomiska aspekterna och generella ekonomiska trender. Som ett resultat av detta menar 

Manove et al. (2001) att banker kan veta mer om vissa projektkvaliteter än många av de 

entreprenörer de lånar ut till. Vidare menar författarna att det visat sig att bankfinansierade 

företag har en högre överlevnadsgrad än företag finansierade av till exempel 

familjemedlemmar vilket kan hänföras till att entreprenörer ofta övervärderar avkastningen av 

deras egna projekt. 

3.2 Förändringar i lånesystemet 

Petersen och Rajan (2002) menar på att det fysiska avståndet mellan små företag och banker i 

USA växt stadigt till följd av teknologisk utveckling. Anledningen till detta är enligt 
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författarna att den teknologiska utvecklingen förändrat förutsättningarna för hur kreditgivare 

hanterar kreditansökningar vilket i sin tur förändrat kraven på fysisk närhet. I takt med att 

användandet av datorer, databaser och nätverk ökat har även tillgången på olika typer av hård 

information ökat. Hård information är kvantifierbar och innebär att den enkelt kan samlas in, 

lagras och skickas. Enligt författarna medför detta att det geografiska avståndet och därtill 

tiden för insamlandet av informationen inte längre spelar någon större roll. Författarna menar 

vidare att i takt med utvecklingen har bankerna tagit till sig den och genom användandet av 

nya kreditvärderingsverktyg har kreditgivarnas produktivitet ökat vilket bidragit till de ökade 

geografiska avstånden. Petersen och Rajan (2002) argumenterar för att den hårda 

informationen innehåller tillräckligt med underlag för att en kreditgivare skall kunna bedöma 

en potentiell låntagares kreditvärdighet utan att fysiskt träffas och därmed låna ut över större 

geografiska avstånd. Vidare menar författarna att förändringen inte medfört sämre utfall för 

lånen utan genom tillgång till kontinuerligt uppdaterad information om låntagaren kan 

kreditgivarna reducera potentiella kreditförluster till följd av eventuell moralisk risk. Om en 

låntagare antingen påvisar försämrad kreditvärdighet eller betalningsmoral kan således 

långivaren agera snabbare än tidigare genom att antingen stoppa framtida utbetalningar eller 

kräva återbetalning. Vidare argumenterar författarna för att den nya teknologin förändrat 

själva utlåningen i grunden. Tidigare behövdes mer resurser läggas ned på insamlande och 

bearbetning av information innan utbetalning och därtill en kostsam uppföljning. Numera 

läggs tyngdpunken istället på löpande uppföljning och snabb intervention om låntagaren inte 

presterar.  

3.3 Credit score  

Credit score är en metod som används för att förutsäga sannolikheten för huruvida en 

potentiell eller existerande låntagare kommer fullgöra sina förpliktelser under ett låneavtal 

eller inte (Mester, 1997; Berger & Frame, 2007). Metoden som introducerades på 1950-talet 

bygger på historisk data och statistik och är idag mycket vanlig vid bedömningar av 

konsumentkrediter i USA (Mester, 1997; Berger & Frame, 2007; Smith, 2011). Historisk data 

såsom den potentiella låntagarens månatliga inkomst, utestående skulder, finansiella 

tillgångar, betalningsanmärkningar, anställningstid, huruvida han eller hon äger eller hyr sitt 

boende är alla faktorer som kan vägas in. Informationen som används kommer dels från 

låntagarens låneansökan och dels från kreditupplysningsföretag. Dessa faktorer jämförs sedan 

med statistik från andra låntagare där sedan de mest lämpliga faktorerna väljs ut och tilldelas 
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olika viktningar vilket sammantaget resulterar i en credit score. (Mester, 1997; Berger & 

Frame, 2007).  

Vid utveckling av credit scoring-modeller används oftast olika typer av statistiska metoder 

såsom exempelvis regressionsanalyser (Mester, 1997; Berger & Frame, 2007). Författarna 

menar att uppemot 50-60 variabler kan övervägas vid utveckling av en modell. Beroende på 

korrelationen mellan faktorerna är det långt ifrån säkert att alla blir en del av den slutgiltiga 

modellen. Enligt Mester (1997) använder till exempel Fair Isaac Corporation (FICO), en av 

USAs ledande utvecklare av credit scoring-modeller, mellan 8-12 variabler i en 

standardmodell som sammantaget ger de mest sannolika resultaten.  

Enligt Mester (1997) har systemet med credit score en rad fördelar vilka medfört att dess 

tillämpning successivt ökat. För det första reducerar användandet handläggningstiden i 

samband men en låneansökan. Kunderna behöver bara uppge den information som används av 

modellen som genererar en credit score. Även om till exempel en bank inte uteslutande vill 

förlita sig på en credit score i samband med kreditbeslut så kan systemet bidra med att 

banktjänstemannen i större utsträckningen kan koncentrera sig på de ansökningarna som är 

mer svårbedömda (Mester, 1997). Sedan lanseringen av FICOs första credit scoring-modell 

1958 har den fått stort genomslag i USA och används idag av 90 procent av de 100 största 

finansiella instituten och av över 75 procent av bolåneinstituten (Smith, 2011).  

Mester (1997) menar på att en annan fördel med systemet är ökad objektivitet i 

ansökningsprocessen. Objektiviteten hjälper långivarna att säkerställa att de använder samma 

kriterier i beslutsprocessen oberoende av till exempel etnicitet eller kön. Ett välfungerande 

poängsystem kan givetvis inte med full träffsäkerhet förutsäga framtiden men den kan ge en 

någorlunda rättvisande bild av sannolikheten huruvida en låntagare med vissa karakteristika 

kommer fullgöra sina förpliktelser eller inte. Författaren avslutar sin studie med att 

argumentera för att credit scoring-modellerna har potentialen att vara en av de faktorer som 

förändrar förutsättningarna för kreditgivning till framförallt små företag. 

3.4 Credit score och småföretag 

Enligt Mester (1997) håller credit score även på att få genomslag vid kreditbedömningar av 

företag. En anledning till varför det tagit längre tid att utveckla fungerande modeller för 

företag är att dessa skiljer sig avsevärt från varandra och variablerna har hitintills varit svåra 

att fånga i en modell. Framväxten av nya metodologier, utökad datorkraft och tillgång på 
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information har möjliggjort för att användandet av credit score för småföretag nu finns och 

banker har börjat använda sig utav det när de utvärderar låneansökningar. Spridningen av 

credit score, särskilt inom utlåning till små företag, borde enligt Mester (1997) dessutom öka 

konkurrensen mellan finansiella institutioner vilka tillhandahåller lån till små företag och även 

öka tillgängligheten på krediter till små företag. Berger et al. (2010) undersökte just i vilken 

utsträckning som lokala banker i USA använde metoden Small Business Credit Scoring i 

samband med utvärderingar av låneansökningar från små företag. Metoden använder en 

kombination av privat information om ägaren till företaget tillsammans med viss data över 

företagets egenskaper som tillsammans utgör det statistiska underlaget för att bedöma 

kreditvärdigheten av företagets framtida prestation. Studien visade att de lokala bankerna 

delvis använde sig av Small Business Credit Scoring men att de i större utsträckning använde 

sig av Consumer Credit Scoring för att utvärdera ägaren. Bankerna använde sig inte 

uteslutande av dessa credit scores för automatiska avslag eller godkännanden av 

låneansökningar utan använde sig även av relationer. Vidare visade studien av Berger et al. 

(2010) att bankernas tillämpning av Consumer Credit Scoring ökade utlåningen till små 

företag utan att nämnvärt öka bankernas kreditförluster. 

3.5 Affärsrisk och personlig risk 

Nystartade företag behöver inte vara bolagiserade vilket innebär att affärsrisk och personlig 

risk många gånger är densamma. Finansiering av nystartade företag kan därmed sägas vara 

mer komplext i jämförelse med större etablerade företag då ägarens ekonomi ofta är närmare 

knuten till verksamheten. (Gartner et al., 2010)  

Gartner et al. (2010) undersökte på vilka sätt som nyföretagare6 i USA hade finansierat sina 

företag och hur fördelningen mellan skulder och eget kapital såg ut under de 12 första 

verksamhetsmånaderna7. 83,8  procent av företagarna svarade att de hade gått in med egna 

medel och 31,8 procent svarade att de använt någon form av extern finansiering. Med extern 

finansiering refererar Gartner et al. (2010) till olika former av banklån, olika typer av 

säkerställd finansiering, leasing, kreditkort, leverantörskrediter, riskkapital, olika former av 

statlig finansiering och finansiering från personer som inte var knutna till verksamheten. 

Medianbeloppet av all extern finansieringen uppgick i studien till 8 250 USD och 

medianbeloppet för bankfinansiering uppgick till 20 000 USD. Vidare svarade 14,4 procent 

                                                        
6 Urvalet skedde genom databasen PSED II. 1 214 företagare deltog i studien. 
7 Mätperioden startade vid det datum då företagets registrerade sig hos skattemyndigheten.  
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att de inte använt sig utav någon finansiering överhuvudtaget och 2,2 procent svarade att de 

endast använt sig utav extern finansiering. Mätt i belopp stod ny- och småföretagarna själva 

för 61,39 procent av finansieringen och 8,69 procent stod personer för vilka var direkt 

involverade i verksamheterna. Olika former av banklån utgjorde 12,07 procent, andra typer av 

säkerställd finansiering 11,71 procent, familj och släktningar stod för 2,47 procent och chefer, 

kollegor och vänner stod för mindre än 1 procent. Riskkapital stod endast för 0,3 procent och 

bara en företagare uppgav att han eller hon använt sig utav av någon form av statlig 

finansiering. Författarna påvisade genom studien att företagarna i första hand använde sina 

egna medel för att finansiera sina verksamheter och menade således på att det förelåg en stark 

integration mellan ägarens och företagets finansiella situation (Gartner et al., 2010). Vidare 

menade Gartner et al. (2010) att företagarna genom användandet av just egna medel, i första 

hand använde sin egen kapitalstruktur i samband med finansiering snarare än det framväxande 

företagets.  
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4.  Bakgrundsteckning till P2P-utlåning 

I följande kapitel redogörs inledningsvis för social utlåning och utvecklingen som lett fram till 

P2P-utlåning via Internet. Därefter redogörs för befintliga studier gjorda kring P2P-utlåning. 

Syftet med kapitlet är att redogöra för framväxten av P2P-utlåning och hur låneförmedlingen 

empiriskt fungerat.  

4.1 Social utlåning 

Social utlåning (social lending) betyder krediter mellan individer (Assadi & Hudson, 2011). 

Social utlåning är således inget nytt fenomen utan har egentligen alltid funnits då formen 

bygger på att människor lånar ut kapital till varandra utan förmedling av en bank (Van 

Damme, 2011). Social utlåning har i modern tid uppstått i nya former till följd av teknologisk 

utveckling vilket möjliggjort finansieringsinnovationer såsom mikrofinansiering och person-

till-person utlåning via Internet. Dessa finansieringsformer redogörs för under avsnitt 4.2 och 

4.3. 

4.1.2 Social utlåning ur ett historiskt perspektiv 

Principen att människor går ihop och lånar ut kapital till varandra är ingen ny företeelse utan 

kan hittas i flera historiska exempel. Ett exempel på social utlåning är de lånefonder som 

uppstod på Irland under 1800-talet då bankerna inte ville förse den fattiga befolkningen med 

krediter (Hollis & Sweetman, 1997). Idén byggde på att människor kunde låna ut kapital till 

fonderna mot en ränta. Kapitalet lånades sedan vidare till låntagare som fick betala en högre 

ränta. I början av 1840-talet förmedlade fonderna så många som 500 000 lån per år. Hollis 

och Sweetman (1997) ställer sig frågan hur dessa fonder kunde fungera som framgångsrika 

finansiella intermediärer på en svår marknad där bankerna var frånvarande. Studien visade att 

fonderna var mer effektiva i att förse de fattiga med krediter än bankerna av framförallt två 

skäl. För det första var de mer effektiva i att bedöma kreditvärdigheten hos låntagarna då de 

kunde använda sig av lokal information från respektive samhälle. För det andra var de mer 

effektiva i att framtvinga återbetalning från låntagarna. Bankerna hade inte samma 

möjligheter att bedöma kreditvärdigheten och säkerställa återbetalningen hos dessa fattiga 

låntagare och kunde således inte låna ut kapital till segmentet lika effektivt som lånefonderna. 

(Hollis & Sweetman, 1997) 

Lånefonderna på Irland visade sig vara motståndskraftiga och solida men drevs tillslut från 

marknaden till följd av tre faktorer. Den första faktorn var en statlig reglering av 
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lånefondernas räntor. Regleringen innebar att lånefonderna inte kunde sätta egna räntor vilket 

resulterade i lägre marginaler för lånefonderna samt en minskning av antalet insättare, något 

som förefaller haft en negativ effekt på lånefonderna. Den andra faktorn var följderna av 

Irlands potatisunderskott och hungersnöd 1845, vilket framförallt drabbade de fattiga som 

lånade från lånefonderna och försatte dem i höga skulder då intäkterna uteblev. Lånefonderna 

drabbades hårt men många av institutionerna överlevde vilket ger indikationer på att systemet 

var robust. Den tredje faktorn var att bankerna senare började gå in på lånefondernas segment 

vilket möjliggjordes då låntagarna hade utvecklat en kredithistorik tack vare lånefonderna. 

Därmed började institutionerna gradvis tappa fördelen med att vara ensamma om att kunna 

avgöra låntagarnas kreditvärdighet samtidigt som bankerna kunde erbjuda insättarna bättre 

och säkrare villkor. (Hollis & Sweetman, 2001) 

4.2 Mikrofinansiering 

Ett område som växt det senaste decennierna är mikrofinansiering, vilket rör mindre lån och 

försäkringar till människor i utvecklingsländer (Armendáriz & Morduch, 2010). 

Finansieringsformen har varit ett tillvägagångssätt för att bland annat underlätta finansiering 

av mindre företag. Mikrofinansiering har uppstått på flera olika geografiska områden men ett 

viktigt exempel är Muhammad Yunus som på 1970-talet började låna ut mindre belopp till 

bybor i Bangladesh. Yunus började småskaligt med hjälp av egna tillgångar att ge ut små 

mikrolån och bidrog således till framväxten av nyetablerade företag. Dessutom visade det sig 

att låntagarna var pålitliga med sina återbetalningar. Yunus startade sedan Grameen Bank i 

syfte att bistå med kapital till mindre bemedlade. Framgången med Grameen Bank innebar att 

finansieringsformen fick en global spridning (Armendáriz & Morduch, 2010, s. 12) och 2007 

fanns drygt 3 350 organisationer med 154 miljoner kunder (Armendáriz & Morduch, 2010, s. 

3).  

Svårigheter med utlåning till fattiga som inte kan erbjuda säkerheter är dels adverse selection 

som uppstår när banker inte kan avgöra vilka låntagare som innebär mer risk än andra. Vidare 

uppstår utmaningar med moral hazzard då bankerna är oförmögna att avgöra om kunderna 

använder kapitalet till rätt ändamål (Armendáriz & Morduch, 2010, s. 8). Gruppbelåning, som 

först tillhandahölls av Grameen Bank, reducerar en del av ovan nämnda svårigheter då 

låntagarna inom grupperna får agera garanter för varandra (Armendáriz & Morduch, 2010, s. 

13-14). Gruppmedlemmarna blir således ansvariga för varje enskilt lån och dess återbetalning 

(Brau & Woller, 2004, s. 6) vilket innebär att övervakandet och ansvaret för återbetalning 
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övergår från mikrofinansieringsinstitutet till gruppen (Wenner, 1995, s. 265). Om en 

gruppmedlem inte betalar tillbaka sitt lån och de andra gruppmedlemmarna inte bistår med 

återbetalningen nekas hela gruppen möjligheten till ytterligare lån (Armendáriz & Morduch, 

2010, s. 13). Woolcock (2001) förklarar att ryktets effekt är viktigt inom dessa grupper då 

återbetalning av lån ses som ett sätt att upprätthålla ens sociala status inom gruppen.  

Mikrofinansieringsinstitutioner finns i olika affärsmodeller där några erbjuder långivarna 

ränta medan andra är helt välgörenhetsorienterade och erbjuder således inte långivarna ränta 

(Van Damme, 2011). Låntagarna betalar däremot alltid ränta på lånen vilket går till att täcka 

för administrativa kostnader (Van Damme, 2011). Det har visat sig att långivare accepterar 

det faktum att de generellt sett inte får någon finansiell avkastning genom denna typ av 

finansieringsform utan istället endast erhåller en reell och social avkastning i form av att 

hjälpa andra människor (Brau & Woller, 2004, s. 4).  

4.3 P2P-utlåning 

Person-till-person-utlåning (P2P-utlåning) bygger på samma principer som mikrofinansiering. 

Kapital lånas ut från en eller flera privatpersoner till andra privatpersoner utan förmedling av 

någon finansiell intermediär i beslutsprocessen. Skillnaden mellan mikrofinansiering och 

P2P-utlåning är att den förstnämnda främst sysslar med välgörenhet medan den sistnämnda 

har ett vinstdrivande syfte. Vidare är P2P-utlåning endast tillgängligt inom landet där 

plattformen är etablerad och således inte tillgängligt för mindre bemedlade i 

utvecklingsländer. P2P-utlåning via Internet är en relativt ny finansieringsform som 

lanserades 2005 av företaget Zopa i Storbritannien (Mutooni, 2011) och har sedan dess 

etablerats i flera länder. Internet är en grundläggande förutsättning för P2P-utlåning eftersom 

förmedlingen av lånen sker via elektroniska plattformar. Generellt för plattformarna är att 

långivare och låntagare använder sig av fiktiva namn, lånen är aldrig säkerställda och att 

långivaren alltid står för kreditrisken (Berger & Gleisner, 2009).   

P2P-plattformerna har uppstått för att kringgå banker som finansiella intermediärer och kan 

således antas ha fördelar gentemot traditionella banker genom lägre transaktionskostnader, 

mindre kostsamt för låntagare, högre transparens samt högre avkastning för långivare (Klafft, 

2008). Om det stämmer att P2P-plattformarna både lyckas hålla nere kostnaderna och erbjuda 

bättre villkor för både långivare och låntagare framstår finansieringsformen som väldigt 

attraktiv. Å andra sidan uppstår frågan hur väl privata långivare kan avgöra en låntagares 

återbetalningsförmåga. 
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4.3.1 Låntagarnas kreditvärdighet 

Då P2P-plattformar präglas av stora informationsasymmetrier ligger en stor del av 

utmaningen för långivarna att kunna avgöra låntagarnas kreditvärdighet. Delar av den 

kvantitativa ”hårda” informationen om låntagarna kontrolleras av P2P-plattformen medan 

informationen som låntagaren själv uppger kan vara så kallat ”cheap talk” och kan därmed 

vara svår att tolka (Lin et al., 2011). Galloway (2009) argumenterar för att den största 

svagheten med P2P-affärsmodellen är att plattformarna inte kan kontrollera den mjuka 

informationen. Detta medför en utmaning för långivare som ofta har en begränsad erfarenhet 

av att utvärdera och bedöma ekonomiska och sociala sökkriterier (Galloway, 2009). 

Andra forskare menar på att det stora utbudet av information som P2P-plattformarna 

tillhandahåller är dess styrka. Hulme (2006) visade att långivare efterfrågar större transparens 

hos de traditionella kreditinstituten vilket är något som P2P-affärsmodellen erbjuder. 

Långivarna på P2P-plattformar upplever utlåningen som mer genuina och verkliga då det 

direkt stödjer andra individer (Hulme, 2006). Iyer et al. (2009) visade att den mjuka 

informationen på P2P-plattformarna inte bara är så kallad ”cheap talk” utan faktiskt hjälper 

långivarna att utvärdera låntagarnas kreditvärdighet. Studien är gjord på P2P-plattformen 

Prospers lånestatistik där forskarna kunnat se låntagarnas exakta kreditbetyg medan 

långivarna endast kunnat se det kreditspann de tillhör. Studien kom fram till att långivare 

kunde tyda en tredjedel av kreditvärdigheten för en låntagare inom ett kreditspann genom att 

använda sig av både den hårda och den mjuka informationen. Detta indikerar att långivarna, 

trots att de inte nödvändigtvis besitter någon finansiell expertis, lyckades tolka den mjuka 

information när de bedömde låntagarnas kreditvärdighet. Vidare visade studien att långivarna 

i större uträckning använder sig av den mjuka informationen för att bedöma kreditvärdigheten 

i de lägre kreditspannen (Iyer et al., 2009).  

Ravina (2007) studerade hur den mjuka informationen om låntagarna påverkade långivarnas 

finansieringsbeslut. Resultaten indikerade att långivare på P2P-marknaden betedde sig på 

samma sätt som banker kan förväntas bete sig. De föredrar högre kreditbetyg, bättre 

kredithistorik, högre inkomst och längre anställningshistorik. Vidare visade studien att de 

mjuka variablerna spelade roll då till exempel ”vackra” människor8 hade en större sannolikhet 

att få sina lån beviljade samt att de fick betala en lägre ränta jämfört med personer med 

                                                        
8 Bedömningen av låntagarnas skönhet utfördes av en grupp om tre kvinnor och tre män som rankade 
egenskapen baserat på låntagares respektive profilbilder.  
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”vanligt” utseende. Långivarna tenderade också låna ut kapital i större uträckning till 

låntagare som delade samma intressen, bodde i samma stad, tillhörde samma etnicitet eller om 

båda var entreprenörer. Ravina (2008) studerade om dessa föredragna karaktärsdrag, såsom 

att ha ett vackert utseende, speglade låntagarens återbetalningsförmåga och såg tvärtom att 

”vackra” människor löpte tre gånger större risk att inte fullfölja återbetalningsplanen jämfört 

med låntagare med ”vanligt” utseende. Studien visade även att hård, finansiell information 

som ett lågt kreditbetyg, en låg inkomst, och en kort anställningstid minskade sannolikheten 

för att låntagaren fullgjorde sin återbetalning av lånet. 

4.3.2 Signaler för kreditvärdighet 

Studier har visat att långivare använder sig av vissa signaler i deras beslut att finansiera 

långivare på P2P-plattformar. Berger och Gleisner (2009) studerade gruppledarnas9 roll som 

intermediärer på elektroniska plattformar i syfte att ta reda på hur de kunde skapa värde i 

interaktionen mellan långivare och låntagare. Datan samlades in från Prosper där 

låntagargrupper kan bildas och där räntan vid tidpunken för studien fastställdes genom en 

auktionsprocess. Gruppledarna väljer vilka som får bli medlemmar och kan således skapa 

grupper med hög kreditvärdighet och god återbetalningsförmåga. Gruppledarna visade sig 

agera finansiella intermediärer mellan långivare och låntagare genom att bistå långivare med 

ytterligare privat information om låntagarna från sina grupper samt att de uppmuntrade sina 

medlemmar till återbetalning. På så sätt reducerade dessa gruppledare en del av långivarnas 

osäkerhet och minskade således informationsassymmetrier mellan långivarna och låntagarna. 

Vidare visade studien att gruppledarna signifikant förbättrade låntagarnas lånevillkor i form 

av lägre räntor. (Berger & Gleisner, 2009) 

Lin et al. (2011) utgick från antagandet att låntagare som har online-vänner10 på P2P-

plattformar signalerar högre låntagarkvalitet i termer av återbetalningsförmåga. Studiens 

resultat visade att låntagare med online-vänner hade lättare att få sina lån finansierade och 

dessutom till lägre räntor. Dock spelade det roll hur ”djup” vänskapen var, där exempelvis 

den högsta nivån av vänskap, som bland annat innebar att en låntagare var vän med en 

långivare som finansierade dennes lån, signalerade bättre låntagarkvalitet. Dessutom kunde en 

låntagare som blev finansierad av en långivarvän lättare erhålla finansiering av flera 

                                                        
9 Prosper ger låntagarna möjlighet att skapa låntagargrupper som styrs av gruppledare.  
10 Låntagare kan skapa online-vänner på Prosper men privatpersonen bakom användarkontot är alltid anonym. 
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långivare. Vidare visade studien att låntagare med online-vänner, och då framförallt i de högre 

kategorierna, löpte en lägre risk att inte kunna betala tillbaka lånet. (Lin et al., 2011) 
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5. Lending Club 

I följande kapitel redogörs inledningsvis för Lending Clubs verksamhet, risker och utveckling 

samt P2P-industrins regleringar. Därefter beskrivs Lending Clubs utlåningsprocess 

tillsammans med en framställning av studiens mätningar baserad på plattformens 

lånestatistik.  

5.1 Lending Clubs verksamhet 

Lending Club grundades i oktober 2006 i Delaware, USA under namnet SocBank Corporation 

men ändrade namnet till Lending Club i november samma år. I maj 2007 startade 

låneförmedlingen genom en applikation på Facebook.com och kort därefter expanderande 

verksamheten genom lanseringen av den nuvarande plattformen Lending Club.com. Företaget 

är vinstdrivande och har positionerat sig på marknaden som en plattform med högkvalitativa 

låntagare med högre kreditvärdighet. Lending Club kallar sig själva för ett online financial 

community som möjliggör för låntagare och långivare att genomföra transaktioner dygnet 

runt. Företagets målsättning är att tillhandahålla låntagare med lägre räntor än vad kreditkort 

eller traditionella banker kan erbjuda, samt erbjuda långivare en attraktiv avkastning. Lending 

Club var 2011 verksam i 27 amerikanska delstater. (Lending Club Prospectus, 2011)  

Lending Club finansieras med hjälp av privat kapital men också från riskkapital och banker. 

Sammanlagt har plattformen tagit in drygt 54 miljoner USD i finansiering och räknar med att 

behöva ta in ytterligare medel framöver för att kunna växa och möta konkurrensen på 

marknaden. Lending Club har hitintills redovisat negativa resultat för varje räkenskapsår och 

de samlade underskottet uppgick 2011 till 41,5 miljoner USD. Lending Clubs intäkter består i 

huvudsak av serviceavgifter från långivare och låntagare. (Lending Club Prospectus, 2011)  

Långivare på Lending Club kan välja lån som motsvarar deras riskaptiter och diversifiera 

deras portföljer genom att investera i dels konsumentkrediter men även i kommersiella 

verksamheter, det vill säga i små och nya företag och kan således jämföras med investeringar 

i andra tillgångslag såsom till exempel aktier eller fonder. Även om beskrivningen och 

ändamålet med lånet är att finansiera en ny eller en befintlig verksamhet är det alltid en 

privatperson som är låntagare och det är således dennes kreditvärdighet som beaktas. (U.S. 

Government Accountability Office, 2011) 
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Lending Club har sedan start förmedlat omkring 50 000 lån till en sammanlagd volym om 

ungefär 550 miljoner USD (Lending Club, 2012a). Långivarna har framförallt varit 

privatpersoner men i takt med företagets utveckling har alltfler organisationer, i form av 

exempelvis pensionsbolag, försäkringsbolag och hedgefonder, börjat investera i de lån som 

plattformen förmedlar (Laplanche, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lending Club har avslagit ungefär 850 000 låneansökningar till ett samlat belopp om strax 

över 10 miljarder USD11 (Lending Club, 2012a). Av alla som ansökte om lån under denna 

period var det således bara omkring 6 procent som uppfyllde plattformens kreditkrav för att 

publicera en låneansökan och möta potentiella långivare (Lending Club, 2012b). Figurerna 

ovan visar Lending Clubs tillväxt i lånevolymer (redovisas i Y-axeln) och antal förmedlade 

lån (redovisas ovanför varje stapel). 

5.1.2 Förändringar i marknaden 

Industrin för konsumentlån är reglerad i USA och Lending Clubs låneförmedling har således 

sedan start omfattats av både federala och nationella lagar (”acts”) såsom Bank Secrecy Act, 

Equal Credit Opportunity Act och Fair Debt Collection Practices Act med flera.  Dessa lagar 

regleras av olika myndigheter och åsyftar att ge konsumentskydd vid användandet av 

finansiella tjänster och produkter. (U.S. Government Accountability Office, 2011)  

                                                        
11 Se underlag för statistik i tabell 1 och 2 i Appendix. 

Figur 3. Totalt förmedlade lån (small 

business) 2007-2012 Q1. Källa: Lending 

Club 2012b. Egen bearbetning.  Se tabell 5 

och 6 i Appendix. 

Figur 2. Totalt förmedlade lån 2007-2012 

Q1. Källa: Lending Club 2012b. Egen 

bearbetning.  Se tabell 3 och 4 i Appendix. 
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Under 2008 fastslog Security and Exchange Commission (SEC)12 att både Lending Club och 

Prosper skulle regleras av The Securities Act of 1933 då de bedömde plattformarnas 

skuldebrev vara värdepapper. Lending Club tog minsta motståndets väg och registrerade sig 

hos SEC i mitten av 2008. Under perioden för registrering, vilken tog sju månader, var 

Lending Club tvungna att avbryta låneförmedlingen mellan privatpersoner varpå de 

finansierade nya låntagare med egna medel. Genom att Lending Club tillmötesgick SECs alla 

krav kunde plattformen relativt fort återlansera sig. Prosper valde däremot en annan väg och 

fortsatte förmedlingen av lån mellan privatpersoner under registreringperioden och hotades 

till sist med nedläggning av SEC om de inte tillmötesgick myndighetens krav. För Prospers 

del kom således ett godkännande från SEC att dröja ända fram till juli 2009 innan de kunde 

återuppta verksamheten. (U.S. Government Accountability Office, 2011) 

I samband med registreringen hos SEC ändrade Lending Club sin transaktionsmodell och 

frångick modellen som byggde på direkt låneförmedling mellan långivare och låntagare. 

Numera säljer istället Lending Club värdepapperiserade skuldebrev till låntagarna, vilka 

därmed benämns som investerare i juridiska termer. För att praktisk hantera 

transaktionsförfarandet, både innan och efter regleringen, använder sig Lending Club av 

WebBank. Den stora skillnaden efter regleringen är att låntagarna nu har en fordran på 

Lending Club istället för på låntagarna. Detta innebär att investerarna dels är beroende av 

låntagarnas återbetalningsförmåga men även av Lending Clubs överlevnadsförmåga, det vill 

säga att plattformen inte får finansiella eller operationella problem och blir insolventa. (U.S. 

Government Accountability Office, 2011) 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12

 SEC är en amerikansk motsvarighet till den svenska Finansinspektionen. 
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Företrädare från både Lending Club och Prosper ifrågasatte initialt tillämpningen av lagen och 

huruvida den är lämplig för att reglera P2P-utlåning. Uppkomsten av P2P-plattformar såsom 

Lending Club och Prosper har väckt frågor kring hur rådande lagstiftning bör tillämpas för att 

fortsatt ge tillräckligt konsumentskydd utan att hämma industrins utveckling. Företrädare för 

P2P-plattformarna, forskare och lagstiftare har överlag varit överens om att en anpassning av 

rådande reglering behöver utformas men har haft olika åsikter kring hur det skulle gå till. U.S. 

Government Accountability Office (2011) redogör i sin utredning för både fördelarna och 

nackdelarna med dels rådande lagstiftning men även för alternativet av en samordning under 

det nyinrättade Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) som uppkom i samband med 

antagandet av lagen The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 

2010. En skillnad med en CFPB-ledd övervakningsmodell är att lånen istället skulle ses som 

finansiella konsumentprodukter och att CFPB även skulle reglera relationerna mellan 

långivare, låntagare och plattformarna. (U.S. Government Accountability Office, 2011) 

Verstein (2011) argumenterar för att SEC har förändrat förutsättningarna för P2P-utlåningen 

vilket medfört reducerad säkerhet för långivarna och ökade kostnader för plattformarna. 

Figur 4. Lending Clubs transaktionsmodell efter SECs reglering. Källa: U.S. 

Government Accountability Office (2011), s. 12. Egen bearbetning. 
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Verstein (2011) anser att regelverket hämmar P2P-utlåningsindustrin på flera olika sätt. Dels 

riskerar långivarna att inte bli återbetalda om låntagaren blir oförmögen att betala tillbaka 

lånet men också om plattformen som lånet förmedlats via blir insolvent. Vidare tvingar 

regelverket plattformarna till omfattande särredovisning enligt myndighetens riktlinjer. Ett 

annat problem är att SEC är inriktade på att skydda långivarna och inte låntagarna. I samband 

med en låneansökan uppmanas låntagarna uppge ovanligt mycket privat och finansiell 

information. Ansökan publiceras sedan online på plattformens hemsida och kan laddas ned av 

vem som helst. Även om låntagarna alltid är anonyma föreligger det en risk att identiteten kan 

avslöjas, något som kan utnyttjas av till exempel identitetstjuvar och bedragare. Innan 

reglering styrde plattformarna helt själva över den här typen av frågor och kunde således ta 

bort informationen. I samband med regleringen vidarebefordras även all information i 

låneansökningarna till SEC där den blir till en permanent, offentlig handling. 

Verstein (2011) är kritisk till regleringarna och ser omvandlingen som ett hot mot industrins 

existens. Författaren föreslår att skuldebreven inte borde betraktas som värdepapper utan 

istället samordnas av CFPB. Verstein (2011) argumenterar för att CFPB är bättre utformat för 

att möta konsumenternas behov kontinuerligt och proaktivt, vilket skulle kunna göra 

marknaden effektivare, säkrare och lättare att växa på. Sammantaget ser Verstein (2011) 

CFPB vara bättre anpassat för att bygga ett regelverk baserat på de behov som finns i den 

innovativa P2P-utlåningsindustrin. 
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5.2 Lending Clubs låneförmedling 

Låntagare och långivare behöver registrera sig som medlemmar innan de kan ansöka om lån 

respektive låna ut. Låntagarna är alltid privatpersoner medan långivarna kan vara både 

privatpersoner och organisationer. I samband med registreringen kontrollerar Lending Club 

medlemmens identitet genom att jämföra uppgifterna med information från 

kreditupplysningsföretag och anti-bedrägeridatabaser. Om kraven uppfylls och uppgifterna 

verifieras blir personen medlem. Låntagarmedlemmar kan sedan skicka in en låneansökan till 

Lending Club som publiceras om 

de uppfyller plattformens 

kreditkriterium (förklaras under 

avsnitt 5.2.1). På samma sätt 

säkerställs långivarmedlemmars 

identiteter och tillåts därefter 

finansiera låneansökningar om de 

antingen har en årlig brutto-

inkomst på minst 70 000 USD och 

ett eget kapital (exkluderat för 

bostad, möbler och bilar) på minst 

70 000 USD eller ett eget kapital 

på minst 250 000 USD. (Lending 

Club Prospectus, 2011) 

En lånesansökan består av flera delar där dels en fördefinierad kategori väljs av låntagaren 

som beskriver ändamålet med lånet. Lending Club tillhandahåller 13 olika kategorier för 

låntagaren att välja mellan. Låntagarens val av kategori är overifierad av Lending Club vilket 

innebär att lånemedlen i praktiken kan gå till andra ändamål än vad som uppges i ansökan.  

Figur 5 illustrerar de olika lånekategorierna och dess procentuella fördelning av antal lån för 

perioden 2007-2011. Kategorin credit card utgör den största andelen (59,4%) vilket innebär 

refinansiering av kreditkortskulder. Kategorin small business utgör den femte största 

kategorin (4,7%) av totalt antal förmedlade lån. Fortsättningsvis kommer jämförelser och 

analyser göras löpande för gruppen ”övriga kategorier” (bestående av alla lånekategorier utom 

”small business”) och gruppen ”small business”.  

Figur 5. Förmedlade lån per kategori 2007-2011. 

Källa: Lending Club 2012b. Egen bearbetning. Se 

tabell 7 i Appendix. 
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5.2.1 Kriterium för låneansökningar 

När en privatperson godkänts som låntagarmedlem på Lending Club kan denne i ett nästa steg 

lägga upp en låneansökan på plattformens hemsida. För att ansökan ska godkännas för 

publicering måste låntagarmedlemmen uppfylla sju olika kreditkriterier, vilka presenteras 

nedan. 

� FICO score på minst 660 (innan oktober 2008 var minimikravet 640)  

� Skuldsättningsgrad (månatliga inkomster/månatliga utgifter exklusive kostnader för 

bostadslån) under 25 procent eller 30 procent för låntagare med FICO score över 720. 

� Kreditupplysningen får inte påvisa några sena betalningar, konkurser, eller 

skatteskulder. 

� Högst åtta kreditupplysningar inom de senaste sex månaderna eller högst tre 

kreditupplysningar för låntagare med FICO score på 740 eller lägre. 

� Minst två öppna konton. 

� Totala konsumentkrediter upp till 150 000 USD med en utnyttjandegrad på högst 100 

procent. 

� Minst 36 månaders kredithistorik. 

FICO score är en central del i bedömningen av medlemmarnas kreditvärdighet då 

kreditmåttet väger in flera olika variabler. FICO score är ett numeriskt kreditriskmått som 

sträcker sig från 300 till 850 med syfte att beräkna privatpersoners kreditrisk. Modellen 

baserar sig på information från låntagarens kreditupplysning i jämförelse med andra 

konsumenter och väger in bland annat historisk återbetalningsförmåga, totala utestående 

skulder och tillgängliga krediter, sammansättning av krediter samt längd på kredithistorik och 

om personen ansökt om nya krediter inom det senaste året. 

FICO (2012) uppskattar att ungefär 200 miljoner amerikanska konsumenter har ett FICO 

score. Figur 6 nedan, vilken är baserad på ett nationellt urval av konsumenter, visar den 

procentuella fördelningen av FICO score i USA under åren 2007-2011. Talet 300 

representerar lägsta möjliga kreditvärdighet och 850 högsta möjliga kreditvärdighet, där 660 

eller lägre motsvarar subprime13 (FICO, 2012). Medelvärdet i USA är 692 (Myfico, 2012).  

                                                        
13

 Enligt Demyanyk och Van Hemert (2009) råder det ingen konsensus kring vad subprime skall definieras som. 

Författarna hänvisar till Federal Deposit Insurance Corporation som sammanfattar subprime med en rad 

egenskaper baserade på en låntagares karakteristika, däribland FICO Score på 660 eller lägre.  
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I en jämförelse av FICO score i USA under åren 2007-2011 har konsumenter med FICO 

score 700-749 minskat något medan konsumenter med FICO score 550-599 och 600-649 ökat 

något. Försämrade FICO score är hänförliga till konsumenters ökade kreditrisk till följd av 

sena betalningar (FICO, 2012). Då FICO score ligger till grund för många långivares 

bedömning av kreditrisk påverkar måttet till exempel en låntagares tillgång till krediter.  

Om en låntagare med till exempel FICO score 720, vilket är över genomsnittet i USA, är 30 

dagar sen med en amortering på sitt bostadslån sänks dennes FICO score till 630-650 vilket 

innebär nivån under subprime. Med detta exempel skulle det ta ungefär två och ett halvt år för 

denne att återställa sitt FICO score. Om låntagaren skulle gå i personlig konkurs och sluta 

betala helt och hållet skulle FICO score falla till 525-545. Med detta exempel skulle det ta 

låntagaren ungefär 7-10 år att återställa sin FICO score till 720. (FICO Banking Analytics 

Blog, 2012) 

Detta kreditmått påverkas således vid händelser som ovan och det tar lång tid att återställa det. 

Personer med ett högt FICO score har således generellt sett enklare att få lån till bostäder, 

fordon och andra utgifter medan personer med lägre FICO score å andra sidan kan finna det 

svårt att få någon typ av lån överhuvudtaget. Genom att använda sina krediter på rätt sätt och 

fatta bra kreditbeslut kan en god FICO score, det vill säga kreditvärdighet, upprätthållas 

såvida inget oväntat inträffar.  

Figur 6. Fördelning av FICO score i USA. Källa: FICO, 2012. 

Egen bearbetning. Se tabell 8 i Appendix. 
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Nedan redovisas de olika FICO score-spann för Lending Clubs låntagare för respektive år 

under perioden 2007-2011. Lending Club publicerar således inte låntagarnas exakta FICO 

score utan grupperar dem i sex olika spann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 och 8 visar fördelningen av de sex olika FICO score-spannen för grupperna ”övriga 

kategorier” och ”small business”. Y-axeln visar hur stor procentuell andel respektive FICO 

score-spann utgör för respektive år och X-axeln visar åren.  I samband med registreringen hos 

SEC 2008 höjde Lending Club minimikravet för FICO score från 640 till 660, vilket kan 

utläsas i båda figurerna där gruppen ”640-659” försvann 2009. Detta FICO score-spann 

utgjordes av låntagare kategoriserade ”subprime”, det vill säga personer som normalt sett inte 

kvalificerar sig för lån genom traditionella finansieringskanaler. Kreditkraven på plattformen 

har således blivit hårdare och resulterat i en ökning av låntagare med högre kreditvärdighet. 

Vidare visar figurerna att gruppen ”small business” har en högre representation i de högre 

FICO score-spannen jämfört med gruppen ”övriga kategorier” sett över hela perioden (2007-

2011). Detta innebär att låntagarna som ansöker om finansiering till små och nya företag har 

en generellt sett högre kreditvärdighet mätt i FICO score. 

 

 

Figur 8. FICO score 2007-2011 (small 

business). Källa: Lending Club, 2012b. 

Egen bearbetning. Se tabell 10 i Appendix. 

Figur 7. FICO score 2007-2011 (övriga 

kategorier). Källa: Lending Club, 2012b. 

Egen bearbetning. Se tabell 9 i Appendix. 
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Figur 9. Ansökt lånebelopp (medelvärde) 2007-2011. 

Källa: Lending Club, 2012b. Egen bearbetning. Se 

tabell 11 i Appendix. 

 

Figur 10. Beviljat lånebelopp (medelvärde) 2007-2011. 

Källa: Lending Club, 2012b. Egen bearbetning. Se tabell 12 

i Appendix. 

 

5.2.2 Lånebelopp 

Beloppet i låneansökan får vara mellan 1 000 och 35 000 USD och lånen löper på tre eller 

fem år. Figur 9 visar medelvärdet för hur stora lånebelopp låntagarna inom grupperna ”övriga 

kategorier” och ”small business” 

ansökt om under perioden 2007-

2011 vilka senare blev 

förmedlade. Medelvärdet för alla 

lån i gruppen ”övriga kategorier” 

var 10 963 USD och 13 660 USD 

för gruppen ”small business”. 

Figuren visar att det ansökta 

lånebeloppet i gruppen ”övriga 

kategorier” generellt sett är lägre 

än i gruppen ”small business” för 

hela perioden. Detta antyder att 

finansiering till små och nya 

företag kräver mer kapital i jämförelse med andra konsumentkrediter. Trenden visar samtidigt 

att låntagare i gruppen ”övriga kategorierna” successivt ansökte om högre lånebelopp för 

varje år. 

Figur 10 visar medelvärdet för hur stora lånebelopp låntagarna faktiskt lyckades få 

finansierade. I en jämförelse mellan figur 9 och 10 framgår att låntagarna i stort sett erhållit 

motsvarande lånebelopp de 

ansökt om. Medelvärdet för 

alla förmedlade lån i gruppen 

”övriga kategorier” var 10 

708 USD och 13 136 USD för 

gruppen ”small business”. 

Detta motsvarar med andra 

ord att 97,7 procent 

respektive 96,2 procent av de 

ansökta beloppen i respektive 

grupp blivit finansierade. 
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Figur 12. Månadsinkomst i USD (small 

business) 2007-2011. Källa: Lending Club, 

2012b. Egen bearbetning. Se tabell 14 i 

Appendix. 

Figur 11. Månadsinkomst i USD (övriga 

kategorier) 2007-2011. Källa: Lending 

Club, 2012b. Egen bearbetning. Se tabell 

13 i Appendix. 

Detta påvisar att de låntagare som uppfyller plattformens kreditkrav och därefter får sina 

låneansökningar finansierade erhåller oftast hela det ansökta lånebeloppet. 

5.2.3 Mjuk overifierad information 

I ansökan anger även låntagaren en mängd overifierad mjuk data i form av titeln på 

låneansökan, lånekategori, beskrivning av syftet med lånet samt om personen äger sin bostad 

eller inte. Vidare innehåller ansökan information om låntagarens inkomst och anställning 

vilket är uppgifter som också är overifierade om inte Lending Club kräver att låntagaren 

styrker dessa. Omkring 61 procent av de ansökande fick under 2011 sina angivna uppgifter 

om anställning och inkomst kontrollerade. Detta sker genom att plattformen begär in underlag 

för inkomst och beskattning från låntagaren. Dessa kontroller sker mellan det att långivaren 

publicerar informationen fram tills det att lånet eventuellt betalas ut. (Lending Club 

Prospectus, 2011) Figurerna nedan visar låntagarnas månadsinkomst i USD samt hur längre 

de varit anställda.                     

 

 

                                                                   

 

 

Beskrivning och analys av figurer 

 

 

 

 

Figur 11 och 12 illustrerar låntagarnas månadsinkomst vid tidpunkten då låneansökan 

skickades in till Lending Club.  Figur 11 visar utvecklingen för gruppen ”övriga kategorier” 

under perioden 2007-2011 och figur 12 visar utvecklingen för gruppen ”small business” under 

samma period.  
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Figur 13. Anställningstid (övriga 

kategorier) 2007-2011. Källa: Lending 

Club, 2012b. Egen bearbetning. Se tabell 

15 i Appendix. 

Figur 14. Anställningstid (small 

business) 2007-2011. Källa: Lending 

Club, 2012b. Egen bearbetning. Se tabell 

16 i Appendix. 

Figur 11 visar på en tydlig trend där låntagarna successivt redovisar högre inkomster för varje 

år. Samtidigt påvisar det lägsta lönespannet (0-1999) en påtaglig minskning för varje år för att 

2011 endast utgöra 3,82 procent. Figur 12 visar att låntagarna redovisade högre löner än 

”övriga kategorier” för de två första åren (2007 och 2008). Nästkommande år hade dock 

skillnaderna reducerats och låg i det närmast i paritet med ”övriga kategorier”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 och 14 illustrerar hur lång tid låntagarna varit anställda vid tidpunkten då 

låneansökan skickades in till Lending Club. Figur 13 visar förändringen för ”övriga 

kategorier” under perioden 2007-2011 och figur 14 visar förändringen för ”small business” 

under samma period. 

Figur 13 visar att låntagarna på plattformen gått från kortare anställningstider till betydligt 

längre under perioden. Det mest utmärkande är en kraftig reducering av anställningstider 

kortare än två år samtidigt som anställningstider längre än tio år ökat. Figur 14 visar på en 

liknande trend där låntagarna gått från kortare till länge anställningstider sett över hela 

perioden.  

5.2.4 Lending Clubs riskklassificering 

Om låntagaren uppfyller kreditkraven för att publicera en låneansökan tilldelas lånet en 

riskklass av Lending Club, benämnt som Loan grade. Riskklasserna är 35 till antalet där A1 
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Figur 16. Loan grades (small business) 

2007-2011. Källa: Lending Club, 2012b. 

Egen bearbetning. Se tabell 18 i 

Appendix. 

Figur 15. Loan grades (övriga 

kategorier) 2007-2011. Källa: Lending 

Club, 2012b. Egen bearbetning. Se tabell 

17 i Appendix. 

är den bästa och G5 den sämsta. Riskklassificeringen baseras bland annat på FICO score och 

storleken av det ansökta lånebeloppet. För att uppnå A1 är det troligt att en låntagare har ett 

högt FICO score och ansökt om ett lågt lånebelopp samt uppvisar i övrigt goda kreditvärden. 

(Lending Club Prospectus, 2011)  

Figurerna nedan redogör för fördelningen av Lending Clubs riskklasser (Loan grade) för 

respektive år under perioden 2007-2011.  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Figur 15 och 16 visar fördelningen av de 35 olika riskklasserna (A1-G5) under perioden 

2007-2011 för grupperna ”övriga kategorier” och ”small business”. Y-axeln visar hur stor 

procentuell andel respektive riskklass utgör och X-axeln visar åren. Höjningen av 

minimikravet för FICO score, som utgör grunden i sammansättningen av Loan grades, 

medförde en förskjutning mot större representation i de bättre riskklasserna för både ”övriga 

kategorier” och ”small business”.  

Sammantaget visar figurerna att lån i gruppen ”övriga kategorier” hade något bättre Loan 

grades än gruppen ”small business”. Detta påvisar alltså ett motsatt förhållande i jämförelse 

med låntagarnas FICO score där låntagarna bakom ”small business”-lånen generellt sett hade 

bättre FICO score än gruppen ”övriga kategorier”. En förklaring till detta är att lånets storlek 

är en komponent som viktas in och påverkar lånets Loan grade negativt, det vill säga ger en 
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sämre riskklass. Då gruppen ”small business” generellt sett ansöker om högre lånebelopp 

leder det således till sämre Loan grades eftersom risken anses vara högre vid större 

lånebelopp. 

5.2.5 Finansiering av lån 

Baserat på lånets riskklass (Loan grade) tilldelas en ränta av Lending Club som för 

närvarande ligger mellan 5,42 och 23,59 procent. Därefter publiceras ansökan på Lending 

Clubs hemsida för långivare att utvärdera och välja att finansiera antingen en del av det 

ansökta beloppet alternativt hela beloppet. Minimibeloppet för att finansiera ett enskilt lån är 

25 USD. Långivare har också möjligheten att använda sig av Lending Clubs så kallade 

Portfolio Tool som är ett verktyg som automatisk identifierar lån som uppfyller långivarens 

angivna kreditkriterier. En undersökning från 2011 visade att omkring 30 procent av 

långivarna på Lending Club använder sig av denna tjänst. (Lending Club Prospectus, 2011)  

Det som potentiella långivare ser i ansökan är det angivna syftet med lånet, beskrivning av 

ändamålet, efterfrågat lånebelopp, riskklass (A1-G5), lånets ränta, lånets löptid, information 

från kreditupplysningen samt inkomst och anställningstid och huruvida dessa två sistnämnda 

uppgifter blivit kontrollerade av Lending Club. Vidare ser långivarna löpande under de 14 

dagar som låneansökan ligger uppe hur mycket av totalbeloppet som blivit finansierat och av 

hur många långivare. Om ett lån inte når en finansiering över 60 procent inom 14 dagar har 

låntagaren ingen skyldighet att fortgå med ansökan men kan fortfarande välja att låna det 

belopp som erbjuds. Av de låneansökningar som endast blev delvis finansierade valde 91 

procent att fortgå med den finansiering de erhöll medan sex procent valde att söka på nytt och 

tre procent drog tillbaka sin låneansökan och sökte inte några nya lån14. (Lending Club 

Prospectus, 2011)  

5.2.6 Låntagarnas prestation  

När en låntagare är 1 till 14 dagar försenad med amortering och ränta blir personen påmind av 

Lending Club och vid 15 till 30 dagars försening utgår också en förseningsavgift. Låntagarna 

som inte lever upp till sina betalningsåtaganden har i vissa fall möjlighet att komma överens 

med Lending Club om att frångå återbetalningsplanen genom att exempelvis reducera 

amorteringsbeloppen eller förlänga återbetalningsplanen. Om ingen sådan överenskommelse 

uppnås vidtar Lending Club åtgärder för att samla in pengarna genom att antingen använda 

                                                        
14 Statistiken är från perioden 2008-10-13 – 2011-03-31 (Lending Club Prospectus, 2011). 
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sin egen inkassoverksamhet alternativt använda sig av externa inkassoföretag. Det belopp som 

Lending Club lyckas samla in fördelas sedan pro rata till långivarna efter avdrag för avgifter 

på 30 till 35 procent av det återvunna beloppet. När en låntagare är över 120 dagar försenad 

med återbetalning klassas lånet som en kreditförlust. Kreditförlusten skrivs sedan av innan 

förseningen uppnår 150 dagar. Detta blir också fallet om låntagaren gått i personlig konkurs 

och en domstol fastställer att konkursboet saknar tillgångar att utmäta. (Lending Club 

Prospectus, 2011) 

När ett lån är förmedlat är det möjligt att följa dess prestation. Dels framgår det huruvida 

låntagaren följer återbetalningsplanen och betalar räntor och amortering i tid vilket benämns 

som Current. Är låntagaren däremot sen med återbetalningen benämns det som Late 1-14 

days, Late 15-30 days eller Late 31-120 days (i graferna nedan är dessa tre sammanslagna till 

Late 1-120 days). Låntagare som kommit överens om en alternativ återbetalningsplan 

benämns som Payment plan. Vidare kan ett lån klassificeras som antingen en kreditförlust 

(Default) eller avskriven (Charged off). (Lending Club Prospectus, 2011) 

I figurerna nedan illustreras lånens status för grupperna ”övriga kategorier” och ”small 

business” under perioden 2007-2011. Först presenteras gruppen ”övriga kategorier” med 

beskrivning och analys följt av motsvarande tillvägagångssätt för gruppen ”small business”.  
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Figur 17. Status lån 

förmedlade 2007 (övriga 

kategorier). Källa: 

Lending Club, 2012b. Egen 

bearbetning. Se tabell 19 i 

Appendix. 

Figur 18. Status lån 

förmedlade 2008 (övriga 

kategorier). Källa: 

Lending Club, 2012b. Egen 

bearbetning. Se tabell 20 i 

Appendix. 

Figur 19. Status lån 

förmedlade 2009-2011  

(övriga kategorier). Källa: 

Lending Club, 2012b. Egen 

bearbetning. Se tabell 21 i 

Appendix. 
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Figurerna ovan visar hur lånen för gruppen ”övriga kategorier” presterat. Figur 17 och 18 

redogör för lån förmedlade 2007 och 2008 vilka alla är lån som löpt ut. Figur 19 redogör för 

alla lån förmedlade under perioden 2009-2011 vilket dels inkluderar lån som löpt ut men 

framförallt lån som är aktiva.  

 

Figur 17 visar att av de lån som förmedlades 2007 betalade nästan en fjärdedel (24%) inte 

tillbaka hela lånebeloppet. En stor andel av de lån som blev avskrivna (Charged off) befann 

sig inom den lägsta FICO-score-gruppen (640-659) där nästan en tredjedel (32,8%) inte 

lyckades fullfölja återbetalningsplanen. Inom den högsta FICO score-gruppen (780+) 

betalade däremot alla låntagare tillbaka sina respektive lån.  

 

Figur 18 visar att andelen avskrivna lån reducerats något i en jämförelse med året innan och 

uppgick till 19,9 procent av de totalt förmedlade lånen. En jämförelse av avskrivna lån mellan 

den lägsta och den högsta FICO score-gruppen visar att 28,2 procent inom den lägsta FICO 

score-gruppen resulterade i avskrivna lån medan endast 0,08 procent resulterade i avskrivna 

lån inom den högsta FICO score-gruppen. En bidragande faktor till reduceringen av avskrivna 

lån jämfört med året innan var att Lending Club under hösten 2008 höjde kreditkraven för 

låntagarna vilket innebar att inga fler lån förmedlades till låntagare i den lägsta FICO score-

gruppen (640-659) efter höjningens införande. 

 

Figur 19 visar alla förmedlade lån för gruppen ”övriga kategorier” under perioden 2009-2011 

där andelen aktiva lån (Current) utgjorde 76,4 procent. Denna andel följde således 

återbetalningsplanen och levde upp till sina åtaganden vid tidpunkten för mätningen. Andelen 

låntagare vilka är försenade med sina återbetalningar (Late 1-120 days) uppgår till 2,4 procent 

och avskrivna lån (Charged off) uppgår till 4,1 procent, vilket sammanlagt utgör 6,5 procent. 

Detta antyder att höjningen av kreditkraven varit framgångsrik i den meningen att andelen 

låntagare som inte presterat i sin återbetalning blivit färre samtidigt som det givetvis råder 

ovisshet kring hur de lån som fortfarande är aktiva kommer att prestera i framtiden. Lending 

Club förklarar att företagets korta levnadstid gör det svårt att förutspå hur stora kreditförluster 

som kan förväntas i framtiden då det i dagsläget finns för lite historisk statistik att tillgå 

(Lending Club Prospectus, 2011).  Nedan följer en liknande beskrivningen och analys av hur 

gruppen ”small business” presterat där också jämförande analyser med gruppen ”övriga 

kategorier” presenteras. 
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Figurerna visar hur lånen för gruppen ”small business” presterat. Figur 20 och 21 avser alla 

lån utställda 2007 och 2008 vilka alla är lån som löpt ut. Figur 22 avser alla lån förmedlade 

under perioden 2009-2011 vilket dels inkluderar lån som löpt ut men framförallt lån som 

fortfarande var aktiva.  

 

Figur 20 visar på en avsevärt större andel avskrivna lån (42,9%) jämfört med gruppen ”övriga 

kategorier” (24,3%) för samma år (se figur 17). Antalet förmedlade lån var dock endast 56 

stycken under detta år vilket gör det svårt att dra några slutsatser från statistiken. Figuren 

påvisar dock en betydande hög andel låntagare som inte lyckades fullfölja sina åtaganden. 

 

Figur 21 visar att andelen avskrivna lån reducerats något i jämförelse med året innan till 34,6 

procent. Andelen förmedlade lån under denna period var 127 stycken vilket var en dryg 

fördubbling mot föregående år.  Av de lån som blev avskrivna befann sig 42,9 procent i den 

sämsta FICO-score-gruppen (640-659) medan 9,1 procent befann sig i den bästa FICO score-

gruppen (780+). Under 2008 var andelen avskrivna lån fortsatt mycket hög, även i jämförelse 

med gruppen ”övriga kategorier” för motsvarande år (se figur 18). 

 

Figur 20. Status lån 

förmedlade 2007 (small 

business). Källa: Lending 

Club, 2012b. Egen 

bearbetning. Se tabell 22 i 

Appendix. 

Figur 22. Status lån 

förmedlade 2009-2011 

(small business). Källa: 

Lending Club, 2012b. Egen 

bearbetning. Se tabell 24 i 

Appendix. 

Figur 21. Status lån 

förmedlade 2007 (small 

business). Källa: Lending 

Club, 2012b. Egen 

bearbetning. Se tabell 23 i 

Appendix. 
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Figur 22 visar alla förmedlade lån för gruppen ”small business” under perioden 2009-2011. 

Den största skillnaden i jämförelse med gruppen ”övriga kategorier” för motsvarande period 

(se figur 19) är att gruppen ”small business” uppvisar betydligt fler lån som antingen var sena 

med återbetalning eller avskrivna. Tillsammans utgör dessa två andelar i diagrammet 14,6 

procent vilket kan jämföras med 6,5 procent för gruppen ”övriga kategorier”. Utvecklingen 

för ”small business” för hela perioden (2007-2011) liknar den för ”övriga kategorier” med en 

succesiv minskande andel avskrivna lån. Däremot presterar låntagarna i gruppen ”small 

business” sammantaget sämre i termer av återbetalningsförmåga.  
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6. Analys 

Följande kapitel inleds med en diskussion kring P2P-utlåningens uppkomst baserat på det 

teoretiska ramverket och bakrundsteckningen. Därefter analyseras Lending Clubs utveckling 

och P2P-utlåningen till små- och nyföretagare med utgångspunkt i studiens mätningar. 

6.1 P2P-utlåningens uppkomst 

Principerna bakom P2P-utlåning är ingen ny företeelse utan användes redan innan banker 

etablerades. Därmed kan sägas att ursprunget till P2P-utlåning via Internet har sina rötter i den 

mest ursprungliga formen av utlåning, så kallad social utlåning. Social utlåning har genom 

historien gått från sin allra enklaste ursprungsform genom utlåning mellan vänner och familj 

till att sedermera uppstå i mera institutionaliserade former. Lånefonderna på Irland under 

1800-talet och mikrofinansieringsinstituten med ursprung i Bangladesh har många likheter 

med de P2P-plattformar som uppstått i modern tid. Utgångspunkten har varit densamma; att 

förse låntagare med krediter som generellt sett har svårt att få lån hos en bank. Lånefonderna 

på Irland visade sig vara framgångsrika i att bedöma låntagarnas kreditvärdighet då lokal 

information i samhällena kunde användas vid bedömningen vilket bankerna inte hade samma 

tillgång till. Detta är i viss mån också jämförbart med P2P-plattformarnas affärsmodeller som 

kan liknas med sociala nätverk där långivarna, förutom den hårda finansiella informationen, 

även har tillgång till en mängd mjuk information och vidare har möjlighet att kommunicera 

med låntagarna genom plattformarnas chattforum. Mikrofinansiering skiljer sig från exemplet 

med lånefonderna på Irland, framförallt genom att långivarna inte erhåller ränta på sin 

utlåning. Därmed kan sägas att det finns större inslag av välgörenhet och filantropi i 

mikrofinansiering. Mikrofinansiering har idag fått en bred och global spridning och har 

således möjliggjort för en stor andel människor att starta verksamheter genom att förmedla 

mikrokrediter till ett segment som tidigare inte haft möjlighet att erhålla krediter.  

 

Lånefonderna och mikrofinansieringsinstituten utgör två exempel på hur utvecklingen sett ut 

för en finansieringsform som kringgår så kallad traditionell utlåning i form av exempelvis en 

bank. Även om dessa visar på tydliga skillnader delar de samtidigt en grundläggande 

utlåningsmodell som går ut på att privatpersoner lånar ut mellan varandra och således breddar 

tillgången på krediter. 
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P2P-utlåning via Internet är i mångt och mycket en elektronisk vidarutveckling av social 

utlåning med potential att rent tekniskt nå ut till ett obegränsat antal låntagare. En 

förutsättning för P2P-utlåning är att kreditbedömningen av låntagare går att genomföra 

effektivt utan fysiska möten. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort för ett större utbud av 

hård information och bättre och mer effektiva verktyg för kreditbedömare, vilket således 

minskat vikten av att behöva göra kreditbedömningarna genom fysiska möten. Därtill har 

insamlandet av kreditinformation även blivit mindre tidskrävande och kostsam. Centralt i 

utvecklingen är kreditvärderingsmetoden credit scoring, vilken används för att förutsäga 

huruvida en låntagare kommer fullgöra sina förpliktelser under ett låneavtal eller inte. 

Metoden, som bygger på historisk data och statistik, är i dag mycket vanlig vid bedömningar 

av konsumentkrediter i USA och har utvecklats av en rad olika företag, däribland Fair Isaac 

Corporation (FICO). FICOs credit scoring-modell har fått stort genomslag och används 

numera av 90 procent av de hundra största finansiella instituten och av 75 procent av 

bolåneinstituten i USA (Smith, 2011). De två största P2P-plattformarna i USA har sedan start 

använt sig av FICO-score för att kunna avgöra låntagarnas kreditvärdighet vilket möjliggjort 

för en kostnadseffektiv hantering av ett stort antal låneansökningar. Efter att plattformarna 

fastställt låntagarnas kreditvärdighet övergår utvärdering och finansieringsbesluten till 

långivarna. På detta sätt kan plattformarna hålla nere kostnader som uppstår i samband med 

denna beslutsprocess och därigenom erbjuda attraktiva villkor för både långivare och 

låntagare.  

6.2 Lending Clubs utveckling 

Lending Club har sedan starten genomgått strukturella förändringar till följd av dels SECs 

reglering 2008 men också till följd av egen verksamhetsutveckling. Efter regleringen frångick 

plattformen den tidigare transaktionsmodellen som baserades på direkt låneförmedling mellan 

långivare och låntagare. Numera säljer plattformen värdepapperiserade skuldebrev till 

långivarna som motsvarar deras andel av lånet. Med den nya regleringen exponeras 

långivarna för dubbel risk då fordran på skulden numera ligger på Lending Club. Därmed 

riskerar långivarna kreditförluster på sitt utlånade kapital om dels låntagaren inte presterar i 

sin återbetalning men också om Lending Club blir insolvent. Dessutom har regleringen 

medfört större kostnader för plattformen genom framförallt högre krav på särredovisning 

kring låneförmedlingen. Då P2P-utlåningsindustrin fortfarande är så pass ny på den 

amerikanska marknaden förefaller lagstiftningen haft svårigheter att följa utvecklingen och 

utforma ett effektivt regelverk för industrin. Dagens regelverk med SEC som övervakande 
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myndighet har ifrågasatts av företrädare för P2P-plattformarna, forskare och lagstiftare där 

den generella uppfattningen varit att en reglering behöver utformas på ett sätt som är bättre 

anpassat för industrin.  

 

Verstein (2011) argumenterar för att den rådande regleringen har lett till en svårare marknad 

för plattformarna att verka på och menar vidare att den till och med hotar industrins själva 

existens. Utmaningen för framtiden ligger således i att reglera industrin på ett sätt som dels 

kan reducera riskerna för långivarna och låntagarna men också möjliggöra för plattformarna 

att driva sina verksamheter på ett mer effektiv sätt. Ett alternativ till övervakning för P2P-

utlåningsindustrin skulle kunna vara den nyinrättade myndigheten Consumer Financial 

Protection Bureau (CFPB) vilken Verstein (2011) anser skulle skapa bättre förutsättningar för 

både plattformarna och dess användare. Med CFPB som reglerande myndighet skulle lånen 

inte längre ses som värdepapper utan istället som finansiella konsumentprodukter. Detta 

skulle innebära att transaktionsmodellen skulle återgå till att långivarna får en direkt fordran 

på låntagarna och därmed inte vara beroende av Lending Clubs överlevnadsförmåga. Vidare 

skulle CFPB fungera som en samordnare för att reglera relationerna mellan långivarna, 

låntagarna och plattformarna till skillnad mot dagens reglering där SECs huvudsakliga uppgift 

är att skydda långivarna och inte låntagarna. Dessutom är CFBP bättre utformat för att kunna 

agera mer proaktivt genom att kunna följa upp enskilda användares klagomål samt att de har 

bättre förutsättningar att kontinuerligt följa upp industrins utveckling. Detta skulle således 

kunna utforma regelverket efter industrins behov och göra den säkrare och mer effektiv.  

 

För Lending Club har SECs reglering medfört både positiva och negativa effekter. De positiva 

effekterna har varit att regleringen resulterat i en högre legitimitet. Vidare klassas lånen 

numera som värdepapper vilket troligtvis bidragit till att större institutionella investerare 

lockats till plattformen. De negativa effekterna för Lending Club är framförallt de högre 

kostnaderna som tillkommit i samband med den omfattande särredovisningen till SEC. 

Sannolikt är det användarna som i slutändan får bära kostnaderna för detta genom högre 

avgifter vilket i sin tur försämrar konkurrensvillkoren för P2P-plattformarna gentemot andra 

in- och utlåningsalternativ. Effekterna av de högre kostnaderna är således inte gynnsamma för 

Lending Clubs möjligheter att på sikt kunna driva en lönsam verksamhet med positiva 

resultat. Om Lending Club inte lyckas uppnå lönsamhet i verksamheten i framtiden föreligger 

risken att plattformen blir insolvent och tvingas upphöra med låneförmedlingen. Dessutom 
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skulle plattformens långivare drabbas hårt av ett sådant scenario då dagens reglering innebär 

att fordran på lånen ligger hos Lending Club och inte hos låntagarna.   

 

Lending Club har även förändrats till följd av sin egen verksamhetsutveckling där framförallt 

en åtstramning av kreditkriterierna för låntagarna införts. Bakgrunden till de högre 

kreditkraven var att en stor andel låntagare med lägre kreditvärdigheter inte presterade i sin 

återbetalning vilket resulterade i höga kreditförluster för långivarna och sannolikt dålig 

publicitet för Lending Club. Efter införande av de nya högre kreditkraven har antalet 

låntagare med högre kreditvärdighet, högre löner och länge anställningshistoriker succesivt 

blivit fler samtidigt som kreditförlusterna minskat. Även om golvet för lägsta kreditvärdighet 

har höjts så har tillväxten i antalet förmedlade lån varit fortsatt mycket hög där låntagarna 

ansöker om och erhåller allt högre lånebelopp för varje år. Detta har således stärkt Lending 

Clubs varumärke på marknaden som den P2P-plattform som riktar sig till låntagare med högre 

kreditvärdighet. Sammantaget påvisar trenden i utvecklingen att finansieringsformen är 

attraktiv får både långivare och låntagare.   

 

I en jämförelse mellan Lending Clubs och konkurrenten Propsers affärsmodeller bedrev 

Prosper framförallt inledningsvis en låneförmedling med lägre kreditkrav och större 

tyngdpunkt på social interaktion. Prosper möjliggjorde för användarna att ladda upp 

fotografier, delta i grupper och andra former av kompisnätverk samt att räntan fastställdes 

genom en auktionsprocess. Tidigare studier kring P2P-utlåning har framförallt studerat 

Prosper och hur plattformens sociala funktioner påverkat låntagarnas sannolikhet att bli 

finansierade. Studierna visade sammantaget att exempelvis utseende, etnicitet och kön hade 

en inverkan vid långivarnas finansieringsbeslut. Vidare påvisades att ett socialt engagemang 

från medlemmarna i grupper och kompisnätverk på samma sätt påverkade sannolikheten att 

erhålla finansiering. Dessa studier speglar hur Prospers låneförmedling var utformad under 

plattformens inledande år där det erfordrades mer interaktion mellan användarna samtidigt 

som den mjuka informationen föreföll varit en viktig del vid finansieringsbesluten. Samtidigt 

som Prosper bibehållit flera av dessa funktioner så har de närmat sig Lending Clubs 

affärsmodell där exempelvis den auktionsbaserade räntesättningsmodellen och möjligheten att 

lägga upp fotografier tagits bort.  

 

Till skillnad från Prosper så har Lending Club inte erbjudit sina användare lika stora 

möjligheter till social interaktion på plattformen. Dessutom har plattformens utveckling 
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påvisat att den i allt större utsträckning frångått de sociala aspekterna till att alltmer likna en 

finansiell institution. Numera använder exempelvis uppemot 30 procent av långivarna 

portföljverktyg för att hantera deras investeringar och optimera avkastningen. För att 

diversifiera risken och erhålla hög avkastning rekommenderar Lending Club sina långivare att 

investera i fler än 800 lån. För att en långivare ska kunna låna ut till så många behöver den 

hårda datan, såsom exempelvis FICO score och Loan grades, utgöra det huvudsakliga 

underlaget för att praktiskt kunna hantera kreditbedömningen. Vidare har utvecklingen gått 

mot att attrahera större långivare i form av exempelvis försäkringsbolag, pensionsfonder och 

hedgefonder. Lending Clubs utveckling antyder att drivkrafterna bakom utlåningen allt mer 

handlar om att optimera avkastningen på det utlånade kapitalet framför utlåning drivet av att 

hjälpa andra individer och därigenom också erhålla reell och social avkastning. 

6.3 P2P-utlåning till små och nya företag  

Analysen av Lending Clubs lånestatistik har visat att låntagare som ansökte om finansiering 

till små och nya företag generellt sett uppvisade bättre kreditvärdighet i termer av FICO score 

jämfört med gruppen ”övriga kategorier”. Detta påvisar således att denna grupp haft en 

starkare privatekonomi under hela perioden enligt detta mått. Vidare hade denna grupp något 

högre löner än övriga kategorier och ungefär lika långa anställningshistoriker. Samtidigt som 

låntagargruppen påvisade bättre kreditvärdighet tilldelades deras lån sämre riskklasser (Loan 

grades), vilket var genomgående för alla åren. En förklaring till detta var att denna grupp 

generellt sett ansökte om högre lånebelopp i jämförelse med övriga kategorier vilket viktas in 

och påverkar lånets riskklass (Loan grade) negativt. I genomsnitt ansökte låntagarna inom 

gruppen ”small business” om 13 660 USD sett över hela undersökningsperioden. Av de 

låntagare som uppfyllde plattformens kreditkrav och blev finansierade erhöll dessa i snitt 96,2 

procent av det ansökta beloppet. För att sätta detta i relation till mer traditionella 

finansieringskanaler visade studien av Gartner et al. (2010) att medianbeloppet för extern 

finansiering till framväxande företag i USA uppgick till 8 250 USD och medianbeloppet för 

bankfinansiering uppgick till 20 000 USD. Detta påvisar att Lending Club möjliggör för 

nystartade företag att finna en något högre finansiering i jämförelse med vad andra externa 

finansieringskanaler generellt sett bistår med.  

 

Vidare visade mätningarna att en stor andel av låntagarna inte presterade i sin återbetalning 

under de två inledande åren (2007-2008). En bidragande faktor var att Lending Club under 

denna period tillät låntagare med kreditvärdigheter under subprime att ansöka om lån. I en 
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jämförelse mellan grupperna presterade låntagare som ansökte om finansiering till små och 

nya företag dock ännu sämre än gruppen ”övriga kategorier”. Efter att kreditkraven höjdes 

under 2008 visar mätningarna att andelen låntagare som inte presterade i sin återbetalning 

minskade för båda grupperna. Även om andelen också minskade för gruppen ”small business” 

visade mätningarna att de fortfarande presterade sämre än gruppen ”övriga kategorier” under 

perioden 2009-2011.    

 

En utmaning med utlåning till små och nya företag är att ägarnas privatekonomi ofta är nära 

sammankopplat med det framväxande företagets. De låntagare som ansöker om finansiering 

till små och nya företag på Lending Club använder sin privatekonomi som underlag för 

plattformens kreditbedömning. Således är företagets finansiella ställning och framtidsutsikter 

inte inkluderade i den bedömningen. Vidare skiljer sig små- och nyföretagare åt i sin förmåga 

att identifiera och bedöma lönsamma investeringsprojekt där det föreligger en risk att vissa 

övervärderar den potentiella avkastningen. I många fall besitter banker och andra finansiella 

institut större kunskap i att bedöma potentialen i olika projekt än vad ägarna själva kan. Detta 

kan förklaras av att dessa finansierar stora kvantiteter av projekt och har således stor kunskap 

om olika verksamheter i olika branscher och kan därför vara mer kunniga i att bedöma 

potentialen av dessa. Utfallen av låntagarnas prestation på Lending Club inom gruppen ”small 

business” antyder att dessa övervärderat sina investeringsprojekt, framförallt under perioden 

2007-2008, då en stor andel inte kunde leva upp till sina åtagande och betala tillbaka sina lån.  

 

Även om en långivare kan bedöma en låntagares initiala kreditvärdighet finns inga garantier 

för att låntagaren lever upp till långivarens förväntan. Låntagaren känner ofta bättre till hur 

det egna företaget utvecklas och vad det har för framtidsutsikter vilket är information som 

långivaren inte har samma tillgång till. Långivarna på Lending Club har tillgång till 

omfattande information om privatpersonens karaktäristiska och kredithistorik medan 

företagsspecifik information som ovan nämnt inte är en del av Lending Clubs riskbedömning. 

Det torde således vara lättare att bedöma en låntagare som ansöker om lån till 

konsumentkrediter jämfört med någon som ansöker om lån till små och nya företag. Förutsatt 

att låntagaren som ansöker om lån till konsumentkrediter bibehåller sin anställning och 

därmed inkomsten kan långivarna göra en rimlig uppskattning av dennes återbetalnings-

förmåga. Långivarna som däremot finansierar låntagare som ansöker om lån till små och nya 

företag kan visserligen göra en bedömning av låntagarens privatekonomi men har inte tillgång 

till företagets finansiella ställning och framtidspotential. Därmed blir en bedömning av 
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låntagarens återbetalningsförmåga mer komplex och svåruppskattad då den till stor del kan 

antas vara beroende av företagets förmåga att generera vinster.  

 

Problematiken bakom utlåning till små och nya företag kan i många fall hänföras till 

informationsasymmetrier mellan långivare och låntagare som bland annat uppstår när parterna 

besitter olika kunskaper och kompetenser. Studiens analys har påvisat att även om P2P-

utlåning breddar tillgången till krediter för denna grupp av låntagare kvarstår fortfarande 

problematiken med informationsasymmetrier vilket återspeglas i denna grupps 

återbetalningsförmåga. Långivarna på Lending Club har knapphändig information om 

låntagarens verksamhet dit lånemedlen ska gå till vilket försvårar bedömningen av låntagarens 

och företagets samlade återbetalningsförmåga. Därtill har låntagare själva ofta svårt att 

bedöma framtidspotentialen av sina investeringsprojekt och därigenom sin egen 

återbetalningsförmåga.  
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7. Slutsatser och förslag på vidare forskning 

 

I följande kapitel redogörs för undersökningens resultat och slutsatser. Studiens tre 

forskningsfrågor besvaras varpå en diskussion om förslag för framtida forskning presenteras.  

 

7.1 Studiens frågeställningar besvaras 

 

Hur uppstod finansieringsformen P2P-utlåning via Internet?  

P2P-utlåning bygger på social utlåning vilket kan sägas vara den mest ursprungliga formen av 

utlåning och har genom historien gått från utlåning mellan familj och vänner till att uppstå i 

mer institutionaliserade former. Mikrofinansiering, som kan sägas vara en föregångare till 

P2P-utlåning, handlar om privat utlåning till mindre bemedlade i framförallt 

utvecklingsländer. Den stora globala spridningen av mikrofinansiering påvisar att det dels 

finns ett stort behov av finansieringsformen och dessutom att den fungerar.  P2P-utlåning via 

Internet uppstod för första gången 2005 vilket har möjliggjorts genom den teknologiska 

utvecklingen. En grundförutsättning för uppkomsten har varit utvecklingen av 

kreditvärderingsmodeller som möjliggjort för kreditbedömningar utan fysiska möten. Med 

hjälp av kreditvärderingsmodeller kan plattformarna således på ett mindre kostsamt och 

tidskrävande sätt göra kreditvärderingar på ett stort antal potentiella låntagare. Vidare antyder 

finansieringsformens starka tillväxt att den moraliska risken uppfattats som begränsad av 

långivarna vilka uppenbarligen attraheras av P2P-utlåningen då dessa succesivt blivit allt fler.  

Hur har finansieringsformen utvecklats på Lending Club sedan grundandet 2007? 

Lending Club har genomgått stora förändringar till följd av dels regleringar på marknaden 

men också till följd av egen verksamhetsutveckling. SECs reglering av Lending Club innebar 

att plattformens ursprungliga transaktionsmodell, som byggde på direkt låneförmedling 

mellan långivare och låntagare, ersattes av en modell där Lending Club numera säljer 

värdepapperiserade skuldebrev till låntagarna. Den kanske mest positiva effekten av 

regleringen är att den bidragit till att ge Lending Clubs låneföremedling högre legitimitet. 

Däremot har regleringen samtidigt medfört högre administrativa kostnader för plattformen 

och därtill dubbel risk för långivarna då de riskerar kreditförluster om dels låntagaren inte 

lyckas betala tillbaka lånet men även om Lending Club skulle bli insolvent.   
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Efterfrågan på lån via plattformen har varit stor och succesivt ökat sedan starten 2007. Under 

de inledande åren resulterade dock en stor andel av de förmedlade lånen i kreditförluster 

vilket senare motverkades genom skärpta kreditkrav för låntagarna. Effekterna har visat sig 

vara positiva i den meningen att antalet låntagare med högre kreditvärdighet, högre löner och 

längre anställningshistoriker blivit fler samtidigt som andelen kreditförluster minskat. 

Däremot råder en ovisshet om hur låntagarna kommer prestera i framtiden då den historiska 

datan alltjämt är begränsad.  

Lending Clubs affärsverksamhet var initialt mer av ett socialt nätverk som erbjöd 

direktförmedling av lån mellan långivarna och låntagarna, dit också mindre kreditvärdiga 

låntagare kunde vända sig för krediter. Lending Club har utvecklats mot att bli mer av en 

finansiell institution för låntagare med högre kreditvärdigheter och långivare bestående av 

bland annat försäkringsbolag, pensionsfonder och hedgefonder med möjlighet att finansiera 

stora kvantiteter av lån genom elektroniska portföljverktyg. 

Vad kännetecknar de låntagare på Lending Club som lånar till små och nya företag och 

hur har de presterat vad gäller deras återbetalningsförmåga? 

Låntagarna på Lending Club som lånar till små och nya företag kännetecknas av högre 

kreditvärdighet i jämförelse med övriga låntagare. Utöver högre kreditvärdighet påvisade 

denna grupp högre genomsnittslöner och ungefär lika långa anställningshistoriker som övriga 

låntagare. Vidare ansökte och erhöll denna grupp högre lånebelopp i jämförelse med övriga 

låntagare. Samtidigt som dessa egenskaper gjorde sig gällande påvisade samtidigt gruppen 

sämre återbetalningsförmåga än övriga låntagare. Lending Club använder ett 

kreditvärderingsmått som är avsett för konsumentkrediter där endast låntagarnas 

privatekonomiska historia ligger till grund vid kreditbedömningen. Lending Club utvärderar 

således inte företagets finansiella situation och framtidsutsikter vilket försvårar bedömningen 

av låntagarens och företagets samlade återbetalningsförmåga.  

Mot bakgrund av att mätningen påvisade en högre andel kreditförluster för denna grupp 

förefaller det nödvändigt att anpassa kreditvärderingsmodellen så att den också inkluderar 

information kring företagen dit lånemedlen ska gå. Om trenden med de höga andelarna 

kreditförluster fortsätter föreligger risken att färre långivare väljer att finansiera denna grupp 

av låntagare. En möjlig framkomstväg är att ställa krav på till exempel två års 

verksamhetshistorik vilket skulle kunna bidra med relevanta nyckeltal kring företagets 

finansiella ställning. Med sådana krav exkluderas visserligen nystartade företag från att söka 
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finansiering genom P2P-utlåning men det skulle å andra sidan ge långivarna bättre 

beslutsunderlag och därigenom troligtvis minska andelen kreditförluster. Vidare skulle en 

sådan lösning kunna attrahera flera långivare och etablera P2P-utlåning som en hållbar 

finansieringskälla till små och nya företag.  

7.2 Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning 

Den starka tillväxten av P2P-plattformar i USA antyder att finansieringsformen fungerar och 

att användarna, både långivare och låntagare, uppenbarligen finner finansieringskanalen 

attraktiv. Om trenden med fortsatt tillväxt och tillströmning av användare fortsätter finns det 

stora chanser att P2P-utlåning kan etablera sig som en pålitlig finansieringskälla med större 

global spridning. Studien visade även att finansieringsformen breddat tillgången på krediter 

till små och nya företag även om denna låntagargrupp inte presterade lika väl som övriga 

låntagare i termer av återbetalningsförmåga. Även om P2P-ulåningen har haft en stark tillväxt 

i framförallt USA och England har finansieringsformen ännu inte etablerats i Sverige. 

Företaget Loanland påbörjade visserligen P2P-utlåning i Sverige 2007 men fick avbyta 

verksamheten på grund av ett för litet antal medlemmar.  

En nära besläktad finansieringsform till P2P-utlåning är Crowd funding, vilken har fått stor 

uppmärksamhet och tillväxt i Sverige. Crowd funding innebär att flera finansiärer skjuter till 

kapital till framförallt nystartade företag och andra projekt via elektroniska plattformar utan 

att erhålla ränta och återbetalning i form av pengar. Denna finansieringsform kan således 

sägas ha stora likheter med mikrofinansiering som bygger på samma principer och i viss mån 

även P2P-utlåning. Ett förslag på vidare forskning är att genomföra en undersökning i Sverige 

som undersöker vad som motiverar finansiärerna bakom crowd funding att ge bort pengar till 

för dem okända individer och verksamheter. En sådan undersökning skulle således kunna 

undersöka drivkrafterna bakom finansieringen och vidare om dessa finansiärer skulle kunna 

vara potentiella långivare på en framtida P2P-plattform i Sverige. 
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Appendix 
 

Tabell 1 och 2. Avser alla låneansökningar som inte blivit förmedlade. Data inhämtad från 

Lending Club 2012-04-16. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Figur 2. Totalt förmedlade lån. Data inhämtad från Lending Club 2012-04-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum of Total Amount Funded Column Labels

Lånevolym Grand Total

Row Labels

2007 4791550 4791550

2008 19975025 19975025

2009 51814750 51814750

2010 126351175 126351175

2011 257363650 257363650

2012 Q1 109595050 109595050

Grand Total 569891200 569891200

År Avslagna lånebelopp (USD)

2007 84453704

2008 348418310

2009 1076229423

2010 1986314690

2011 4977113425

2012 Q1 1570071575

Grand Total 10042601127

År Antal avslagna lån

2007 9599

2008 38088

2009 95827

2010 165724

2011 423090

2012 Q1 100663

Grand Total 832991
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Tabell 4. Figur 2. Totalt förmedlade lån. Data inhämtad från Lending Club 2012-04-16. 

 

 

 

Tabell 5. Figur 3. Totalt förmedlade lån (small business). Data inhämtad från Lending Club 

2012-04-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Count of Total Amount Funded Column Labels

Antal lån Grand Total

Row Labels

2007 603 603

2008 2393 2393

2009 5281 5281

2010 12537 12537

2011 21721 21721

2012 Q1 8076 8076

Grand Total 50611 50611

Sum of Total Amount Funded Column Labels

Lånevolym Grand Total

Row Labels

2007 845200 845200

2008 1683250 1683250

2009 4392125 4392125

2010 5384875 5384875

2011 13861950 13861950

2012 Q1 6598525 6598525

Grand Total 32765925 32765925
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Tabell 6. Figur 3. Totalt förmedlade lån (small business). Data inhämtad från Lending Club 

2012-04-16. 

 

 

 

Tabell 7. ”Figur 5. Förmedlade lån per kategori 2007-2011. Grand Total representerar 

samtliga förmedlade lån under perioden. Data inhämtad från Lending Club 2012-04-16. 

 

 

 

Count of Total Amount Funded Column Labels

Antal lån Grand Total

Row Labels

2007 56 56

2008 127 127

2009 368 368

2010 466 466

2011 975 975

2012 Q1 370 370

Grand Total 2362 2362

Count of Total Amount Funded Column Labels

Total Grand Total

Row Labels

credit card 25253 25253

other 4425 4425

home improvement 3199 3199

major purchase 2311 2311

small business 1992 1992

car 1615 1615

wedding 1004 1004

medical 753 753

moving 629 629

house 426 426

educational 422 422

vacation 400 400

renewable energy 106 106

Grand Total 42535 42535
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Tabell 8.  Figur 5. FICO score i USA. Tabell inhämtad från FICO Banking Analytics Blog. 

Inhämtad 2012-04-20. 

 

 
 

Tabell 9. Figur 7. FICO Score 2007-2011 (övriga kategorier). Exkluderat för 17 förmedlade 

lån som saknar FICO Score (n/a). Data inhämtad från Lending Club 2012-04-16.  

 

 

 

Tabell 10. Figur 8. FICO Score 2007-2011 (small business). Data inhämtad från Lending 

Club 2012-04-16. 

 

 

FICO Score 2007 2008 2009 2010 2011

300-499 7.1 7.2 7.3 6.9 6.3

500-549 8.0 8.2 8.7 9.0 8.7

550-599 8.7 8.7 9.1 9.6 9.9

600-649 9.7 9.6 9.5 9.5 9.8

650-699 12.1 12.0 11.9 11.9 12.1

700-749 16.2 16.0 15.9 15.7 15.5

750-799 19.8 19.6 19.4 19.5 19.6

800-850 18.4 18.7 18.2 17.9 18.1

Sum of Total Amount Funded Column Labels

640-659 660-678 679-713 714-749 750-779 780+ Grand Total

Row Labels

2007 137 96 161 66 43 28 531

2008 319 468 782 450 171 75 2265

2009 755 1785 1388 684 301 4913

2010 2069 4275 3524 1553 650 12071

2011 3191 7296 6278 2848 1133 20746

Grand Total 456 6579 14299 11706 5299 2187 40526

Sum of Total Amount Funded Column Labels

640-659 660-678 679-713 714-749 750-779 780+ Grand Total

Row Labels

2007 9 8 25 6 6 2 56

2008 7 13 42 39 15 11 127

2009 47 119 109 58 35 368

2010 58 163 139 67 39 466

2011 120 315 273 178 89 975

Grand Total 16 246 664 566 324 176 1992
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Tabell 11. Figur 9. Ansökt lånebelopp (medelvärde). Data inhämtad från Lending Club 2012-

04-16.  

 

  

 

12. Figur 10. Beviljat lånebelopp (medelvärde). Data inhämtad från Lending Club 2012-04-

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Average of Amount Requested Column Labels

övriga kategorier small business Grand Total

Row Labels

2007 7464 15976 8255

2008 8538 13950 8825

2009 9675 11941 9833

2010 10458 12360 10528

2011 11920 14760 12048

Grand Total 10963 13660 11090

Average of Amount Funded Column Label

övriga kategorier small business Grand Total

Row Label

2007 7215 15093 7946

2008 8072 13254 8347

2009 9652 11935 9812

2010 10021 11556 10078

2011 11737 14217 11849

Grand Total 10708 13136 10822
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Tabell 13. Figur 11. Månadsinkomst (övriga kategorier). Data inhämtad från Ledning Club 

2012-04-16. 

 

 

 

Tabell 14. Figur 12. Månadsinkomst (small business). Data inhämtad från Lending Club 

2012-04-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Count of Total Amount Funded Column Labels

0-1999 2000-3999 4000-5999 6000-7999 8000+ Grand Total

Row Labels

2007 108 167 125 69 78 547

2008 143 819 655 330 319 2266

2009 293 1530 1475 787 828 4913

2010 636 3640 3707 2020 2068 12071

2011 793 5987 6543 3784 3639 20746

Grand Total 1973 12143 12505 6990 6932 40543

Count of Total Amount Funded Column Label

0-1999 2000-3999 4000-5999 6000-7999 8000+ Grand Total

Row Labels

2007 3 11 13 10 19 56

2008 1 21 35 28 42 127

2009 16 83 104 80 85 368

2010 12 115 151 79 109 466

2011 39 236 315 182 203 975

Grand Total 71 466 618 379 458 1992
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Tabell 15. Figur 13. Anställningstid (övriga kategorier). Exkluderat för 1 066 förmedlade lån 

som saknar angiven anställningstid (n/a). Data inhämtad från Lending Club 2012-04-16. 

 

 

 

Tabell 16. Figur 14. Anställningstid (small business). Exkluderat för 46 förmedlade lån som 

saknar angiven anställningstid (n/a). Data inhämtad från Lending Club 2012-04-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Count of Total Amount Funded Column Labels

<2 år 2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år 10+ år Grand Total

Row Labels

2007 282 108 46 35 26 50 547

2008 758 468 273 207 133 427 2266

2009 1489 1161 725 395 344 799 4913

2010 2158 2930 2136 1087 858 2564 11733

2011 3509 4000 3591 2328 1447 5143 20018

Grand Total 8196 8667 6771 4052 2808 8983 39477

Count of Total Amount Funded Column Labels

<2 år 2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år 10+ år Grand Total

Row Labels

2007 24 15 5 2 3 7 56

2008 33 31 23 11 9 20 127

2009 147 75 48 23 26 49 368

2010 89 110 82 43 25 102 451

2011 168 209 178 119 62 208 944

Grand Total 461 440 336 198 125 386 1946
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Tabell 17. Figur 15. Loan Grades 2007-2011 (övriga kategorier). Data inhämtad från 

Lending Club 2012-04-16. 

 

 

 

Tabell 18. Figur 16. Loan Grades 2007-2011 (small business). Data inhämtad från Lending 

Club 2012-04-16. 

 

 

 

Tabell 19. Figur 17. Status lån förmedlade 2007 (övriga kategorier). Data inhämtad från 

Lending Club 2012-04-16. 

 

 

Count of Total Amount Funded Column Labels

G1-G5 F1-F5 E1-E5 D1-D5 C1-C5 B1-B5 A1-A5 Grand Total

Row Labels

2007 32 41 92 90 128 87 77 547

2008 81 109 274 396 556 549 301 2266

2009 26 71 255 721 1280 1396 1164 4913

2010 122 299 910 1812 2632 3551 2745 12071

2011 183 657 1639 2655 3758 6308 5546 20746

Grand Total 444 1177 3170 5674 8354 11891 9833 40543

Count of Total Amount Funded Column Labels

G1-G5 F1-F5 E1-E5 D1-D5 C1-C5 B1-B5 A1-A5 Grand Total

Row Labels

2007 3 11 8 9 13 11 1 56

2008 5 2 11 23 24 45 17 127

2009 29 34 53 96 68 49 39 368

2010 11 12 52 73 97 136 85 466

2011 20 65 100 141 184 257 208 975

Grand Total 68 124 224 342 386 498 350 1992

Count of Total Amount Funded Column Label

2007 Grand Total

Row Labels

Fully paid 413 413

Charged off 133 133

Payment plan 1 1

Grand Total 547 547
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Tabell 20. Figur 18. Status lån förmedlade 2008 (övriga kategorier). Samtliga lån för året är 

inkluderade utom ett lån som är ”Default” och ett lån som är ”Late (1-120 days)”. Data 

inhämtad från Lending Club 2012-04-16. 

Count of Total Amount Funded Column Labels 
 

 
2008 Grand Total 

Row Labels 
  Fully paid 1809 1809 

Charged off 451 451 

Payment plan 4 4 

Grand Total 2264 2264 

 

 

 

Tabell 21. Figur 19. Status lån förmedlade 2009-2011 (övriga kategorier). Data inhämtad 

från Lending Club 2012-04-16. 

 

 

 

 

Tabell 22. Figur 20. ”Status lån förmedlade 2007 (small business). Data inhämtad från 

Lending Club 2012-04-16. 

 

Count of Total Amount Funded Column Labels

2009-2011 Grand Total

Row Labels

Current 28836 28836

Fully paid 6224 6224

Charged off 1554 1554

Late (1-120 days) 893 893

Payment plan 188 188

Default 35 35

Grand Total 37730 37730

Count of Total Amount Funded Column Labels

2007 Grand Total

Row Labels

Fully paid 32 32

Charged off 24 24

Grand Total 56 56
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Tabell 23. Figur 21. ”Status lån förmedlade 2008 (small business). Data inhämtad från 

Lending Club 2012-04-16. 

 

 

 

Tabell 24. Figur 22. Status lån förmedlade 2009-2011 (small business). Data inhämtad från 

Lending Club 2012-04-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Count of Total  Amount Funded Column Labels

2008 Grand Total

Row Labels

Fully paid 83 83

Charged off 44 44

Grand Total 127 127

Count of Total Amount Funded Column Labels

2009-2011 Grand Total

Row Labels

Current 1226 1226

Fully paid 295 295

Charged off 171 171

Late (1-120 days) 92 92

Payment plan 19 19

Default 6 6

Grand Total 1809 1809


