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Abstract 
 
This paper discusses how Swedish retail banks make their credit assessments in 
mortgage applications for individuals with a focus on the calculations. When the 
mortgage is something that most people need at some time in their lifetime, it is 
interesting to see whether these assessments are different and if the regulator 
Finansinspektionen can see some flaws with the way banks perform them. 
 
The essay is an exploratory study, where a case study has been conducted to try 
to show how the estimates are designed and how they could affect a consumer 
who applies for a mortgage. This has been designed for a fictitious person 
applying for the loan commitment of the four major banks in Sweden. 
 
The study shows that there are some differences in how the calculations are 
designed in various banks. On one of the banks the application for the fictitious 
customer would not even been received with the values used in the application. 
It demonstrates the importance of a well-informed customer, to know how they 
best get their application approved. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar hur de svenska retailbankerna gör sina 
kreditbedömningar vid bolåneansökningar för privatpersoner med fokus på 
kalkylerna. Då bolån är något som de flesta tar någon gång under sin livstid är 
det intressant att se om kreditbedömningar skiljer sig och om 
tillsynsmyndigheten Finansinspektion kan se några problem med hur bankerna 
utför dessa. 
 
Uppsatsen är av explorativ karaktär, där fältexperiment genomförts för att 
försöka visa hur kalkylerna är utformade och skulle kunna påverka en kund som 
ansöker om bolån. Studien har utformats efter en fiktiv person som ansöker om 
lånelöfte på de fyra svenska storbankerna. 
 
Studien visar att det är en del skillnader på hur kalkylerna är utformade på de 
olika bankerna. På en av bankerna skulle den fiktiva kundens ansökan om bolån 
inte ens ha mottagits med de värden som användes vid ansökningstillfället. Det 
visar på vikten av att konsumenterna är väl insatta för att veta hur de på bästa 
sätt kan få sin ansökan beviljad. 
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1. Introduktion 
 
Inledningen av forskningsstudien ger läsaren bakgrunden till den svenska bolånemarknaden 
samt problematiken kring denna. Detta leder vidare till studiens syfte och 
problemformulering. 

 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns en stark tradition att äga sitt boende, vilket speglar sig i att ungefär 70% av 
hushållen äger sitt boende, där 88% av dessa är belånade.1 Ungefär 70% av bostadens värde 
finansieras med lånade medel, där bostadslånen utgör ca 80% av de totala skulderna hos 
hushållen. En annan viktig faktor är prisutvecklingen på bostadsmarknaden, kontra hushållens 
disponibla inkomster. Då den nominella prisutveckling för bostäder ökat med ca 6% per år 
sker detta i en snabbare takt än vad de disponibla inkomsterna gör, där ökningen är 4% 
årligen. 2 Detta innebär att konsumenterna många gånger är i behov av att få högre krediter 
beviljade.  

Bankerna i sin tur är i behov av affärer. Bolånen står för en stor del av bankernas intäkter och 
utgör ca 25% av bankernas totala tillgångar. Eftersom intäkterna utgörs till stor del av bolånen 
innebär detta även en relativt stor risk för bankerna om konsumenterna skulle fallera i 
betalningarna eller om marknaden går ner för bostäder. Detta sätter bankerna i en 
beroendeställning till konsumenterna, en beroendeställning som kan påverka hela samhället 
om bankerna väljer kunder som fallerar med sina betalningar.3 

En alltför givmild kreditgivning från bankernas sida skulle även kunna leda till en 
uppbyggnad av en bostadsbubbla. Om en generös utlåning sker ökar konsumenternas 
köpkraft, vilket i sin tur kan göra att efterfrågan ökar mer än utbudet. Det i sin tur kan i värsta 
fall leda till att bubblan till slut spricker.4 Därför är det av största vikt att bankerna inte tar 
några genvägar vid kreditgivningen till konsumenter. 

I mitt arbete som bolånehandläggare hos en av storbankerna har kunder påtalat att de kunnat 
låna större belopp hos andra kreditgivare när de har blivit nekade ett belopp eller fallerat hela 
kreditprövningen av mig. Att kredittagare, som fallerat hos en bank, ibland fått sin 
kreditprövning beviljad i en annan bank är också något dessa kunder har påtalat. Detta är 
något som jag även noterat under min verksamma tid som mäklare. Ibland har det också varit 
en fördel om mäklaren kontaktar banken genom sina samarbeten för att kunden ska kunna få 
lånet beviljat. 

Ur ett makroperspektiv är detta intressant då bankernas kreditgivning kan ha stor inverkan på 
tillgången på bostadslån för utsatta grupper t ex ”förstagångsköpare”. Dessa kan anses vara 
mindre kapitalstarka i jämförelse med grupper som sedan länge är inne på bostadsmarknaden. 
De är därför många gånger i behov av större bostadslån, då insatsen många gånger är liten. 
Ses det utifrån ett mikroperspektiv kan detta i sin tur leda till snedvridna möjligheter för 
individer att få bostadslån.  

                                                
1	  Nilsson, 2014 s.10 
2 Andersson, 2014 s.36-37 
3 Ibid s.36 
4	  Lind,	  2008	  s.7.	  
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Tidigare studier har påvisat bristen på information för bakomliggande modeller som ligger till 
grund för bankernas kreditbedömningar.5 Det är därför av största vikt att studera hur 
kreditbedömningarna genomförs på de större retailbankerna i Sverige för att se hur det kan 
påverka konsumenten vid en bolåneansökan. 

1.2 Syfte och Problemformulering 
Syftet med studien är att utreda om det finns skillnader mellan svenska retailbankers metoder 
vid kreditbedömning och deras förutsättningar för kreditgivning till konsumenter vid 
bostadsaffärer. Jag avser att besvara ett antal delfrågor; 

• Skiljer sig de olika bankernas metod vid kreditbedömning till konsumenter vid 
bostadsköp? 

• Hur skiljer de sig i så fall?  
• Varför skiljer sig metoderna åt? 
• Hur ser Finansinspektionen på bankernas metoder för kreditbedömning? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att enbart fokusera på metoder som används vid kreditprövning, 
framförallt kalkylen, av bolån till konsumenter.  Då denna prövning sker innan lånet beviljats 
och prissatts tas ingen hänsyn till förhandlingsbara räntor.  

Det finns många aktörer på bolånemarknaden, men studien har utförts vid de fyra 
retailbankerna, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Handelsbanken (SHB), Swedbank 
samt Nordea. Dessa fyra storbanker står för 80% av marknadens bostadsutlåning.6  

1.4 Definitioner 
Helkund 
Här menas att kunden ska ha hela sin ekonomi samlad hos banken. Det finns marginella 
skillnader bankerna emellan gällande detta, men för denna studie innebär en helkund att alla 
bankaffärer ligger i en och samma bank. Exempelvis lönekonto, sparande, skulder samt 
pension och försäkringar. 
 
Kalkylränta 
Den räntesats som används i kalkylen för beräkning av räntekostnad på de lån kunden har 
eller ansöker om.  
 
Medlåntagare 
Låntagare som står med på lånet och har lika stor betalningsskyldighet som huvudsökande för 
lånet har. 
 
”Kvar att leva på” kalkyl 
De levnadskostnader som banken räknar med att kunden har utöver boendekostnader. 
 
Retailbank 
”En bank som främst tillhandahåller tjänster till enskilda konsumenter, snarare än till företag 
och andra banker.”7  
                                                
5	  Abdou	  &	  Pointon,	  2011	  s.80	  
6	  Nilsson,	  2014	  s.5.	  
7	  Wikipedia,	  Retail	  banking.	  
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1.5 Studiens upplägg 
För att göra studiens upplägg lättare för läsaren att följa har ett schema utifrån mallar i 
Microsoft Word skapats; 
 

 
Figur 1: Eget skapat schema för studiens upplägg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inledning 

• Kapitel ett i forskningsstudien ger läsaren bakgrunden till den svenska 
bolånemarknaden samt problematiken kring denna. Detta leder till förståelsen för 
studiens syfte och problemformulering. 

2. Metodval 

• I det andra kapitlet presenteras valet av metod för att kunna besvara frågeställningen 
och dess delfrågor. Här får läsaren även en introduktion av de valda respondenterna.	  

3. Teori och 
tidigare 
studier 

• Tredje kapitlet presenterar den teoretiska referensramen samt liknande tidigare studier 
som har genomförts på området. 

4. Resultat 

• Kapitel fyra  redogör för resultat som erhölls från intervjuer och ansökningar hos de 
fyra olika bankerna. Kapitlet avslutas med en redovisning av en intervju med 
Finansinspektionen. 

5. Analys 

• I det femte kapitlet analyseras de resultat som framkom i kapitel fyra utifrån de 
teoretiska referensramrna i kapitel tre. 

6. Slutsats 

• Kapitel sex relaterar slutsatsen av de erhållna resultaten utifrån resultat- och analysdelen 
till studiens huvudsyfte och forskningsfrågor. Här ges även förslag på vidare studier 
samt kritik av det egna arbetet. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel presenteras valet av metod för att kunna besvara frågeställningen och dess 
delfrågor. Här får läsaren även en introduktion till de valda respondenterna för att skapa en 
djupare förståelse för varför dessa har valts. 

 
 

2.1 Val av metod 
Studien är explorativ och använder sig av samhällsvetenskaplig forskningsmetod i form av 
fältexperiment. Inledningsvis har studien genomförts genom litteraturstudier för att skapa en 
förståelse för kreditgivningen som process och de ramar den verkar inom. Vidare har två 
delstudier genomförts i form av fältexperiment, där den fiktiva personen i det första fallet inte 
äger en bostad, för att i det andra fallet äga en bostad. I samband med dessa kreditprövningar 
har en semistrukturerad personlig intervju även genomförts med kredithandläggaren för att få 
en djupare förståelse vilka data som kreditbedömningen baseras på. 

En explorativ studie syftar till att undersöka ett område, där hypoteser inte behöver ställas upp 
från början, utan kan ha detta som mål. För att kunna genomföra en god explorativ studie bör 
material inhämtas från tre olika källor8, se figur nedan. 

 
Figur 2 Utnyttjande av källor Källa: Arbnor & Bjerke 1994 

Fältstudiens syfte är att utnyttja möjligheter som kan uppstå i det verkliga livet. Eftersom 
experimentet genomförs i situationer som kan uppstå i det vardagliga livet, utanför 
laboratoriet ger det fördelen att se hur forskningen eller studierna fungerar i praktiken.9  

I den semistrukturerade intervjun är utgångspunkten att den intervjuade ska ge öppna svar och 
ha möjlighet att utveckla sina idéer och synpunkter. Intervjuaren har en agenda i form av 
redan färdiga ämnen samt frågor som ska behandlas. Ordningsföljden gällande ämnen och 
frågor kan vara flexibel för att den intervjuade ska kunna ges utrymme att utveckla sina idéer. 
10 

 

                                                
8	  Arbnor	  &	  Bjerke	  1994	  s.99,304.	  
9	  Denscombe	  2009	  s.85-‐87.	  
10	  Denscombe	  2009	  s.234-‐235.	  
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2.2 Metoddiskussion 
Eftersom studien försöker att skapa en så verklighetstrogen kreditansökan för konsumenten 
som möjligt var valet av fältstudier därför väl lämpade för ändamålet. Genom dessa fältstudier 
kunde det därför påvisas hur konsumenten i olika led blev påverkad av skillnader som kunde 
finnas i bankernas kalkyler för kreditbedömningar. 

Anledningen till att intervjuer valdes och inte enkäter är att de minskar riskerna för 
missförstånd då en dialog kan föras under intervjun. Ansatsen skall försöka efterlikna en 
faktisk låneansökan och därför var det viktigt att minimera risken för missförstånd gällande 
det underlag som handläggaren erhållit inför intervjun. Metoden visade sig vara ett bra val, då 
det fanns frågetecken hos några av handläggarna som kunde besvaras under intervjun. Hade 
istället en ansökan gjorts i enkätform, utan ett personligt möte hade den förmodligen blivit 
missvisande. 
 
Svårigheten med intervju som metodval var att finna en respondent som hade rätt kompetens 
för att dels kunna svara på de intervjufrågor som fanns och dels att kunna genomföra 
ansökningarna. Hade arbetet kunnat utföras under en längre tidshorisont hade förmodligen 
metoden utvecklats till att intervjuerna gällande kreditbedömningen gjorts med bankernas 
kreditkommittéer, alternativt med kreditchefer och ansökningarna gjorts på 
kontor/telefonbank. Detta för att säkerställa att bankernas kreditregler även efterföljdes när 
ansökningarna gjordes i kanaler som de flesta kunderna använder sig av. 

Att intervjuerna dessutom var semistrukturerade gjorde även att handläggarna styrdes in på en 
bana redan från början. I efterhand hade det varit önskvärt att låta bankerna meddela innan 
varje ansökan vilka parametrar som de önskade få underlag för. Fördelen med att intervjuerna 
var semistrukturerade var att samtliga respondenter fick samma underlag, vilket gjorde att 
intervjuerna lättare kunde jämföras sinsemellan. För ansökningarna hade kanske ett 
ostrukturerat sätt varit att föredra för att inte missa någon parameter som handläggaren anser 
vara av vikt. För intervjuerna utgick det skapade underlaget från de parametrar som 
presenteras nedan i kapitlet teori samt egna erfarenheter. 

2.3 Urval av respondenter 
I urvalsprocessen av respondenter har det varit viktigt att finna personer som möter många 
kunder, som är väl insatta i bankens kreditprocess och framförallt i hur kalkylerna för bolån 
fungerar. Givetvis har urvalet påverkats av vilka som varit villiga att ställa upp på en intervju 
och genomföra de två kreditansökningarna. Urvalet har även skett med hjälp av kontakter på 
två av de valda bankerna.  

Av praktiska skäl, men även för utfallet har enbart intervjuer samt ansökningar skett i 
Stockholms innerstad för att på så sätt i största möjliga mån reducera skillnader som kan 
finnas mellan olika orter. Kort introduktion om de intervjuade nedan; 

Maritha Otterhäll samt Kaj Högstadius, Nordea 

Maritha Otterhäll har en bakgrund som kontorschef med 10 års erfarenhet inom bolån för 
privatkunder. Kaj Högstadius är kreditchef för privat sedan 10 år tillbaka. 
 
Evy Erkers, SEB  

Evy Erkers har arbetat inom SEB sedan 1999 och sedan fem år tillbaka på Telefonbanken i 
SEB, där hon arbetat med bolånerådgivning.  
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Anna Onsbjer, Swedbank 

Anna Onsbjer har 25 års erfarenhet inom banken, där hon har arbetat som privatrådgivare i 17 
år ute på bankens kontorsverksamhet. Utöver detta har hon även arbetat med valvshantering 
och granskning av krediter i Swedbank. I dagsläget hjälper hon privatpersoner med 
finansiering av nyproduktion. 
 
Christina Romert, Handelsbanken 

Christina har arbetat inom Handelsbanken sedan 1994, däribland privatrådgivare, 
företagsrådgivare, chef för olika kontor och är för nuvarande ställföreträdande kontorschef. 
 
Maria Wallin Fredholm, Finansinspektionen 

Maria har en bakgrund från Riksbanken och har sedan september 2014 arbetat för 
Finansinspektionen, där hon bland annat varit projektledare för den årliga 
bolåneundersökningen som inspektionen genomför. 

2.4 Tillvägagångssätt  
För att kunna genomföra studien skapades en fiktiv person samt den typ av bostad som skulle 
köpas, respektive säljas. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att läsa sin del innan 
publicering. Den fiktiva personen samt bostäderna såg ut som följer på nästkommande sida;  
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Fiktiv	  person	   	  	   	  	  
Kön	  

	  
Kvinna	  

Ålder	  
	  

28	  

Typ	  av	  anställning	  
	  

Tillsvidare	  

Årsinkomst	  före	  skatt	  
	  

390	  000	  

Skulder	  (blanco)	  
	  

50	  000	  

Sparande	  (ej	  till	  insats/pension)	   50	  000	  

Insats	  vid	  ingen	  bostad	  (15%)	  
	  

450	  000	  

Insats	  vid	  bostad	  
	  

i	  nuvarande	  boende	  

Civilstånd	  
	  

singel,	  inga	  barn	  

Betalningsanmärkningar	  
	  

Inga	  

Antal	  frågor	  i	  UC	   	  	   Inga	  

	   	   	  Information	  om	  bostäder	   	  	   	  
Bostad	  som	  skall	  köpas	  

	  
	  	  

Pris	  
	  

2	  800	  000	  

Månadsavgift	  
	  

3	  000	  

Område	  
	  

Stockholms	  innerstad	  

	   	  
	  

Bostad	  som	  skall	  säljas	  
	  

	  
Pris/värdering	  

	  
2	  200	  000	  

Avgift	  
	  

1	  800	  

Inköpspris	  
	  

1	  450	  000	  

Lån	  
	  

1	  250	  000	  

Storlek	  
	  

27kvm	  1	  rok	  

Mäklararvode	  
	  

60	  000	  

Område	   	  	   Stockholms	  innerstad	  

Den fiktiva personen skapades utifrån en väns förutsättningar, för att spegla en verklig kund. 
Bostäderna som valdes baserades på utbud som denna vän var intresserad av på Stockholms 
bostadsmarknad under januari månad 2015.  

För att bankerna skulle kunna använda den fiktiva person skapades även två tillhörande 
kreditupplysningar11 som bankerna kunde använda sig av som underlag vid ansökningarna. 
Parametrarna för kreditupplysningen hämtades från en kreditupplysning som genomfördes på 
mig själv på hemsidan UC.se 

För att kunna få en bra bild av vad bankerna baserar sina kalkyler på, inleddes intervjuerna 
med frågor kring kreditgivningen12. Detta följdes sedan upp med en kreditansökan för den 
fiktiva personen som skapats för att köpa en bostad och sedan ytterligare en där den fiktiva 
personen skulle köpa och sälja bostad. Det befintliga boende som kunden hade i ansökan 
nummer två var alltså inte sålt vid tillfället för ansökan. 

Låneansökningarna gjordes som generella lånelöften, lånelöftena var alltså inte knutna till köp 
av en specifik bostad. Därför gjordes inte någon studie av om lånet blev beviljat för ett 
                                                
11	  Bilaga	  1,	  2.	  
12	  Frågor	  ”intervju	  till	  banker.”	  
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specifikt objekt eller ej. En köpeskilling om 2 800 000 kronor, månadsavgift till föreningen 
om 3 000 kronor i månaden, är värdena för det nya boende som användes i ansökan. I ansökan 
där ett befintligt boende ska säljas fick inte banken en satt insats, utan här fick de enbart 
försäljningspris, inköpspris samt mäklararvode, då syftet var att se huruvida de gör denna 
bedömning i ansökan. 

Dokumenteringen av intervjuerna skedde genom att anteckningar fördes där även 
observationer om hur den intervjuades resonerande noterades i dessa anteckningar. En av 
bankerna hade förberett en presentation i form av powerpoint som även erhölls i pappersform. 
Frågor som dök upp under bearbetningen av intervjumaterialet skedde över mail med de 
intervjuade.  

2.5 De valda aktörerna  
Alla utom SEB använder sig av så kallade bostadsinstitut för sin bolånegivning; Nordea 
Hypotek, Swedbank Hypotek samt Stadshypotek som är SHBs bostadsinstitut. I denna 
uppsats är dock dessa endast benämnda med bankens namn. De fyra storbankerna står för 
80% av de totala bolånen till svenska hushåll, se bifogad figur 1.  

 

 
Figur 3: Utlåning svenska banker Källa: http://www.swedishbankers.se/Documents/2014_Bolanemarknaden.pdf 

 
Nordea  

Nordea har sina rötter i ca 300 banker. Dagens Nordea bildades dock under 1990-talet genom 
hopslagningen av fyra stora banker från de nordiska länderna. Dessa utgjordes av Nordbanken 
(Sverige), Merita bank (Finland), Unibank (Danmark) och Christiania bank og kreditkasse 
(Norge). Bankens grund bygger på ”resultatorientering samt väl avvägd kostnads-, risk- och 
kapitalhantering”. Visionen är att banken ska uppfattas som ”en Great European bank, 
erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare”. 
Privatkunderna utgör ca 10 miljoner och är fördelade på de nordiska länderna.13 Nordea står 
för 15% av den svenska bolånemarknaden,14 vilket utgör ca 352,9 miljarder kronor 2013.15 

 

 

                                                
13	  Nordea,	  Om	  Nordea.	  
14	  Nilsson	  2014	  s.5.	  	  
15	  Nordea,	  Årsredovisning	  Nordea	  Hypotek	  2013.	  

Utlåning	  

SEB	  16%	  

Swedbank	  26%	  

Handelsbanken	  23%	  

Nordea	  15%	  



 

 14 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

SEB startades 1856 som den första privatbanken i Sverige under namnet ”Stockholms 
Enskilda Bank”, som sedan under 1970-talet fusioneras med Skandinaviska banken och bildar 
”Skandinaviska Enskilda Banken”. Banken marknadsför sig själv som ”den främsta banken 
för stora företag och finansiella institutioner i Sverige och ligger i framkant när det gäller 
företagsrelaterade tjänster i Norge, Danmark och Finland”. Visionen för banken är "att vara 
den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner." I dagsläget har banken ca 4 miljoner 
privatkunder fördelade på den svenska samt baltiska privatmarknaden.16 SEB står för 16% av 
den svenska bolånemarknaden (december 2013),17 vilket utgör ca 493,2 miljarder kronor18. 

Swedbank 

Swedbank som grundades 1820 har sina rötter i den svenska sparbanken. 1997 slogs 
Föreningsbanken och Sparbanken Sverige ihop för att senare anta namnet Swedbank 2006. 
Bankens utgångspunkt ”främja en sund och hållbar ekonomi för de många” utgår fortfarande 
från de gamla sparbankernas filosofi om att ”bidra till ökat välstånd och en tryggare tillvaro 
genom finansiell planering”. Banken har ca 8 miljoner privatkunder på den svenska samt 
utländska privatmarknaden19 och står för 26% av den svenska bolånemarknaden (december 
2013),20 vilket motsvarar 578,9 miljarder kronor år 2013.21 

Handelsbanken (SHB) 

Banken grundades 1871 och har sedan 1970-talet haft inriktningen att vara en decentraliserad 
bank där huvudmålet i verksamheten är att alltid utgå från kundens behov. Eftersom banken 
har detta som högsta prioritet tas alla affärer med kunden så nära denne det går.22 Information 
gällande antalet privatkunder som finns i banken har inte gått att få tag i, dock uppgår bankens 
utlåning till bolån för privatkunder till ca 23% av den totala utlåningen till svenska hushålls 
bolån23, vilket utgör ca 611, 2 miljarder kronor 2015.24 	  
	  
Finansinspektionen (FI) 

Finansinspektionen, (FI) är den tillsynsmyndighet i Sverige som bland annat har till uppgift 
att granska de svenska bankerna. Inspektionens utgångspunkt är att den ska ”bidra till ett 
stabilt och väl fungerande finansiellt system och till ett gott konsumentskydd i 
finanssektorn”.25 I arbetet som tillsynsmyndighet ansvarar FI för att motverka obalanser på 
kreditmarknaden genom ett så kallat stabilitetsuppdrag. För att myndigheten ska kunna 
analysera kreditmarknaden genomförs varje år olika slags rapporter, däribland en 

                                                
16	  Sebgroup,	  Om	  Seb.	  
17	  Nilsson	  2014	  s.5.	  	  
18	  Sebgoup,	  Årsredovisning	  SEB	  2013.	  
19	  Swedbank,	  Om	  Swedbank.	  
20	  Nilsson	  2014	  s.5.	  	  
21	  Swedbank,	  Årsredovisning	  Swedbank	  2013.	  	  
22Handelsbanken,	  Bolånestatistik.	  
23	  Nilsson	  2014	  s.5.	  	  
24Handelsbanken,	  Bolånestatistik.	  	  
25	  Finansinspektionen,	  Om	  FI.	  
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bolånerapport som visar hur den svenska bolånemarknaden ser ut. Utifrån dessa lägger sedan 
myndigheten fram åtgärder för förbättring.26  

Ett förslag som arbetades fram för att få bukt med den höga belåningen i de svenska hushållen 
var att införa ett amorteringskrav. Kravet var utformat i två steg, där det första steget är att ett 
lån med en belåningsgrad över 70% ska amorteras ner med minst 2% årligen. Steg två var att 
lån med en belåningsgrad under 70% ska amorteras med 1% per år tills att belåningsgraden 
50% har nåtts.27 Detta förslag drogs sedan tillbaka under april 2015.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                                
26	  Finansinspektionen,	  Om	  FIs	  rapporter.	  
27	  Finansinspektionen,	  Nya	  bolån	  ska	  amorteras	  ner	  till	  50	  procent.	  
28	  Finansinspektionen,	  FI	  går	  inte	  vidare	  med	  amorteringskravet.	  	  
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3. Legala och teoretiska utgångspunkter 
 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av inom vilka ramar och regelverk som kreditgivningen 
måste rätta sig efter på den svenska marknaden. Läsaren ges därefter de teoretiska 
referensramarna som finns gällande kreditbedömning och slutligen presenteras några 
relevanta tidigare studier som utförts på området. 

3.1 Ramar och regelverk 
Avregleringen av kreditmarknaden 

Kreditmarknaden i Sverige genomgick en avreglering under mitten av 1980-talet. Det ledde 
till en markant ökning av efterfrågan på bolån av konsumenterna, eftersom det tidigare varit 
en bristvara. För bankerna innebar denna avreglering att de själva fick bestämma över 
utlåningen. Efterfrågan minskades i samband med finanskrisen som rådde under 90-talet, för 
att sedan öka igen under 2000-talet. Att efterfrågan ökade igen under 2000-talet kan delvis 
förklaras med att prisutvecklingen på bostadsmarknaden steg, vilket ledde till att befintliga 
bolån kunde utökas. Att även priserna steg resulterade i att en högre andel lån var tvungna att 
användas för att kunna finansiera köpet av en ny bostad.29  

Amorteringskulturen 

Statistik över en längre tidshorisont saknas för amorteringskulturen, dock var det innan 2000-
talet kutym att bankerna hade amorteringskrav på bolånen. Då konkurrensen växte under 
2000-talet var det många banker som erbjöd amorteringsfria bolån för att locka till sig kunder. 

Datainsamlingen samt översynen av amorteringskulturen utförs årligen av 
Finansinspektionen, som genom stickprov mäter hur kulturen ter sig hos de svenska 
hushållen. Även löptider på amorteringen är något som inspektionen undersöker och 
presenteras tillsammans med amorteringskulturens resultat i den så kallade 
Bolåneundersökningen.30 

Lagstiftning och riktlinjer 

De svenska bankerna regleras framförallt av Lagen (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse. 8 Kap. 1§ slår fast att banken ska genomföra en kreditprövning av 
kunden innan beviljning av krediten kan ske, vilket är i linje med god kreditgivningssed. 
Prövningen som avses ska visa om kunden har de ekonomiska förutsättningarna för att ingå 
avtalet.31 

Konsumentkreditlagen kräver även att banken ska utföra en noggrann kreditprövning av 
hushållet. Denna baseras på de värden som hushållet lämnar för tilltänkta bostaden, dvs, 
lånebelopp, preliminär köpeskilling samt avgifter och driftskostnader som kan tillkomma för 
bostaden. Vidare krävs det att banken har god kännedom om hushållets sammansättning och 
deras inkomster för att kunna bedöma återbetalningsförmågan. Dessa uppgifter behöver oftast 
kompletteras med en kreditupplysning för att se hela hushållets kreditengagemang. När detta 
är gjort genomförs en ”kvar att leva på”-kalkyl som ska täcka konsumentens levnadskostnader 

                                                
29	  Riksbanken	  2014	  s.9-‐14.	  	  
30	  Ibid	  s.14-‐15	  	  
31	  Lennander	  2006	  s.12-‐24.	  
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efter att boendekostnaderna är betalda. Detta utmynnar i att banken kan ge kunden ett 
kreditbetyg, credit score.32 

Vidare regleras bankerna av Basel-regleringen som omfattar tillsyn av bankerna, 
riskhanteringen som sker inom bankerna samt ett sätt att stärka regleringen för bankerna. 
Syftet med Basel är att stärka bankernas öppenhet samt upplysningar, förbättra bankens 
förmåga att hantera chocker som kan uppstå till följd av stress i det finansiella systemet och 
slutligen verka för en förbättring av riskhantering och styrning inom bankerna.33  

I dagsläget är Basel III implementerad och är en utvidgning av Basel II. Förändringen som har 
skett är ökade krav på bankernas kapital, vilket uppnås genom en höjning av kapitalkrav, en 
skärpning av de regler som finns för vad som kan räknas in i kapitalet och slutligen skärps 
beräkningen för riskvägda tillgångar. Detta kombineras med bland annat högre krav på att 
bankerna ska hålla buffertar baserade på kärnprimärkapital. Uppnås inte dessa kvoter 
inskränks bankens rätt att lämna aktieutdelningar.34  

En annan parameter som bankerna enligt ett allmänt råd från Finansinspektionen bör hålla sig 
efter är det så kallade bolånetaket som infördes 2011. Bolånetaket innebär att bostaden inte 
bör belånas över 85% av marknadsvärdet. Detta ska motverka att bankerna ”använder högre 
belåningsgrader som konkurrensmedel”.  Riktlinjen som lades fram bottnar i en snabbt 
växande kreditmarknad för belåningen för de svenska hushållen, något som inspektionen 
önskar stävja.35 

3.2 Risk 
Definiering av kredit och kreditrisk 
 
Det finns ett flertal definitioner av vad en kredit är. Två av dessa är ”användningen eller 
innehavet av varor eller service utan omedelbar betalning”36 samt ”ingenting utom förväntan 
av en summa pengar under en viss tid”.37 Där löptiden för krediten inte har någon bestämd 
tidshorisont, utan kan variera alltifrån timmar till år.38 
 
Bland definitioner för kreditrisk finnar man följande förklaringar; ”chansen att denna 
förväntan inte uppfylls”39, där författaren åsyftar till att återkoppla till definitionen av 
krediten. Vidare definieras det även som ”potentialen att en avtalspart inte kommer att 
uppfylla sina åtaganden i enlighet med överenskomna villkor”.40  
 
Lönsamhet och kreditrisk 

Innan finanskrisen i början av 1990-talet var det många banker som byggde sin verksamhet på 
relationer till kunder, så kallade relationsbanker för att lättare kunna tillmötesgå kundens 
behov. Detta ledde till att kundrelationen prioriterades på bekostnad av lönsamheten av lånet 

                                                
32	  Riksbanken	  2014	  s.9-‐14.	  	  
33	  Bank	  for	  international	  settlements,	  International	  regulatory	  framework	  for	  Basel	  III.	  
34	  Riksbanken,	  den	  nya	  bankregleringen	  Basel	  III	  	  
35	  Finansinspektionen,	  Bolånetak	  på	  85%	  från	  1	  oktober.	  	  
36	  Colquitt	  2007	  s.2	  
37	  Caouette	  m	  fl.	  2008	  s.xv.	  
38	  Ibid	  s.1.	  
39	  Ibid	  s.xv.	  
40	  Brown	  &	  Moles	  2014.	  	  
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som gavs kunden. Utgången blev stora kreditförluster för kreditgivarna med detta fokus, 
eftersom de inte tog tillräckligt betalt för krediterna.41 Modeller som bygger på 
mikroekonomiska teorier har arbetats fram för att på ett bättre sätt balansera risk och 
lönsamhet. Bland dessa finns Cohen och Hammer (1966), Bierman och Hausman (1970) samt 
Stiglitz och Weiss (1981).42  

Kreditrisken hos en finansiell tillgång påverkas vanligen av tre parametrar; probability of 
default (PD) – sannolikhet för fallissemang, Loss given default (LGD) - förlust givet 
fallissemang samt the exposure at default (EAD) – storlek på utnyttjat exponeringsbelopp vid 
fallissemang. Riskparametrarna är viktiga instrument för bankerna när de ska bedöma 
kreditvärdigheten hos en kund. 43 
 
Parametern LGD hjälper bankerna att mäta sin kreditrisk i varje enskild ansökan. För att 
kunna tillämpa riskparametern måste en tidshorisont för när en ”fallerad exponerings LGD-
utfall anses vara fastställt” bestämmas. För beräkning av bolåneexponeringsrisken används 
vanligen formeln som följer; 
 
LGD = (1 – tillfriskningsgrad) * (1 – återvinningar från säkerheter) * (1 – återvinningar från 
låntagare)  
 
Tillfriskningsgraden innebär att den fallerande parten återhämtar sig utan att engagemanget 
varken avslutas eller att bakomliggande säkerhet realiseras. Vanliga förklaringsfaktorer 
gällande återvinningar från säkerheter när bolåneexponeringsrisken beräknas är 
belåningsgrad, typ av fastighet samt vilket geografiskt läge fastigheten har.44 

Riskreducering 

Genom att använda sig av scoringmodeller kan bankerna snabbt mäta kreditrisken hos en 
kund. Detta har gjort att kreditmarknaden har kunnat utvidgas snabbt, eftersom ”credit 
scoring” av en kund är en lätt och lönsam affär för bankerna. Modellerna bygger på 
bedömningsanalyser av den sökandes kreditvärdighet. Scoringmodellerna kom att utvecklas 
till statistiska modeller, där de kan delas in i två kategorier, scoringmodeller för ansökan 
(application scoring models) samt scoringmodeller för beteende (behavioral scoring 
models).45  

Eftersom ingen av företagen öppet redovisar hur de utför dessa modeller är det osäkert vilka 
exakta parametrar som ligger bakom kundens ”credit score”. Ett antagande är dock att 
grunden för dessa scoringmodeller bygger på en exponentialfunktion mellan bra, respektive 
dåliga krediter där banken vill uppnå en skärningspunkt mellan dessa två. Värdena erhålls 
genom att mäta fallissemang hos kunden, där teorin baseras på att en dålig kredit generellt 
motsvarar tre fallerade betalningar av lånet. Målsättningen är att banken genom att använda 
dessa data kan konstruera sina kreditmodeller så att dessa kan implementeras i 
kreditbedömningen av den enskilda kunden.46 

                                                
41	  Caouette	  2008	  s.xvi.	  
42	  Andersson	  2001	  s.15.	  
43	  Caouette	  m	  fl.	  2008	  s.277.	  
44	  Finansinspektionen,	  Att	  mäta	  kreditrisk	  –	  erfarenheter	  från	  Basel	  2.	  	  
45	  Cauoette	  m	  fl.	  2008	  s.201-‐207.	  

46	  Ibid	  s.207-‐209	  
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Figur 4 Distribution of Credit Scores of Good and Bad Källa: Caouette m fl. 2008 

3.3 Kreditkultur  
Kreditkulturen kan förklaras som ”klistret som håller ihop kreditprocessen och formar 
grunden för kreditdisciplin”.47 För att skapa en fungerande kreditkultur måste komfortzoner 
upprättas som de anställda kan förstå och verka inom. Utanför dessa gränser anses inte vinsten 
vara tillräckligt hög i jämförelse med de stora förluster som kan göras. En kreditkultur tar 
därför lång tid att implementera i organisationen för att vara tillfredsställande. Kulturen 
speglar ofta bankens och dess medarbetares historia, traditioner och personligheter. Viktigt är 
att kulturen efterföljs i alla led i organisationen då det stärker den. En kreditkultur kan skapas 
utifrån följande parametrar: 

• Vilken riskprofil som företaget vill ha. Här är det av vikt att se till vilken marknad som 
företaget verkar på och dess förutsättningar. 

• En tydlig linje för vad som är godtagbart och inte i kreditgivningen. 

Utan en stark kultur i företaget spelar det ingen roll hur många mätinstrument av risk mm som 
tillämpas. 48 Vidare blir kreditprocessen även den dysfunktionell om inte en kultur har 
förankrats inom organisationen.49  

3.4 Kreditbedömningsmodeller 
Det finns många olika metoder som kan användas vid kreditbedömning50 några av dem är 
listade nedan; 

• Bedömningsmetoder  – Användningen av handläggarens erfarenhet för att skapa 
förståelse för krediten och utifrån det kunna utöka eller neka krediten. 

• Expertsystem – Refererar främst till kreditpaneler, t ex en kreditkommitté  
• Analytiska modeller – Modeller som använder information från kvantitativa data. 
• Statistiska modeller – Användning av statistiska slutsatser för att ta ett beslut. 
• Beteendemodeller – Relationer som härleds genom observation av beteende under tid. 
• Marknadsmodeller – Modeller som bygger på tillit till informationen som finns på 

marknaden som en indikator på solvens.  

En modell som ofta tillämpas inom bankväsendet är CAMPARI-modellen, som tillhör 
kategorin bedömningsmetoder, där varje bokstav symboliserar en del av 
bedömningsunderlaget.  

                                                
47	  Colquitt	  2007	  s.34-‐35.	  
48	  Caouette	  m	  fl.	  2008	  s.23-‐39.	  
49	  Colquitt	  2007	  s.34.	  
50	  Brown	  &	  Moles	  2014.	  
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• Character (karaktär) – Hur ärlig låntagaren är. 
• Ability (förmåga) – Den lagliga förmågan som finns för att ingå kontrakt mellan 

kunden och banken 
• Means (tillgångar/kapital) – Vilka finansiella, administrativa och tekniska medel som 

kunden besitter.   
• Purpose (ändamål) – På vilka grunder som krediten ska beviljas. T ex finansiering av 

bostadsköp. 
• Amount (belopp) – Beloppet som ska beviljas ska överensstämma med ändamålet för 

finansieringen. 
• Repayment (återbetalning) – En av de viktigaste aspekterna, eftersom bedömning av 

huruvida kunden kan återbetala lånet görs under denna parameter. 
• Insurance (försäkring) – Vilket säkerhetsnät som banken kan falla tillbaka på om 

kunden fallerar lånet.51 

3.3 Tidigare studier 
Många studier har gjorts på ämnet kreditbedömning, 130 stycken uppsatser finns registrerade 
vid sökmotorn uppsatser.se. Ytterligare belägg för detta finner läsaren även i studien Credit 
scoring, statistical techniques and evaluation criteria: a review of the literature, som 
presenterar ett flertal tidigare genomförda studier på ämnet. Bland dessa finns publicerat 
material av Banasik et al., 2001, Somers and Whittaker, 2007 etc som behandlar modeller för 
främst konsumentkrediter.52 Fokus har främst legat på de bakomliggande modellerna för att ta 
fram så kallade ”credit scorings”. Främst är materialet baserat på utländska finansiella 
marknader, där stort fokus ligger på krediter som ställts till företag. Gällande 
kreditbedömning av konsumenter för bostadslån finns det få studier, då det varit svårt att finna 
tillfredsställande material. Nedan har två stycken studier behandlats för att skapa en större 
förståelse och relevans för kreditmarknaden för konsumenter.  

Kreditbedömning 

Abdou och Pointons (2011) ger en bra sammanfattning av vilka parametrar som kan användas 
för att utarbeta kreditgivningsmodeller som ligger till grund för kreditbedömningen hos de 
olika kreditgivarna. Stor vikt läggs vid så kallade ”scoringmodeller”, där merparten bygger på 
statistiskt material som genom formler implementeras hos finansiella institut och banker. 
Författarna framhåller att även tidigare historia samt data gällande ämnet kreditbedömning är 
knapphändig. Att en adekvat kreditbedömning görs av varje kund är av stor vikt, då kvaliteten 
på bankens lån är en avgörande faktor för konkurrens, överlevnad samt lönsamhet. 

Vidare diskuterar uppsatsen att två tekniker kan användas vid kreditbedömningen; 
”scoringmodeller” och lånehandläggarens subjektiva bedömning. Om bedömningsprocessen 
ska bli framgångsrik eller inte beror på handläggarens erfarenhet och i vilken grad denne 
använder sunt förnuft. För scoringmodellerna implementeras vanligen historisk data som 
företaget innehar för tidigare kunder och deras skötsel av lånen. Litteraturen hävdar att 
användandet av scoringmodellerna är mer framgångsrikt än användandet av personliga 
bedömningar som en kredithandläggare genomför. 

Vilka faktiska parametrar som scoringmodellerna är baserade på skiljer sig beroende på 
vilken bransch som företaget verkar på. När det gäller konsumentkrediter på banker har de 
kommit fram till att följande parametrar är av vikt: 
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• Anställningens varaktighet 
• Månadsinkomst 
• Tillgångar på banken 
• Om personen har en bil 
• Befintligt bolån 
• Anledningen med lånet 
• Säkerheter för lånet 
• Lånebelopp 
• Lånets varaktighet 

 
Författarnas slutsats gällande de riskparametrar som bankerna tillämpar är att det oftast inte är 
möjligt att ta del av bankernas variabler. Det kan bero på att de vill skydda sin marknadsbild 
eller undvika de konsekvenser som kan uppstå på grund av deras etiska policys om detta 
skulle offentliggöras.53  

Rådgivning till kunden 

Kreditbedömningen av en konsument kan ibland innefatta att denne får rådgivning av 
banktjänstemannen om krediten t ex inte skulle bli beviljad. En studie på vilka grunder som 
rådgivaren baserar sina beslut har därför valts ut för att visa på den subjektiva bedömningens 
relevans i ämnet. Studien behandlar hur konsumenten får rådgivning kring rörlig eller fast 
ränta av en banktjänsteman hos en svensk bank. Vidare utreds olika hypoteser som finns 
gällande vilka råd som en tjänsteman ger kunden samt sätter dessa i jämförelse med den 
rådgivning som banken publicerar löpande i en tidskrift. Det finns belägg för att kunderna 
tenderar att följa tjänstemannens råd gällande val av ränta, då dessa anses av konsumenten 
vara tillförlitliga.54 

Hypoteserna som presenteras är baserade på tidigare forskning där resultatet från dessa 
presenteras i tabellform. De presenterade hypoteserna är som följer; 

• The cautioness hypothesis – Rådgivaren vill undvika att kunden är missnöjd med 
dennes råd och föreslår därför en mix av räntorna för att på så vis gardera att kundens 
likviditetsrisk samtidigt som de värnar om sin egna prestation.   

• The interest gap hypothesis – Går ut på att minimera kundens bolånekostnader. Detta 
uppnås genom att välja den ränta som är lägst vid rådgivningstillfället sett utifrån 
skillnader mellan de båda olika räntevarianterna. 

• The trend hypothesis – Utgår ifrån att om en rörlig ränta har gått upp under en längre 
period är det troligt att den fortsätter göra det och rådet blir därför att binda.  

• The level hypothesis – Om de bundna räntorna är låga i jämförelse med bundna räntor 
över en längre tidsperiod är rådet att binda. Detta då det är troligt att dessa vänder och 
ökar. 

• Untestable hypothesis – Bankerna ger råd som kan maximera deras vinst. Denna teori 
är svår att hitta belägg för då många banker inte öppet redovisar vad de har för 
marginaler på bolånen. 

Studien är intressant ur det hänseendet att kunden lägger stor vikt vid handläggarens råd som 
baseras på kunskap, bankens riktlinjer (genom t ex nyhetsbrev) och metodval för val av 
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ränta.55 En vidare intressant aspekt från denna slutsats skulle vara om detta kan appliceras i 
andra led av processen för bolån?  

Utifrån dessa parametrar, så som lagstiftning, konkurrens samt kreditrisker kan det antas att 
bankerna skapar sina kalkyler för kreditbedömningen. Denna teori lägger även tidigare studier 
av H.A. Abdou och J. Pointon grund för.56 Detta är därför utgångspunkten för detta arbete om 
svenska bankers kreditgivning vid bostadskrediter till konsumenter. 
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4. Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet från genomförda intervjuer med bankerna och kalkyler. 
Finansinspektionens syn på dessa kreditbedömningsmodeller avslutar kapitlet.  

 

4.1 Nordea 
Kreditgivning 

För att kunna beviljas lån är utgångspunkten att det krävs att kunden har en 
tillsvidareanställning. Dock prövas andra former av anställning om handläggaren anser att 
formen av anställning kan godtas. Här krävs en fingertoppskänsla, baserad på historik och hur 
arbetsmarknaden på orten ser ut för just den typ av anställning som kunden har. Vanligt inom 
vissa yrken är projektanställningar där det finns en vetskap om att dessa förlängs löpande. 
Inkomsten som ligger till grund för kalkylen är grundlönen innan skatt.  

Grundinställningen till betalningsanmärkningar är nej. Det sker dock alltid en individuell 
prövning av varje fall. Om handläggaren ser att det finns skäl att ändå kunna bevilja lånet trots 
betalningsanmärkning hos kunden ska detta motiveras. 

I nuläget finns ingen övre gräns för hur mycket kunden får belåna sig, med hänsyn till 
inkomst (även kallat skuldkvot inom många banker), så länge som beloppet går runt i 
kalkylen.  

Banken har en maximal belåningsgrad på bostaden på 85% av marknadsvärdet, uppdelat på så 
kallat bottenlån till 75% och resterande 10% som topplån. För bottenlån är återbetalningstiden 
10-50 år, beroende på vad privatrådgivaren rekommenderar för den specifika kunden. 
Topplånet har en återbetalningstid på 10 år.  

Amorteringen på samtliga bolån beräknas med 2% per år, vilket motsvarar en amorteringstakt 
på 50 år. Har kunden en belåningsgrad på 50% eller lägre tas ingen amortering med i 
kalkylen. För befintliga blancolån tillämpas en amorteringstakt baserad på 10 år. 

Vidare används listprisräntan för ränta med bindningstid 5 år plus 3 procentenheter som 
kalkylränta, om kunden är en så kallad ”helkund” i banken. Dock lägst 8%. Vid 
genomförande av intervjun låg 5-årsräntan på 2,70, vilket alltså resulterade i en mycket låg 
kalkylränta, varför 8% användes. För blancolånet tillämpades en kalkylränta om 10%. 

Driftskostnader sätts utifrån faktisk driftskostnad utifrån objektsbeskrivning alternativt 
energiförbrukning. För valt objekt för denna studie användes ett uppskattat värde av 
handläggaren till 6 000 kronor (40m2).  

Slutligen ska det finnas ett belopp att leva på efter alla boendekostnader är betalda. Detta 
belopp baseras på Konsumentverkets siffror för levnadskostnader, vilka totalt ligger på 7 185 
kronor för en vuxen person i 30-årsåldern utan bil. När denna kostnad är avräknad ska det 
vara ett positivt resultat i kalkylen för att det ska gå runt och lånelöftet ska kunna beviljas.  

Köp av nytt boende i samband med försäljning av befintligt 

Bankens riktlinjer är främst att råda sina kunder att sälja innan de köper ett nytt boende för att 
på så sätt exakt veta vad de har att röra sig med vid ett köp. Här läggs stor vikt vid på vilken 



 

 24 

marknad kunden ämnar köpa och sälja. Generellt är det lättare att sälja i storstäderna, än ute 
på landsbygden som ett exempel. Är kvadratmeterpriset väldigt högt ser Nordea gärna att 
kunden har en högre kontantinsats. 

För värdering av det befintliga boendet används ett verktyg som bygger på sålda objekt i 
närområdet, vilket banken anser ger en väldigt bra indikation på bostadens värde. 

Om kalkylen inte går runt för ett dubbelt boende kräver banken att det ska finnas sparade 
pengar som täcker detta underskott. 

Bolåneansökan, inget befintligt boende 

Det första steget i ansökan var att ta uppgifter om den fiktiva personens ekonomi, så som 
vilken anställningsform, årsinkomst före skatt, skulder, sparande, civilstånd samt huruvida 
kunden hade betalningsanmärkningar eller ej. Då kunden uppfyllde bankens grundkriterier (se 
ovan) för att kunna beviljas ett lån fortsattes processen med att ta uppgifterna om önskat 
lånelöfte. 

För att kunna gå vidare med ansökan lämnades uppgifter om önskat belopp för det nya 
lånelöftet i form av köpeskilling, månadsavgift till föreningen. I samband med detta 
säkerställdes det att kunden hade en kontantinsats för de 15% av  köpeskillingen som banken 
kräver som egen insats.  

Uppgifterna lades sedan in i kalkylverktyget Capitex57 där även bankens egna värden för 
amorteringar, driftskostnader, ränteutgifter samt levnadskostnader lades in baserat på de 
uppgifter om kunden som lämnats, se nedan för värden. Skatt samt skattereduktion bygger på 
gällande skatteregler och är inget som läggs in manuellt i kalkylen.   

• En amorteringstakt om 2% per år tillämpades för bolånen och en amorteringstakt på 
10 år för blancolånen. 

• Bottenlån och topplån beräknades till en kalkylränta om 8% per år. 
• För blancolånen sattes en kalkylränta om 10%. 
• Driftskostnader om 6 000 kronor per år. 
• Levnadskostnader 7 185 kronor per månad. 

Utifrån dessa uppgifter gick inte kreditkalkylen runt och kunden fick ett avslag på sin 
ansökan. Här föreslogs kunden att öka sin kontantinsats eller eventuellt ha en medlåntagare på 
lånet.  

Bolåneansökan, befintligt boende 

Samma uppgifter lämnades som vid ansökan utan befintligt boende. Här gjordes en kalkyl för 
slutlikvid58, alltså hur lånebilden skulle se ut efter att det befintliga boendet var sålt. En ny 
insats användes om 800 000 kronor, vilken handläggaren valde utifrån lämnade uppgifter. 
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• En amorteringstakt om 2% per år tillämpades för bolånen och en amorteringstakt på 
10 år för blancolånen. 

• Bottenlån och topplån beräknades till en kalkylränta om 8% per år. 
• För blancolånen sattes en kalkylränta om 10%. 
• Driftskostnader om 6 000 kronor per år. 
• Levnadskostnader 7 185 kronor per månad. 
• Insats 800 000 kronor. 

I detta fall gick kreditkalkylen runt för slutfinansieringen. Dock skulle kunden inte klara av 
kalkylen om lånebilden för det befintliga boendet adderades till kalkylen, utan då skulle ett 
sparande som täcker detta underskott krävas, något som kunden inte har i dagsläget. Ansökan 
kan därför inte beviljas. Väljer kunden att sälja först kan ansökan beviljas. 

4.2 SEB  
Kreditgivning 

Utgångspunkten för att beviljas ett bolån hos banken är att man har en tillsvidareanställning, 
men vissa andra typer av anställningsformer kan accepteras. Däribland vikariat som sträcker 
sig längre än 6 månader från och med ansökningstillfället. Viktigt är vilken bransch som 
kunden arbetar inom, t ex är det större sannolikhet att en läkare får förlängt vikariat än en 
ekonom. Den årliga bruttoinkomsten ligger till grund för ansökan.  

Gällande betalningsanmärkningar gör banken alltid en individuell prövning. Banken ser 
allvarligt på betalningsanmärkningar och grundinställningen är att inte bevilja kunden lån om 
detta finns. En betalningsanmärkning kan vara okej, såvida det inte finns ett skuldsaldo hos 
Kronofogden. Om skuldsaldo inte finns ska kunden inkomma med en skriftlig förklaring till 
varför betalningsanmärkningen har uppkommit. Handläggaren gör sedan en bedömning 
utifrån denna förklaring om ansökan kan beviljas.   

Banken tillämpar ett maximum för skuldkvot. Skuldkvoten får maximalt vara 5 x 
årsinkomsten, givet att detta belopp går runt i kalkylen. Här räknas alla skulder som 
privatpersonen har in, så som blanco, bolån, studieskulder etc. Skulle kunden överskrida 
denna kvot blir det generellt ett avslag på ansökan. Ibland kan dock undantag göras om 
kunden har en exceptionellt bra kalkyl, något som är väldigt ovanligt. 

Den maximala belåningsgraden för bostäder ligger på 85%, i riktlinje med 
Finansinspektionens tak. Dessa 85% utgör bottenlån, vilket är det enda banken erbjuder 
gällande boendefinansiering. Dock kan undantag göras och kunden beviljas ett blancolån på 
ytterligare 5% som komplement för låg insats om kunden har en extraordinärt bra kalkyl. 
Detta beslut tas med två behöriga tjänstemän. 

Amorteringstakten läggs på en löptid på maximalt 50 år och som lägst 10 år i kalkylen, vilket 
innebär en amorteringstakt om 2% årligen i kalkylen då banken räknar på en löptid om 50 år. 
I detta fall har en amorteringstakt på 50 år tillämpats. För alla nya låneansökningar ska 
kunden klara denna amortering, oavsett om kunden blir beviljad amorteringsfritt eller ej. För 
andra krediter kunden har används en amorteringstakt om 10 år för beräkning i kalkylen. 

I kalkylen tillämpas en kalkylränta på 7% för samtliga bottenlån. Kalkylräntan för bottenlånen 
baseras på en fast ränta på 5-år som adderas med minst 200 baspunkter (2%), men som lägst 
är 7% totalt. Finns det befintliga topplån ska dessa beräknas med kalkylräntan 9%. För de 
blancolån som kunden har beräknas kalkylräntan för dessa med 10%. 
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Driftskostnaderna som tillämpas i kalkylen baseras på schablonbelopp om 7 000 kronor per år 
för bostadsrätt, 46 000 kronor per år för villa och 18 400 kronor per år för fritidshus. För 
bostadsrätt görs även ett påslag för årsavgiften till föreningen. Lägsta totalbelopp (drift och 
årsavgift) är 36 000 kronor per år. Innehar kunden en hyresrätt räknas en driftkostnad på 7 
000 kronor per år samt uppgiven hyra. 

För att bedöma om ansökan kan beviljas krävs ett sista steg i form av ”kvar att leva på”. För 
en ensamstående vuxen person ska denne ha kvar 8 200 kronor i månaden efter att alla 
boendekostnader är betalda. För två vuxna i samma hushåll krävs 14 200 kronor i månaden 
och ytterligare 3 000 kronor i månaden per barn som finns i hushållet. 

Köp av nytt boende i samband med försäljning av befintligt 

För att en kund ska få köpa en bostad innan befintligt boende krävs det att kalkylen går runt 
för de båda bostäderna. Går kalkylen inte runt kräver banken ett sparande i banken som täcker 
de dubbla boendekostnaderna i minst 12 månader. Banken kan som ett annat alternativ kräva 
att ett ”ovillkorat säljkontrakt” finns på det befintliga boendet innan ett köpekontrakt för nytt 
boende får tecknas. Med ett ovillkorat säljkontrakt avses ett köpekontrakt som är tecknat med 
en köpare där inga klausuler ställs. Det kan till exempel vara att köpet ska återgå om köparen 
inte beviljas lån. 

Bankens generella ståndpunkt för köp av en ny bostad är att kunden har sålt sitt nuvarande 
boende för att förhindra dubbla boendekostnader samt för att veta mer exakt hur mycket 
kapital kunden har att röra sig med. 

Bolåneansökan, inget befintligt boende 

För att avgöra om en ansökan ska påbörjas tas uppgifter om anställningsform, årsinkomst och 
tänkt lånebelopp in. Eftersom kunden uppfyller grundkravet, en tillsvidareanställning görs en 
kontroll huruvida kunden klarar av taket för skuldkvoten. I det fallet skulle denna kvot hamna 
på 1 950 000 kronor, baserat på en årlig bruttoinkomst om 390 000 kronor. 

Beloppet på ansökan för bolånet överstiger fem gånger årsinkomsten och ett avslag ges därför 
till kunden. Kunden blir uppmanad att ansöka om ett lånelöfte med lägre köpeskilling, gå in 
med en större kontantinsats eller att ha en medlåntagare. Det sistnämnda är inget banken 
rekommenderar i första hand, då tanken är att kunden ska klara av ett bolån på egen hand. 

Dock gjordes en kalkyl59 för ansökan för att se om kalkylen skulle kunna gå runt. 
Nedanstående värden användes i kalkylen; 

• En amorteringstakt på 50 år tillämpades på bolånet och på 10 år för blancolånen. 
• Bolånet till en kalkylränta om 7% per år. 
• För blancolånen sattes en kalkylränta om 10%. 
• Driftskostnader om 7 000 kronor per år. 
• Levnadskostnader 8 200 kronor per månad. 

Kalkylen går heller inte runt och ett slutligt avslag ges på ansökan. 
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Bolåneansökan, befintligt boende 

Samma kontroll görs även här, där den maximala belåningen är en väsentlig parameter i 
bedömningen. I likhet med den ansökan för lånelöfte som inte hade något befintligt boende, 
slås även denna ansökan av, på grund av att kunden överskrider sitt maximala tak för 
belåning. Även om vår fiktiva person hade gått in med allt kapitalt som var möjligt, ca 800 
000 kronor hade ansökan blivit avslagen då bolånen samt blancolånen tillsammans blir 2 050 
000 kronor. 

I likhet med ansökan utan befintligt boende gjordes ändå en kalkyl60 för att kunna påvisa 
skillnader bankerna emellan. Följande värden användes; 

• En amorteringstakt på 50 år tillämpades på bolånet och på 10 år för blancolånen. 
• Bolånen till en kalkylränta om 7% per år. 
• För blancolånen sattes en kalkylränta om 10%. 
• Driftskostnader om 7 000 kronor per år. 
• Levnadskostnader 8 200 kronor per månad. 
• Insats om 600 000 

Uträkning överskott för insats. 

- Bolån 1 250 000 
- Inköpspris 1 450 000 
- Skatt (22% av vinst) 165 000 
- Mäklararvode 60 000 
- Försäljningspris 2 200 000 

Överskottet efter avdrag för skatt, mäklararvode samt bolån hamnar på 725 000 kronor. Dock 
används enbart 600 000 av dessa då handläggaren ser att kunden gärna har ett utrymme om 
det befintliga boendet skulle säljas för en lägre summa. 

I kalkylen61 för beräkning av dubbelt boende skulle vår fiktiva kund behöva ha ett sparande 
om 104 460 kronor baserat på bankens regler för dubbla boendekostnader (8 705 x 12). 
Kalkylen går inte runt för slutlikviden heller och inget lånelöfte beviljas.  

4.3 Swedbank  
Kreditgivning 

I Swedbank krävs en stadigvarande inkomst för att kunna beviljas ett bolån. Med 
stadigvarande inkomst avses en tillsvidareanställning, men liksom de andra bankerna kan 
även Swedbank göra undantag. Vikariat kan exempelvis beviljas, beroende på yrke. Exempel 
är vården, där vikariat är vanligt som anställningsform och där ett personalbehov oftast finns. 
Annat som även inräknas som stadigvarande inkomst är livränta, underhållsbidrag samt 
barnbidrag. 

Banken godtar generellt inte betalningsanmärkningar som kunden har. Dock görs alltid en 
individuell prövning gällande vad för typ av betalningsanmärkning det handlar om samt när 
den uppstod. Har kunden ett skuldsaldo hos Kronofogden eller skuld på bankkonto i banken 
beviljas inga lån överhuvudtaget.   
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Vid ansökan av bolån har banken inget maximalt belopp för hur mycket kunden får låna, så 
länge som det går runt i kalkylen. Fokus läggs istället på återbetalningsförmåga och säkerhet 
för lånet. 

Belåningsgraden för bostaden får maximalt ligga på 85%, där 75% utgör bottenlån och de 
resterande 10% utgör ett så kallat topplån. Tilläggas ska att räntan för de olika delarna sätts på 
samma sätt, det som skiljer dem åt är löptiden för avbetalning. 

Amorteringskraven som ställs från banken är att allt som överstiger 70% i belåningsgrad ska 
amorteras på 15 år. Understiger belåningsgraden 70% ska kunden klara en amortering om 1% 
av beloppet per år som lägst. Amorteringstakten som tillämpas för blancolånen är 10 år. 

Kalkylräntan för bolånen utgår från listprisräntan med 5 års bindningstid +3 procentenheter, 
vilken låg på 5,73% när intervjun genomfördes 5 februari 2015. Eftersom banken räknar med 
att kunden binder under 5 år i kalkylen är det den faktiska räntan (5,73) som används för 
kalkylen. Kalkylräntan som tillämpas för blancolånen är ett så kallat medlemslån där räntan 
för nuvarande ligger på 6% (5 februari 2015). Medlemslån är ett blancolån som kunder i 
Swedbank kan ta del av. 

För beräkningen av driftskostnader används schablonmässigt framräknade värden. För 
lägenhet 9 000 kronor per år och 45 000 kronor per år för villa. I detta fall användes en 
driftkostnad om 9 000 kronor.  

Det sista steget i processen är att ett belopp för levnadskostnader utöver boendekostnaderna 
läggs till i kalkylen. Boendekostnaderna utgörs av avgift till föreningen, drift, amortering, 
ränta samt övriga krediter. I likhet med schablonvärdena för driftskostnader finns det även 
schabloner för levnadskostnaderna som baseras på Konsumentverkets riktlinjer. För en vuxen 
person ligger dessa på 10 200 kronor, två vuxna i hushållet 15 300 och för varje barn läggs 3 
300 kronor till. För den fiktiva personen hamnar dessa levnadskostnader på 10 200 kronor per 
månad.  

Generellt avslås ansökan om kalkylen inte går runt. Vissa undantag kan göras, dock får dessa 
inte tas av tjänsteman, utan beslut måste tas av en kreditkommitté. Bedömningen sker då 
utifrån helheten i kundens ekonomi, med fokus på sparande och kommande försäljningar. Om 
ansökan har fått avslag är utgångspunkten att ingen borgensman beviljas, men det kan dock 
göras undantag. Medlåntagare är godtagbart för att få ett lånelöfte. 

Köp av nytt boende i samband med försäljning av befintligt 

Samma kalkyl används i detta steg, så en likvärdig kreditbedömning utförs, dock med nya 
data för storlek på bolånen. Slutbelåningen är utgångspunkten vid bedömningen av dubbla 
boendekostnader. Ibland ställs krav att en försäljning ska ske inom en viss tidsram för att 
kunden ska få slutlikviden. Här vägs även in hur lång tid kunden kommer att behöva utnyttja 
ett så kallat överbryggningslån. En ansökan kan ibland beviljas om kunden har sparande som 
kan täcka den dubbla boendekostnaden. Generellt rekommenderar banken att sälja befintligt 
boende innan köp av nytt. 
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Bolåneansökan, inget befintligt boende 

Även i Swedbank gjordes först en kontroll av anställningsform samt årsinkomst. Sedan 
gjordes en koll hur kundens civilstånd samt nuvarande ekonomi såg ut för att sedan lägga in 
alla data i ansökan. Följande värden användes i kalkylen62; 

• En amorteringstakt 1% per år av beloppet tillämpades på bolånets bottenlån, 15 år för 
bolånets topplån och på 10 år för blancolånen. 

• Bolånen till en kalkylränta om 5,73% per år. 
• För blancolånen sattes en kalkylränta om 6% (medlemslån). 
• Driftskostnader om 9 000 kronor per år. 
• Levnadskostnader 10 200 kronor per månad. 

Det blir ett avslag på denna ansökan då kalkylen inte går runt. Kunden behöver ha kvar minst 
10 200 kronor varje månad, i detta fall blir det ett underskott på 1 755 kronor. 

Bolåneansökan, befintligt boende 

Samma typ av kontroll som gjordes inledande vid ansökan vid inget befintligt boende gjordes 
även i detta fall. Här togs även uppgifter om det befintliga boendet in för att sedan 
sammanställas i kalkylen63, enligt data nedan; 

• En amorteringstakt om 1% om per år av beloppet tillämpades på bolånets bottenlån, 
15 år för bolånets topplån och på 10 år för blancolånen. 

• Bolånen till en kalkylränta om 5,73% per år. 
• För blancolånen sattes en kalkylränta om 6% (medlemslån). 
• Driftskostnader om 9 000 kronor per år. 
• Levnadskostnader 10 200 kronor per månad. 
• Insats om 600 000 

Liksom SEB räknade Anna på en insats på 600 000 kronor för att ha en marginal. Skattesatsen 
var densamma, likaså mäklararvodet (vilket var angivet i de dokument alla banker 
inledningsvis erhöll vid varje möte).  

I denna slutkalkyl går ansökan runt. Anna understryker dock att denna ansökan troligen ändå 
inte skulle godkännas, då kalkylen är väldigt tajt och inget sparande finns för dubbla 
boendekostnader. Här föreslås kunden att istället sälja först för att sedan kunna erhålla 
lånelöftet. 

4.4 Handelsbanken  
Kreditgivning 

För att kunna beviljas ett lån i banken krävs det att kunden är en helkund, vilket innebär att 
löneinsättningar, pension, sparande samt krediter finns i banken. För att banken ska påbörja 
en ansökan med en så kallad ”icke helkund” krävs en fast anställning och positivt är om det 
finns en medlåntagare som ytterligare betalningssäkerhet vid en ansökan om bolån i banken.  

För de som är helkunder och har historik i banken kan andra former av anställningar 
godkännas. Här kontrollerar rådgivaren löneinsättningar samt om kunden har haft lån sedan 
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tidigare i banken och hur dessa har skötts. Med andra anställningsformer avses till exempel 
projektanställningar samt vikariat. För vikariat krävs det att längden är över 2 månader. 
Yrkeskategori spelar även en stor roll då anställningar inom bristyrken (skola, sjukvård) 
sannolikt förlängs alternativt har kunden lättare att hitta ett nytt jobb inom samma bransch. 
Även här är en medlåntagare att föredra om det handlar om en speciell anställningsform. 

Är kunden inte redan kund i Handelsbanken godkänns inga betalningsanmärkningar. Om det 
handlar om en befintlig kund kan enstaka anmärkningar godtas. För en befintlig kund 
kontrolleras först och främst hur denne har skött sina åtaganden i banken. Viktigt att 
kontrollera är hur kundens beteende gällande krediter är. Vad för slags betalningsanmärkning 
spelar även det stor roll för om lånet kan beviljas. Finns ett skuldsaldo hos Kronofogden 
beviljas inga lån, ej heller skatteskulder.  

Banken har inget belopp för maximalt lån som kunden får ta. Banken tillämpar dock 
”skuldkvot”, vilket är totala inkomster kontra totala skulder som kunden har. Är detta belopp 
över siffran sex ska det motiveras varför kunden ska beviljas ett bolån. Motivering kan vara 
att kunden sitter på stora tillgångar, så som obelånat landställe, aktier mm.  

Liksom de andra storbankerna ligger den maximala belåningsgraden på 85% av 
marknadsvärdet. Handelsbanken tillämpar 15% som topplån och resterande 70% som 
bottenlån. 

Alla lån som har en belåningsgrad över 70% eller som har en hög skuldkvot ska kunden 
amortera på. En hög skuldkvot anses ligga över kvoten 6. Banken har ett inbyggt system som 
utifrån kundens belåningsgrad samt skuldkvot automatiskt räknar ut kundens amortering för 
lånet. Banken har dock ett krav att nya lån som tas med 85% i belåningsgrad ska betala av 
dessa ner till en belåningsgrad om 70% på 15 år som maximalt (alltså 1% årligen på 
beloppet). För blancolån gäller en amorteringstakt om 5 år. 

För kalkylräntan gällande bolån används räntesatsen 7,5%, vilket används för så väl som 
topplån som för bottenlån i kalkylen. För befintliga bolån används samma räntesats som för 
nya lån, alltså 7,5%. För lån utan säkerhet tillämpas en räntesats om 7,5%.  

Driftskostnader för lägenhet räknas med 700 kronor i månaden. För hus vägs flera olika 
parametrar in, där bergvärme eller direktverkande el som uppvärmningsform kan göra att 
driftskostnaden varierar kraftigt. Generellt brukar driftskostnaderna ligga på 3 500 – 4 000 
kronor i månaden för villa.  

Slutligen kräver banken att kunden ska klara en levnadskostnad på 8 000 kronor per vuxen 
och 3 000 kronor per barn och månad. För en familj bestående av två vuxna och barn skulle 
denna summa hamna på 22 000 kronor i månaden. Värdena baseras på Konsumentverkets 
riktlinjer.  

Handelsbanken har sitt fokus på att vara en affärsbank, där att träffa kunden på kontor är 
kärnan i verksamheten. Därför ska alla kunder som ansöker om bolån där kalkylen går runt 
träffa en rådgivare på kontor för att banken ska kunna bilda sig en ordentlig uppfattning om 
kunden och dennes behov. Om kalkylen inte går runt kan ansökan med hjälp av detta möte 
med kunden göra att den kan beviljas i vissa fall. Vikt läggs vid familjesammansättning, hur 
det faktiska ränteläget är, hur framtiden ser ut mm. Det är svårare om kunden är ensam om 
ansökan. Banken ser gärna att kunden går in med en större insats (25%) om kalkylen är tajt. 
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Köp av nytt boende innan försäljning av befintligt 

Ska kunden köpa ett nytt boende är bankens generella ståndpunkt att ett försäljningskontrakt 
av befintliga boendet är att föredra. Stor vikt läggs vid var det befintliga boendet har för läge, 
då Stockholms innerstad anses vara säkrare prismässigt, än en lägenhet i en småstad ute i 
landet. Dock kan det räcka med att det finns pengar sparade, för att banken ska kunna försäkra 
sig om att kunden klarar av att leva med dubbla boendekostnader under ett tag. Summa för 
detta sparande finns inte fastställt av banken, utan är en bedömningsfråga från fall till fall.  

Kalkylen görs på samma sätt här, som för en kund där inget befintligt boende ska säljas, där 
ett fokus läggs på slutfinansieringen.  

Bolåneansökan, inget befintligt boende 

Kontroll av anställningsform utförs samt även kontroll huruvida kunden är helkund eller ej i 
banken. Sedan tas kundens civilstånd samt övriga ekonomi i beaktan. Följande värden 
användes i ansökan64; 

• En amorteringstakt om 1% årligen ner till 70% belåningsgrad för bolån och en 
amorteringstakt på 5 år på blancolån. 

• En skuldkvot på 8,2. 
• Bolånen till en kalkylränta om 7,5% per år. 
• För blancolånen sattes en kalkylränta om 7,5%. 
• Driftskostnader om 700 kronor per månad. 
• Levnadskostnader 8 000 kronor per månad. 

Med dessa värden fick den fiktiva personen en skuldkvot på 8,2, som Christina fick räkna ut 
manuellt då personnummer saknades för kunden, samt ett underskott på 1 721 kronor i 
månaden. Trots detta blev det inte ett absolut nej, utan banken ville undersöka förhållandena 
kring kundens anställning och beteende. Hur länge anställningen varat, typ av arbete det 
handlade om, vilket företag kunden var anställd vid samt löneutvecklingen var frågor som 
behövde utredas först. Utlåtandet blev att de gärna såg en medlåntagare vara med på lånet, i 
alla fall på topplånet och på bottenlånet kunde den fiktiva personen stå på själv. Men för att 
kunna stå helt själv blir det ett avslag på ansökan. 

Bolåneansökan, befintligt boende 

Liksom vid inget befintligt boende görs samma inledande kontroll av anställning, helkund et 
cetera. Insatsen för det nya boendet sattes till 600 000 kronor av Christina, så det fanns en 
marginal för skatt mm. Följande värden användes för kalkyl 265; 

• En amorteringstakt om 1% årligen ner till 70% belåningsgrad för bolån och en 
amorteringstakt på 5 år på blancolån. 

• En skuldkvot på 6,7 
• Befintliga bolån till en kalkylränta om 7,5% och nya om 7,5% per år. 
• För blancolånen sattes en kalkylränta om 7,5%. 
• Driftskostnader om 700 kronor per månad. 
• Levnadskostnader 8 000 kronor per månad. 
• Insats om 600 000 kronor. 
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Trots att slutkalkylen går med ett underskott skulle denna kunna beviljas, mot att ett 
försäljningskontrakt finns på bostaden som ska säljas. Detta kontrakt ska finnas innan nya 
pengar kan betalas ut för det nya boendet. Att kunden har sparade medel (i detta fall 50 000 
kronor) ser banken som positivt och har en inverkan på beslutet att kunna bevilja lånet. I det 
här fallet krävs alltså även ett skrivet kontrakt på det befintliga boendet innan det nya kan 
tillträdas. Kunden bör inte köpa en ny bostad innan ett kontrakt finns skrivet på det befintliga 
boendet. 

4.5 Intervju med Finansinspektionen 
Krav vid kreditgivning 

De krav som FI ställer på bankerna gällande deras kreditgivning är att de ska följa rådande 
lagstiftning. Den lagstiftning som åsyftas är framförallt 8 kap. Lag (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse samt Konsumentkreditlagen (2010:1846). Stor hänsyn ska även tas till 
regler gällande soliditet samt likviditet inom bankerna.  

I lag (2004:297) läggs en stor vikt vid 8 kap. 1§, som handlar om bankernas kreditprövning 
och lyder som följande ”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva 
risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får 
bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. Lag 
(2010:1853)”. När det gäller Konsumentkreditlagen (KkrL) så är det främst kreditprövningen 
§6 samt god kreditgivningssed, 12 och 13§§ som är av vikt. Att även ge kunden en fullgod 
förklaring till varför ett avslag på ansökan av krediten ges är ett exempel på god 
kreditgivningssed. 

Som ett komplement till lagstiftningen har FI allmänna råd som återfinns i FI:s 
författningssamling (FFFS 2014:11). Det 2:a kapitlet om kreditgivning fungerar som ett bra 
komplement till KkrL 12 och 13§§. Maria understryker vikten av att bankerna dokumenterar 
händelseförloppet under ansökan, så nästkommande banktjänsteman eller granskare kan se att 
ett bra kreditbeslut har fattats. Banken ska även om avslaget baserats på en 
kreditberäkningsmodell kunna ge kunden en utförligare redogörelse för beslutet om 
konsumenten skulle begära detta. 

Krav på innehåll för kalkyler 

Kraven är att bankerna ska använda sig av tillräckligt många och diversifierade poster i 
kalkylen för att kunna uppfylla lagstiftningen. 2 kap. och 3 kap. i FIs allmänna råd (FFFS 
2014:11) ger bankerna en bra vägledning för detta. Poängteras ska dock att FI inte kan gå in 
och sanktionera bankerna om de inte väljer att följa FIs allmänna råd. Skulle en bank välja att 
inte följa dessa, måste de ge en förklaring till varför dessa råd inte efterföljs. Förklaringen ska 
då redogöra för varför de inte följer rådet, vad bankens egna riktlinjer har för syfte samt hur 
de tycker att de tillgodoser rådet från FI. Påföljder för att inte följa dessa kan vara att banken 
erhåller en varning, men framförallt att de riskerar att exponeras i media, till sin egen nackdel.  

Brister i kalkylerna utifrån erhållna tabeller 

FI har inga synpunkter på den sammanställning som presenterats från kalkylerna som gjorts 
vid ansökningarna i denna studie.66 Inspektionen har en löpande tillsynsdialog med bankerna, 
något som skyddas av banksekretess och som därför inte är publikt material. Det har dock 
länge förts dialoger kring amorteringen, vilket resulterade i det nu tillbakadragna förslaget 
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gällande amorteringskrav. Angående amorteringen finns inte längre någon riktlinje heller från 
bankföreningen.  

FI har gjort en studie (Den svenska bolånemarknaden 2015) av bankernas ”kvar att leva på 
kalkyler” och jämfört dessa med Konsumentverkets riktlinjer. FIs uträkningar har baserats på 
ett snitt av de totala schablonvärdena som bankerna använder sig av vid utformningen av 
dessa. För en vuxen person uppgår dessa till 8 100 kronor. Konsumentverkets siffror är 5 600 
kronor per månad för en vuxen person.  

Maria Wallin Fredholm (Finansinspektionen) påtalar att det även är intressant hur 
Konsumentverket har ställt sig till dessa värden som företag använder sig av gentemot 
konsumenter i ”kvar att leva på” kalkylerna. I ett fall från hösten 2014, där H&M och La 
Redoute använde sig av dessa kalkyler för att bevilja krediter ansåg Konsumentverket att det 
var för lite att enbart använda sig av Konsumentverkets linjer. Marias egen åsikt är att de 
banker som har en t ex lägre kalkylränta, verkar ha kompenserat denna med ett högre värde på 
en annan post, så som beloppet i ”kvar att leva på”.  

Förändringar i kalkylen på grund av amorteringskrav 

Att bankerna skulle modifiera andra värden i kalkylerna för att på så sätt hjälpa kunden att 
kunna få sitt lån beviljat är något som Maria hoppas inte sker om ett krav skulle införas. FI 
har gjort en utredning huruvida vilka effekter som ett krav kan tänkas ge. Dessa återges i 
remisspromemorian med diarienummer 14-16628. Enligt Marias vetskap är en sådan 
modifiering inget som FI har tagit någon större ställning till i dagsläget. Hon understryker att 
om bankerna skulle börja modifiera de andra parametrarna i kalkylen skulle detta strida mot 
god kreditgivningssed. Sannolikheten för att detta skulle sättas i system hos bankerna anser 
hon vara liten. 
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5. Analys 
 
Denna studie är ett sätt att samla information om bankernas kalkylmodeller och arbetssätt. De 
fyra ställda forskningsfrågorna diskuteras här utifrån valda teoretiska angreppssätt.  

 

5.1 Skiljer sig bankernas metod vid kreditbedömning till konsumenter vid bostadsköp? 
Bankernas metod vid kreditbedömningen till konsumenter skiljer sig, men det är relativt små 
skillnader. Alla banker lägger stor vikt vid återbetalningsförmågan hos kunden. Även råden 
som ges till kunden när kalkylen inte går runt är desamma; sälja först; ha med en 
medlåntagare; eller ha ett stort sparande. Detta speglas i tabellen nedan som påvisar resultatet 
av ansökningarna hos de olika bankerna. Alla värden som anges i kronor är baserade på 
månatliga värden.  

	  	   Nordea	   SEB	   Swedbank	   Handelsbanken	  
Kvar	  att	  leva	  på	  (kr)	   7	  185	   8	  200	   10	  200	   8	  000	  
Kalkylränta	  nya	  bolån	  (%)	   8,00	   7,00	   5,73	   7,50	  
Kalkylränta	  bef.	  bolån	  (%)	   8,00	   7,00	   5,73	   7,50	  
Kalkylränta	  blanco	  (%)	   10	   10	   6,5	   7,5	  
Amortering	  (kr)	   3	  967	   3	  967	   3	  800	   2	  200	  
Driftkostnader	  BR	  (kr)	   500	   584*	   750	   700	  
Tak	  för	  belåning	   Nej	   Ja	   Nej	   Nej	  
Beviljats	  K1**	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	  
Beviljats	  K2***	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	  
Överskott/Underskott	  K1	   -‐2	  053	   -‐2	  036	   -‐1	  755	   -‐1	  721	  
Överskott/Underskott	  K2	   564	   -‐914	   91	   -‐739	  

*Avrundat uppåt från 583,3333 (7 000 kronor/år).  
** Beviljats K1 är för kalkylen utan befintligt boende. 
*** Beviljats K2 är för kalkylen med befintligt boende.  
 

Parametrarna som användes vid ansökningstillfällena stämmer även väl överens med de 
parametrar som H. A Abdou och J. Pointon presenterade i sin studie och som redogörs för 
under kapitel 3 i denna studie. Samtliga banker följer även Finansinspektionens råd att enbart 
belåna 85% av bostadens marknadsvärde vid ansökan av nya krediter.  

För en person med betalningsanmärkningar har bankerna samma utgångspunkt, nämligen att 
det är något som de generellt inte beviljar. Ska de bevilja en kund med 
betalningsanmärkningar studeras kundens beteende noga. Alla bankerna har uppgivit att det är 
handläggaren som beslutar om en anmärkning kan beviljas eller inte. Detta innebär att det 
förmodligen kan skilja sig mellan handläggarna inom varje banken hur bedömningen av 
betalningsanmärkningen görs. Ett exempel skulle kunna vara att en handläggare godkänner att 
en kund har en anmärkning om en parkeringsbot, medan en annan inte alls finner denna 
förklaring acceptabel. Det påverkar i sin tur kunden, som då är beroende av att hamna hos en 
handläggare som har överseende med just dennes anmärkning.  

För kundens del hade det kanske varit att föredra att samma grupp av handläggare skötte 
dessa ärenden så att alla kunder har samma förutsättningar. Dock skulle detta kräva mer 
resurser av bankerna, än om varje enskild handläggare tog ett beslut. Hur många kunder med 
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betalningsanmärkningar som ansöker om lån är svårt att veta eftersom ingen statistik har 
kunnat tillgås. Eftersom den totala statistiken för Sverige gällande betalningsanmärkningar 
uppgår till 6,6%67, skulle det kunna tänkas att denna procentsats är ledande även för 
bankernas kunder.  

Med en bank som har ca 8 miljoner kunder skulle det innebära att över en halv miljon av 
dessa har en betalningsanmärkning. Som nämnts tidigare i texten är det ca 70% av 
befolkningen som äger sitt boende. Det skulle innebära att av dessa 8 miljoner privatkunder är 
det ca 5,6 miljoner som äger sitt boende. Av dem är det utifrån procentsatsen 6,6% ca 370 000 
av dessa bolånekunder som har en betalningsanmärkning. Om denna summa ens är i närheten 
av den faktiska summan, är det ur ett resursperspektiv osannolikt att bankerna skulle kunna ha 
en specifik grupp med syfte att enbart bedöma betalningsanmärkningarna. Att bankerna skulle 
vilja lägga dessa resurser på affärer som kanske inte är att föredra är därför osannolikt.  

Eftersom bakomliggande modeller för beräkning av risker, så kallade scoringmodeller, i stor 
utsträckning är affärshemligheter är det ovisst hur bankerna räknar fram PD och LGD-värden 
för konsumenterna. Vilka andra modeller som bankerna använder sig av går endast att 
spekulera i. Det är inte helt orimligt att utgå ifrån att kalkylerna bygger på CAMPARI-
modellen.68 Detta är även något som tas upp i kapitel tre. 

Även aspekten att bankerna gav likartade råd till den fiktiva kunden kan diskuteras. Kan detta 
anses vara en generell rådgivning inom banken, eller bygger denna främst på en subjektiv 
bedömning från handläggaren? Skulle kunden ha fått samma råd om denne vände sig till 
någon annan rådgivare inom banken? Respondenterna valdes trots allt ut på basis att de hade 
en god erfarenhet av kreditgivningen inom den bank de verkar. Hullgrens studie69 påvisade att 
kunden hade stor tillförlitlighet till rådgivarens råd gällande val av ränta. Detta kan även 
tänkas kunna appliceras på råden för kreditansökan som gavs när denna inte blev beviljad.  

Något som är av intresse är därför vad handläggaren baserar sina råd på. Hullgren lägger fram 
ett flertal olika modeller för vad de råd som ges gällande val av ränta kan baseras på. Skulle 
dessa appliceras på råden för ansökningar kanske ett mönster kan skönjas. Möjligt är att 
bankerna helt sonika lämnar de råd som ger banken stört vinst (untestable hypothesis)70. Med 
denna modell kan det innebära att kunder som inte, ur ett affärs- och vinstmässigt perspektiv, 
kan leva upp till bankens modell ratas. 

Hur rådgivaren agerar under hela bedömningsprocessen kan baseras på vilken kreditkultur 
som banken har. En stark kreditkultur kan minska skillnader i bedömning av t ex 
betalningsanmärkningar. Är kreditkulturen svagare leder detta till att rådgivaren inte vet inom 
vilka ramar som en ansökan bör accepteras eller ej. 

5.2 Hur skiljer de sig i så fall? Varför skiljer sig metoderna åt? 
Frågeställningarna hur och varför sammanfaller med varandra och har därför valts att 
presenteras tillsammans nedan. Bankernas interna lönsamhetsberäkningar och modeller är i 
stor utsträckning affärshemligheter. Frågan varför är därför framförallt besvarad genom egna 
slutsatser. En del av komplexiteten med att svara på varför och hur är att bankernas interna 
scoringmodeller är affärshemligheter. 

                                                
67	  Mynewsdesk,	  det	  finns	  ett	  Sverige	  där	  fler	  än	  var	  tredje	  har	  en	  betalningsanmärkning	  	  
68	  Brown	  &	  Moles	  2014.	  
69	  Hullgren,	  2014.	  
70	  Ibid.	  
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Tak för belåning 

SEB sticker ut av de fyra storbankerna genom att vara den enda banken som har satt ett 
maximalt tak för skulder som kunden får ha i relation till sin årliga inkomst. Detta gör att 
kundens ansökan inte ens skulle ha tagits emot om detta vore en faktisk låneansökan, då taket 
redan har överskridits. I praktiken innebär det att banken säger nej till kunder som vill låna 
höga belopp i relation till sina inkomster. Detta är något som många kunder efterfrågar, då 
bostadspriserna ökat mer än vad de nominella lönerna har ökat. För kunden innebär detta att 
denne kanske måste söka sig till en annan bank där detta tak inte tillämpas.  

Eftersom kalkylerna var relativt tajta vid ansökan nummer två (vid befintligt boende som 
skulle säljas) krävde de flesta av bankerna att kunden redan skulle ha sålt, alternativt ha ett 
sparande som kunde täcka den dubbla boendekostnaden som uppstod. Skulle kunden redan ha 
sålt eller inneha ett kapital som täckte dessa kostnader skulle lånet blivit beviljat på alla 
bankerna, utom SEB. Där skulle en lön på 37 500 kronor som lägst ha krävts för att bevilja ett 
bottenlån om 2 200 000 och blanco på 50 000 kronor.  

Gällande bolånetaket som SEB tillämpar kan detta ses som en extra försiktighetsåtgärd för 
banken om kunden skulle fallera med sina betalningar på bolånen. Belägg för detta skulle 
kunna vara att banken införde detta under 2009, då den senaste finanskrisen slagit hårt mot 
den finansiella marknaden.  

Det kan också ses som en slags utsållning, då enbart hushåll med höga inkomster blir 
beviljade. Banken har ett fokus på företagsmarknaden och ambitionen som banken har är att 
bara ha kunder med ambitioner. En teori kan därför vara att banken vill sålla bort ett visst 
klientel, då de framförallt är intresserad av köpstarka kunder med stort kapital där en 
investeringsmöjlighet finns såväl i det korta, som i det långa loppet.  

Att det är två stycken sökande om ett lån är det även några av bankerna som uppgett varit till 
fördel, då säkerheten sprids om t ex en skulle förlora jobbet, bli sjukskriven et cetera som gör 
att lönen går ner eller försvinner helt. Som nämnts i inledningen handlar bolånen om stora 
intäktskällor för de olika bankerna, men de kan även innebära stora risker om 
bostadsmarknaden går ner. Därför är risk en avgörande faktor för bankerna vid ansökan av 
bolån. 

Även Handelsbanken har ett liknande tillvägagångssätt gällande skulder, där de tillämpar 
måttet skuldkvot, för att avgöra hur skuldsatt kunden är efter slutfinansieringen. Detta mått är 
snarare ett sätt för banktjänstemannen att göra en analys av kunden och en ansökan kan alltid 
diskuteras även om detta mått skulle ligga högt. Att banken tillämpar detta mått kan ge 
banken en fingervisning om risken som tas med kunden, då desto högre skuldkvot, desto 
svårare får kunden att betala tillbaka om denne skulle förlora sin inkomst på grund av olika 
omständigheter. En annan positiv aspekt med detta är att påvisa för kunden att dennes 
belåning är hög i jämförelse med inkomsten och att en högre amortering, alternativt en större 
insats skulle gynna dennes ekonomi om kunden i framtiden förlorar sin inkomst. 

Eftersom Handelsbanken har som största prioritering att tillgodose kundens behov kan det 
tänkas att för relationens skull att banken inte har satt ett definitivt tak så som SEB gjort. En 
parallell kan dras till Hullgrens the cautioness hypothesis71 där mixen av räntor ersätts med att 
kunden beviljas högre lån mot att denne får en ökad amortering.  

                                                
71	  Hullgren,	  2014.	  
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Kalkylräntan för nya bolån samt blancolån 

Ingen av bankerna tillämpar samma räntesats vid kalkylräntan för nya bolån. Alla bankerna 
har dock en utgångspunkt i den fasta 5-årsräntan vid beräkning av kalkylräntan. Nordea och 
Swedbank har samma uträkning för kalkylräntan, men inte samma lägsta ränta. Swedbank är 
dock den enda av bankerna som inte har en lägsta ränta, utan följer den fasta 5-årsräntan plus 
3% för sina kalkylräntor.  

För de lån utan säkerhet som kunden kan tänkas ha skiljer det sig mellan bankerna. Även här 
är det Swedbank som har den lägsta kalkylräntan, följt av Handelsbanken. Poängteras ska att 
varje bank har fått värden som baseras på att alla blancolån som den fiktiva personen har är 
tagna i den banken där låneansökan genomförs. Dock tillämpar samtliga banker, undantaget 
Swedbank, samma kalkylränta oavsett om lånet hade legat i banken eller inte. Detta kan 
därför ge en skev bild av blancolån vid ansökan i Swedbank.  

Intressant att se, är att av alla bankerna är det enbart Swedbank som tillämpar sin modell för 
uträkning av kalkylränta utan att ha en lägsta gräns för denna. Som Anna Onsbjer (Swedbank) 
nämnde under intervjun så vet banken att om kunden väljer att binda räntan under fem år blir 
inte räntan högre än den som beräknades med vid kalkylen. Detta är bankens egna svar på 
frågan varför de tillämpar en lägre räntesats än de övriga bankerna.  

Det kan dock vara en risk för banken, eftersom det inte finns några garantier för att kunden 
köper en bostad samma dag som bolåneansökan gjordes. Skulle räntenivåerna, under den 
tiden som kunden fått ansökan beviljad tills att kunden hittar ett boende öka, blir denna post 
för låg i kalkylen och innebär ett större risktagande från bankens sida.  

Anledningen till att de övriga bankerna valt att använda sig av en lägsta ränta torde vara att de 
räknar med att kunden ska kunna klara av lånet även om marknaden svänger. Detta är en 
säkerhetsåtgärd för bankerna, då de tar en risk vid utlåning av pengar. Genom att använda sig 
av en högre kalkylränta har de tagit höjd för svängningar på marknaden och garderat sig mot 
att kunden ska fallera framtida betalningar av bolånen.  

Detta borde även generera färre ändringar av bolåneansökningarna för banken, eftersom det 
kan tänkas att kunderna vill göra nya ansökningar om bolåneräntan går ner, då det kan 
innebära att de blir beviljade ett högre lånebelopp. Kostnadsmässigt borde därför bankerna i 
viss mån spara in på resurser, desto färre ändringar av bolåneansökningarna som kunder gör. 
Något alla bankerna med största sannolikhet strävar efter, då de är lönsamhetsberoende.  

För att detta ska gynna konsumenterna krävs det att de är väl insatta i hur banken har utformat 
sin kalkyl. I tabellen nedan framgår det att tack vare den låga kalkylräntan så får kunden ett 
positivt resultat hos Swedbank när ansökan nummer två genomförs, detta trots att banken har 
avsevärt högre amortering och levnadskostnader än t ex Handelsbanken.  

	  	   Nordea	   SEB	   Swedbank	   SHB	  
Överskott/Underskott	  K1	   -‐2	  053	   -‐2	  036	   -‐1	  755	   -‐1	  721	  
Överskott/Underskott	  K2	   564	   -‐914	   91	   -‐739	  

 

Amortering 

Amorteringen är något som även sticker ut bland de fyra storbankerna, där Handelsbanken är 
den bank med lägst amorteringskrav. Detta är dock något som kan komma att ändras om det 
debatterade förslaget från Finansinspektionen gällande amorteringskrav börjar tillämpas inom 
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en snar framtid. I realiteten skulle det innebära att ett lån på 2 350 000 kronor med en 
belåningsgrad på 85% skulle hamna på en amortering om ca 3 917 kronor i månaden. Detta är 
baserat på att årligen ska 2% amorteras av det ursprungliga lånebeloppet tills att en 
belåningsgrad om 70% har uppnåtts. Med denna modell skulle två av storbankerna i denna 
studie klara kraven. Tilläggas ska att Swedbank ligger strax under denna nivå och skulle 
behöva justera upp sin amortering marginellt. Handelsbanken måste dock höja amorteringen i 
kalkylen avsevärt. Med detta krav kan det slå hårt mot konsumenten om denne har ansökt om 
lån hos Handelsbanken.  

Eftersom både SEB och Nordea tillämpar en amortering i sina kalkyler, som till och med är 
högre än vad kravet kommer bli, kommer detta inte att ändra kalkylerna för dessa banker. 
Detta innebär alltså ingen förändring för konsumenterna vid ansökan om bolånet. Det som 
kan påverkas är hur konsumenterna förhåller sig till kravet, är de villiga att amortera et 
cetera? Med dagens regelverk är det bankerna själva som i slutändan väljer hur mycket 
kunden ska amortera. Kalkylerna påvisar bara att kunden kan klara av en amortering med 
dennes inkomst. 

Intressant att se är skillnaden mellan bankerna över längre sikt, där det enbart är SEB och 
Swedbank som väljer att räkna med kundens amortering i kalkylen när belåningsgraden 
understiger 50%. Här blir även skillnaden påtaglig för hur bankerna räknar med sina 
amorteringar procentuellt i kalkylerna. Procentsatserna baseras på värden från kalkyl nummer 
ett. 

	  	   Nordea	   SEB	   Swedbank	   SHB	  
Årlig	  amorteringstakt	  (%)	   	  2,00	  	  	  	  	   	  2,00	  	  	  	  	   	  1,94	  	  	  	  	   	  1,00	  	  	  	  	  
Amortering	  under	  50%	   	  Nej	  	   	  2,00	  	  	  	  	   	  1,00	  	  	  	  	   	  Nej	  	  

 

Anledningen till att Handelsbankens amortering skiljer sig så pass mycket från de övriga 
beror på deras sätt att räkna amorteringen. Banken använder sig av ett system som automatiskt 
räknar ut amorteringen, beroende på hur skuldsatt kunden är. Amorteringen kan därför skilja 
sig avsevärt för olika kunder inom banken och kan te sig missvisande i sammanhanget. För 
kalkyl 1 som gjordes för den fiktiva kunden innebär detta en amorteringstakt om 1% årligen 
av det totala lånebeloppet.  

Amorteringen bidrar till att sänka konsumentens belåningsgrad, vilket är en riskfaktor som 
alla bankerna väger in. Att därför räkna med en amortering som ligger i ett högre spann, torde 
därför ur ett riskperspektiv vara fördelaktigt för bankerna. Redan här sållas då de kunder som 
inte har råd att amortera bort. Risken borde därför minska för banken, då enbart de kunder 
som på pappret har råd att amortera beviljas lån. En viktig fråga är dock hur bankerna internt 
vill styra konsumenten? Önskar banken öka sin bolånestock, vinner de på att ha en lägre 
amortering, eftersom fler kunder kan klara kalkylen (förutsatt att alla andra parametrar är i 
nivå med konkurrerande banker). Det ger Riksbankens teori om amorteringsfrihet, som 
presenterades under kapitel tre, belägg för. Viktigt att poängtera är dock att andelen som 
fallerar troligtvis stiger, desto lägre värden i kalkylen som används. 

Driftskostnader 

Posten skiljer sig ganska mycket bankerna emellan, där den högsta driftskostnaden ligger på 
750 kronor, medan den lägsta ligger på 500 kronor per månad. Tre av bankerna tillämpar fasta 
värden vid driftskostnaden för lägenhet, medan Nordea var den enda av bankerna som 
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använda sig av värden från objektsbeskrivningen eller faktisk energiförbrukning om sådan 
fanns att tillgå. Dessa värden som tillämpas är schablonmässigt framräknade värden.  

Nordeas metod för val av värde kan på pappret se väldigt rättvisande ut, då de tillämpar 
värden som är anpassade för just den bostaden som kunden valt att köpa. Svårigheten kan 
dock vara att avgöra huruvida ett värde från en mäklares objektsbeskrivning är rättvisande 
eller ej. Enligt egen erfarenhet sätts dessa värden utifrån schablonvärden som mäklaren själv 
arbetat fram. Det finns därför ingen större anpassning till just den valda bostaden i det 
ursprungliga värdet som Nordea tillämpar. För denna metod lämpar sig dock fastigheter 
bättre, där energideklarationen påvisar fastighetens driftskostnader.  

Handelsbanken använder sig även av andra värden vid driftskostnader för fastigheter, då 
uppvärmningskostnaderna kan variera avsevärt beroende på om fastigheten har 
direktverkande el, bergvärme etc som uppvärmning. 

Den mest troliga förklaringen till att tre av de fyra storbankerna har valt att använda sig av 
schablonmässiga värden är att lånelöftena ska kunna göras generella och inte enbart gälla en 
specifik bostad. Skulle de välja att använda sig av specifika värden för en ansökan skulle det 
kräva att kunden vet exakt vilken bostad denne vill köpa. Bankerna sparar därför resurser 
genom att generalisera sina parametrar i ansökningarna. Detta underlättar även för kunderna 
då de förhoppningsvis slipper att ta kontakt med banken om de skulle hitta en annan bostad än 
den tilltänkta.  

Att skillnaden är så markant även bland de bankerna som använder sig av schablonvärden 
skulle kunna grunda sig i vilka värden som bankerna har valt att ta med vid beräkningen av 
driftskostnaderna. Även geografiska skillnader kan göra att värdena blir olika, beroende på 
om bankerna har valt att använda sig av värden från hela landet, eller enbart utvalda städer 
etc.  

Kvar att leva på 

En stor skillnad som finns mellan bankerna är beloppet ”kvar att leva på”, där det skiljer        
3 015 kronor mellan två av bankerna. Detta mått har samtliga banker uppgett grunda sig på 
konsumentverkets riktlinjer. I FIs rapport om den svenska bolånemarknaden kan dock 
urskiljas att Konsumentverkets motsvarande siffror för en vuxen persons levnadskostnader 
uppgår till 5 600 kronor i månaden. 

En av anledningarna till varför dessa siffror skiljer sig åt kan vara hur bankerna har valt att 
tolka riktlinjerna för levnadskostnader som Konsumentverket tillhandahåller och sedan utifrån 
dessa modifierat posten. Här borde tämligen samma värde användas för alla bankerna, då det 
enbart verkar handla om en tolkningsfråga. Det kan även te sig märkligt att dessa siffror inte 
skiljer sig mellan landsbygd och storstad där t ex posten transport kan skilja sig beroende på 
om kunden åker kommunalt eller äger en bil.  

Nordea är den enda banken att redovisa vilka exakta värden som används i kalkylen för ”kvar 
att leva på”. Värdena kan justeras utifrån den specifika kunden och det är valbart att lägga till 
en bilkostnad för kunden om denne skulle äga en bil. En riskfaktor med att ha denna modell är 
att en oärlig kund som känner till dessa värden kan modifiera sin egen ansökan för att på så 
sätt kunna beviljas lån. I förlängningen kan detta drabba banken om fler konsumenter 
använder sig av detta bedrägliga beteende.  

Eftersom dessa siffror skiljer sig så markant bankerna emellan, kan det tänka sig att bankerna 
även i denna parameter lägger på ett riskbelopp på Konsumentverkets siffror. Detta är som 
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sagt enbart något som kan spekuleras i, men skulle kunna ge en trovärdig förklaring till varför 
beloppen skiljer sig mellan de olika aktörerna.  

Att dessa siffror skiljer sig mellan bankerna så pass mycket har en inverkan på kunderna, då 
kalkylerna har en avgörande roll i bedömningen om ett lån kan beviljas eller ej.  

Insats 

Val av storlek av insats för kalkyl 2 för bankerna var likartad, med undantag för Nordea som 
räknade på att kunden hade en större insats att lägga in än övriga banker. Denna bedömning 
gjordes utifrån rådande skatteregler (22% på vinst) och med hjälp av en fingertoppskänsla hos 
samtliga handläggare. Dessa värden är därför svåra att applicera generellt, eftersom besluten 
är baserade på den specifika kunden. En stor skillnad som kan ligga kunden till last är om 
denne har gjort avdragsgilla renoveringar, vilka gör att insatsen kan ökas, inte har beräknats 
för storleken av insatsen. Ingen av bankerna tog detta i beaktande eller ställde frågan till 
kunden. För en kund som ska sälja bostaden innan denne skriver på ett nytt kontrakt är detta 
inte till särskilt stor last. Kunder som dock tänkt köpa innan de sålt befintligt boende kan 
missgynnas, då skattereglerna för avdrag på bostad kan göra att en större insats är möjlig.  

En förklaring till att bankerna inte väljer att ta avdragsgilla kostnader i beaktning vid 
beräkning av insats kan vara att de anser att de inte bör råda kunden i skatterättsliga frågor. 
Detta för att förmodligen inte denna kompetens är tillräcklig hos de medarbetare som 
handlägger bolånen mot privatkunder. Dessa frågor kan skjutas över på mäklaren som i sitt 
yrke har till uppdrag att hjälpa kunden med boendedeklarering. Detta sker dock oftast i 
anslutning till deklareringen, vilket kan vara långt efter försäljningen skett. Alternativet är att 
banken enbart hänvisar kunden till Skatteverket. 

Bostadens geografiska läge har en stor inverkan på priset, vilket några av de intervjuade 
påtalade. Här kan därför riskbedömningen skilja sig, beroende på om försäljningen ska ske på 
landsbygden eller i Stockholms innerstad.  

Skatt på inkomst 

I de kalkyler som gjordes vid bankerna skiljer sig skattesatserna åt. Alla bankerna har uppgivit 
att skatteberäkningar görs utifrån rådande lagstiftning. Nordea var enda bank att inte uppge 
vilken skattesats som användes för kalkylen. Dock låg den slutliga skatten som banken 
räknade med avsevärt lägre än de andra bankernas. Nedan redovisas tabellen över 
skattesatserna som användes i kalkylerna. 

	  	   Nordea	   SEB	   Swedbank	   SHB	  
Skattesatser	   -‐	   32,00%	   30,00%	   33,50%	  

 

Att skattesatserna skiljer sig kan ha flera olika förklaringar. Beroende på hur exakta de olika 
bankernas system är kan det bli stora skillnader om systemen endast tar t ex län i beaktning. 
Det innebär att de system där handläggaren har valt en specifik församling kan få en helt 
annan beskattning än om enbart län har valts för skattesatsen. En annan parameter är huruvida 
bankerna räknar med kyrkoavgifter eller ej i de skattesatser som används. Även den 
mänskliga faktorn, att handläggaren inte lagt in rätt skattesats för kunden kan vara en 
förklaring till varför skillnader uppstått, trots att samtliga fått samma underlag. 
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Skattereduktionen kan även den bidra till olika totala skatter för kunden. Med dagens 
beskattningsregler har privatpersoner möjlighet att göra avdrag för inbetald ränta på sina 
bolån. 

Att skattesatserna skiljer sig för de olika bankerna påverkar kalkylerna till viss del. I hur stor 
utsträckning detta skulle påverka en verklig bolåneansökan är ovisst då bankerna utgår efter 
kundens personnummer. Förhoppningsvis är detta enbart ett misstag från handläggarna för 
denna studie.  

5.3 Hur ser Finansinspektionen på bankernas metoder för kreditbedömning? 
FI hade vid intervjun inga generella åsikter om hur bankerna utformat sina kalkyler, så länge  
de följer rådande lagstiftning. Dock verkar posterna amortering samt ”kvar att leva på” vara 
något som inspektionen inte finner tillfredsställande, då de har utrett och utreder detta 
fortfarande.  

Gällande amorteringar har inspektionen svårt att genomföra detta på grund av avsaknaden av 
lagstöd. Utifrån de siffror som FI erhöll inför intervjun gällande bankernas värden för 
kalkylposterna borde de inte ha någon större invändning mot amorteringen som tre av de fyra 
bankerna använder sig av. Detta då bankerna använder sig av de värden som FI har föreslagit 
(2% för belåningsgrader över 70%). Som nämns tidigare är det Handelsbanken som kan 
tänkas få mest påtryckningar från FI, då den amortering som de räknar med är hälften så stor 
som de övriga bankernas.  

Även de så kallade ”kvar att leva på” kalkylerna som utgör en post i bankernas kalkyler är 
något som FI har utrett. Även här hade inspektionen inga offentliga åsikter, då den löpande 
diskussionen mellan dem och bankerna är under sekretess. Att Konsumentverket valt att 
sanktionera två stycken klädföretag på grund av bristande ”kvar att leva på” kalkyler är dock 
intressant. Detta trots att företagen har följt KVs egna riktlinjer. Att använda sig av enbart 
riktlinjerna vid beräkning av värden i kalkylen är inte tillräckligt ansåg KV. Att bankerna valt 
att lägga till egna värden kan därför vara en av förklaringarna till varför bankernas egna 
kalkyler skiljer sig avsevärt dem emellan. 

FIs egna värde som är ett snittvärde av bankernas kalkylvärden visar att alla bankerna utom 
Nordea ligger över detta värde. Det kan tänkas att FI därför har en del invändningar mot 
Nordeas kalkyl då den skiljer sig avsevärt mot de övriga bankernas. Dock är bankens värde 
långt över Konsumentverkets kalkyl, vilket borde vara tillfredsställande.  

Att Konsumentverket underkände klädföretagens kalkyler kan göra det svårare för FI att tolka 
hur stora dessa belopp borde vara för att vara tillfredsställande. Svårigheten för FI blir då att 
dra slutsatsen vilket belopp som är mest rimligt att använda sig av. Det kan bli svårt för FI att 
motivera ett visst värde, när även Konsumentverket gör bedömningen att det inte är 
tillräckligt att enbart använda sig av deras riktlinjer för ”kvar att leva på”. Det är trots allt en 
avvägning, då även andra parametrar skiljer sig. De banker som har lägre värden på en post, 
har ”kompenserat” för detta på en annan.  

Att bankerna gör likartade slutbedömningar, ingen beviljning, torde göra FI nöjda, eftersom 
samtliga banker uppvisar god kreditgivningssed i enlighet med lagstiftningen. Detta genom att 
inte godkänna bristfälliga kalkyler. Som exempel var det ingen bank som var villig att bevilja 
ett lånelöfte om kunden inte redan hade ett kontrakt på att nuvarande boendet var sålt. I 
förlängningen kan detta påverka bostadsmarknaden, då köparna tenderar att vilja köpa först 
och sälja sen. Stiger priserna till nivåer där ytterst få har råd att ha två boenden samtidigt 
under en begränsad period kan det leda till att fler väljer att sälja först. Detta kan vara något 
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många vill undvika, då det då kan vara en stor stress att hitta ett nytt boende som uppfyller de 
krav som spekulanten efterfrågar. Alternativet blir då att kunderna väljer att vänta med att 
köpa ett nytt boende, tills att de t ex får en löneökning eller har sparat ihop till en högre 
insats/buffertsparande, vilket gör att bankerna är villiga att bevilja ett dubbelt boende under en 
kort period. 

För konsumenterna kan det vara tillfredsställande att samtliga rådgivare gav likartade 
bedömningar och råd. Som nämnts tidigare i analysen finns det från kapitel tre gällande 
tidigare studier72 belägg för att konsumenternas upplevda förtroende för banktjänstemännens 
rådgivning på andra områden inom bolåneprocessen är goda. Eftersom ingen studie har gjorts 
hur konsumenter faktiskt upplever den rådgivande biten för denna studie är det inte möjligt att 
dra någon definitiv slutsats. Det kan förmodas att de upplever råden som tillförlitliga baserat 
på upplevelsen för andra områden inom processen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
72	  Hullgren,	  2014.	  
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6. Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att utreda om det finns skillnader mellan svenska retailbankers 
metoder och deras förutsättningar för kreditgivning till konsumenter vid bostadsaffärer. Fokus 
har legat på kalkylerna som bankerna använder sig av. Nedan presenteras slutsatsen av utfallet 
från analysen. 

 

Slutsatsen blir att det är skillnader mellan bankerna. Intressant att se är att samtliga 
kalkylvärden skiljer sig åt mellan aktörerna, trots att de har uppgett att de följer rådande 
riktlinjer och lagstiftning. Detta kan bero på hur bankerna har tolkat lagstiftningen och de 
riktlinjer som finns på marknaden. Vidare kan bankernas kreditkultur, sättet att bedöma risk, 
och vilken scoringmodell som tillämpas även de ha en inverkan på kalkylvärdena. Konkurrens 
till följd av avregleringen av kreditmarknaden kan påverka utformningen av kalkylerna, där 
amorteringen är det tydligaste exemplet på detta. Frågan som kan ställas är om det är till en 
fördel eller inte för konsumenten?  

Vilken bank kunden vänder sig till kan det ha en inverkan på om denne får önskat lånelöfte 
beviljat eller inte. I SEB skulle den fiktiva kunden inte ens ha fått lämna en ansökan med 
dessa värden på grund av att den årliga bruttoinkomsten var för låg i relation till dennes 
skulder. På Handelsbanken var ståndpunkten att de aldrig säger helt nej till en kund, tvärtemot 
SEB. De var också enda banken som sa att de kunde bevilja lånelöften där kalkylen inte gick 
runt, mot att det fanns andra tillgångar hos kunden som kunde omfatta fritidshus mm. Detta 
beror förmodligen på bankernas sätt att sålla bland bolånemarknadens kunder i ett sätt att 
konkurrera med de övriga bankerna. 

Att det kan skilja sig vilket belopp som beviljas i ansökan, beroende på hos vilken långivare 
kunden vänder sig till stämmer. Det är därför av stor vikt att kunden gör en analys av sitt 
lånebehov samt vilka inkomster denne har för att undvika onödiga kreditupplysningar mm. 
Beroende på vad kunden har för målsättning med sitt lån är det mer fördelaktigt att vända sig 
till en bank istället för en annan. Om kunden vill kunna låna en så stor summa som möjligt 
utifrån dennes inkomst är t ex inte SEB att föredra, då de som enda bank har ett tak för detta. 
Här borde kunden i så fall vända sig till Nordea eller Swedbank som inte tillämpar detta tak. 
Denna konklusion stödjer sig även på att i tider med extremt låg ränta kan kunder gynnas av 
att ansöka om lånelöfte på Swedbank, då de inte har någon lägsta kalkylränta som de övriga 
aktörerna har. Har kunden dessutom stora bostadslån samt blancolån sedan tidigare blir även 
kostnaden för dessa i kalkylen lägre i jämförelse med de tre andra bankernas kalkyler. 

Gällande rådgivningen till kund drog samtliga rådgivare på bankerna liknande slutsatser 
utifrån materialet i kalkylerna, vilket visar att den subjektiva kreditbedömningen utförs på ett 
liknande sätt sinsemellan. Bedömningarna av betalningsanmärkningar kan dock skilja 
beroende på vilken rådgivare som kunden hamnar hos. Detta då riktlinjerna för beviljning av 
dessa är relativt luddiga inom bankerna.  

FI hade inget att invända, men hänvisade till sanktioner som Konsumentverket utfärdat mot 
två klädföretag under hösten 2014 gällande hur de utvecklat ”kvar att leva på” kalkylen. Dock 
ska det poängteras att FI kan ha synpunkter, men dessa faller under banksekretessen. 
Inspektionen har en kontinuerlig dialog med samtliga banker om de synpunkter som FI kan 
tänkas ha. Utifrån att de själva även genomfört en omfattande studie gällande ”kvar att leva 
på” kalkylen samt amorteringar blir slutsatsen att det är främst dessa poster som FI har 
invändningar mot.  
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6.1 Kritik av eget arbete 
Önskvärt i efterhand hade varit att kunna göra ansökningar med flera olika handläggare inom 
samma bank, då misstag av handläggarna kan ha gjorts. Det mest rättvisande resultatet hade 
givetvis erhållits genom att genomföra en kreditansökan på ett befintligt personnummer, då 
några av handläggarna nu var tvungna att använda sig av separata kalkylverktyg.  

Om flera kreditansökningar hade kunnat genomföras inom samma bank hade eventuellt 
slutbedömningarna kunnat skilja sig. I denna studie är det enbart en handläggare från varje 
bank som står för bankens syn på beviljning av krediten. Det kan alltså vara missvisande, 
eftersom bedömningarna baseras på kunskap och erfarenhet hos handläggaren. En 
generalisering kan därför vara svår att göra från arbetet, då urvalet kan antas vara för litet för 
att mäta någon slags felrisk i svaren från respondenterna.  

6.2 Förslag på vidare studier 
Intressant för vidare studier skulle vara att jämföra med de långivare som utger sig för att ha 
lättare att kunna bevilja lån till konsumenter som blivit nekade av de traditionella bankerna. 
Exempel är Bluestep, som marknadsför sig med att säga att de kan bevilja lån som inte 
uppfyller de kraven som de traditionella bankerna har. Bland annat menar de att 
betalningsanmärkningar är okej, inget fast jobb behövs etc.73 Vidare skulle det vara intressant 
att undersöka hur konsumenternas kunskap om bankernas kreditbedömning är. Hur väljer de 
bank när de ska ansöka om ett nytt bolån? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
73	  Bluestep,	  Köpa	  bostad	  	  



 

 45 

Referenser och bilagor 
 

Muntliga källor 
Maritha Otterhäll samt Kaj Högstadius, Nordea 2015-01-23 

Evy Erkers, SEB 2015-03-02 

Anna Onsbjer, Swedbank 2015-02-05 

Christina Romert, Handelsbanken 2015-03-13 

Maria Wallin Fredholm, Finansinspektionen 2015-05-12 

Skriftliga källor 
Rapporter och promemorior 
 
Andersson, M. 2014. Stabiliteten i det finansiella systemet 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2014/stabilitetsrap14ny12.pdf 
(Hämtad 2015-04-28) 
 
Abdou, H. A. & Pointon, J. 2011. Credit scoring, statistical techiques and evaluation criteria: 
a review of the literature. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/isaf.325/pdf 
(Hämtad 2015-05-15) 
	  
Finansinspektionen, 2007. Att mäta kreditrisk – erfarenheter från Basel 2 
http://www.fi.se/upload/30_Regler/50_Kapitaltackning/10_Kreditrisk/att%20_mata_kreditris
k.pdf 
(Hämtad 2015-05-17) 
 
Hullgren, M. 2013. Essays on Mortgage Rate Choice in Sweden. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:649248/FULLTEXT01.pdf 
(Hämtad 2015-05-15) 
 
Lind, H. 2008. Price Bubbles on the Housing Market: Concept, theory and indicators  
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.167147!/Menu/general/column-content/attachment/58.pdf 
(Hämtad 2015-06-03) 
 
Nilsson, C. 2014. Bolånemarknaden i Sverige 
http://www.swedishbankers.se/Documents/2014_Bolanemarknaden.pdf 
(Hämtad 2015-01-15) 
 
Nordea Hypotek årsredovisning 2013 
http://www.nordea.com/Images/33-42869/2013-01-01_%C3%85rsredovisning-2013-Nordea-
Hypotek-AB_SV.pdf 
(Hämtad 2015-05-14) 
 
Riksbanken, 2014. Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det 
finansiella systemet 



 

 46 

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Riksbanksstudie/2014/rap_riksbanksstudie_14
0411_sve.pdf 
(Hämtad 2015-06-03) 
 
SEB årsredovisning 2013 
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/arsredovisningar/arsredovisning_2013.pd
f 
(Hämtad 2015-05-14) 
 
Swedbank Hypotek årsredovisning 2013 
https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_133
1881.pdf 
(Hämtad 2015-05-14) 
 
Litteratur 
 
Andersson, P. Expertise in credit granting: studies on judgement and decision-making 
behavior. Stockholm: EFI, 2001. 
 
Arbnor, I., Bjerke, B. Företagsekonomisk metodlära. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 1994. 
 
Caouette, J. B. m fl. Managing credit risk: The Great Challange for  
Global Financial Markets. 2 uppl. New Jersey: Wiley, 2008. 
 
Colquitt, J. Credit risk management: How to avoid lending disasters and maximize earnings.  
3 uppl. New York: McGraw-Hill, 2007. 
 
Descombe, M. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2 uppl. Studentlitteratur, 2009. 
 
Lennander, G. Kredit och säkerhet. 9 uppl. Uppsala: Iustus, 2006. 
 
Hemsidor 
 
Bis.org. 2015. International regulatory framework for Basel III. 
http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 
(Hämtad 2015-06-05) 
 
Bluestep.se. 2015. Köpa bostad 
http://www.bluestep.se/kopa-bostad.aspx 
(Hämtad 2015-05-17) 
 
Fi.se. 2010. Bolånetak på 85% från 1 oktober 
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bolanetak-pa-85-procent-fran-1-oktober/ 
(Hämtad 2015-06-05) 
 
Fi.se. 2015. Om FI 
http://www.fi.se/Om-FI/Verksamhet/ 



 

 47 

(Hämtad 2015-05-15) 
 
Fi.se. 2015. Om FIs rapporter 
http://www.fi.se/Tillsyn/Rapporter/Om-FIs-rapporter/ 
(Hämtad 2015-05-15) 
 
Fi.se 2015. Nya bolån ska amorteras ner till 50 procent 
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Nya-bolan-ska-amorteras-ner-till-50-
procent/ 
 
Fi.se. 2015. FI går inte vidare med amorteringskravet 
www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/FI-gar-inte-vidare-med-amorteringskravet/ 
(Hämtad 2015-05-15) 
 
Handelsbanken.se. 2015. Om banken 
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp
;navid=Z2_Privattjanster&amp;sa=/SHB/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1
256AAB0040C23B 
(Hämtad 2015-05-15) 
 
Handelsbanken.se. 2015. Bolånestatistik 
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp
;navid=Z2_Privattjanster&amp;sa=/SHB/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1
256AAB0040C23B 
(Hämtad 2015-05-15) 
 
Mynewsdesk.com. 2015. Det finns ett Sverige där fler än var tredje person har en 
betalningsanmärkning 
http://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/det-finns-ett-sverige-daer-fler-aen-var-
tredje-person-har-en-betalningsanmaerkning-996555 
(Hämtad 2015-05-15) 
 
Nordea.se. 2015. Om Nordea 
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Koncernen+i+%C3%B6versikt/Fakta+och+siffror/8310
72.html 
(Hämtad 2015-05-15) 
 
Riksbanken.se. 2010. Den nya bankregleringen Basel III 
http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Finansiella-regelverk/Aktuella-
regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-III/ 
(Hämtad 2015-06-05) 
 
 
Sebgroup.com. 2015. Om SEB 
http://sebgroup.com/sv/om-seb/vilka-vi-ar/historia 



 

 48 

(Hämtad 2015-05-15) 
 
Swedbank.se. 2015. Om Swedbank 
https://www.swedbank.se/om-swedbank/fakta-om-swedbank/syfte-varderingar-och-
vision/index.htm 
(Hämtad 2015-05-15) 
 
Wikipedia.org. 2015. Retail banking.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Retail_banking 
(Hämtad 2015-06-03) 

 

Bilagor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49 

Bilaga 1 – Kreditupplysning utan bostad 

 

 

Kreditupplysning

Almänna2uppgifter

Civilstånd Ogift
Folkbokförd Stockholms.län,.Atockholms.kommun,.Katarina.församling

Inkomstuppgifter

I.tkr.för.inkomståret

2013 2012

Överskott2av2tjänst 390 390
Allmänna2avdrag 0 0
Taxerad2förvärvsinkomst 390 390
Överskott2av2kapital 2 6
Sammanräknat2netto2efter2avdrag,2före2skatt 390 390
Slutlig2skatt

Kreditengagemang

Krediternas2utveckling2under2de2senaste2122månaderna2i2kr.

Skuld2per decI14 oktI14 augI14 junI14 aprI14

Blanco/borgen @ @ @ @ @
Avbetalning @ @ @ @
Kontokrediter 0 0 0 0 0
Fastighet @ @ @ @ @
Bostadsrätt @ @ @ @ @
Totalt2utnyttjat @ @ @ @ @
Totalt2beviljat 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Antal2krediter 3 3 3 3 3
Antal2kreditgivare 2 2 2 2 2

Betalningsanmärkningar.och.andra.anmärkningar

Inga.anmärkningar.finns.registrerade.

Senaste.frågor.hos.UC

Under.de.senaste.månaderna.har.0.frågor.registrerats.hos.UC.
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Bilaga 2 – Kreditupplysning befintligt boende 

 

 

Kreditupplysning

Almänna2uppgifter

Civilstånd Ogift
Folkbokförd Stockholms.län,.Atockholms.kommun,.Katarina.församling

Inkomstuppgifter

I.tkr.för.inkomståret

2013 2012

Överskott2av2tjänst 390 390
Allmänna2avdrag 0 0
Taxerad2förvärvsinkomst 390 390
Överskott2av2kapital 2 6
Sammanräknat2netto2efter2avdrag,2före2skatt 390 390
Slutlig2skatt

Kreditengagemang

Krediternas2utveckling2under2de2senaste2122månaderna2i2kr.

Skuld2per decI14 oktI14 augI14 junI14 aprI14

Blanco/borgen @ @ @ @ @
Avbetalning @ @ @ @
Kontokrediter 0 0 0 0 0
Fastighet @ @ @ @ @
Bostadsrätt 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Totalt2utnyttjat 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Totalt2beviljat 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Antal2krediter 5 5 5 5 5
Antal2kreditgivare 3 3 3 3 3

Betalningsanmärkningar.och.andra.anmärkningar

Inga.anmärkningar.finns.registrerade.

Senaste.frågor.hos.UC

Under.de.senaste.månaderna.har.0.frågor.registrerats.hos.UC.
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Bilaga 3 – Nordea kalkyl inget befintligt boende 
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Bilaga 4 – Nordea kalkyl befintligt boende 
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Bilaga 5 – SEB kalkyl inget befintligt boende 
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Bilaga 6 – SEB kalkyl befintligt boende 
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Bilaga 7 – SEB slutkalkyl för befintligt boende 
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Bilaga 8 – Swedbank kalkyl inget befintligt boende 
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Bilaga 9 – Swedbank kalkyl befintligt boende 
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Bilaga 10 – Handelsbanken kalkyl inget befintligt boende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 59 

Bilaga 11 – Handelsbanken kalkyl inget befintligt boende forts. 
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Bilaga 12 – Handelsbanken slutkalkyl befintligt boende 
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Bilaga 13 – Handelsbanken slutkalkyl befintligt boende forts. 
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Bilaga 14 – Information till Finansinspektionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordea SEB Swedbank Handelsbanken

Kvar%att%leva%på%(kr) 7%185 8%200 10%200 8%000

Kalkylränta%som%lägst%nya%lån%(%) 8 7 5,73 7,5

Kalkylränta%bef.%Lån%(%) 8 7 5,73 7,5

Kalkylränta%blancolån%(%) 10 10 6 7,5

Amorteringstakt 2%%årligen 2%%årligen 1,94%%årligen 1%%årligen

Amortering%under%50% Nej 2%%årligen 1%%årligen Nej

Driftkostnader%BR%(kr) 500 584* 750 700

Tak%för%belåning Nej Ja Nej Nej

Beviljats%K1** Nej Nej Nej Nej

Beviljats%K2*** Nej Nej Nej Nej

Alla%värden%som%anges%med%kr%är%beräknade%per%månad

Kvar%att%leva%på%är%baserad%på%1%vuxen

*%Avrundat%från%7%000%kr/år

**%Kalkyl%1%(inget%befintligt%boende%att%sälja)

***%Kalkyl%2%(köpa%nytt%boende%innan%befintligt%boende%är%sålt)
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Intervjufrågor banker 
1. Vad behöver man ha för inkomst/anställning för att beviljas bolån? Godkänner ni t ex 

vikariat etc? 
2. Har ni något maxtak för lånesumma? 

- T ex skuldkvot? Går den att komma runt? 
3. Hur ser ni på betalningsanmärkningar? 
4. Vilken kalkylränta används? 
5. Vad har ni för amorteringskrav? 
6. Har ni någon månadsbudget som ni använder er av i kalkylen? Vad baseras den på? T 

ex siffror från konsumentverket. 
7. Godkänner ni en ansökan även om den går minus? Hur mycket minus får den i så fall 

gå? 
8. Godkänner ni en borgenär om ansökan för lånelöfte inte går igenom? 

Frågor till banktjänsteman 

1. Vad är din befattning inom banken? 
2. Hur länge har du varit inom banken och hur länge har du arbetat med bolån till 

privatpersoner? 

 

Intervjufrågor till Finansinspektionen 
 

• Vilka krav ställer ni på bankerna när det kommer till kreditgivningen?  
 

• Finns det krav på vad banken måste ha med i sina kalkyler när de beviljar lånelöften? 
 

• Utifrån erhållna tabeller, kan ni se några brister i de olika bankernas sätt att göra 
kalkyler? (ränteutgifter, levnadskostnader) 
-‐ Vad i så fall? 
-‐ Hur borde de göra istället? 

 
• Ser ni några risker med att sätta ett minimikrav för amorteringar gällande bankernas 

sätt att göra kreditbedömningarna? T ex att de istället bara ändrar någon annan 
parameter i kalkylen så att det går runt för kunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


