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Sammanfattning 
 
Titel:  Bankernas Riskhantering För Bolån. 
 
Författare: Daniel Grufman, Peter Forsberg, Patrik Borg. 
 
Handledare: Mats Viimne. 
 
Nyckelord: Banker, Finanskriser, Riskmanagement. 
 
Syfte: Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur de lokala bankernas 

riskhantering för bolån fungerar. 

Metod: Vi använde en metod som kan ses som en tratt, där vi ser brett på problemet för 
att sedan gå ner till på djupet av problemet. Vi gör en kvantitativ undersökning, 
där vi utformade problemet för att sedan välja intervjuobjekt. Vi använder oss 
av den deduktiva metoden och den deskriptiva/induktiva metoden. 

 
Referensram: Hur uppkommer risker, hur man bedömer risker. Vi går igenom 

riskmanagement-processen som är en metod för att skydda sig ifrån risker, som 
vi har tillämpat till bankers kreditrisker.  

 
Empiri: Data har vi samlat från olika intervjuer med flera högt uppsatta personer på de 

fyra storbankerna i Sverige.  
 
Slutsats Vi har kommit fram till att bankernas nyckelkoncept i riskhanteringen, är att 

använda sig av sund kreditgivning. Alla fyra banker som vi undersökte 
betonade vikten av att göra ordentliga undersökningar och menar att de var det 
absolut bästa sättet att minimera riskerna. 



 
 

Summary 
 
 
Title: Banks Riskmanagement For Mortgages. 
 
Writers: Daniel Grufman, Peter Forsberg, Patrik Borg. 
 
Keywords: Banks, Riskmanagement, Financialcrisis. 
 
Purpose: The purpose with this essay is to examine the riskmanagement process for 

mortages in four of the big local banks. 
 
Methodology: We used a method that works like a funnel, where we first looked at the 

problem with a wide perspective and then analysed the problem on the depth. 
We make a quantitative survey, there we developed the problem first and then 
choosed interviewees. We used an deductive method and the descriptive / 
inductive method. 

  
Frame of  
reference: How risks arises, how do you judge them. We explain the riskmanagement 

process wich is a method for protection against risks, as we have used for 
bankscredit risks.  

 
Empirical  
foundation: We have collected the data from intervjues with several people from the 

biggest banks in Västerås. 
 
Conclusions: We have come to the conclusion that the keyconcept for banks with risk is to 

use a careful method when dealing with creditsrisk. All of the banks that we 
intevjued couldnt stress it enough the importance of thurrowly examinations, 
and they said thats absolutley the best way to minimize risks. 
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1 Inledning 
 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden till det valda ämnet. Vidare diskuteras 

uppsatsens syfte. Kapitlet syftar till att ge läsaren förståelse för ämnet och vår frågeställning. 

1.1 Problembakgrund 
 

Nationalencyklopedin definierar en kris (som ekonomisk term) som ”en plötslig och 

djupgående förändring av den relativa balans som råder i det cykliska samhällsekonomiska 

utvecklingsförloppet”. I dagsläget kännetecknas den av snabba prisförändringar. Prisfall på 

varor och värdepapper kan leda till konkurser inom både näringsliv och bankväsende vilket i 

sin tur kan skapa arbetslöshet och politisk instabilitet. 

 

En finanskris beskrivs som en kraftig oro på bank- och finansmarknaderna som visar sig 

genom växande kreditrisker och kreditförluster på banklån. Oron förstärks när det sker 

oväntade förändringar av aktie- och valutakurser, samt förändringar på räntor. När bankerna 

gör kreditförluster blir de tvungna att höja räntan för att täcka kostnaderna och det blir 

samtidigt svårare för både privatpersoner och företag att få lån. 1 

 

När en finanskris uppstår är den vanligaste orsaken en hög belåning. När något negativt 

händer, så ökar räntorna eller så minskar tillgångarnas värde. Sverige har redan tidigare 

drabbats av en kris på grund av utlåningen, den gick under namnet 1990-tals krisen eller 

bankkraschen. Grunden till det som senare skulle visa sig bli den största svenska bankkrisen 

på över 70 år, lades under perioden 1985-1990. Riksbanken beslutade den 21 november 1985, 

att ta bort alla utlåningsrestriktioner för banksystemet. Orsakerna till avregleringen av 

kreditmarknaden var att den ledde till samhällsekonomiska förluster, eftersom krediterna inte 

gick till de investeringar som var mest samhällsekonomiskt lönsamma. 1986 var första året 

utan någon reglering för krediterna och under det året ökade konsumtionen mer än vad den 

hade gjort under flera årtionden, och det höll i sig ytterligare tre år. Anledningen till den 

ökade konsumtionen var att reallönerna steg och möjligheten att få kredit fanns i en 

omfattning som hushållen inte vara vana vid. Resultatet blev att bostadspriserna sköts upp i 

höjden, detta på grund av den stora tillgången på monetära medel. Bankerna lånade ut pengar 

                                                 
1 www.ne.se  
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på rent ut sagt spekulativa grunder, de antog att bostadspriserna skulle fortsätta att öka. När 

det visade sig att så var inte fallet och fastighetsbolagen gick omkull för att det inte längre 

kunde betala räntorna på sina lån så drog de med sig sina långivare, kreditinstituten, som i sin 

tur hade införskaffat sitt kapital genom att låna ifrån bankerna. Desto mer man hade belånat, 

ju mer fick den sista stationen i kedjan betala, vilket i detta fall var bankerna.2 

 

Sommaren 2007 inledde en bolånekris i USA som kom att påverka hela den finansiella 

världen, men enligt Alan Greenspann den förre detta Riksbankschefen i USA så startade allt 

redan under början av 2000-talet3. Bakgrunden till den uppkomna situationen är de så kallade 

subprime-lånen, vilka är till för dem med låg kreditvärdighet. I och med att dessa lån bär en 

högre risk för långivarna, så blir kostnaden för lånet därefter. Majoriteten av experter inom 

området tror dock inte på en ny depression, men ingen vet säkert.4  

 

Rapporter berättar om att bolånekrisen kryper allt närmare Sverige och är på god väg att ta 

klivet över atlanten. I början av december 2007 varnade Clive Briault, som är ansvarig för 

Retailbanking, den brittiska finansinspektionen, om att problemen på den brittiska marknaden 

ser ut att bli betydligt värre nästa år och ”att bankerna måste förbereda sig för det värsta”.
5
 

 

Därmed kommer vi till följande frågeställning: 

 

Hur fungerar bankernas riskhantering vid bolån? 

1.2 Syfte 
 
Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur de lokala bankernas riskhantering för 

bolån fungerar. 

 

                                                 
2 Sandberg, Nils-Eric m fl.  (2005). Vad kan vi lära av kraschen? – Bank- och Fastighetskrisen. Finland: Sns 
Förlag 
3 www.dn.se  
4 www.e24.se  
5 www.e24.se   
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1.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att enbart undersöka Swedbank, Handelsbanken, SEB 

och Nordea i Västerås. För att inte uppsatsen skulle bli allt för historieinriktat, har vi valt att 

enbart nämna 1990-talskrisen och inga kriser dessförinnan. Den aktuella bolånekrisen i USA, 

kommer vi enbart nämna i problembakgrunden, för att undvika risken med ett för stort 

problemområde.  

 

Dessutom avgränsas vi oss till att enbart undersöka riskhanteringen för bolån och inte 

kostnaderna som uppstår vi bristfällig riskhantering. Därför begränsar vi oss till att inte ta med 

skadefinansieringen i referensramen.  

1.4 Målgrupp 
 

Vi har valt att anpassa uppsatsen till personer som är intresserade av bankernas riskhantering. 

Det kan vara personer som söker kunskap om banker, studenter som behöver information eller 

bankpersonal. 
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2 Metod 
 

I det här kapitlet är vår avsikt att förklara vår metod och vårt tillvägagångssätt. Metoder som 

man kan välja är antingen kvalitativ eller kvantitativ, vilka vi återkommer om nedan, därtill 

kan man använda sig av den induktiva eller deduktiva ansatsen. Olika metoder används 

beroende av vad som ska undersökas. Metoderna kan användas var för sig eller i kombination 

med varandra. Valet av metod beror helt på vad som ska undersökas och vad syftet med 

undersökningen är. 

2.1 Deduktiv- eller induktiv metod 
 

När man väljer metod, väljer man vanligen mellan två typer av metod, deduktiv eller induktiv. 

Den deduktiva studien som vi har använt oss av tar utgångspunkten i befintlig teori och syftet 

är att testa, det vill säga att förstärka, omkullkasta, tillämpa eller utveckla och förfina denna.6 

 

Man kan också välja mellan en deskriptiv/induktiv metod eller normativ/induktiv metod. Vi 

har valt att använda oss av en deskriptiv/induktiv metod. Den deskriptiva varianten talar om 

hur något är och den normativa hur något bör vara. En deskriptiv/induktiv metod kan 

användas av rena kunskapsskäl utan något omedelbart instrumentellt syfte.7 

2.2 Kvantitativ- eller kvalitativ metod 
 
I kvalitativ forskning ligger tonvikten oftare på ord än kvantifiering vid insamling och analys 

av data. Den är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sitt slag.8 

 

Vi har använt oss av kvantitativ forskning som en metodisk inriktning som har varit den 

största strategin inom ekonomisk forskningen ända fram till mitten av 1980-talet då kvalitativ 

forskning började ta mer plats. Dock har den kvantitativa forskningen en viktig plats inom 

många områden. Den kvantitativa forskningen är deduktiv, det vill säga den prövar teorier.  

 

 

 
                                                 
6 Artzberg Kristina (2005). Redovisningsteori – policy och -praxis. Malmö: Liber Ekonomi. 
7 Artzberg Kristina (2005). Redovisningsteori – policy och -praxis. Malmö: Liber Ekonomi. 
8 Bryman, Alen (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi, s.297-302 
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De viktigaste stegen i en kvantitativ undersökning:  

 

1. Teori 

2. Hypotes 

3. Undersökningsdesign 

4. Utformning av mått för begreppen 

5. Val av plats(er) där forskningen ska göras 

6. Val av respondenter (undersökningspersoner) 

7. Tillämpning av undersökningsinstrumenten för datainsamling 

8. Bearbetning av data 

9. Analys av data 

10. Resultat och slutsatser 

11. Formulering av resultat och slutsatser 

 

Syftet med dessa steg är att ge en beskrivning av de viktigaste faserna och förklara sambanden 

däremellan.9 

2.3 Vår undersökningsmetod 
 
Vi kommer att använda en metod som kan liknas med en tratt som är bred i toppen och 

smalnar av längre ner. I början på arbetet, det vill säga toppen på tratten, tar vi upp den 

aktuella krisen i USA som är anledningen till att vi valde att skriva om det här ämnet. Längre 

ner i tratten kommer vi in på hur bankernas riskhantering fungerar i Sverige vid utlåning av 

kapital. 

 

Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning där vi har börjat med att utforma problemet 

för att sedan välja intervjuobjekt. Under tiden har vi samlat in relevant data i form av 

tidningsartiklar och litteratur som har hjälpt oss att sammanställa en grund i arbetet. När vi 

började med uppsatsen försökte vi undersöka hur bolånekrisen i USA skulle påverka 

bankernas utlåning gällande bolån i Sverige. Efter att ha intervjuat bankerna för första gången 

berättade de att bolånekrisen inte har någon större påverkan på de svenska bolånen. Därför 

skapade vi ett nytt syfte och sammanställde några kompletterande frågor. Syftet lyder så här: 

”Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur de lokala bankernas riskhantering för 

                                                 
9 Bryman, Alen (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi, s.85-88 
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bolån fungerar”. Vi ansåg att syftet var aktuellt och förenklade arbetet genom att det var mer 

specifikt och rakt på sak. Under arbetets gång har vi också omarbetat problemformuleringen 

och detaljerat ett mer specifikt problem. Efter det har vi samlat in mer data och letat flera 

källor. När vi ansåg att vi hade tillräckligt med teoretiskt material så började vi med arbetets 

analys och slutsats. Vi har använt en kvantitativ metod, detta på grund av att vi tolkar det som 

att alla studier på den här nivån utgår från annan forskning och därför är kvantitativ.  

 

Vi har även valt att använda oss av den deduktiva metoden och den deskriptiv/induktiv 

metoden som framgår ovan.  

2.3.1 Disposition 
 

Vi börjar arbetet med att visa bakgrunden till varför vi valde att skriva den här uppsatsen, 

nämligen bolånekrisen i USA. I bakgrunden har vi också valt att försöka förklara vad en 

finansiell kris innebär och går in kort på den senaste stora finanskrisen i Sverige, 1990-tals 

krisen. Vad finns det för likheter med dagens situation och vad gjorde att vi kunde drabbas 

då? På så sätt får läsaren en god överblick över uppsatsens bakgrund. Efter bakgrunden 

lämnar vi USA för att koncentrera oss på den svenska marknaden. 

  

I kapitlet vi har valt att kalla referensram går vi in på riskernas uppkomst och visar vilka typer 

som finns. Vidare tittar vi på riskbedömningar, sambanden mellan kredit och risk samt 

förklarar vad en kreditrisk är. Efter det har vi ett stycke om risk management, som används 

för att minimera riskerna, och sedan kommer vi till modellen som vi har valt att jobba efter i 

uppsatsen, nämligen Risk management-processen. Den tar upp fyra steg, dessa är riskanalys, 

riskbehandling, skadebehandling och skadefinansiering. Vi valde i vår avgränsning att 

exkludera det sista steget, skadefinansieringen. Sedan kommer ett avsnitt om säkerheter för 

bankerna som följs av ett avsnitt om bankernas rätt att säga upp krediten enligt banklagen. 

Som sista del i kapitlet tar vi upp Basel kommitténs regler för kapitaltäckning i Sverige och 

många andra platser i världen. Extra intressant är de nya kapitaltäckningsreglerna Basel 2 som 

började gälla 1 februari 2007. Hur förändrar råden marknaden och hur ändras bankernas 

villkor för kapitaltäckning? Hur använder bankerna sig av dessa riktlinjer och till vems fördel 

kommer denna förändring tillfalla, är det kunderna eller bankerna? 
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Efter referensramkapitlet med all teori kommer ett kapitel benämnt empiri. Kapitlet syfte är 

att knyta ihop teori med praktik och på så sätt se om det finns några skillnader. Det innehåller 

frågorna vi har ställt till bankerna och svaren redovisade efter bank med en inledning som kort 

beskriver varje bank.  

 

Sedan följer kapitel fem med analysen. Vi valde att lägga upp den efter intervjuguiden i 

empirikapitlet. Med det menas att vi analyserade varje fråga och bankernas svar var för sig för 

att göra analysen lättläst och tydlig.    

 

Slutligen är uppsatsen framme i det sista kapitlet som är en slutdiskussion och slutsats som 

försöker svara på syftet. 

2.3.2 Förklaring till frågorna 
 
Vi har valt att göra två empiriska undersökningar. En undersökning genom besök på de fyra 

bankerna som avgränsningen gällde och sedan har vi gjort en uppföljning med fler 

djupgående frågor via e-postformulär. Frågorna är utformade efter modellen riskmanagement- 

processen. Den är i sin tur uppdelad i 4 delar, dock har vi valt att i avgränsningen inte ta med 

delen om skadefinansieringen. Därför att den inte anses vara relevant för att besvara vårt 

syfte. Frågorna finns i bilaga 1. 

 

Fråga 1 och 2: Skapades eftersom modellen, säger att man ska undersöka historiska skador 

och förluster. Därför valde vi att undersöka vad bankerna lärt sig av sina tidigare misstag, och 

då ansåg vi att 1990-talskrisen var passande. 

 

Fråga 3: För att se vilka metoder bankerna använder sig av för att identifiera riskerna och hot 

emot deras utlåning av bolån. 

 

Fråga 4 och 5: Ställs båda för att se på vilka sätt bankerna hanterar riskerna och för att se om 

hantering är olika vid olika tidsperioder. 

 

Fråga 6: För att se vilka metoder bankerna använder sig av för att skydda sig emot förluster 

och därigenom minimera skadan. 
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Fråga 7: Ställs för att se om bankerna tror att de kan minska skadorna genom att använda sig 

av det nya regelverket Basel 2.  

2.4 Litteratursökning 
 
Vi började vår sökning efter material genom att läsa olika affärstidningar som Dagens 

Industri, Näringsliv/E24, Privata Affärer, Financial Times och Dagens Nyheters ekonomidel. 

Vi har även lånat flertalet böcker för vår teori vid besök på Västerås Stadsbibliotek samt 

Högskolebiblioteket på Mälardalens Högskola för att få information om tidigare kriser och 

risk management. Sökord som vi har använt, är ”riskmanagement”, ”kreditrisk”, ”ekonomiska 

kriser” och ”bankkriser”.  

 

Sökningar har även gjorts via flertalet databaser som till exempel Diva, uppsatser.se, 

ABI/Inform, Affärsdata, Artikelsök, Book-IT, SCB, Nationalencyklopedin med flera. 

Dessutom har sökmotorer som Google och Yahoo använts. 

2.5 Litteraturstudie 
 
Syftet med vår litteraturstudie är att få en grund att bygga vidare på, via våra empiriska 

undersökningar. Målet är att samla in material för att skapa en kunskapsbas som de empiriska 

undersökningarna ska byggas på för att försöka uppnå ett tillförlitligt resultat.  

 

Materialet, som vi anser betydelsefullt och relevant för uppsatsen, kommer presenteras i 

arbetet för att därefter uppföljas av en analys.  

2.6 Metod- och källkritik 

2.6.1 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet. Frågan är om resultaten från en undersökning får samma 

utslag om undersökningen skulle göras om eller om resultatet påverkas av slumpen och 

tillfälliga omständigheter.10 Begreppet är mest intressant när man gör en kvantitativ 

undersökning. Då frågorna och svaren är lätt flytande och intervjun blir mer till en diskussion 

är sannolikheten att svaren inte är exakt lika vid en ny undersökning. Dock borde inte 

innebörden i svaren skilja så mycket och man bör inte glömma att inom detta område ändras 

förutsättningarna snabbt. 
                                                 
10 Bryman, Alen (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi, s.48-50 
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2.6.2 Replikation 
 

Replikation påminner en del om reliabilitet. Det finns tillfällen då en forskare vill reproducera 

(replikera) en undersökning och de resultaten som har kommit från den av andra forskare. Det 

kan bero på att forskaren inte litar på att resultaten inte överensstämmer med andra väsentliga 

studier. För att studien ska gå att replikeras måste den gå att upprepas och därför måste 

forskaren ha antecknat sitt tillvägagångssätt i detalj.11 Att göra om denna undersökning kan 

bli svårt då intervjuerna har varit så pass flytande. Intervjufrågorna finns dock tillgängliga 

men under intervjuerna har även andra frågor besvarats då intervjuerna har varit i form av en 

diskussion.  

2.6.3 Validitet 
 

I flertalet situationer är validitet det viktigaste forskningskriteriet. En bedömning görs om 

slutsatserna av en undersökning hänger ihop eller inte samt visar måttet verkligen det som det 

ska visa?12 Vad gäller validitet så kan man inte vara helt säker på om det är andra saker som 

påverkar resultat av undersökning men dessa försöker vi tänka på och eliminera. Vid valet av 

intervjuobjekt valde vi helt enkelt de fyra storbankerna som finns i Sverige. Dessa kan 

naturligtvis vara partiska och man får ha det i åtanke när man analyserar svaren i intervjuerna. 

Frågorna vi har ställt har vi ställt till personer som jobbar på respektive bankkontor i Västerås. 

Dessa personer jobbar dagligen med de frågor vi har ställt dem. För att försöka få in andra 

personers och myndigheters åsikter har vi sökt information från regeringar, riksbanker och 

affärstidningar. När det gäller informationen från affärstidningarna så använder de ofta källor 

som kan anses mer eller mindre subjektiva och därför kan informationen därifrån bli lite 

missvisande och även visa olika resultat eller möjligheter. 

 

Andra fel vi kan ha gjort är att vi har misstolkat svar på intervjuerna eller ställt fel frågor eller 

inte lyckats få fram de svar vi velat ha. Det kan också finnas en risk att den personen som 

blivit intervjuad har velat framstå som mer insatt än vad denne faktiskt är. Detta är en faktor 

som alltid ska beaktas vid intervjuer.  

 

                                                 
11 Bryman, Alen (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi, s.48-50 
12 ibid 
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Vi anser att de personliga intervjuerna vi har gjort med bankpersonalen har varit givande och 

en diskussion har kunnat föras runt frågorna och ämnet mellan respondenten och de tre 

författarna av denna uppsats.  

 

Slutligen anser vi att denna kritik inte kan anses påverka reliabiliteten och validiteten på den 

här uppsatsen.   
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3 Referensram 
 
I detta kapitel ska vi presentera hur ekonomiska risker uppstår, redogöra risk management, 

riskmanagementprocessen och sedan avsluta med att redogöra vad säkerheter innebär och 

hur bankerna kan skydda sina krediter. 

3.1 Riskernas uppkomst 

I modernt språk brukar man mena med ordet risk, att en förlust inte är otänkbar. När man 

uttrycker sig med finansiella termer, så innebär en risk, oväntade kostnader på grund av 

förändringar i någon finansiell variabel. För att kunna mäta en risk, måste man först fastställa 

vilka variabler som är av intresse.13  

 

Det finns en avgörande skillnad mellan begreppen risk och osäkerhet. En risk uppstår i 

situationer då utfallet av olika händelser är okända men sannolikheten för dessa är kända eller 

kan uppskattas. Osäkerhet uppstår då sannolikheten för olika utfall är okänd. Anledningen till 

att det är viktigt att definiera dessa begrepp är att det är svårt att hantera en risk om den inte är 

identifierad. 14 

 

Frågan som kvarstår, vart uppkommer riskerna ifrån? Svaret som uppkommer är komplext, 

och anledningen till det är att finns ett flertal faktorer som kan skapa risker. De finns risker 

som är skapade av människor som till exempel krig, inflation och affärscyklar. De kan även 

uppkomma på grund oförutsedda naturfenomen. Andra orsaker till att risker som senare kan 

skapa en kris, är genom en långvarig ekonomisk uppgång och nya teknologiska uppfinningar, 

vilket kan medföra den nuvarande teknologin blir föråldrad och skapar oreda för de 

anställda.15 

 

Företag hamnar ständigt i kontakt med riskhantering. Det skickligaste klarar sig, medan de 

andra misslyckats.16  

 

 

                                                 
13 Segelod, Esbjörn s.54 
14 ibid 
15 Jorion, Philippe (2001). Value at risk. USA: McGraw-Hill, s.9 
16 ibid 
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3.1.1 Riskbedömning17 

För att mäta risker använder sig bankerna av kreditvärdering. Grunden till kreditvärderingen 

brukar göras genom att kreditgivaren gör någon form av räkenskapsanalys och även en 

erfarenhetsmässig uppskattning av kredittagaren och dess verksamhet och yrkesmässiga 

förmåga. Utöver det, så brukar bankerna oftast utföra en kreditupplysning och därigenom få 

en inblick hur kunden i fråga har skött sina tidigare verksamheter och betalningar. Vid en 

kreditvärdering brukar betalningsflöden och framtidsperspektiv ses som betydelsefulla, dock 

så brukar soliditeten vara den centrala delen.  

3.1.2 Samband mellan kredit och risk18 
 

När kreditgivare går med på att ge kredit innebär det även att den är beredd att ta på sig en 

risk. Mellan dessa två faktorer finns det ett klart samband. När man kommer på sätt att minska 

en risk, brukar ofta mängden kredit öka och tvärtom. Den som har tillgång till säkerhet, 

brukar också ha tillgång till kredit. 

3.1.3 Kreditrisk  

Den moderna ekonomin är beroende av hög kreditgivning. Kreditmarknadens uppgift är att ta 

samhällets kapitalöverskott och förmedla det till de som behöver låna. Pengar som lånas ut på 

kreditmarknaden brukar oftast kallas för finansiering eller kredit. Finansiering är när man 

anskaffar kapital som ska användas till någon sorts resursanskaffning. 19 

”Det är inte farligt att låna pengar, det är farligt att låna ut dem” skrev Nilson Pirates i sin 

novell Millionären. Många företag har varit med om att utlånade pengar kan vara svåra att få 

tillbaka, de vill säga att utlåning är lika med ett risktagande. Det första kreditgivare måste 

undersöka är hur stor är chansen att låntagare inte kan fullfölja sitt åtagande, det vill säga att 

den inte kan betala krediten. Risken för betalningsinställelse brukar det även kallas för.20
 

Som vi nämnde tidigare så är kreditrisk när det finns en anledning att misstänka att motparten 

inte kan fullgöra sitt åtagande i kontraktet. Kredittagarens situation kan vara i sådant tillstånd 
                                                 
17 Albemark, Christer (1988). Kundkreditförsäkring. Stockholm: Juristförlaget, s.130-131 
18 Albemark, Christer (1988). Kundkreditförsäkring. Stockholm: Juristförlaget, s.32 
19 Albemark, Christer (1988). Kundkreditförsäkring. Stockholm: Juristförlaget, s.19 
20 ibid 
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att den inte har möjlighet att betala tillbaka eller så kan det vara så att den inte vill. 

Kreditgivare måste bedöma de risker som kan uppkomma på väg emot en eller i samband med 

en betalningsinställelse. Kreditgivare bör hålla kontroll på de ställda säkerheterna, så att deras 

värde inte sjunker eller rent av försvinner under kredittiden. Det finns även en risk att det har 

skett ett prisfall vid betalningsinställelsen igenom att försäljningen av tillgångar och 

säkerheter inte har skett under ”normala” omständigheter.21 Gång på gång igen har bankerna 

misslyckas på grund av bristen att skilja mellan olika kreditrisker.22 

Inte förrän nyligen lärde bankerna sig att mäta kreditrisker. När man har mätt kreditrisken en 

gång, så blir det lättar att klassificera och bedöma dess risk. Samtidigt som marknaden och 

dess volym blir allt större, så blir kreditriskerna samtidigt fler. Detta betyder att behovet för 

ett alltmer preciserat mått för kreditrisker ökar.23 

De kreditgivare som ägnar mindre tid till riskhanteringsfrågor kan få problem att hantera, 

balansera och överblicka sin kreditgivning. Ofta brukar det vara just dessa kreditgivare som 

brukar låna ut pengar till personer som inte har den kreditvärdighet som företag med mer 

noggrann riskmätning kräver. För den som tar kredit, brukar risken vara till stor betydelsen 

vad gällande räntan. Lägre risk brukar i regel betyda lägre ränta och kanske även längre 

kredittid.24 

3.2 Risk management 
 

Människorna har sedan lång tid tillbaka försökt skydda sig emot faror omkring sig. Intuition 

och sunt förnuft har alltid varit nyckel till överlevnad. Risk management innebär att man 

använder sig av modern teknik och kunskaper för att vidareutveckla förmågan att överleva. 25  

 

Risk management uppstod som ett motangrepp emot rörligheten på den globala finansiella 

marknaden.  När förändringarna på den finansiella marknaden är stora, krävs det verktyg som 

kan användas vid riskbedömningar.  Syftet med risk management är alltså att försöka minska 

riskerna i antal och i omfattning. 26 

 

                                                 
21 Albemark, Christer (1988). Kundkreditförsäkring. Stockholm: Juristförlaget, s.28 
22 Jorion, Philippe (2001). Value at risk. USA: McGraw-Hill, s.309 
23  Jorion, Philippe (2001). Value at risk. USA: McGraw-Hill, s.310 
24 Albemark, Christer (1988). Kundkreditförsäkring. Stockholm: Juristförlaget, s.28-29 
25 Hamilton, Gustaf (1996). Risk Management 2000. Lund: Studentlitteratur, s.66 
26 ibid 
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Kundfodringarna är oftast av stor betydelse för företaget, så stora kundförluster kan få 

katastrofala konsekvenser för företaget. I vissa branscher kan man se stora kedjereaktioner där 

företagen under dåliga tider dra med sina leverantörer i fallet. 27  

 

Företag kan minska sina risker genom att införskaffa information om företag i branschen och 

kan därigenom minska krediter till de med lite resurser. Ibland händer att risken hamnar 

utanför företaget och övergår till tredje man genom olika typer av avtal. Vid sådana avtal är 

det viktigt att skilja på sådana former som medför att risken definitivt stannar utanför 

företaget och sådana som gör det möjligt genom så kallad regress eller motgaranti kan 

återkomma till företaget.28 

3.3 Risk management-processen 
 

För att vara förberedd på de risker som kan uppkomma och sedan hitta ett skydd för att klara 

av dess konsekvenser, då kan man använda sig av risk management-processen. Den går 

igenom fyra steg, riskanalys, riskbehandling, skadebehandling och skadefinansiering. 

 

1. Riskanalys: Hur gör företaget när de kartlägger riskmiljön, värderar och prioriterar 

riskerna? 

2. Riskbehandling: Hur ska företaget på bästa tänkbara sätt skydda sig emot risker? 

3. Skadebehandling: Hur gör företaget för att minimera skadans storlek? 

4. Skadefinansiering: Hur gör företaget för att täcka skadan eller förlusten?29 

  
Figur 1: RM-processen30  
                                                 
27 Albemark, Christer (1988). Kundkreditförsäkring. Stockholm: Juristförlaget, s.33 
28 ibid 
29 Hamilton, Gustaf (1996). Risk Management 2000. Lund: Studentlitteratur, s.68 
30 Hamilton, Gustaf (1996). Risk Management 2000. Lund: Studentlitteratur, s.69 
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När banken påbörjar sin riskanalys utgår de ofta ifrån skador och förluster som de tidigare har 

drabbats av. Analysens nästa steg är att identifiera dagens risker, därefter utföra en värdering 

för att göra möjligt att prioritera riskerna.  

 

Riskanalysen används för att skapa en grund för risk management verksamheten och utifrån 

den samlas information som sedan ska användas till de övriga tre stegen. Resultatet av risk- 

och skadebehandlingen avgör skadefinansieringens utfall.31 

3.4 Säkerheter 
 

Kreditgivaren vill vanligen att kredittagaren lämnar någon form av säkerhet, på det sättet kan 

den skydda och minska risken till förlust om kredittagaren hamnar i obestånd. Innan bankerna 

beslutar om att ge kredit så måste de försäkra sig om att kunden ifråga har lämplig säkerhet.32 

De grundläggande bestämmelserna om säkerställande i samband med utlåning från en bank 

kan man finna i Bankrörelselagen § 13 och den säger följande: 

 

”13 § Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder  

kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs 

betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av 

borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan 

anses obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl 

att avstå från säkerhet.”
33

 

 

Lagstiftningen har dock förändrats och nu kan banken använda sig av så kallade 

blancokrediter, det vill säga låna ut pengar utan säkerhet. För att skydda bankens utlåning, så 

använder sig bankerna av det så kallade kapitaltäckningsreglerna. Själva skyddet uppkommer 

genom att banken måste kunna täcka vissa utlåningar med sitt eget kapital. 

Kapitaltäckningskravet varierar beroende på hur stor risk som utlåningen anses ha. På så sätt 

hämmar risken och kapitaltäckningsbehovet bankernas utlåning.34  

 

                                                 
31 Hamilton, Gustaf (1996). Risk Management 2000. Lund: Studentlitteratur, s.69 
32 Bergström, Svante (1991). Kredit och säkerhet. Uppsalas: Iustus förlag, s 15 
33 SFS 1987:617 
34 Albemark, Christer (1988). Kundkreditförsäkring. Stockholm: Juristförlaget, s.52 
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En säkerhet är allt som har ett ekonomiskt värde. Den bästa säkerheten är borgen av stat eller 

kommun. Om den säkerheten inte existerar, så kommer panträtt i fast egendom som nummer 

två. Har kredittagaren fast egendom så använder kreditgivaren i normala fall den. Räcker inte 

den fasta egendomen som säkerhet, så används andra former av säkerheter som komplement. 

När kredittagaren är näringsidkare, så är det vanligt att använda sig av ett så kallat 

företagshypotek. Vilket innebär att den lösa egendomen som rörelsen använder i sin 

verksamhet, blir säkerhet.35 

 

3.5 Bankens rätt att säga upp krediten36 
 

Enligt 2 kapitel 19 § i bankrörelselagen, har banken rätten att säga upp krediten till betalning 

sex månader efter uppsägningen. 

 

Dessutom har banken själv rätt att bestämma tidpunkten då krediten ska betalas om något av 

följande inträffar: 

 

1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som 

överstiger tio procent av kreditfordringen. 

 

2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som 

överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster 

som har förfallit vid olika tidpunkter. 

 

3. Kredittagaren är på ett annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 

 

4. Säkerheten som ställt för krediten har avsevärt försämrats. 

 

5. Det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara 

på annat sätt undandrar sig att betala sin kredit. 

 

                                                 
35 Bergström, Svante (1991). Kredit och säkerhet. Uppsalas: Iustus förlag, s 15-16 
36 Bergström, Svante (1991). Kredit och säkerhet. Uppsalas: Iustus förlag, s 32 
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Om det är så att banken vill ha betalt enligt punkt 1-3, så gäller en uppsägningstid på minst 

fyra veckor. Dock har kredittagaren möjligheten att betala den ränta, amortering, samt 

dröjsmålsräntan innan uppsägningstiden utgått och på så sätt kan kredittagaren undvika att 

behöva betala krediten i förtid. Vad gällande punkterna 4-5 så krävs det genast efter 

uppsägningen eller inom en viss given tidsperiod att godtagbara säkerheter för kredit kan 

uppvisas.  

3.6 Basel 
 

Basel Accords syftar till ”Basel Committee on Banking Supervision” (BCBS) som övervakar 

ackord, det vill säga som ger rekommendationer om banklagar och regler. De har skapat Basel 

1 och 2.  Namnet Basel Accords härstammar från platsen kommittén har sitt säte, vid banken 

”Bank of International Settlements” i Basel där de brukar ha sina möten.37 Baselkommittén 

består av representanter från de tio stora ekonomierna (G10) däribland Sverige, USA och 

Storbritannien.38 Kommittén grundades 1974.39 Rekommendationerna är ej tvingande, men de 

flesta medlemsländerna och många andra länder implementerar reglerna. Det kan antingen 

bero på nationella lagar och regler eller EU-bestämmelser.40  

 

Det finns två olika typer av Basel, 1 och 2 och vad dem innebär följer nedanför. 

3.6.1 Basel 1 
 

Den svenska bank- och finanskrisen uppstod på grund av att bankerna lånade ut för mycket 

pengar under 1980-talets sista år. När bankerna senare skulle visa upp sin lagstadgade 

kapitaltäckningsgrad enligt Basel-ackordet från 1988, så var det inte längre någon av de 

svenska bankerna som kunde uppvisa någon soliditet. För att skapa ett skydd långivare och 

det finansiella systemet mot instabilitet, blev bankerna tvungna avsätta kapital för att täcka 

sina risker, det kallas även för kapitaltäckning. Systemet infördes i Sverige 1993 och kom att 

kallas Basel 1. Det innebar att bankerna var tvungna att lägga undan åtminstone åtta procent 

som kapitaltäckning för risken som kapitalet har, när det är antingen utlånat eller placerat.41 

                                                 
37 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Accords 
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Ten_(economic) 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Committee_on_Banking_Supervision 
40 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Accords 
41 www.bankrattsforeningen.org.se  
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3.6.2 Basel 2 
 

Den 1 februari 2007 infördes Basel kommitténs nya regler för kapitaltäckning i Sverige, som 

går under namnet Basel 2. Det är den största förändringen på den finansiella tjänstesektorn 

någonsin. Tanken bakom de nya reglerna är att skapa ett kreditsystem som klarar alla 

påfrestningar såsom förbättrad riskhantering och mer kostnadseffektiv riskhantering.42 

 

Det nya kapitaltäckningsregelverket som innebär att bankerna har möjlighet att välja olika 

metoder för att räkna ut storleken på kapitaltäckning, som behövs för att täcka kreditriskerna. 

Desto mer riskkänslig en metod är, ju bättre bild av risken i verksamheten ger den. 

Bankerna ska enligt de nya reglerna ha ett fungerande riskhanteringssystem, så de kan ha en 

god överblick över riskerna i verksamheten.43 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
42 www.sifu.se  
43 www.fi.se                               
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4 Empiri 
 
I kapitel sju sammanställs intervjuerna vi har gjort med de stora bankerna i Sverige. Vi har 

intervjuat flera högt uppsatta personer på de fyra storbankerna i Västerås. 

4.1 Intervjuguide 
 
Riskanalys 

1. Vad lärde ni er av krisen på 1990-talet? 

2. Hur skiljer sig utlåningen idag mot på början av 90-talet? 

3. Vad gör ni för att identifiera tänkbara risker och hot emot er utlåning av bolån? 

 

Riskbehandling 

4. Vad gör ni för att minska era risker? 

5. Lånar man på kassaflöde/lön eller tillgångar/ägande? 

Skiljer sig detta i olika tider? 

 

Skadebehandling 

6. Vad gör ni för att förebygga tänkbara förluster i samband med bolån? 

7. Vad har Basel 2 inneburit för er riskhantering? 

4.2 Swedbank 
 

Den första av bankerna öppnade i Göteborg 1820 och hette Göteborgs Sparbank.  

Sparbanken avancerade snabbt och 1928 fanns det 498 kontor i Sverige. 

Föreningsbanken kommer ifrån jordbrukskassorna som startades 1915 i Västerhaninge, 1992 

fanns det 350 Föreningsbanker. I februari 1997 lägger styrelserna för de olika bankerna ett 

förslag till sammanslagning och i november 1997 lanserades Föreningssparbanken på 

Stockholmbörsen. September 2006 lämnades ett förslag från styrelsen att göra en 

namnändring till Swedbank, den gick sedan igenom.44 

                                                 
44 www.swedbank.se 
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4.2.1 Intervju med Urban Håkansson, Bankchef på Swedbank Västerås, 

2007-11-21 och 2008-09-23 

 
1. Då byggde man hela tiden kalkylerna för att priserna skulle öka på bostäderna. Idag 

anpassas amorteringen på bottenlånen efter kunden, beroende på hur stor andel av 

bostadens värde lånet står för. Vi är inte med och investerar i ”spekulation” som 

tidigare. Tecken som man påminner om 1990-talskrisen är fastighetspriserna har gått 

upp extremt mycket de senaste åren. Villapriserna har dubblats i Västerås på 5-6 år. 

Priserna i Västerås är troligtvis lite övervärderade nu. Priserna har sjunkit under hösten 

i Stockholm och efter cirka ett år brukar samma situation uppstå i Västerås. Vi brukar 

titta på situationen i Stockholm, vad som händer där. Går priserna ner? Hur mycket är 

det som byggs? På samma sätt tittar vi på hur mycket det byggs i Västerås. Om 

byggandet plötsligt ökar dramatiskt blir vi extra vaksamma. Efterfrågan kanske inte är 

tillräcklig. 

 

2. Se fråga 1. Kalkylerna byggdes hela tiden på ökade priser. Spekulationsutlåning 

existerar inte idag. Det är den stora skillnaden innan krisen och idag. 

 
3. Undersöker hur det ser ut på betalningsfronten, har kunden betalat i tid? Om inte 

skickas en betalningspåminnelse ut till kunden.  

 
4.  Utföra ordentliga bedömningar med hjälp av bankens kalkyler innan man avgör om 

kunden i fråga är kreditvärdig. Kollar dessutom så kundens ekonomi skulle klara att 

täcka en eventuell ränteökning.  Vi måste tänka på att det kan finnas störningar, en 

sund kreditpolicy är viktig! I princip är det sund kreditgivning. Det finns en risk att vi i 

Sverige blir överförsiktiga med utlåningen för att motverka en kris. Det blir svårare att 

låna pengar.  

 

5. Alltid på kassaflödet! Dessutom undersöker vi kundens betalningsförmåga, kan den 

även betala om räntan höjs ett par procent? 

 

6. Använder inga typer av försäkringar för bolånen. Gäller vara noggrann i sin 

kreditundersökning innan man godkänner ett lån till en kund.  
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7. Idag är vi på väg att gå över ifrån Basel 1 till Basel 2. Vi kan idag själv bestämma hur 

mycket av de utlånade krediterna vi själva måste stoppa in i eget kapital. Det kunde 

man inte tidigare med Basel 1, där använde man en schablonmässig procentsats. Nu 

använder vi istället ett system där vi rangordnar och ser hur kreditvärdig en kund är, 

efter det bestämmer man hur mycket vi måste lägga över i eget kapital för att täcka 

kreditriskerna. Idag är Basel 2 inte särskilt standardiserat. En risk som finns är att alla 

standarder inte är lika bra. Inom snar framtid beräknas det finnas en standard.  

Swedbank frigör mycket eget kapital inom Basel 2.   

 

4.3 Skandinaviska Enskilda Banken 
 

Stockholms Enskilda Bank grundades 1856 och Skandinaviska Banken 1864. SEB är en 

sammanslagning mellan Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken detta skedde 

1972, främst för att kunna konkurrera bättre med stora internationella banker. SEB har 

400 000 företagskunder och mer än fem miljoner privatkunder, finns även belägna i Norden, 

Baltikum, Tyskland, Polen, Ryssland och Ukraina45. 

4.3.1 Intervju med Sverker Halldén, Kapitalrådgivare SEB Västerås, 2007-

11-03 och 2008-09-26 

 

1. Man lånade ut för att man trodde att marknadspriserna skulle fortsätta att stiga. Ingen 

vågade tro att det skulle sluta. Idag existerar inte detta tänk.  

 

2. Bankerna måste genomföra noggrannare kreditundersökningar, så de verkligen ser att 

kunden ifråga kan betala räntorna och amorteringarna på lånet. När bankerna räknar ut 

om en person är kreditvärdig, så lägger de på några procent på den totala summan för 

amorteringar och räntor, för att se att de klarar en räntehöjning. Kan det inte betala på 

direkt, så dras lånen tillbaka. Banken vill inte riskera att förlora och dröjer man för 

länge ökar chansen att banken ska förlora på det.  

 

                                                 
45 www.seb.se  
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3. För att hitta tänkbara förluster, måste vi undersöka om det är någon kund som inte har 

betalat i tid. Det ser vi om inte betalningen har skett inom avtalad tid. 

 
4. Använder oss av en sund kreditgivning! Undersöker så kunden i fråga kan betala 

räntan, amorteringarna och även ett par extra procent på räntan utifall att den skulle 

höjas. För övrigt så vet vi att vi har möjligheten att dra tillbaka lånet. 

 

5. Förr lånade man bara ut om kunden hade en säkerhet, nu gäller det istället att kunden 

har ett kassaflöde som klarar av räntan och amorteringarna. Dock så blir ju den köpta 

fastigheten en säkerhet för banken. 

 

6. Inga försäkringar, därför är det noggranna kreditundersökningar när bolån ska 

beviljas.  

 

7. Lägre kapitaltäckningskrav för hushåll som borde ge billigare bolån, om konkurrensen 

fungerar. Men svaga grupper, som unga med tillfälliga jobb, kan få svårare att få låna 

för att köpa sin första bostad. Eftersom Basel 2 bygger så mycket på rating, skulle 

företrädare för banker, upplysningsföretag och kunder behöva utveckla en 

internationell standard för olika slags kreditbedömningar. 

4.4 Handelsbanken 
 

Handelsbanken grundades 1871 detta på grund av personliga meningsskiljaktigheter i 

Skandinaviska Enskilda Banken, åtta av styrelsens medlemmar avgick och startade kort efter 

det Stockholms Handelsbank. Handelsbanken kallades dock i folkmun den frånskilda banken 

i många år. Från starten låg banken vid Kornhamnstorget som var vid Stockholm finansiella 

centrum och proklamerade då att den ska syssla mestadels med bankers egentliga verksamhet 

in och utlåning och den lokala marknaden, detta var mycket gynnsamt och inom några hade 

Handelsbanken fått en mycket stark position på marknaden. Mellan åren 1876-1884 öppnade 

de första avdelningskontoren i Stockholm.  

 

Nu är Handelsbanken en såkallad universalbank och levererar tjänster i hela bankområdet. Det 

finns 459 kontor i Sverige och över hundra kontor utomlands i totalt 21 länder46. 

                                                 
46 www.handelsbanken.se  
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4.4.1 Intervju med Per Karlsson, Bankchef, 2007-12-11 samt Christina 
Norberg, Privatmarknadschef Handelsbanken Västerås, 2008-09-30 
 

1. Vi lärde oss inte så mycket, eftersom vi alltid har använt oss av en sund kreditgivning. 

Vi var aldrig nära att fråga riksbanken om pengar. Vi kände oss starka efter krisen. 

Under krisen så gick Handelsbanken minus 800 miljoner kronor under ett år av totalt 

75 miljarder kronor för hela krisen i Sverige. Viktigt att ha flöde av pengar för att 

kunna låna pengar. Handelsbanken har alltid haft en sund kreditgivning. Kan kunden 

betala så får den lån. Banken vill dessutom ha någon form av säkerhet. Marginalerna 

har sjunkit på bolån. De har inga mallar. Varje medarbetare tittar på om kalkylen går 

ihop och sedan tittar de på säkerheten som är lagkrav. 

  

2. Se fråga 1! 

 

3. Vi märker det genom att inbetalningar inte sker i tid. 

 

4. Vi har kontinuerlig kontakt med kunder som ligger efter med sina betalningar till oss, 

oavsett om det är bolån eller övriga lån. De allra flesta kunder tar själva kontakt med 

oss när de får problem och vi försöker tillsammans lösa hur de ska bete sig. Genom 

direkt kontakt med kunderna där vi för en dialog kan vi vara tidigt ute och därmed 

minimera skadan så långt det går. Vi har mycket låga förluster på privatkunder! Att 

verkligen undersöka att kunden kan betala räntan plus amorteringar på lånet, annars ge 

avslag. 

 

5.  Man lånar alltid på kassaflödet, men man vill även ha tillgångar som säkerhet. Sedan 

tänker de alltid ”varför är den här tillgången så mycket värd?” Handelsbanken bryr sig 

inte om volym – deras mål är bara att tjäna pengar, inte att vara störst. Bankerna är 

som vilka andra företag som helst, vi vill få ett bra resultat. Dock så är vi mer 

försiktiga när det gäller att ta risker i samband med möjliga vinster, då en förlust kan 

kosta en hel del. 

 
6. Eftersom inga försäkringar existerar som täcker direkta kreditförluster, måste vi hålla 

koll på vilka kunder det är som inte har betalt i tid.   
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7. Min personliga åsikt om Basel 2 är att det är väldigt bra! Det ger banken möjligheten 

att erbjuda kunderna mycket bättre avtal än innan. Banken får ner 

kapitaltäckningskostnaden eftersom de anser sig ha ”bra” kunder, det vill säga 

kreditvärdiga. Mycket jobb i början, men lättare i framtiden. På företagssidan är det 

mycket bra.  

4.5 Nordea 
 

Har nära 10 miljoner kunder och är bland de större aktörerna i länderna Danmark, Finland, 

Norge och Sverige. Och är noterade i Helsingfors, Köpenhamn och på Stockholmsbörsen. De 

största ägarna är den svenska staten med ca 20 % av aktierna, Sampo Group som är ett 

investeringsbolag som har huvudintresset försäkringar äger ca 7 % av aktierna, Nordea 

Danmark-fonden äger ca 4 % av aktierna. Nordeas historia sträcker sig ända tillbaka till 1820, 

då hette den Sparekassen och låg i Köpenhamn sedan dess har 250 banker införlivats och 

namnet Nordea kom till 2001. 47 

4.5.1 Intervju med Helene Hedfors, chef privatmarknad och Leif Diffner 
säkerhetsansvarig, Nordea Västerås, 2007-11-15 och 2008-09-15 

 

1. Om vi jobbar med en mer sundkredit givning så minimerar vi chansen för att råka ut 

för olika kriser så det är klart att vi jobbar med att lösa eventuella kriser, det är ju ändå 

vi som förlorar stora pengar på om inte kunden kan betala sina åtaganden. Det är att 

börsen börjar svaja, men vid tidigare krascher brukar arbetslösheten och resten av 

ekonomin också vara dålig dessa tecken ser vi inte i dagens läge. 

 

2. Förr trodde man på en fortsatt tillväxt och priserna på bostäderna skulle fortsätta att 

öka, så man lånade ut pengar på rena spekulationer. Idag jobbar vi mycket med att få 

en personligt anpassad kalkyl vid bolåneansökningar för att se huruvida sökande 

kommer ha råd att betala sina lån och amorteringar även vid ökningar av räntor. I 

Sverige försöker vi mer differentiera oss genom starka kundrelationer och hög standard 

på vår service.  

 

                                                 
47 http://www.nordea.com 
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3. Genom att vi ser att kunden ifråga inte har betalat i avsatt tid. Då skickas en, ibland två 

betalningspåminnelser till kunden. Vi vill helst lösa det med kunden först innan vi 

blandar in andra parter. 

 

4. När någon ansöker om bolån görs det kalkyler på nuläget, hur det nya lånet/lånen 

påverkar ekonomin samt en "riskkalkyl”; Vad händer med privatekonomin om 

man beviljas lån och räntan går upp 3 procent jämfört med aktuellt ränteläge. I 

kalkylen läggs uppgifter in om låntagarnas totala inkomster/intäkter samt 

skulder/kostnader. För kostnader som mat, kläder, fritid etc. används konsumentverkets 

schablon. Generellt gäller vid köp av fastighet/bostadsrätt att man har en egen insats på 

minst 10 procent samt vid fastighetsköp även egna pengar till lagfart och pantbrev. 

Detta för att säkerställa att värdet på vår pant inte skall understiga de totala lånen. 

 

Om ett lån inte har betalats 10 dagar efter förfallodagen skickas en påminnelse till 

kund. Därefter skickas ytterligare 2, ibland 3, påminnelser till kunden innan lånet sägs 

upp.  All kravhantering på privatsidan hanteras av en särskild enhet i banken. I första 

hand försöker vi i samråd med kunden komma fram till en lösning. Det kan antingen 

vara en lösning för hur man skall komma ikapp med sina lån men det kan också handla 

om att man måste sälja sitt hus/bostadsrätt. Kan vi inte komma fram till en gemensam 

lösning går ärendet till inkasso för exekutiva åtgärder.  

 

5.  Kassaflödet, måste se så kunden har ett stabilt kassaflöde och att den skulle klara ett 

par procents räntehöjningar. Säkerheten blir ju bostaden som kunden införskaffar. 

 

6. Genom en sund kreditgivning minimerar vi våra förluster. Vi har inga försäkringar som 

täcker eventuella förluster. 

 

7. Just för tillfället har vi inte kommit så långt med Basel 2. Dock så anser jag att 

konceptet är jättebra.  Det är precis vad vi vill, att allt blir lite mer personligt baserat. 
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5 Analys 
 

Under den här delen ska vi analysera det vi har skrivit om i uppsatsen med kritiskt tänkande.  

 

1. Vad lärde ni er av krisen på 1990-talet? 

 

Handelsbanken använde sig redan under 1990-talet utav noggranna kreditundersökningar 

innan de fattade beslut om ett bolån. För att minska risken till en förlust så ville de utöver 

de ”stabila kassaflödet”, ha någon form av säkerhet. SEB, Swedbank och Nordea lärde sig 

att spekulationsutlåning inte håller i längden, man lärde sig då vikten av att göra 

noggranna och ordentliga kreditundersökningar. Handelsbanken lärde sig även av de 

andras misstag, då de redan tidigare använde sig av sund kreditgivning.  

 

2. Hur skiljer sig utlåningen idag mot på början av 90-talet? 

 

SEB, Swedbank och Nordea menade att under 1990-talskrisen trodde de på fortsatt tillväxt 

och att priserna skulle fortsätta att öka och därför kunde man inte låta bli att vara med och 

investera. Att göra utlåningar genom enbart spekulationer förekommer inte hos någon av 

bankerna längre. Idag försöker bankerna istället få en mer personligt anpassad kalkyl, där 

amorteringen av bottenlånet anpassas efter kundens ekonomi. Dessutom undersöker hur 

kundens ekonomi klarar av att betala räntan plus några extra procent utifall att en 

räntehöjning skulle inträffa. Anses inte kundens ekonomi klara betalningarna, så utfärdas 

inga lån.  

 

Handelsbanken menar att bankerna är som vilka andra företag, de vill tjäna pengar och 

märker de att det finns en risk för att kunden inte kan betala så tar det inte längre risken. 

Bankerna är noga med att inte ta för stora risker. Därför undersöker de kunder som inte 

har betalt i rätt tid om vad som är orsak till detta. Kan inte kunden och banken komma 

överens om någon lösning hur de ska göra med lånet, använder sig bankerna av rätten att 

dra in lånet. 
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3. Vad gör ni för att identifiera tänkbara risker och hot emot er utlåning av bolån?  

 

Alla fyra bankerna menade att de inte behövde använda sig av något annat sätt än att 

undersöka om kunderna betalar räntan och amorteringarna i tid. Gör kunden inte det, 

då upptäcker bankerna det och kontaktar kunden.   

 

4. Vad gör ni för att minska era risker? 

 

Alla banker, utan handelsbanken nämnde att de undersöker om kunden som ansöker 

om ett bolån har råd att betala räntan, amorteringar och därtill även en ränteökning. Vi 

ansåg att Nordea beskrev sitt händelseförlopp mest genomgående. De började med att 

göra en kalkyl, som visar hur situationen är i nuläget för kunden. Därefter genomför 

de en så kallad riskkalkyl, där de ser hur situationen ser ut om räntan skulle stiga med 

3 procent jämfört med den dagen då lånet beslutas. För att bankerna inte ska förlora då 

kunden hamnar i en sådan situation där de inte kan betala, så brukar det vanligen vara 

så att kunden får själv stå för kostnaderna för lagfart, pantbrev, samt minst 10 procent 

av fastighetsköpet. Detta för att skapa ett tryggare läge för bankerna, på detta sätt 

kommer inte bankernas pant understiga bolånet. 

 

Bankerna är väldigt försiktiga när det kommer till att ta risker. Det märks klart och 

tydligt när de berättade hur de hanterar situationen när en kund inte kan betala 

amorteringen och räntan. De försöker i första hand ta kontakt med kunden, om det är 

så att kunden inte redan har tagit kontakt med banken. Därigenom försöker de 

gemensamt komma på förslag för hur de ska kunna lösa den uppkomna situationen. 

Vad som händer är att de antingen kommer på ett sätt för att få kunden att komma ifatt 

med betalningarna eller hur de ska kunna betala tillbaka lånet genom försäljning av 

bostaden. Genom att ta kontakt i tidigt skede, ökar möjligheten att lösa problemet och 

därigenom minska bankernas risker. 

 

Bankerna menar att mest effektiva sättet att minska riskerna är, som vi tidigare nämnt, 

att använda sig av sund kreditgivning. 
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5. Lånar man på kassaflöde/lön eller/och tillgångar/ägande? 

Skiljer sig detta i olika tider? 

 

Kunden lånar på kassaflöde. Säkerhet behövs inte, då fastigheten som kunden 

införskaffar blir bankens säkerhet. Som vi nämnde tidigare, är det vanligt att den som 

köper fastigheten får själv stå för lagfart- och pantbrevskostnader, därigenom så 

understiger inte fastighetens värde, bolånet. 

  

6. Vad gör ni för att förebygga tänkbara förluster i samband med bolån? 

 

Ingen av bankerna använder någon sorts försäkringar för att täcka rena förluster för 

bolån. Här betonas återigen vilken stor betydelse kreditundersökningen har för 

bankerna. 

 

7. Vad har Basel 2 inneburit för er riskhantering? 

 

Ingen av bankerna gick direkt in på hur Basel 2 har förändrat deras riskhantering. 

Dock kan man konstatera att bankerna har fått mer inflytande över riskhanteringen i 

och med Basel 2, detta visas genom till exempel Swedbanks svar. De kan numera 

själva bestämma hur stor del av de utlånade krediterna som de ska lägga över i eget 

kapital. De påpekade att de fortfarande var inne i ett tidigt skede av införandet av 

Basel 2. Bankerna anser att Basel 2 kommer att gynna alla inblandade parter när det 

väl är fullt infört.  
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6 Slutdiskussion 
 

I den här delen är tanken att vi ska dra en slutsats och värdera resultatet vi fått fram 

samt metoden vi har använt oss av och slutligen ge ett förslag till vidare forskning.   

6.1 Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur bankernas riskhantering för bolån 

fungerar. Efter att ha studerat både teori och hur det fungerar i praktiken har vi 

kommit fram till att bankernas nyckelkoncept i riskhanteringen, är att använda sig av 

sund kreditgivning. Alla fyra banker som vi undersökte betonade vikten av att göra 

ordentliga undersökningar och menar att de var det absolut bästa sättet att minimera 

riskerna. Bankernas utlåning av bolån sker alltid emot ett stabilt kassaflöde. Även om 

bankerna använder sig av ordentliga kreditundersökningar, kan det hända att någon 

kunds ekonomiska situation förändras. Skulle någon kund hamna i en situation som 

kommer att innebära betalningssvårigheter och inte ha möjlighet att betala inom 

angiven tid, då upptäcker bankerna detta och skickar ut en betalningspåminnelse. Om 

ingen inbetalning sker har banken rätt att dra tillbaka lånet. 

 

Bankerna vill dock först försöka hjälpa kunden ifråga att komma tillrätta med sin 

ekonomi och söker därför regelbunden kontakt med den. Visar det sig att det inte går 

för kunden att komma ifatt med betalningarna, så hjälper banken den att sälja 

fastigheten.   

 

För att bankerna inte ska göra förlustaffärer på sådana kunder som hamnar i 

likviditetsbrist, gör bankerna med jämna mellanrum undersökningar där de ser 

fastighetens nuvarande värde. Detta för att försäkra sig om att fastighetens värde inte 

understiger bolånet. Oftast när en kund får sitt bolån godkänt, får den själv betala 

lagfarten och pantbrevet. Detta är ytterligare ett sätt att försäkra sig om att kunden inte 

lånar till, mer än den köper fastigheten för. 

 

Under uppsatsen gång kom vi på ett förslag till vidare studier och det är att undersöka 

hur Basel 2 fungerar när det är inkört. Vilka kommer att påverkas? Hur kommer de att 
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påverkas? Kommer bankerna att bli återhållsamma emot sådana individer som nyss 

kommit ut på arbetsmarknaden? Eller kommer deras utopi att gå i uppfyllelse, det vill 

säga att alla parter kommer att tjäna på det nya systemet? 
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