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FÖRORD 
 

Ett stort tack till vår handledare Titti Eliasson som gett stöd och väglett oss genom denna 

process. Vi vill även tacka samtliga respondenter för deras vänliga bemötande och för att de 

tagit sig tiden att hjälpa oss, utan er hade inte uppsatsen varit möjlig att genomföra. Vi vill 

också rikta ett stort tack till övriga personer som varit av betydelse under uppsatsperioden och 

gett oss värdefulla kommentarer under uppsatsprocessen såsom opponentgrupper och familj.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för en utomordentlig insats och väl utfört samarbete.  

 

Högskolan i Halmstad, 24 maj 2016. 

 

 

 

  Annie Majlöf      Therese Hasselgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Title: The amortization requirements' impact on banking operations organization and credit 

assessment  

 

Authors: Annie Majlöf and Therese Hasselgren 

 

Supervisor: Titti Eliasson 

 

Examiner: Eva Berggren 

 

Keywords: Credit assessment, organization change, banks, amortization requirement 

 

Purpose: The purpose of our study is to increase the understanding and to find out how a 

regulation change, as the amortization requirement, may affect and change the organization 

and credit assessment in various banks. 

 

Problem background: Swedish households are currently highly leveraged where the high 

indebtedness is partly a result of low amortization rate. Measures to reduce debt may therefore 

be necessary to reduce households' sensitivity to economic disruptions. If the amortization 

rate increases, the high leverage of households would attenuate. For this reason, an 

amortization requirement is introduced with the purpose of reduce debt and increase 

households’ resistance. If the market requires change it is necessary that organizations change 

accordingly. As a result of new regulations and requirements the need of change arises and 

directly affects organizations, such as adaptation of procedures and processes, internal 

systems and skill development. 

 

Research problem: How can the amortization requirement affect and change the organization 

and credit assessment in banks? 

 

Method: This study is of qualitative character since the empirical material consists of 

qualitative interviews. The intention is to acquire increased comprehension rather than to 

make generalization possible. We derived our empirical study based on our theoretical 

framework in order to later analyze the two parts. Based on the analysis we have been able to 

draw conclusions and to bring discussion. 

 

Conclusion: The study came out into that the amortization requirement creates a rational and 

a saner repayment culture. As a result of the regulation change there has been some change in 

the banks’ organization in various aspects. A conclusion is that the credit assessment when 

granting credit is more restrictive and limited as a result of the requirement claim. However, 

the amortization requirement constitutes a varied impact on banks’ organization and credit 

assessment process. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Titel: Amorteringskravets inverkan på bankverksamhetens organisation och kreditbedömning 

 

Författare: Annie Majlöf och Therese Hasselgren 

 

Handledare: Titti Eliasson 

 

Examinator: Eva Berggren 

 

Nyckelord: Kreditbedömning, organisationsförändring, banker, amorteringskrav  

 

Syfte: Syftet med vår undersökning är att öka förståelse för och ta reda på hur en 

regeländring, som amorteringskravet, kan påverka och förändra olika bankers organisationer 

och kreditbedömning vid kreditgivning.  

 

Problembakgrund: Sveriges hushåll är idag högt belånade där den höga skuldsättningen 

delvis är ett resultat av hushållens låga amorteringstakt. Åtgärder som syftar till att minska 

skuldsättningen kan därmed vara nödvändiga för att minska hushållens känslighet mot 

ekonomiska störningar. Ökar amorteringsgraden skulle den höga belåningen hos hushållen 

dämpas. Av den anledningen införs ett amorteringskrav som syftar till att minska 

skuldsättningen och öka hushållens motståndskraft. Kräver marknaden en förändring är det 

nödvändigt att organisationer förändras därefter. Till följd av nya regler och krav uppstår 

förändringsbehov som direkt påverkar organisationer, såsom anpassning av rutiner, processer 

och interna system samt kompetensutveckling. 

 

Problemformulering: Hur kan amorteringskravet påverka och förändra bankverksamhetens 

organisation och kreditbedömning?  

 

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär eftersom det empiriska materialet består av 

kvalitativa intervjuer. Avsikten är inte att möjliggöra generalisering utan att skapa ökad 

förståelse. Utifrån vår teoretiska referensram har vi härlett vår empiriska undersökning för att 

sedan analysera de båda delarna. Utifrån analysen har vi sedan kunnat dra slutsatser och föra 

diskussion. 

 

Slutsats: Undersökningen resulterade i att amorteringskravet skapar en rationell och mer sund 

amorteringskultur. Till följd av regeländringen har det skett viss förändring av bankens 

organisation i olika hänseenden. En slutsats är att kreditbedömningen vid kreditbeviljande är 

mer restriktiv och begränsad till följd av kravets införande. Amorteringskravet utgör varierad 

påverkan på bankernas organisation och kreditbedömningsprocess.  
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1 INLEDNING 

 

I det följande kapitlet kommer bakgrund till uppsatsens ämne behandlas och beskrivas för att 

sedan mynna ut i en problemdiskussion. Utifrån diskussionen kommer en formulering av 

problemet som studien avser försöka besvara följa, för att avslutningsvis beskriva syftet med 

uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Varje individ är i behov av ett boende. I Sverige är de tre vanligaste upplåtelseformerna; 

småhus med äganderätt, lägenhet med bostadsrätt och lägenhet med hyresrätt (SOU 2015:48). 

En mängd individer väljer att köpa sin bostad och genom att förvärva en bostad görs en stor 

investering som fordrar mycket kapital. Finns inte dessa pengar tas ett bostadslån hos en bank 

för att klara investeringen (Wachter, 2016). Att ta ett bostadslån innebär att man tar ett lån hos 

en kreditgivare för att köpa en bostad och använder den som säkerhet för lånet 

(Finansinspektionen, 2015). Långivare förvaltar insättarnas pengar och det är därför av 

avsevärd betydelse att banken endast lånar ut pengar till låntagare som bedöms ha en 

tillräckligt stor säkerhet för att kunna betala tillbaka lånet senare. En säkerhet kan exempelvis 

utgöras av en inteckning i fast egendom, vilket innebär att man lämnar bostaden som en 

trygghet till banken. Att analysera återbetalningsförmågan samt kassaflödet är likaså av 

essentiell vikt för banken (Råckle, 2015; Svenska Bankföreningen, 1995). 

 

Det svenska banksystemet är känsligt för störningar vilket beror på att storbankerna är 

sammanlänkade och äger varandras obligationer (Finansinspektionen, 2015). Det medför 

ökade risker för Sveriges ekonomi då en störning som fallande bostadspriser skulle kunna 

innebära stora konsekvenser. Ett bostadsprisfall kan göra att hushållen stramar åt sin 

konsumtion vilket skulle kunna bidra till en konjunkturnedgång (Sveriges Riksbank, 2015). 

Finansinspektionen (2015) hävdar att banksystemet är sårbart och menar att det är behövs en 

stärkt beredskap mot eventuella kredit- och likviditetskriser.  

 

Dagens svenska hushåll har en stor skuldsättning och högt värde på sina tillgångar, framförallt 

på bostadsmarknaden (Sveriges Riksbank, 2015). Den höga skuldsättningen är en effekt av 

hushållens låga amorteringstakt (Ekeblom, 2014) och att bostadspriserna har stigit kraftigt de 

senaste decennierna, vilket innebär att hushållen måste ta högre lån (Mäklarstatistik, 2016). 

En för hög skuldsättning är oroande och skulle kunna leda till en ökad ekonomisk instabilitet 

eftersom hushållen blir mer känsliga för räntehöjningar och eventuella förlorade inkomster. 

Klarar inte hushållen att betala av på sina lån kan det leda till förluster för bankerna och i 

värsta fall en finansiell kris (Finansinspektionen, 2015). För att minska hushållens vilja att 

skuldsätta sig behövs åtgärder. Riksbanken anser därför att det är nödvändigt och krävs en 

sammansättning av insatser för att minska de risker som finns vid utlåning till nya 

bolånetagare och för befintliga lån med hög skuldsättning och göra hushållen mindre sårbara 

(Sveriges Riksbank, 2015). En amorteringstakt som gör att skuldsättningen inte ökar konstant 

över tid skulle vara att föredra, eftersom skuldsättningen bland de svenska hushållen har ökat 

på grund av att de varaktigt lånat mer kapital än vad de amorterat (Boverket, 2012; Ekeblom, 

2014). Om amorteringsgraden skulle öka på bolånen och ränteavdragen minska, skulle det 

dämpa skuldsättningstakten (SOU 2015:48; Ekeblom, 2014). 



2 

 

 

Sedan bolånetaket infördes, som innebär att nya lån inte bör överstiga 85 procent av bostadens 

marknadsvärde, har bankerna blivit mer restriktiva och det är allt vanligare att fler 

bostadsköpare får avslag på sina låneansökningar (Mäklarsamfundet, 2013). Trots de strikta 

regler som finns kring bostadslån presenterade Finansinspektionen mars 2015 ett förslag på 

amorteringskrav som nu har fastslagits och förväntas börja gälla från 1 juni 2016 

(Finansinspektionen, 2016). Amorteringskravet innebär att låntagaren förutom att betala en 

kontantinsats på 15% måste amortera 2% per år tills belåningsgraden är nere på 70% och 

därefter amortera 1% tills belåningsgraden är nere på 50%. Det är tänkt att detta krav på sikt 

ska öka hushållens handlingsutrymme vid oförutsägbara händelser, som i sin tur ger en 

minskad risk för att konjunktursvängningar skulle stärkas på grund av att hushållen drar ner 

på konsumtionen (Finansinspektionen, 2015). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Vid utlåning är säkerhet och risk viktiga aspekter för kreditgivare (Råckle, 2015). Enligt 

Carter (2002) kan långivarens förväntningar på risk och kreditförsörjning vara omvänt 

relaterade. Det innebär att om riskförväntningarna är höga, minskar kreditutgivningen och då 

riskförväntningarna är låga, ökar långivarna kreditutbudet. Enligt Sveriges Riksbank (2015) 

skulle en kombination av lånebegränsade åtgärder som skuldkvotstak, minskat ränteavdrag 

och införande av amorteringskrav både dämpa osäkerheterna som finns vid nyutlåning och 

minska riskerna med befintliga lån. Finansinspektionen (2015) menar att kreditinstitut som 

lämnar bolån är de företag som direkt berörs av amorteringkravet. De största aktörerna är 

Danske bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar bank, Nordea, Skandiabanken, SBAB, SEB 

och Swedbank och de står ungefär för 95 procent av den totala utestående bolånevolymen 

sammanslaget och således nästan hela marknaden (Finansinspektionen, 2015).  

 

Om det föreligger ett förändringsbehov, vilket det gör av den anledningen att de svenska 

hushållen är för skuldsatta (Finansinspektionen, 2015) och marknaden kräver en förändring i 

syfte att uppnå ett mål eller tillsätta åtgärder som ska effektivisera styrningen mot ett mål, är 

det nödvändigt att organisationer förändras därefter (Jacobsen, 2004; Sveningsson & 

Sörgärde, 2014). Jacobsen (2004) hävdar att nya regler och krav direkt påverkar 

organisationers processer och förfaringssätt, handlingsutrymme och begränsningar. Det kan 

därför uppstå̊ behov av förändring för banken. Enligt Finansinspektionen (2015) bedöms 

kravet innebära, i förhållande till de redan befintliga kostnaderna och intäkterna från bolånen, 

högre kostnader för bolåneföretagen. Dessa kostnader syftar till att utbilda personal, anpassa 

rutiner och interna system. Det kan även uppkomma behov av ett ökat informationsbyte 

mellan bolåneföretagen i samband med byte av kreditgivare (Finansinspektionen, 2015). 

Finansinspektionen (2015) prognostiserar således att bolåneföretagen är i behov av och 

fordrar förändring i vissa hänseenden.  

 

Vi vill därav studera hur banken har reagerat på och hanterat förändringsbehovet som uppstår 

till följd av lagändringen som ska införas och även vilka förändringar det leder till ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv, med fokus på organisationsförändring och 

kreditbedömningsprocess. Vi kommer därför att undersöka vad införandet av 

amorteringkravet inneburit hittills för bankverksamhetens kreditbedömning och om 

organisationsförändringar har genomförts. Det leder till en frågeställning om hur införandet 

av amorteringskravet kan påverka och förändra bankens kreditbedömning och organisation. 
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1.3 Problemformulering 

Hur kan amorteringskravet påverka och förändra bankverksamhetens organisation och 

kreditbedömning? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att öka förståelse för och ta reda på hur en regeländring, som 

amorteringskravet, kan påverka och förändra olika bankers organisationer och 

kreditbedömning vid kreditgivning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Följande kommer den teoretiska bakgrunden framföras. Vi kommer redogöra för 

litteraturinsamling gällande regeländring, organisationsförändring och kreditbedömning. 

Detta kapitel syftar till att skapa insikt och öka förståelse för de områden vi kommer behandla 

i vår undersökning.  

 

2.1 Regeländring 

Över en och en halv miljon av de svenska hushållen har idag bostadslån. Mer än 90 procent 

av den totala skuldsättningen som finns i Sverige består av just dessa bostadslån. Hushållen 

belånar sig alltmer och andelen som amorterar har minskat (SOU 2015:40). Om hushållens 

amorteringsbeteende förbättrades skulle det innebära att deras skuldsättning skulle minska 

och risken för att en ekonomisk kris skulle uppstå, dämpas. Det är av den anledningen ett 

amorteringskrav ska införas. Det ska stärka hushållens motståndskraft och för att de bättre ska 

kunna tåla osäkerheter som kan uppstå vid ekonomiska svängningar (Regeringen, 2015). 

 

Kravet innebär att kreditgivare som ger ut nya bostadslån till hushållen ska tillämpa de nya 

reglerna som kommer att inrättas avseende återbetalning av skulden (Regeringen, 2015). 

Låntagaren kommer behöva, förutom att betala en kontantinsats på 15%, amortera 2% per år 

tills belåningsgraden är nere på 70% och därefter amortera 1% tills belåningsgraden är nere på 

50% (Finansinspektionen, 2015). Reglerna ska vara förenade med en sund amorteringskultur, 

vilket har till syfte att minska den höga belåningsgraden hos hushållen. Det finns ett förslag 

till hur lagändringen som berör amorteringskravet ska se ut i Lagen (2004:297) om Bank- och 

finansieringsrörelse 6 kap. 3b § (Regeringen, 2015). 

 

Föreslagen lagändring lyder: “Kreditinstitut som till enskilda personer lämnar krediter som är 

förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt, eller som 

är förenade med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet, ska tillämpa villkor 

som i fråga om återbetalning är förenliga med en sund amorteringskultur och inte bidrar till 

alltför hög skuldsättning hos hushållen.” Enligt Regeringen (2015, s.4).  

 

Den nya lagen förväntas gälla från 1 maj 2016 och den 1 juni 2016 förväntas föreskrifter 

avseende amorteringskravet att gälla för bolånetagarna (Finansinspektionen, 2016). 

Finansinspektionen (2015) bedömer att kravet kommer innebära högre kostnader för 

bolåneföretagen. Omfattningen av de kostnader som uppkommer för utbildning beror på 

bolåneföretagens storlek och bolåneverksamhetens proportion medan andra kostnader 

kommer vara relativt lika. Engångskostnaderna bör sammantaget bli lägre för de företagen 

som är mindre men kan innebära en större belastning då dessa företag har en mindre 

omsättning. Det tillkommer även löpande kostnader utöver engångskostnaderna för 

bolåneföretagen, vilka kommer uppstå på grund av att en del kundmöten kan ta längre tid att 

genomföra och eftersom mer personal kommer behöva tillsättas (Finansinspektionen, 2015). 

Amorteringskravet kommer på sikt innebära lägre utlåningsvolymer för bolåneföretagen 

vilket medför lägre ränteintäkter. Samtidigt kommer ökade amorteringar innebära att 

låntagarna blir mindre känsliga och risken vid utlåning minskar för bolåneföretagen 

(Regeringen, 2015). 
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Finansinspektionen (2015) menar att det mest centrala konkurrensmedlet på bolånemarknaden 

är räntenivån. Amorteringar är till skillnad från räntebetalningar ingen kostnad utan endast en 

utgift för låntagaren. Det förekommer att låntagare vill undvika den utgiften och på så sätt kan 

olika amorteringsvillkor bli en konkurrensfördel för bolåneföretagen. Att erbjuda 

amorteringsfrihet för att konkurrera på marknaden till högt belånade hushåll är mycket 

olämpligt på grund av riskerna det medför. Amorteringskravet begränsar denna möjlighet och 

minskar därför också risken. Enligt Finansinspektionen (2016) får bolåneföretagen göra 

undantag från amorteringskravet i särskilda fall. Under en begränsad period kan 

bolåneföretagen bevilja hushåll att inte amortera vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom. 

Bolåneföretagen kan även medge att lån med säkerhet i nyproducerade bostäder inte behöver 

amortera de första fem åren. Amorteringskravets införande kommer även att begränsa 

omvärdering av fastigheten. När en omvärdering av bostaden utförs med syfte att räkna om 

belåningsgraden får omvärdering endast ske vart femte år. Omvärdering får även ske om 

bostaden genomgått en omfattande värdeförändring (Finansinspektionen, 2016). 

 

2.2 Organisationsförändring 

Förändringar inom organisationer är idag mycket vanligt. För att en organisation ska kunna 

utvecklas måste förändringar genomföras (Johansson & Heide, 2008; Agote, Aramburu & 

Lines, 2016). Enligt Smith (2011) är behovet att förändra den enda konstanta faktorn inom 

organisationer. Förändring är något som sker över tid och där vi kan jämföra två olika tillstånd 

vid två olika tidpunkter. En förändring av en organisation från en tidpunkt till en annan 

betyder således att ett flertal människor har börjat uppträda på andra sätt än de gjorde tidigare 

och att något konkret förändrats, vare sig det gäller teknologier, strukturer eller strategier. 

(Jacobsen, 2004; Weick & Quinn, 1999; Gilley, McMillan & Gilley, 2009). Med förändringar 

uppstår ofta byte av arbetsgrupper, nybildning av grupper och införande av nya mönster då 

individer och grupper samspelar samt nya system och maskiner (Forslund, 2009). 

 

Beroende vilken typ av förändring som ska förverkligas och vad det ska innefatta kan 

utmaningarna se olika ut. Små, medelstora och stora förändringar kräver olika åtgärder och 

storlek på insats. Förändringar skiljer sig även beroende på vad ändringen berör inom 

organisationen (Forslund, 2009; Sveningsson & Sörgärde, 2014; Lines, 2005; Smith, 2011). 

Det kan handla om personella förändringar, strukturella förändringar, system-, kultur-, eller 

mål och strategiförändringar. Dock sker det ofta flera olika förändringar samtidigt. Många 

gånger kräver systemförändringar (byte av system) även strukturella förändringar (arbete i 

arbetslag, rotation av uppgifter etc.) (Forslund, 2009; Sveningsson & Sörgärde, 2014). 

 

En av de vanligaste anledningarna till varför en organisation gör förändringar är för att 

anpassa sig till förändringar som sker i omvärlden (Johansson & Heide, 2008). När det sker 

politiska, ekonomiska och teknologiska förändringar i samhället blir det nämligen omöjligt 

för en organisation att fortsätta i samma spår och måste genomgå någon typ av förändring 

(Jacobsen, 2004; Sveningsson & Sörgärde, 2014). 

2.2.1 Planerad förändring 

När människor söker förändring i syfte att lösa ett problem eller uppnå ett visst mål förändras 

organisationer. Planerad förändring bygger på förutsättningar där en mycket viktig sådan är att 

förändringen är intentionell, vilket betyder att det finns intentioner, syften eller mål av de 

förändringar som genomförs. En situation analyseras och bedöms ej vara tillräckligt bra eller 
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ha ytterligare möjligheter som bör utnyttjas. Sedan utarbetas lösningar eller åtgärder för att 

kunna möta behovet och slutligen vidtas åtgärder och insatser för att lösa problemet. Allt 

eftersom åtgärder verkställs utförs bedömning om utfallet motsvarar det som var förväntat 

(Jacobsen, 2004; Forslund, 2009; Sveningsson & Sörgärde, 2014; Van de Ven & Poole, 2005). 

 

 
Figur 1. Centrala faser i en planerad förändringsprocess. (Jacobsen, 2004, s. 21) 

 

Förändringen baseras på ett behov av förändring som analyseras med fokus på vilka problem 

som föreligger och hur de ska lösas. En strategi för genomförandet av planerade åtgärder och 

en utvärdering av huruvida åtgärderna faktiskt löste problemet eller inte (Jacobsen, 2004; 

Sveningsson & Sörgärde, 2014; Weick & Quinn, 1999). 

 

Av detta kan vi se att en teori om planerad förändring måste vara komplex. Det kan illustreras 

av bilden nedanför, som visar komplexiteten och de centrala elementen i en teori om planerad 

förändring. Förändringens drivkrafter, förändringens innehåll och omfattning, förändringens 

kontext och förändringsprocessen (Jacobsen, 2004). 

 

 

 
Figur 2. De centrala elementen i en teori om planerad förändring. (Jacobsen, 2004, s. 51) 
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Förändringens drivkrafter 

Vid en organisationsförändring ska det framgå vad det är som ligger bakom att människor 

beslutar att organisationen måste förändras (Jacobsen, 2004). Det är minst lika viktigt att 

förstå varför en förändring inträffar som hur en förändring sker. Vad är drivkrafterna bakom 

och varför är det nödvändigt? Organisationer förändras när det råder obalans, antingen mellan 

organisationens interna förhållanden eller mellan organisationen och omgivningen. 

Drivkrafterna kan alltså vara yttre respektive inre. De yttre drivkrafterna kan orsakas av 

konkurrens, konjunktur, teknologi och politik medan de inre drivkrafterna uppkommer vid 

obalans mellan olika element i en organisation, exempelvis struktur, kultur och 

maktförhållanden (Jacobsen, 2004; Sveningsson & Sörgärde, 2014; Walker, Armenakis & 

Bernerth, 2007). 

 

Alla organisationer, oavsett om det är privata företag eller offentliga organisationer, måste 

förhålla sig till de politiska myndigheterna som finns där de opererar. Den politiska 

omgivningen skapar en mer komplex situation för det enskilda företaget eftersom det är 

underkastad de politiska beslut som tas inom det nationella territorium de verkar (Jacobsen, 

2004). Företagen och organisationerna måste rätta sig efter politiska beslut, lagar, 

förordningar och avtalsverk (Jacobsen, 2004; Feldman & Pentland, 2003; Walker et al. 2007). 

Generella politiska förhållanden och lagändringar kan leda till att verksamheter måste anpassa 

sig och förändra sin organisation (Jacobsen, 2004). 

 

Förändringens innehåll och omfattning 

Vad det är som ska ändras, förändringens innehåll och omfattning, måste också preciseras vid 

organisationsförändring. Vad ska förändringen leda till? (Jacobsen, 2004). 

 

Det är viktigt att precisera förändringens omfattning vid planerad förändring. För större 

dramatiska förändringar behöver de flesta element angripas medan för en mer moderat 

förändring behövs bara en del enskilda element justeras. En organisation kan ibland behöva 

lägga om och omvärdera hela sin struktur även om det bara är några strukturella element som 

ska ändras. Det slutgiltiga målet för de allra flesta organisationsförändringar är att ändra något 

som ska leda till förbättrade resultat. Medlemmarna måste förändra sitt beteende i någon 

konstellation för att ett resultat ska kunna uppnås. Det kan dock vara svårt att ändra ett 

beteende och därför kan indirekt förändring, såsom ändring av organisationens struktur, 

system, kultur eller strategi, innebära ett kausalt samband som skapar en direkt förändring hos 

medlemmarna. En förändring är inte reell förrän beteendet hos större delen i organisationens 

medlemmar uppträder på ett annat vis så att organisationen i helhet uppträder på ett nytt sätt 

(Jacobsen, 2004; Forslund, 2009). 

 

Förändringens kontext 

Det ska även specificeras inom vilket sammanhang eller kontext, det vill säga 

organisationsnivå och omgivning, förändringen sker (Jacobsen, 2004; Forslund, 2009). 

Beroende på vilken typ av organisation som ska genomgå en förändring förekommer olika 

grad av acceptans från människorna i organisationen (Jacobsen, 2004; Lines, 2005). 

Organisationer som är komplexa, har fastlåsta rutiner och given arbetsdelning har en mer 

besvärlig situation och svårt att acceptera förändring. Det betyder således att medlemmarna i 

mindre organisationer som inte är så komplexa eller har inkörda rutiner och har kortare och 

snabbare beslutsvägar inte gör lika mycket motstånd vid förändring (Jacobsen, 2004). 

 

Kulturen hos organisationer har också stor betydelse vid acceptans av förändring. Inom de 

organisationer som inte har några starka kulturer eller kanske har flera olika kulturer kan 
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förändring lättare ske och har därmed större förändringskapacitet. Det betyder inte 

nödvändigtvis att organisationer med stark kultur är låsta till den kurs de valt. Styrkan kan 

vara både en för-, och nackdel för en organisation eftersom förändring, flexibilitet och 

anpassningsförmåga brukar vara centrala värden i en organisations kultur (Jacobsen, 2004). 

 

Förändringsprocessen  

Enligt Jacobsen (2004) är förändringsprocess den process som ska genomgås vid 

organisationsförändring, dess skeden, händelser och deltagande aktörer måste klarläggas och 

beskrivas. Förändringsprocesser kan betraktas som översättningsprocesser (Jacobsen, 2004) 

då förändringar i sin enkelhet kan ses som ett resultat av människors kommunikation såsom 

dialog, beslut och handlingar (Sveningsson & Sörgärde, 2014). För att en verklig förändring 

ska komma till stånd måste en idé omsättas till något som är konkret. Idéerna kan vara ett 

resultat av ett upptäckt behov av förändring, med bakgrund av att förändringar skett i 

omgivningen som organisationen måste anpassa sig till eller att det föreligger intern obalans. 

Abstrakta lösningar måste omsättas till konkreta åtgärder eller handlingar och fysiska objekt. 

Vid planerad förändring sätts en förändringsprocess igång genom ett antal aktiviteter som 

syftar till att förändra beteenden, strukturer eller kulturer. Det krävs en utarbetad strategi för 

genomförandet, hur tillvägagångssättet ska ske för att förverkliga förändringen (Jacobsen, 

2004). 

 

Alla organisationer har en kärna som består av en uppgift som ska lösas, en teknologi som ska 

lösa uppgiften och människor som tillämpar teknologin. Teknologin kan delas in i två grupper, 

nämligen hårdvara och mjukvara, maskiner och kunskap. Förändring som medför ändring av 

både den fysiska och kunskapsmässiga teknologin kan leda till motstånd och således 

orörlighet i förändringsprocessen. Motstånd ska inte nödvändigtvis betraktas som något 

negativt utan kan i vissa fall vara positivt (Jacobsen, 2004; Agote et al. 2016). Motstånd är en 

kontinuerlig debatt om det korrekta tillståndet av dagens situation, eventuella problem och på 

vilket sätt som dessa ska lösas. Accepterar vi de skilda åsikter och olika uppfattningar som 

finns och slår samman dessa i en öppen debatt kan motståndet bli positivt och skapa ett mer 

rationellt beslutsfattande där fler alternativ bedöms innan förändringen sätts i rörelse 

(Jacobsen, 2004). 

2.2.2 Förändringsprocessmodell 

Det finns flera modeller som kan beskriva och skildra hur en förändringsprocess ska ske. En 

modell innehåller ofta olika steg och faser ska förklara hur processen ska genomföras. Lewins 

trestegsmodell är en klassisk förändringsprocessmodell och ligger till grund för många andra 

modeller (Forslund, 2009; Smith, 2011). Denna består av tre faser och baseras på en 

uppfattning om att organisationer behöver hjälp att aktiveras och börja röra sig med anledning 

att de beteenden som föreligger är ofta befästade. Det krävs därför en hel del för att förändra 

organisationsmedlemmarnas tankesätt och agerande (Forslund, 2009). 

 

Steg 1 

Upptining. Ifrågasättande av det nuvarande och det som är. Förbereda inför förändring och 

skapa motivation till att förändra. Här uppstår motstånd. 

Steg 2 

Förflyttning. Nya tankesätt och konkret agerande mot den abstrakta idén. Här uppstår oro och 

oklarhet om hur det ska bli. 

Steg 3 

Frysning. Etablering av nya handlingar och tankesätt. Här vet vi hur det blev och oron 

försvinner (Forslund, 2009; Sveningsson & Sörgärde, 2014; Gilley et al. 2009). 
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Figur 3. Lewins förändringsteori. (Säkerhetsbibeln, 2012). 

 

2.3 Kreditbedömning 

Krediter har en stor roll i dagens ekonomi och moderna samhälle eftersom både företag och 

hushåll behöver krediter för att kunna investera och konsumera (Lennander, 2011). Krediterna 

erhålls på en marknad, kreditmarknaden, där pengar lånas in och lånas ut (Lennander, 2011; 

Svenska Bankföreningen, 1995; McDonald & Thornton, 2008). Marknadens huvudsakliga 

uppgift är därmed att slussa kapital från kreditgivare till kredittagare. Kreditmarknaden 

omfattas av de finansiella institutens utbud av tjänster där bland annat  bankernas in- och 

utlåningsverksamhet finns. På marknaden emitteras och omsätts även räntebärande 

värdepapper (Lennander, 2011). Kreditmarknaden har omvandlats några gånger de senaste 

decennierna. Under 1980-talet gjordes en avreglering av kreditmarknaden vilket innebar att 

bankerna hade en snabb och omvälvande ökning av krediter, vilket ledde till en finansiell kris 

under 90-talets början. Den lärdom som erhölls efter det som hade hänt bidrog till en 

förnyelse av lagstiftningen för banker och kreditföretag. Flera finansiella kriser har skett efter 

det och därmed har också reglerna ändrats allt eftersom. Det är viktigt att bankernas 

finansieringsverksamhet fungerar väl för att kreditmarknaden ska kunna fungera (Lennander, 

2011; Ekeblom, 2014). 

2.3.1 Kreditgivning  

Sigbladh och Wilow (2008) definierar kredit enligt följande: 

 

“En kredit innebär ett krav på en fysisk eller juridisk person (gäldenär) p.g.a. en 

överenskommelse med en annan fysisk eller juridisk person (borgenär) att fullgöra en 

betalningsskyldighet i pengar till borgenären (eller till den som borgenären överlåter sin 

fordran på).” (Sigbladh & Wilow, 2008, s.13) 

 

Ordet “kredit” kommer från det latinska ordet “credere” vilket betyder “att tro” (Svenska 

Bankföreningen, 1995). Det betyder att när kreditgivaren ger ut kredit finns ett förtroende till 

kredittagaren att denne kan betala tillbaka lånet (Svenska Bankföreningen, 1995; McDonald 

& Thornton 2008). Det finns flera olika sorters kreditgivare och dessa kan delas in i olika 

grupper. En av de vanligaste grupperna är banker, vilka i sin tur kan delas in i kategorier. 
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Beroende på företagsform delas bankerna in i antingen affärsbanker, sparbanker eller 

medlemsbanker. Bankerna förses med kapital för utlåning främst genom inlåning från bland 

annat hushåll och företag, samt genom ränteinkomster och obligationer etc. (Lennander, 

2011). Den person som bankerna lämnar kredit till kallas kredittagaren. Kredittagaren är alltså 

den part som erhåller en kredit och kan antingen vara en juridisk person eller en fysisk person. 

Alla typer av sammanslutningar, främst i bolagsform, är en juridisk person medan personer 

och individer går under rubriken fysiska personer (Sigbladh & Wilow, 2008). Den största 

gruppen kredittagare på kreditmarknaden är den så kallade bostadssektorn, vilken består av 

företag (juridisk person) och privatpersoner (fysisk person) som antingen bygger eller äger en 

bostad (Svenska Bankföreningen, 1995). 

 

Varje kredit grundar sig på ett avtal och överenskommelsen mellan kreditgivaren och 

kredittagaren kallas för kreditavtal (Sigbladh & Wilow, 2008; Lennander, 2011). Oavsett 

vilken typ av kreditavtal som tecknas finns det alltid en risk för att kredittagaren inte ska 

kunna betala tillbaka till kreditgivaren, vilket då skulle medföra en kreditförlust (Sigbladh & 

Wilow, 2008). Ett av målen med kreditbedömning är att undvika kreditförluster (Green, 1997) 

det är därför viktigt för kreditgivaren att kreditavtalet är juridiskt bindande samt att säkerheter 

ska kunna realiseras om nödvändigt (Sigbladh & Wilow, 2008). En kreditgivning ska vara 

ansvarsfull. Myndigheter föreskriver att kreditgivaren innan kreditavtalet har slutits mellan 

parterna, ska ha kontrollerat att kredittagaren har förmågan att fullfölja sina skyldigheter som 

framgår av avtalet. Det innebär bland annat att kreditgivaren ska göra en kreditprövning av 

kredittagaren för att ta reda på om denne har möjlighet att betala tillbaka på krediten som 

banken lämnat (Sigbladh & Wilow, 2008). Det är enligt god kreditgivningssed som 

kreditgivaren ska göra en kreditprövning (Lennander, 2011). Kreditförsörjningsteorin förordar 

att när det finns för mycket kredit tillgängligt ökar standardvärdet. Långivarens förväntningar 

på risk och kreditförsörjning kan vara omvänt relaterade. Det betyder att om 

riskförväntningarna är höga, minskar kreditutgivningen och då riskförväntningarna är låga, 

ökar långivarna kreditutbudet (Carter, 2002). 

2.3.2 Kreditbedömningens delar 

Vid en kreditbedömning brukar banker och andra kreditgivare vanligtvis göra en 

kreditprövning (Svenska Bankföreningen, 1995; Jonsson, 2015). Detta sker genom 

traditionella metoder där den tillgängliga informationen jämförs med tidigare uppgifter av den 

som söker kredit. Visar det sig att informationen tyder på att kredittagaren är bra är 

sannolikheten större att kreditansökan beviljas. Eftersom en kreditsökande som får en beviljad 

kredit fortfarande kan visa sig bete sig sämre än vad uppgifterna om kreditsökande först 

indikerat på, är metoden inte helt felfri. För att fatta beslut om att medge eller avslå en 

kreditansökan och möjliggöra lönsam kreditgivning ska uppgifter och moment genomgås och 

bedömas (Sigbladh & Wilow, 2008). 

 

Kreditupplysning 

Enligt Sigbladh och Wilow (2008) ska en kreditupplysning av en privatperson innehålla 

allmänna uppgifter, inkomstuppgifter, fastighetsägaruppgifter och kreditengagemang samt 

uppgifter om skuldsaldo, betalningsanmärkningar och andra anmärkningar. Syftet med en 

kreditupplysning är att säkerställa identifierings- och faktauppgifter om den som söker kredit, 

undersöka betalningsförmåga och betalningsvilja samt bilda en uppfattning om den 

kreditsökande med hjälp av ytterligare information innan kreditbedömningen ska beslutas 

(Sigbladh & Wilow, 2008). 
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Betalningsförmåga & betalningsvilja 

När bankerna gör en riskbedömning i samband med en kreditgivning gör dem en bedömning 

av kredittagarens betalningsförmåga (Broomé, Elmér & Nylén,1998). Ett begrepp som hör 

ihop med betalningsförmåga är betalningsvilja. Dessa två begrepp är mycket väsentliga inom 

kreditgivning.  

 

Betalningsförmågan är hur stor kredittagarens förmåga är att kunna betala tillbaka lånet. Om 

kredittagaren saknar eller på något sätt har förlorat möjligheten att kunna betala trots att det 

finns en betalningsvilja betyder det att kredittagaren saknar betalningsförmåga (Sigbladh & 

Wilow, 2008). Stenberg och Sigbladh (2003) hävdar att en person även kan ha en god 

betalningsförmåga men sakna betalningsviljan, detta kan innebära att personen inte betalar i 

tid. Trots det kan kreditgivaren ändå ge ut lån till en person med bristande vilja, så länge 

betalningsförmågan finns. Därav är betalningsförmågan av stor vikt vid en kreditgivning då 

kreditgivaren vill kunna säkerställa att kredittagaren kommer att kunna betala tillbaka på sin 

skuld. På så sätt kan kreditgivaren minska sin kreditrisk och inte utsätta sig för eventuella 

kreditförluster. Det är oftast de kunder som kreditgivaren har gjort affärer med under långt tid 

och som skött sig bra som bär på den största risken. Detta beror på att kreditgivaren fått ökat 

förtroende för kunden och höjt kreditgränsen utan att ha genomfört nödvändiga 

uppföljningsprocesser av kunden (Sigbladh & Wilow, 2008). 

 

Risk 

Det hör till bankens verksamhet att vid en kreditgivning bedöma, mäta och hantera de risker 

som finns. Banken behandlar huvudsakligen tre olika sorters risker: kreditrisk, marknadsrisk 

och likviditetsrisk. (Karlsson, 2011). 

 

Kreditrisk 

Att lämna en kredit innebär alltid en risk för kreditgivaren, därför är det av stor vikt att 

beräkna kreditrisken (Sigbladh & Wilow, 2008; Jonsson, 2015). Bankerna kan aldrig veta om 

kredittagaren kommer att kunna betala tillbaka på sitt lån (Karlsson, 2011). Risken för en 

förmögenhetsförlust på grund av kredittagarens oförmåga att betala tillbaka på sin kredit 

kallas för kreditrisk (Sigbladh & Wilow, 2008; McDonald & Thornton, 2008; Avery, Bostic, 

Calem & Canner, 1996). Denna risk uppkommer när låntagaren förväntas använda sina 

framtida kassaflöden för att betala tillbaka på sin skuld och framtiden är alltid behäftad med 

osäkerheter. Hur stor kreditrisken bedöms vara beror på låntagarens återbetalningsförmåga 

(Investopedia, 2015). Vid bedömning av kreditriskens storlek tar man bland annat hänsyn till 

låntagarens inkomster och säkerheter (Investopedia, 2015; Avery et al. 1996). Ju högre 

kreditrisken bedöms vara, desto högre ränta kommer långivaren att kräva för att låna ut 

kapital (Investopedia, 2015). En fastighet med låg risk kan därför erhålla en lägre ränta och 

amorteringstakt (Råckle, 2015).  

 

Enligt Green (1997), Sigbladh och Wilow (2008) granskas två olika risker vid en 

kreditriskbedömning:, risk för obestånd och risk vid obestånd. Obestånd syftar till ekonomiska 

svårigheter och bristfällig ekonomi (Stenberg & Sigbladh, 2003).  

 

Risk för obestånd innebär att det finns en risk att kredittagaren inte kommer att betala räntor 

eller amortera och därmed inte leva upp till sina förpliktelser att betala tillbaka krediten 

(Sigbladh & Wilow, 2008). Risk vid obestånd innebär att man bedömer värdet av kreditens 

säkerhet, vilket anger det verkliga värdet säkerheten skulle ha vid en eventuell realisation. När 

det gäller fastighetskreditgivning brukar risken minska i takt med amortering av 

kapitalskulden som fastigheten utgör säkerhet för (Sigbladh & Wilow, 2008). 
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Om en kreditgivare multiplicerar sannolikheterna för de två olika riskerna erhålls den 

marginal som kreditgivaren behöver ha för att kunna täcka den förväntade kreditrisken 

(Sigbladh & Wilow, 2008). 

 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisker är ett naturligt problem hos bankerna. Risken innebär att banken kan drabbas 

av en förlust till följd av att det finns för lite likviditet på marknaden. Bankverksamheten 

består bland annat av in- och utlåning. Inlåning representerar en kortfristig skuld för banken 

då insättaren har som krav att få sina pengar utbetalda när dem vill. Det innebär att 

förfallodagen kan inträffa när som helst. Utlåning är istället en långfristig skuld då utlåning 

oftast sker under en längre period. För banken innebär det att de skulder som förfaller måste 

omsättas oftare än tillgångarna, banken är därför beroende av en fungerande 

inlåningsverksamhet (Karlsson, 2011; Ekeblom, 2014). 

 

Marknadsrisk 

Risken för framtida förluster eller minskade intäkter i framtiden på grund av låga priser vid en 

framtida försäljning (Karlsson, 2011). Beror på det som händer på marknaden, till exempel 

konjunktur och räntor (McDonald & Thornton, 2008). Marknadsrisker kan leda till både 

kreditrisker och likviditetsrisker (Karlsson, 2011).  

 

Säkerhet 

Kreditgivning är något som är förenat med en risk att förlora pengar. För att undvika eller 

iallafall minska riskerna som finns kring kreditgivning kan bankerna begära säkerhet för att 

låna ut pengar (Stenberg & Sigbladh, 2003; Lennander, 2011). Kreditsäkerheter delas in i 

realsäkerheter och personsäkerheter. En realsäkerhet avser säkerhet (pant) i fast eller lös 

egendom medan en personsäkerhet avser ett borgensåtagande och garantier (Sigbladh & 

Wilow, 2008; Lennander, 2011).  

 

Realsäkerheter 

Enligt Sigbladh och Wilow (2008) är reglerna angående realsäkerheter (pant) olika beroende 

på vilket typ av egendom det handlar om. Det är skillnad på fast och lös egendom. Panträtt är 

en säkerhet som är bunden till en specifik egendom och som ger panthavaren rätt att sälja den 

pantsatta egendomen (om pantsättaren inte kan betala) för att täcka sin fordran. Panträtt 

förutsätter att kredittagaren utfärdar en pantsättningsförklaring och att säkerheten överlämnas 

antingen fysiskt till kreditgivaren eller att den registreras i ett offentligt register (Sigbladh & 

Wilow, 2008; Flodin, 2014). 

 

Med fast egendom menas jord och vad som stadigvarande anbringats på den marken och den 

fasta egendomen delas upp i fastigheter. När en fastighetsägare vill lämna sin fastighet i form 

av ett pantbrev som säkerhet för ett lån måste ägaren ansöka om att inteckna fastigheten till ett 

visst belopp (Sigbladh & Wilow, 2008; Grauers, 2012; Flodin, 2014). En förutsättning för att 

kunna inteckna en fastighet är att fastighetsägaren måste ha lagfart på fastigheten (Grauers, 

2012; Flodin, 2014). En fastighet kan aldrig intecknas till ett högre värde än vad som ryms 

inom pantbrevets beloppsgräns (Råckle, 2015). Som ett bevis på att inteckning i fastigheten 

skett lämnar inskrivningsmyndigheten ut ett pantbrev till ägaren om att beloppet beviljas. Det 

är inte förens pantbrev överlämnats till kreditgivaren och pantförskrivning har gjorts som 

panträtten uppkommer (Sigbladh & Wilow, 2008; Grauers, 2012; Flodin, 2014). Broomé et al. 

(1998) antyder att den vanligaste säkerheten som bankerna grundar sin kreditgivning på är 

panträtt i fast egendom. Stenberg och Sigbladh (2003) hävdar att i de fall då innehavaren av 

pantbrevet inte får betalt av kredittagaren kan innehavaren genom tvångsförsäljning av 
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fastigheten på exekutiv auktion få tillbaka pengarna på sin fordran. Dock måste fastigheten ha 

utmäts först innan den kan säljas exekutivt (Flodin, 2014). Allt som inte är fast egendom är 

lös egendom. Exempelvis klassas lösöre, fordringar, rättigheter och byggnad på ofri grund 

som lös egendom. Rättigheter kan pantsättas som säkerhet till bank genom att en pantsättare 

meddelar en tredje part (registerhållare) att rättigheten är pantsatt (Sigbladh & Wilow, 2008; 

Lennander, 2011). Detta gäller bland annat för bostadsrätter, arrenderätter och fordringsrätter. 

Byggnad på ofri grund kan också pantsättas men omfattas inte av pantbrevet som finns för 

fastigheten. Det ska även finnas en säkerhetsöverlåtelse som lämnas till kreditgivaren 

(Sigbladh & Wilow, 2008).  

 

Personsäkerheter 

Sigbladh och Wilow (2008) anger att ett borgensåtagande är en typ av personsäkerhet. Med 

borgen menas att någon (en borgensman) går i avtal med en borgenär för att betala till 

borgenären istället för gäldenären om denne inte kan fullgöra sin betalning. Det innebär 

därmed att den som är borgensman ansvarar för att en annan person ska utföra sin plikt 

(Sigbladh & Wilow, 2008; Lennander, 2011). Om en bank går i borgen för en kredittagare 

kallas det för bankgaranti. Man kan tala om proprieborgen eller enkel borgen. Med en 

proprieborgen innebär det att borgenären så fort en kredit förfallit kan kräva betalning hos 

antingen kredittagaren eller borgensmannen. Om det istället är tal om en enkel borgen innebär 

det att borgenären ska kräva kredittagaren att betala på sin fordran i första hand. Om denne 

inte kan betala samt att utmätning har gjorts ska borgenären då söka betalning hos 

borgensmannen istället (Sigbladh & Wilow, 2008). 

2.3.3 Bostadslån 

Om säkerheten utgörs av en fastighet, vilket är vanligt vid ett bostadslån, bedömer långivaren 

kreditvärdigheten hos låntagaren genom att titta på fastighetens marknadsvärde, (Råckle, 

2015; Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008) alternativanvändning och framtida 

kassaflöden i fastigheten (Råckle, 2015). 

 

När en person ska söka om lån till en bostadsfastighet är det normalt att fastigheten belånas 

upp till 75 procent av marknadsvärdet, detta kallas för bottenlån. Ibland kan bostäder behöva 

belånas mer och då ända upp till 85 procent av marknadsvärdet. Detta är det så kallade 

bolånetaket som Finansinspektionen införde för några år sedan (Råckle, 2015). Bostadslån 

kan lämnas med antingen rörlig eller bunden ränta. Rörlig ränta varierar och kan ändras från 

dag till dag medan bunden ränta innebär att räntan på lånet är bundet under ett till tio år åt 

gången (Råckle,2015). När lånet ska återbetalas kallas det för amortering (McDonald & 

Thornton, 2008). Det finns tre huvudsaklig sätt att amortera på: genom annuitet-, serie-, eller 

rak amortering (Råckle, 2015). 

 

Annuitetslån innebär att kredittagarens utgifter ska vara lika stora under hela lånetiden medan 

storleken på räntorna och amorteringen ändrats över tiden. I början av lånets löptid är räntan 

större än amorteringen och i slutet är det tvärtom då amorteringen är störst (Råckle, 2015; 

McDonald & Thornton, 2008). Serielån innebär att det finns en fastställd amorteringsplan 

som gäller hela löptiden och som är oberoende av räntan. Serielån påminner om annuitetslån 

då amorteringstakten ökar under lånets löptid (Råckle, 2015; Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2008). Rak amortering innebär att kredittagaren betalar en fast procentsats 

av det ursprungliga beloppet varje år och därmed betalar lika stora belopp varje månad. 

Räntekostnaden varierar eftersom skulden blir mindre efter varje amortering (Råckle, 2015; 

McDonald & Thornton, 2008). 
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2.3.4 Värdering 

Det finns flera olika anledningar till att utföra en värdering, det kan till exempel vara för att 

belåna fastigheten eller vid en överlåtelse av fastigheten (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2008). Ska fastigheten lämnas som säkerhet till banken för ett lån ska 

hänsyn tas till värdet på fastigheten (Ekeblom, 2014). Vid fastighetsvärdering är det viktigt att 

ta med all information som kan vara av betydelse för värderingen. Viktig information kan 

bland annat hämtas från fastighetsregistret, fastighetsprisregistret, olika myndigheter och 

mäklare/värderare (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008).  

 

När en fastighet ska lämnas som säkerhet till banken är det viktigt att en så korrekt 

bedömning som möjligt av fastighetens värde har gjorts. Detta för att banken ska veta hur 

mycket de kan bevilja i utlåning till den som söker bostadslån . Marknadsvärdet visar på vad 

marknaden är villiga att betala och i en tid där det är stor efterfrågan på bostäder är 

marknadsvärdet högt och därmed också utlåningen (Persson, 2015; Finansinspektionen, 

2015). Vid värdering av bostäder är det nästan alltid marknadsvärdet som används 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Marknadsvärdet är det mest använda 

värdebegrepp inom värdering och kan uttryckas som det mest sannolika priset på en fastighet 

vid en försäljning (Persson, 2015; Ekeblom, 2014). Definitionen lyder: “Marknadsvärde är 

det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen 

marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång.” (Persson, 

2015, s. 307). 

 

Värderaren använder sig av olika metoder för att underlätta värderingsarbetet, en metod som 

kan sammankopplas med marknadsvärdet är ortsprismetoden (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2008). När en fastighet ska värderas enligt ortsprismetoden grundas 

värderingen på marknadsanalyser. Med hjälp av dessa analyser gör värderaren en jämförelse 

av priset på likartade objekt i samma område från tidigare försäljningar och kan då sätta ett 

värde på fastigheten (Persson, 2015). En fastighet som ska värderas kallas för 

värderingsobjekt och andra fastigheter som används i samband med värderingen kallas för 

jämförelseobjekt (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Ortsprismetoden kan 

definieras som: “Facit finns på marknaden, inte i fastigheten.” (Persson, 2015, s. 330).  
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2.4 Sammanfattning av referensramen 

För att förstå hur amorteringskravet kan påverka och förändra bankverksamhetens 

organisation och kreditbedömning är avsikten med referensramen att skapa en större 

kännedom och ökad kunskap om organisationsförändring och kreditbedömning vid 

kreditgivning.  

 

Vi inleder först med den regeländring som kommer att införas och hur bankerna kommer 

beröras. Referensramen indikerar på att bankerna påverkas genom att högre kostnader uppstår 

då utbildning kommer behöva ske, kundmöten kommer ta längre tid och mer personal 

kommer behöva tillsättas. Referensramen antyder att amorteringskravet på längre sikt minskar 

utlåningsvolymen vilket medför minskade ränteintäkter och risken vid utlåning dämpas 

eftersom låntagaren blir mindre känslig för ekonomiska svängningar. Detta tyder på 

förändring i viss utsträckning för bankverksamheten och därför behandlar vi teori om 

organisationsförändringar och dess centrala element. De delar som behandlas är kultur- och 

rutinförändringar, kompetens och utbildning samt system- och processförändringar eftersom 

de är av väsentlig betydelse vid organisationsförändring. Den processförändring som främst 

berörs och påverkas av amorteringskravet är kreditbedömningsprocessen vid kreditgivning av 

bolån. Av den anledning redogör vi för dess delar och de viktiga moment som innefattas vid 

kreditbedömningsprocessen. De delar som behandlas är kreditupplysning, betalningsförmåga, 

risk och säkerhet eftersom amorteringskravet kan ge upphov till förändring av de olika 

delarna. 

Figur 4. Sammanfattning av referensram. Egenkonstruerad bild 
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3 METOD 

 

I detta kapitel presenteras de metoder vi använt oss utav för att genomföra vår studie. 

Metodavsnittet ska ge en förståelse för hur uppsatsen genomförts och förklara de metodval vi 

gjort samt dess relevans för vår studie. Vi kommer också redogöra tillvägagångssätt, urval av 

respondenter och rapportens tillförlitlighet.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

För att undersöka vår problemformulering om hur amorteringskravet kan påverka och 

förändra bankverksamhetens organisation och kreditbedömning har vi inhämtat befintlig 

forskning och studerat olika teorier som är av betydelse för vår undersökning. Utifrån teorin 

som utgör referensramen har vi sedan härlett vår empiriska undersökning för att kunna 

analysera och sammankoppla de två delarna. Vi skaffar oss på detta vis förväntningar om hur 

världen ser ut och tillämpar dem i en empirisk undersökning för att sedan se om den 

förväntade bilden av verkligenheten stämmer. En sådan typ av undersökningsmetod kan 

liknas vid en deduktiv forskningsansats (Jacobsen, 2011).  

 

3.2 Forskningsmetod 

Vår studie syftar till att öka förståelse för och ta reda på hur en regeländring, som 

amorteringskravet, kan påverka och förändra bankverksamhetens organisation och 

kreditbedömning. Det medför ett behov av en forskningsmetod som ämnar till att få fram 

relevant och nyanserad information samt är öppen för oväntade svar och förhållanden. För att 

främja den kvaliteten vi eftersträvar har vi valt att koncentrera undersökningen till ett mindre 

antal undersökningsenheter där vi har möjlighet att mer ingående förstå och tyda den 

insamlade informationen. Vi har som avsikt att samla in empirisk data under ostrukturerade 

former som skapar ett avslappnat förhållande mellan forskaren och undersökningsobjektet för 

att uppnå utförliga och genuina svar. Vår undersökning kan liknas vid en kvalitativ 

forskningsmetod där en viktig parameter för att förstå individens uppfattning om 

verkligenheten är närhet. För en kvalitativ studie är även individuella intervjuer ett av de 

tillvägagångssätt som föredras (Jacobsen, 2011).  

 

3.3 Datainsamling & tillvägagångssätt 

Denna uppsats hade sin uppstart i en annan forskningsfråga som vi ville undersöka, nämligen 

hur amorteringskravets införande har och kommer påverka värdering av fastigheter. Vilka 

effekter som amorteringskravet innebär för marknadsvärdet vid en fastighetsvärdering och 

kreditutgivning. Vår empiri var tänkt att baseras på en undersökning av mäklarens kunskap 

och erfarenheter om värdering och fastighetsmarknaden samt bankernas värdering och 

kreditbedömning. Det var inte helt bekymmerslöst att förutse om undersökningen skulle bli 

företagsekonomisk men vi var ändå bestämda och höll fast vid ämnesvalet. Efter att ha 

inhämtat nära på all sekundärdata och var i princip redo att boka in intervjuer uppstod en 

insikt att undersökningen skulle landa i en samhällsekonomisk studie, vilket inte var målet. 

Efter knappt halva perioden av uppsatsförfattandet fick vi förändra vår undersökning till något 

helt annat. Vi ville behålla en problemformulering kring amorteringskravet och landade tillslut 
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i en forskningsfråga som var passande för en företagsekonomisk uppsats. Den forskningsfråga 

vi valde att studera är den uppsatsen syftar till att utreda, med viss justering under uppsatsens 

gång.  

 

Vår problemformulering har varit central vid insamling av teorin. För att kunna besvara vår 

problemformulering har vi samlat in två typer av data med intention att få en sammanvägd 

uppfattning av hur ett amorteringskrav kan påverka och förändra bankverksamhetens 

organisation och kreditbedömning. Vi har dels införskaffat primärdata i form av intervjuer och 

dels insamlat sekundärdata från andra källor som är relevanta för studien. Dessa källor består 

bland annat av kurslitteratur, rapporter, utredningar, vetenskapliga artiklar samt myndigheters 

yttranden. Genom databaser som finns till förfogande via Högskolan i Halmstads webbportal 

Summon har vi sökt efter vetenskapliga artiklar. Nyckelord vid sökandet efter vetenskapliga 

artiklar har bland annat varit: organizational change, organization change, credit risk och 

credit assessment process. Övriga artiklar och rapporter har vi funnit genom sökmotorn 

Google.com och insamling av litteratur ha skett genom besök på Högskolebiblioteket för att 

finna teori och information kring den forskningsfråga uppsatsen syftar att undersöka.  

 

Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ undersökning är intervjuerna i viss mån 

strukturerade då vi har förberett ett intervju-underlag till intervjuerna för att ha grund att utgå 

ifrån. Vi har valt att använda oss av öppna frågor under intervjuerna för att skapa en lättsam 

atmosfär och ge respondenterna möjlighet att kunna ge utförliga svar samt att följdfrågor kan 

ställas. Intervju-underlaget består av frågor som har utformats med den teoretiska 

referensramen som grund. Varje möte har via telefon bokats i god tid där syftet med uppsatsen 

presenterades samt förfrågan om intervju framfördes. Alla intervjuer har utförts på 

respondenternas kontor för att dem ska slippa känna sig stressade om tidsbrist skulle uppstå. 

Vi har även skickat ut intervju-underlaget innan mötet för att respondenterna ska kunna ha 

möjlighet att förbereda sina svar. Själva intervjuprocessen har gått till på så sätt att en av oss 

ställer frågorna och den andra antecknar svaren. Vi spelar även in samtliga intervjuer för att 

kunna återuppleva intervjuerna med anledning att underlätta för oss att färdigställa materialet 

utan att missa någon relevant information. Vi har givetvis frågat respondenterna innan 

intervjuerna om det går bra att spela in mötet och till vilket syfte det är. Vi har vid senare 

tillfälle transkriberat intervjuerna av den anledningen att vi ska få en helhetsbild av 

intervjumaterialet och tydligare kunna se kopplingar till referensramen. Till sist har empirin 

tillsammans med referensramen analyserats och vi har dragit slutsatser om hur 

amorteringskravet kan påverka och förändra bankverksamhetens organisation och 

kreditbedömning.  

 

3.4 Urval av respondenter  

Urvalet av respondenter till vår studie är baserat på vilka aktörer som står i stark relation till 

vår undersökning. Det bidrar till att vi tillhandahåller relevant information och data för vår 

uppsats.  De respondenter som vi intervjuat är Handelsbanken, Swedbank och Bank X. Vi 

valde dessa utifrån de urvalskriterier vi baserat valet av enheter för vår undersökning men 

även på grund av tillgängligheten då dessa banker fanns i omgivningen. Vid val av respondent 

på respektive bank tog vi kontakt med den person vi förmodade bar på den information vi 

sökte.  

 

Urvalet i kvalitativa ansatser styrs av avsikten med undersökningen, det vill säga vilken slags 

information vi vill erhålla. Urvalet är alltså ändamålsorienterat. Sammansättningen av urvalet 

bör göras utifrån en tidigare definierad problemställning (Jacobsen, 2011). Eftersom vår 
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undersökning av hur amorteringskravet kan ha påverkat och förändrat bankverksamhetens 

organisation och kreditbedömning är bankpreciserad var sammansättningen av urvalet 

begränsat och därmed inte så komplex.  

 

Vid kvalitativa metoder kan inte undersökning av en särskilt stor skara göras och därmed kan 

vi vid så få enheter inte eftersträva ett representativt urval. Syftet med en kvalitativ 

undersökning är inte att framföra något om det generella och typiska utan mer om det unika 

och speciella. För att kunna få tag på det typiska ska vi försöka hitta typiska uppgiftslämnare. 

Vid kvalitativa ansatser förekommer det ett flertal urvalskriterier (Jacobsen, 2011). Ett 

kriterium som vi använt oss av är “information”. Det innebär att vi valt ut uppgiftslämnare 

som vi anser kan ge oss riklig och god information. De personer som vi har intervjuat har stor 

kunskap om det ämne vi undersöker och är villiga att lämna information. Ett annat 

urvalskriterium vi har använt oss av är “det typiska”. Det innebär att vi valt att göra ett urval 

av en grupp som vi anser ger en bra bild av den typiska enheten för vår undersökning. 

 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

Undersökningar ska minimera problem som har med validitet (giltighet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet) att göra, i så stor utsträckning som möjligt. Ett dilemma som kan uppstå vid 

kvalitativa forskningsmetoder är att forskaren har en tendens att välja ut data som stämmer 

överens med en förutfattad mening om ett fenomen. En annan fallgrop är att forskaren har en 

tendens att välja ut data som är mer exotisk intressant, på bekostnad av data av mindre 

dramatisk (men eventuellt viktigare) art (Jacobsen, 2011). 

3.5.1 Validitet  

Undersöker vi det vi säger att vi undersöker? För att kontrollera validiteten (giltigheten) av 

vår undersökning prövar vi resultatet gentemot andra människor samt själva kritiskt granskar 

resultatet. Validering genom prövning gentemot andra kan göras som en konfrontation av 

uppgiftslämnaren med de slutsatser forskaren kommit fram till. En så kallad 

uppgiftslämnarvalidering är en möjlig prövning av giltigheten, men knappast tillräcklig då 

människor varken har tid eller lust att genomföra en systematisk och kritisk värdering. 

Validering genom kontroll mot andra sakkunniga, annan teori och empiri är därför en 

prövning som är mer naturlig och går ut på att jämföra egna slutsatser mot andra 

undersökningar. Giltigheten av undersökningen stärks om andra sakkunniga kommer fram till 

samma resultat som vi. Validiteten kan också kontrolleras genom att vi kritiskt granskar 

resultatet genom en genomgång av uppsatsens centrala delar. En kritisk bedömning ska göras 

för urvalet av enheter vi har intervjuat, om dem har varit de rätta och om dem har förmedlat 

riktig och sann information (Jacobsen, 2011). Genom att ställa lämpliga frågor för studien till 

sakkunniga respondenter ökar vi giltigheten av uppsatsen. För att åstadkomma detta 

intervjuade vi personer med lång erfarenhet och god kunskap inom området. För att undvika 

ett slumpmässigt resultat skickade vi ut intervjuunderlaget i förväg till respondenterna. På så 

vis hade respondenterna möjlighet att reflektera över frågorna samt förbereda sina svar och 

därmed öka resultatets validitet. Jacobsen (2011) antyder att analysfasen även ska genomgå en 

bedömning om vår kategorisering återspeglar data för att därefter se om de samband och 

förklaringar som vi kommer fram till i själva analysen är sanna eller om de är våra egna 

konstruktioner. För att öka giltigheten av vår undersökning har vi kontinuerligt kopplat 

avsnitten till vår problemformulering och syftet med uppsatsen. Vi har även sett till att 

ständigt bibehålla det behandlade forskningsområdet och följt en röd tråd genom arbetet.  
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De resultat vi erhållit av intervjuerna med bankerna kan inte generaliseras i en större 

omfattning eftersom urvalet är för litet för att dra en allmän slutsats. Jacobsen (2011) menar 

att avsikten med kvalitativa metoder är i regel inte att generalisera till en större grupp. Syftet 

med kvalitativa undersökningar är att förstår och fördjupa begrepp och fenomen. 

3.5.2 Reliabilitet  

Kommer vi få samma resultat om vi gör om undersökningen? För att kontrollera reliabiliteten 

(tillförlitligheten) av vår undersökning prövar vi resultatet gentemot undersökningsmetoden. 

Alla undersökningar som ej hålls dolda utsätter de som undersöks för olika signaler och 

stimuli, vilket kan påverka resultatet av det fenomen som vi vill studera. Undersökareffekt 

och kontexteffekt är två typer av stimuli som kan ge effekt på det fenomen vi undersöker. 

Undersökareffekt ger utslag på resultatet eftersom de deltagande parterna i en intervju 

påverkas av motpartens kroppsspråk, talspråk, kläder och utseende. En oengagerad intervjuare 

kan få helt andra resultat än en som är aggressiv och framfusig. Kontexteffekt ger utslag på 

resultatet eftersom det sammanhang som data insamlats kan vara naturligt eller artificiellt, 

planerat eller överraskande. Är intervjun planerad och utförs den på undersökarens kontor kan 

det ge helt andra resultat än om intervjun är oplanerad och utförd på undersökningsobjektets 

arbetsplats (Jacobsen, 2011). Vi skickade i förväg ut intervjuguiden till respondenterna för att 

de skulle kunna förbereda sig och innefatta de svar som vi sökte. Vi ställde även följdfrågor 

som inte skickades ut innan mötet för att framkalla gedigna svar på en djupare nivå som inte 

var förbehandlade. 

 

Reliabiliteten kan också bli lidande om forskaren slarvar vid registrering av data samt vid 

analys av insamlad data. Människans minne är inte konstruerat för att ta emot stora mängder 

av detaljerad information och forskaren är av den anledningen helt beroende av goda 

anteckningar eller inspelningar som kan återuppliva minnet vid ett senare tillfälle (Jacobsen, 

2011). För att undgå slarv vid registrering av data och inte utesluta något har vi spelat in 

intervjuerna för att kunna återuppleva dem. Vi har även under intervjuerna antecknat och 

skrivit upp de viktiga punkterna som respondenten understryker för att inte förbise något 

väsentligt vid transkriberingen Jacobsen (2011) menar vidare att vid analys av insamlad data 

sorterar vi enheter i kategorier och etablerar samband mellan fenomen och egenskaper. En del 

forskare utför denna fas bekymmerslöst vilket kan leda till slumpartad kategorisering. Det är 

därför viktigt att registrering av analys görs noga för att sambanden ska bli riktiga. För att 

uppnå en så tillförlitlig analys av insamlad data som möjligt har vi noga jämfört de centrala 

fenomen som undersökningen behandlar för att säkerställa resultatets tillförlitlighet. Eftersom 

det område vi studerar ständigt utvecklas spelar tidpunkten av undersökningen en viss roll. 

Om studien genomförts vid ett senare eller tidigare tillfälle kan svaren sett annorlunda ut.  

 

3.5.3 Källkritik  

Primärdatan har bestått av kvalitativa intervjuer med olika respondenter. Risk för 

misstolkning av de svar vi erhållit från mötena kan ha uppstått och påverkat hur vi tolkat 

informationen. Genom att konstatera och förtydliga de påståenden som framförts av 

respondenterna under intervjun har vi försökt minska denna risk för feltolkningar. Vi har även 

bett om förklaringar i de fall vi har varit osäkra på om vår uppfattning och tolkning av 

informationen är korrekt. Vid transkriberingen har vi omvandlat all data till text för att inte 

förbise någon viktig del. På så sätt har vi också skapat en helhetsbild av den insamlade 

primärdatan vilket har hjälpt oss att återskapa informationen på rätt sätt i empirin. 
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För att vi skulle få en bredare kunskap och ökad förståelse avseende 

organisationsförändringar samt kreditbedömning har sekundärdata varit nödvändig för vår 

studie. Sekundärdatan har framförallt omfattats av litteratur, vetenskapliga artiklar, 

internetkällor samt rapporter. Eftersom vi har tagit del av information som kommer från 

någon annan forskare eller författare finns det alltid en risk att vi har använt oss av viss 

felaktig information. För att minska risken har vi förstärkt stor del av datan vi inhämtat och 

använt oss av i vår studie genom att anskaffa samma information från flera källor. Majoriteten 

av de internetkällor och rapporter vi behandlat är utgivna av statliga myndigheter vilket vi 

associerar med hög trovärdighet.   

3.5.4 Metodkritik 

Eftersom vi använt oss av en deduktiv strategi har vi först skaffat oss förväntningar om hur 

världen ser ut och därefter samlat in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens. 

Således har vi enbart letat efter den information som vi ansåg var relevant och därmed 

tenderat att ge stöd åt de förväntningar som vi hade när undersökningen inleddes. Av den 

anledningen blev tillgången till data begränsad och viktigt information kan ha förbisetts.  

 

Vi valde att använda en kvalitativ ansats och hämtade information genom intervjuer. 

Nackdelarna med detta val är att den information vi erhållit är svårtolkad på grund av att den 

är mycket nyanserad eftersom intervjuer på en timma utgör väldigt många ord. Datan från 

intervjuerna är även ostrukturerad och komplex vilket medförde att det var svårt att få en 

överblick av informationen. Av den anledningen var det svårt att förhålla sig till 

komplexiteten av den nyanserade informationen. Eftersom att intervjuer innebär en närhet till 

det vi studerar kan vår förmåga till kritisk reflektion fått en oönskad effekt och blivit negativt 

påverkat. Ett problem som även kan ha uppstått är minskad spontanitet vid intervjuerna då 

intervju-underlaget skickades ut i förväg till samtliga respondenter. En insikt som uppstod 

efter intervjuerna var att flera frågor var snarlika och de var för många. Anledningen till den 

mängd frågor vi inkluderade var för att inte missa någon viktig aspekt. Eftersom vi även 

ställde följdfrågor och kommenterade vissa svar under intervjuerna kan 

undersökningsobjektet ha influerats och svaren kan ha påverkats och fått en annan 

konstruktion. 

 

Ett bekymmer med valet av respondenter är att vi innan inte visste hur goda 

informationskällor de var då vi inte utförde någon pilotintervju. De enheter som intervjuades 

valdes utifrån ett urvalskriterium av det som vi antog var det så kallade “typiska”. Dock finns 

det inga reella garantier för att det faktiskt är det. Vid insamlingen av primärdata hade vi 

kunnat utföra fler intervjuer vilket skulle gett oss en bättre och större uppfattning av hur 

amorteringskravet kan ha påverkat och förändrat bankverksamhetens organisation och 

kreditbedömning. Ytterligare ett bekymmer som kan ha påverkat vilken information vi 

tillhandahållit är att en av respondenterna var anonym. Det kan innebära mindre 

återhållsamhet och därmed data som är trovärdig i en högre grad i jämförelse med de övriga 

intervjuobjekten. Anonymiteten kan dock istället medföra att den information vi tagit del av är 

felaktig på grund av att uttalanden och påståenden är utan uppgivet namn. 
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4 EMPIRI 

 

I detta avsnitt redogör vi för de svar vi erhållit utifrån vår empiriska undersökning med 

bankerna. Sammanställningen av samtliga intervjuer är uppstrukturerade i tre delar, vilka är 

regeländring, organisationsförändring och kreditbedömningsprocessen. Inledningsvis 

kommer vi att ge en kort introduktion av varje enskild bank för att därefter presentera 

sammanställningen av vår empiriska undersökning. 

 

4.1 Handelsbanken 

Handelsbanken har bedrivit bankverksamhet sedan 1871 och är idag verksam i 25 länder och 

har 849 kontor. Handelsbankens idé är att driva banken på tilltro och respekt för den enskilda 

individen och är därför decentraliserade Detta är något som de arbetat efter sedan början på 

1970-talet. Handelsbankens arbetssätt skapar bättre och snabbare beslut nära kunden, vilket 

bidrar till nöjdare kunder. Att ha kunden i centrum är lite av bankens företagsfilosofi. 

Handelsbanken erbjuder kunderna lokal närvaro och har god lokalkännedom genom dess 

geografiska organisation. Varje kontor har en kontorschef som leder kontoret och som är 

ansvarig för hela bankaffären inom sitt verksamhetsområde (Handelsbankens årsredovisning, 

2015). 

 

Vi var på Handelsbankens kontor i Halmstad för att intervjua Vlado Reljanovic som arbetar 

som Stf. Kontorschef.  

4.1.1 Regeländring 

Handelsbanken är positiv till amortering och det kommande amorteringskravet. Det är 

fruktansvärda priser på hushållsmarknaden och det har nästan gått spikrakt uppåt. Sverige är 

även ett av de mest belånade folken i världen och åtgärder måste definitivt införas för att få 

tillbaka någon form av amorteringskultur. Tillämpning av amorteringskrav sker redan idag 

och överenskommelsen baseras på den enskilda kundens unika situation. Det som inte 

uppskattas i samma utsträckning är att någon annan bestämmer kraven åt dem. Det blir 

således väldigt styrt och anpassning till kunden blir svårt. Av den anledningen kan kravet 

diskuteras men grundinställningen till regeländringen är väldigt positiv och Reljanovic anser 

att det är sunt att amortera. 

 

De fördelar som uppstår med ett amorteringskrav är dels att risken minskar och dels att 

säkerheten ökar. Samtliga banker har någon typ av kreditgivningsprocess och gör vissa 

bedömningar för att bevilja ett lån. Trots dessa bedömningar, som syftar till att bara ge ut 

kredit till de som enligt kraven klarar av det, uppstår situationer och skeden i människors liv 

vilket medför förändrade villkor och nya förutsättningar. Amorteringskravet innebär därav en 

minskad risk eftersom kredittagaren minskar de fasta utgifterna. Nackdelen med 

amorteringskravet är att det medför restriktioner. Storbankerna är alla olika och vill inte bli 

stöpta i samma form. Kreditgivningen skiljer sig mycket beroende på företag och nu vill 

Finansinspektionen att alla ska göra enligt någon viss modell, menar Reljanovic. Flexibiliteten 

och möjligheten att kunna skräddarsy ett lån försvinner när det finns ett regelverk att förhålla 

sig till.  
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I dagsläget skiljer sig inte Handelsbankens amorteringskrav mellan låntagare. De regler som 

existerar idag är att lån som överstiger 70% ska amorteras av på 15 år. Vid en belåning under 

70% föreligger rekommendation om amortering men inget tvång. Denna flexibilitet för 

kunden kommer dock förändras i och med amorteringskravet. 

 

Rak amortering är den vanligaste amorteringsformen av den anledningen att den klargör 

tydligt vad du betalar i ränta. Annuitet förekommer mest på privatlån men är inte så vanligt då 

heller, trots att det har sina fördelar, eftersom det uppfattas som mer diffust. Reljanovic 

nämner också att en del kunder väljer att amortera stötvis. Det innebär att kunden sparar ihop 

pengar under något år för att sedan amortera en klumpsumma.  

4.1.2 Organisationsförändring 

En utbildning för utlåning av bolån kommer till hösten då de som beviljar bolån kommer 

behöva en så kallad bolånelicens. En bolånelicens är något som inte funnits tidigare och 

kommer gälla för samtliga banker. Utbildningen kommer kräva en viss mängd arbetstid men 

Reljanovic vet inte hur omfattande det är.  

 

Det kommer tillkomma extremt mycket mer dokumentation och administrativa uppgifter på 

grund av den förändring som ska genomföras. Reljanovic berättar att allt kommer ta längre tid 

och att tid till att träffa kunderna kommer bli lidande men att mer personal inte kommer 

anställas av den anledningen. Det innebär bara hårdare arbete och att hitta nya förhållningssätt 

som syftar till att jobba mer effektivt. Rutinförändring kan komma att ske beroende på vilka 

villkor och anspråk amorteringskravet medför.  

 

Handelsbanken vill bevara sitt arbetssätt och kämpar för att behålla sin kultur. Företaget har 

lyckats uppnå de mål som eftersträvas och arbetar efter en modell som fungerar. Dem kommer 

fortsätta att arbeta och göra på sitt sätt och bevara det dem kan, men att anpassning kommer 

behöva göras på grund av kravets införande. 

 

Det har inte hänt någonting än hos Handelsbanken gällande interna system då det är svårt att 

göra sådan förändring i förväg. Beroende på vad amorteringskravet kommer frambringa för 

villkor, kommer bankens interna system påverkas i viss mån. Under kreditgivningsprocessen 

är det bankens skyldighet att tydligt informera om vad som gäller under de förutsättningar 

som föreligger. Information om vad som kommer förändras efter kravets ingående har 

Handelsbanken varit noga med att komplettera och framföra under processens gång. 

 

En tydlig förändring som kommer med regeländringen är bolånelicensen och är sannolikt det 

största hindret. Det kommer kräva mycket förberedelse och stöd då många säkert kommer 

tycka att det är lite jobbigt. Reljanovic berättar att han kommer försöka hjälpa till, så mycket 

som går, genom att uppmuntra och stötta. Han menar dock vidare att utbildningen inte 

kommer vara några problem och att det måste avdramatiseras.  

4.1.3 Kreditbedömningsprocessen 

Kreditbedömningsprocessen är väldigt individbaserad och består inte av ett system som 

snabbt räknar fram en scoringpoäng som avgör om krediten blir beviljad eller inte. Det är 

kundmötet som är viktigt. Går inte återbetalningsförmågan helt ihop kan ett sätt 

förhoppningsvis hittas. Kan kunden visa på sparsamhet och skötsamhet även om hela insatsen 

på 15% inte finns, kan någon form av avvikelse göras. Betala av lånet i snabbare takt 

exempelvis. Därav är historiken en viktig del i processen. Banken tar dock en risk när 

utbetalning av en kredit sker till kunden vilket har betydelse för bedömningen. Reljanovic 
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berättar vidare att fördelen är att banken i dagsläget tänker för sig själv och måste inte följa en 

viss modell. Att kunna göra bedömningen om kreditgivning på egen hand utifrån den unika 

situation varje människa befinner sig i är något som banken kämpar för. 

 

Hos Handelsbanken är återbetalningsförmågan det viktigaste och den måste vara god. Det är 

alltid enklare att bedöma utifrån någon form av historik då det väger tungt vid ett 

lånebeviljande. Sådan väsentlig information får banken genom en kreditupplysning. En 

kreditupplysning visar vad kunden har i lön, arbetsgivarintyg och andra viktiga aspekter som 

beaktas. Vid bedömning av återbetalningsförmågan så ska inkomsterna täcka utgifterna med 

ett visst överskott. I kalkylen räknar banken på 7,5% i ränta och inte på dagens räntenivå. 

Säkerhet för utlåning kommer i andra hand men är också väldigt viktigt. Det krävs en viss 

bedömning beroende på vilken typ av objekt det är och var fastigheten ligger då det kan 

betyda olika stor risk. Bedömningen blir annorlunda beroende på om en fastighet ligger i ett 

eftertraktat område eller inte. Reljanovic menar att även om en fastighet är ett 

renoveringsobjekt kan värdet ändå hålla en viss nivå om det ligger på rätt ställe.  

 

Amorteringskravet kommer medföra en inskränkning i återbetalningsförmågan och således 

påverkas kreditbedömningen. Det blir väldigt mycket dyrare än vad människor förmodar. 

“Efter amorteringskravet kanske du måste betala 5 000 i månaden istället för 2 000 som du 

gjorde tidigare. Det innebär att du har 3 000 mindre kvar i hushållskassan när jag ska 

summera på sista raden.” Exemplifierar Reljanovic. 

 

4.2 Bank X 

Vi träffade en respondent på Bank X som har sitt säte i området. På grund av önskan om 

anonymitet har vi valt att hänvisa till banken som ”Bank X”. 

4.2.1 Regeländring  

Bank X tycker det är sunt och viktigt att amortera och har en positiv inställning till 

amortering.  Att det införs ett krav är bra eftersom det skapar förutsättningar för låntagaren att 

kunna ta lån i framtiden. Långsiktigt sänker låntagaren sina kostnader genom att amortera. 

Om låntagaren har amorterat på den befintliga skulden finns möjlighet att låna upp skulden 

igen för att renovera eller få mer pengar om något oväntat sker. I framtiden när låntagaren går 

i pension och har mindre inkomster är det nödvändigt att kostnaderna blir lägre. Desto mer 

låntagaren har amorterat desto bättre eftersom amorteringar kan ses som ett sparande.  

 

De regler som amorteringskravet medför har Bank X redan för ett år sedan infört. Banken har 

dock kunnat vara flexibla. Respondenten berättar att om en kund har utfört en renovering och 

fått fastigheten omvärderad, kan banken justera kundens amortering. De har även varit 

flexibla vid föräldraledighet, sjukdom eller tillfällig arbetslöshet. Banken har då kunnat göra 

amorteringsanstånd. Amorteringskravet innebär att banken kommer behöva bli mer restriktiva 

vad gäller detta även fast dem fortfarande kommer kunna göra vissa undantag. Det kommer 

även uppstå en begränsning för kunderna gällande omvärdering av bostaden. Begränsningen 

innebär att det kommer dröja fem år innan en omvärdering kan utföras.  

 

Ett ytterligare bekymmer som amorteringskravet kan skapa är inlåsningseffekter. 

Respondenten berättar att de hushåll som sedan tidigare har ett belånat boende, inte berörs av 

kravet. Förvärvas en ny bostad efter amorteringskravets införande och hushållet tar ett lån 

kommer de beröras av de nya reglerna. Det innebär således att de hushåll som inte har 
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amorterat tidigare kommer få en högre boendekostnad eftersom de nu måste amortera. Det 

kan göra att de väljer att bo kvar i sitt nuvarande boende istället för att flytta och då uppstår en 

inlåsningseffekt.  

 

Amorteringskravet skiljer sig åt mellan låntagare beroende på vilken belåningsgrad låntagaren 

har. Är belåningsgraden mer än 70% får låntagaren amortera 2% på lånet, är belåningsgraden 

mellan 70-50% måste låntagaren amortera 1% och när belåningsgraden är under 50% är det 

valfritt att amortera. Det skiljer sig även åt vid särskilda skäl såsom arbetslöshet, dödsfall i 

familjen eller vid sjukdom, sådana situationer som påverkar ekonomin drastiskt utan att själv 

ha orsakat det. Då får banken under en begränsad period frångå amorteringskravet och medge 

att hushållet inte behöver amortera. Sedan finns det ett undantag vad gäller nyproduktion då 

låntagaren inte behöver amortera under de första fem åren. Amorteringskravet berör till 

exempel inte lantbruksgårdar eller skogsgårdar utan berör endast villor och bostadsrätter. 

Amorteringskravet är därmed inte densamma för alla låntagare eller objekt.  

 

På Bank X använder de rak amortering vilket är långsiktigt bättre för kunden. Skulle banken 

använda sig av annuitet betalar låntagaren mer ränta än amortering i början vilket blir dyrare 

för dem. Respondenten berättar att de har använt rak amortering så länge han har arbetat på 

Bank X och det kommer inte ändras på grund av amorteringskravet. 

4.2.2 Organisationsförändring 

Bank X har arbetat efter amorteringskravet under en längre tid och de har haft interna 

arbetsmöten vad gäller kravet. De har även infört en ny blankett som banken ska fylla i för att 

tydliggöra bakgrunden till låneansökan. Till hösten kommer ett krav som kräver att alla som 

arbetar med bolån behöver ha en bolånelicens. Tanken är att ge kunden trygghet och 

 ytterligare skydd genom att rådgivaren dokumenterar och informerar om vad som är lämpligt. 

Det innebär mer administrativt arbete för rådgivaren. Bank X kommer behöva avsätta mer tid 

åt kundmöten. Det beror på att rådgivaren kommer behöva informera och dokumentera mer 

till följd av amorteringskravet. Banken har redan licensiering för placeringar och den 

dokumentationen tar cirka 15-20 minuter att genomföra. Enligt Bank X får dem räkna med att 

kundmötena vid bolån kommer att behöva utökas med lika lång tid. Sedan har andra saker 

förenklats och många kunder gör sina ärenden hemifrån och därför tar banken tillfället i akt 

och diskuterar även annat än bolån när kunden väl är hos dem. Om detta kommer kräva mer 

personal återstår att se men respondenten är skeptiskt till det. 

 

Det råder en viss kulturskillnad mellan nya och gamla medarbetare. Sedan Bank X etablerade 

amortering i banken igen har vissa medarbetare haft svårt att se fördelarna med det och 

argumentera för amorteringar. Det gäller främst nya medarbetare som endast har arbetat med 

amorteringsfrihet och tycker att amorteringsfria lån är en självklarhet. De har av den 

anledningen haft svårt att förklara för kunderna varför de ska amortera på sina bolån.  

Tidigare har kunderna blivit uppmanade att inte amortera och nu kommer det istället bli en 

begäran. Detta har följaktligen skapat viss förvirring. 

 

Bank X har en Compliance avdelning (IT-avdelning) som tolkar lagen och bedömer vilka 

förändringar banken måste göra. Förändringarna kan bland annat gälla vilket IT-stöd som 

behövs, vad bankens medarbetare behöver för utbildning och vilken kommunikation banken 

ska ha med kunden. Bank X vet att amorteringskravet kommer medföra förändringar 

avseende kundkontakten. Banken kommer behöva utföra mer dokumentation och informera 

kunden i större utsträckning. Alla lagkrav och myndighetskrav som kommer från 

Finansinspektionen, EU, Riksdag eller Regering tar Compliance avdelningen hand om. När de 
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har bestämt vilka förändringar som krävs för att uppfylla kraven testar ett fåtal pilotkontor 

förändringen. Pilotkontorens uppgift är att se vad konsekvenserna blir av förändringen och ger 

feedback om något skulle behöva justeras. Sedan hamnar förändringen på alla kontor och 

genom ett arbetsmöte informerar respondenten medarbetarna om hur de ska förhålla sig till 

den nya förändringen. Det är viktigt att medarbetarna får en korrekt uppfattning om 

förändringen eftersom de ska förmedla det vidare till kunderna. 

 

Respondenten berättar att Bank X för tre, fyra år sedan införde nya system avseende 

amorteringar. Systemet beaktar kundens lånebelopp och de varierande belåningsgraderna. Är 

belåningsgraden över 70% beräknar systemet att kunden ska amortera 2% på lånet. 

Respondenten menar att banken genom förändringen dämpat effekten av amorteringskravet.  

 

Banken ligger i framkant när det gäller förändringsarbete med amorteringskravet. Bank X har 

under tre, fyra år förändrat resonemanget om amortering och förändringar kring 

kreditinstruktioner och systemstöd har successivt införts. Det är viktigt att förstå varför det 

sker en förändring. Ibland krävs det att medarbetarna måste ta del av den nya informationen 

ett flertal gånger innan en förändring kan implementeras i företaget. Det är viktigt att ha en 

mental medvetenhet för att förstå varför förändringar måste ske. Det är därför av betydelse att 

chefen repeterar och upprepar förändringen för medarbetarna. När Bank X genomförde 

utbildning inför placeringslicensen var det en del medarbetare som hade det besvärligt. Det 

föreligger en osäkerhet att inte klara provet och de kan därför behöva bli motiverade. 

Förändringen ska sedan förmedlas till kund och ibland blir det en direkt motsats till hur det 

var tidigare. Förr var det inte lika populärt med amortering medan det i dagsläget är vanligt att 

amortera. Respondenten tycker att banken har lyckats argumentera för amorteringskravet och 

har fått kunderna att se fördelarna med amorteringar.  

4.2.3 Kreditbedömningsprocessen 

Kreditbedömningsprocessen är väldigt tydlig. Det föreligger en kreditpolitik som reglerar 

vilka ramar banken måste hålla sig inom och vad som behöver ses över när de ska låna ut 

pengar. Det mest grundläggande går genom ett system vilket beräknar fram en scoringpoäng 

som anger om krediten kan beviljas. Respondenten framför att det även dubbelkollas innan en 

utlåning sker. Är det något som faller utanför regelverket ska det granskas av en ytterligare 

part och kontrolleras mer noggrant. Det kan exempelvis handla om en minskad amortering 

under en viss period eller om lånet motsvarar mer än fem gånger årsinkomsten. Då behöver 

den krediten mer omsorgsfullt granskas.  

 

Den information som behövs i samband med kreditbedömningen är inkomsten, vad låntagaren 

har för tillgångar och skulder utöver bolånen och om det föreligger någon schablonränta från 

uppskov av den skatt som uppkommer vid vinst i en tidigare såld fastighet. Information om 

familjens sammansättning och information om fastighetens skick och storlek samt var den är 

belägen är också viktig. Läget avgör mycket av risken. Det kan gälla ett hus i toppskick men 

beroende på vart det ligger kan värdet vara helt annorlunda. Det innebär dock inte att ett 

attraktivt område behöver vara riskfritt. Respondenten menar att även om ett läge eller 

område är mycket attraktivt är inte risken mindre. Fastigheterna i de områdena som är 

tilltalande är antingen väldigt dyra och innebär stora lån eller så dyra att de endast riktar sig 

till en begränsad krets av kunder. 

 

Den grundläggande och avgörande faktorn är betalningsförmågan vilken utgår från kundens 

inkomst. Finns inte möjlighet att betala av lånet löpande utan att sälja av någon tillgång så 

kvittar det egentligen hur mycket tillgångar låntagaren har. Det är positivt om kunden besitter 
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goda tillgångar eftersom det skapar en typ av säkerhet, men det har ingen verkan på 

återbetalningsförmågan.  

 

Vid lagens införande kommer effekten inte vara särskilt stor eftersom det successivt har skett 

förändringar och anpassning. För bara fem år sedan räknade inte Bank X med amortering i 

kalkylen över huvud taget. Det är något som sedan infördes. Hushållet ska klara av att 

amortera även om de väljer att inte göra det. Banken räknar på vilket belopp hushållet ska ha 

kvar efter att huskostnader och lån är betalda samt en ränta på 7%.  “En familj på två vuxna 

och två barn ska ha 21 500 kronor kvar att leva på efter huslånen och driftkostnaderna är 

betalda.”  Anledningen till att kraven för utlåning blivit hårdare är delvis på grund av omtanke 

för kunden men även till följd av en social orsak. Om kraven inte var såpass höga hade fler 

haft råd att låna pengar och köpa bostäder. Efterfrågan hade följaktligen ökat medan utbudet 

fortfarande varit litet, vilket hade tryckt upp priserna ytterligare. Respondenten nämner 

slutligen att det troligtvis kommer förekomma mer förändringar trots att banken sedan några 

år tillbaka anpassat kreditbedömningen stegvis och att de kommer ta till sig och införa de 

åtgärder som erfordras. 

 

4.3 Swedbank 

År 1820 grundades Sveriges första Sparbank i Göteborg. Syftet med att grunda Sparbanker 

var för att bidra till ökat välstånd och ge en tryggare tillvaro genom finansiell planering. 2006 

beslutades det att koncernen skulle byta namn till Swedbank, verksamheten har trots 

namnbytet kvar sina rötter i Sparbankshistorien och företaget arbetar efter samma 

utgångspunkt: att främja en sund och hållbar ekonomi. Banken är idag internationell och 

erbjuder banktjänster till sina sju miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder. 

Swedbank arbetar för att utveckla nära relationer till sina kunder och vänder sig till alla, från 

kunder med basbehov av banktjänster till kunder med mer avancerade behov (Swedbanks 

årsredovisning, 2015). 

 

På Swedbanks kontor i Halmstad intervjuade vi Ros-Marie Gäck som arbetar som 

privatrådgivare och Håkan Bisseberg som är kontorschef.  

4.3.1 Regeländring  

Grundinställningen till ett amorteringskrav är positiv och Swedbank anser att det är bra att 

amortera. Bisseberg menar att det har funnits en tradition hos alla banker att försöka få 

kunderna amortera på sina lån. Viljan hos kunderna till att amortera eller inte har varierat men 

de senaste åren har viljan till att amortera varit väldigt hög, vilket Swedbank tycker är bra. 

Enligt Gäck är det bankens uppgift att försöka få kunderna att förstå att amortering inte är 

någon kostnad för dem, utan ett sparande. 

 

Om amorteringskravet ska vara ett lagkrav eller en rekommendation finns det både för- och 

nackdelar med. En fördel med lagkravet är att bankens handläggare slipper reflektera över 

amorteringens storlek och inte behöver diskutera det med kunden. Är amortering ett krav 

framstår inte banken som osympatisk i ett samtal med kunden. En annan fördel med ett 

amorteringskrav är att alla bankerna gör likadant, alla kunder som kommer till Swedbank blir 

behandlade på samma sätt av alla andra banker vilket skapar mer rättvisa. En nackdel med 

kravet är att banken inte kan styra på samma sätt som tidigare. Banken kan ta hänsyn till 

sådant som inte syns i kalkylen. Information och uppgifter om kundens unika situation kan 

påverka ett beslut vilket inte kan ske efter regeländringen. En ytterligare nackdel som kravet 
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för med sig är att de mister möjligheten att låta det “goda omdömet” ligga på handläggaren 

och förlorar därmed tillfälle till att vara affärsmässiga. Ett amorteringskrav medför fler 

fördelar än nackdelar menar Bisseberg.   

 

På Swedbank har utlåningsvolymen på bostadslån ökat. Folk lånar alltmer och 

skuldsättningsgraden hos de svenska hushållen är mycket hög. Det beror dels på att räntorna 

är låga, folk upplever att det är billigt att låna pengar vilket i sin tur leder till ökade 

bostadspriser. En annan orsak till den höga skuldsättningen är att de som säljer sina bostäder 

ofta har hunnit amortera på sina lån och är skuldfria. När de sedan säljer sin bostad tar de nya 

ägarna ett stort lån på grund av de högre priserna. Det innebär att banken går från ett skuldfritt 

hushåll (säljaren) till ett hushåll som är högt belånade (köparen). Varje gång det sker en 

bostadsförsäljning ökar skuldsättningen i samhället. Det är av den anledningen som 

amorteringskravet ska införas. Den dagen räntan stiger kommer bostadspriserna påverkas 

negativt och tanken är att när det sker ska hushållen ha hunnit amortera på sina lån och fått en 

lägre belåningsgrad. Att amorteringskravet införs är politikernas och myndigheternas sätt att 

ta ansvar för att det inte ska uppstå en bostadsbubbla igen. 

 

Amorteringkravet är nytt och senast idag (2016-04-20) hade Finansinspektionen en 

presskonferens där dem diskuterade amorteringskravet och vad det innebär. Banken tycker att 

vissa delar kring lagkravet har varit otydliga men Bisseberg berättar att amorteringskravet 

skiljer sig åt mellan olika låntagare. Till exempel om det är första gången kunden ska ta ett 

lån. “Du har inga lån och köper ditt första hus och ska låna, då är det glasklart, det är det 

här som gäller”. Det som har varit otydligt är när kunden redan har ett lån och vill ha 

ytterligare lån. Bisseberg är fundersam till hur banken ska hantera de nya lånen. Det har visat 

sig att det är olika regler som banken kan anamma. I det ena fallet är det på ett sätt och i det 

andra fallet är det på ett annat sätt. Det som är konstaterat är att amorteringskravet kommer 

medföra olika regler beroende på om kunden har lån sedan tidigare eller inte. 

Finansinspektionen har även sagt att det ska finnas möjlighet för banken att avstå från kravet 

vid nybyggnation. Låntagaren till ett nybyggt hus har möjlighet att avstå amortering i fem år 

och det är inget som Swedbank vanligtvis gör.  

 

På Swedbank använder dem endast rak amortering. De flesta kunderna har idag rörliga lån 

och då kan dem inte ha serieamortering utan endast raka planer. Swedbank tycker att raka 

planer är det bästa sättet att amortera på.  

4.3.2 Organisationsförändring 

På Swedbank har ingen i personalen gjort någon utbildning än eftersom de inte vet hur 

utbildningen ska se ut. Bisseberg menar att förändringen är marginell då dem redan arbetar 

efter amorteringskravet sedan ett år tillbaka och att det egentligen inte föreligger något 

utbildningskrav för de erfarna och duktiga handläggarna. Bisseberg berättar vidare att det har 

diskuterats om en generell utbildning för bankens bolånerådgivare. Det finns något som heter 

Swedsec och är en licens som bankens anställda måste ha för att få jobba med rådgivning och 

spararfrågor. Det har varit tal om att det även ska införas en Swedsec licens för de som jobbar 

med bolånefrågor. Om alla måste ha bolånelicensen eller om det endast berör nya medarbetare 

återstår att se. All information är rätt otydlig när det gäller utbildningen för bolånelicensen. 

Det är en planeringsfråga för banken om de ska skicka iväg personal på utbildning. Hur ska 

bemanningen se ut medan dem är borta och hur mycket tid behöver avsättas till utbildning, 

det är ingen som vet. Bisseberg menar att Swedsec utbildningen egentligen inte har med 

amorteringskravet att göra. Syftet är istället att stärka kundernas konsumentskydd, att dem får 

träffa en handläggare som har god kunskap inom området.  
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Förändringar kommer att ske avseende kundmöten, dock inte enligt Finansinspektionens 

mening. På grund av den digitala anpassning som finns idag där kunderna gör sina ärenden 

själv via nätet, kommer det behövas färre personal som träffar kund. Istället behövs mer 

personal som kontrollerar om handlingar och akter är korrekta, det blir mer administrativt 

arbete än kundmöten. 

 

Eftersom amorteringskravet är nytt har Swedbank inte förändrat sina system än men det kan 

möjligen införas ett system som styr kontrollen över de som köper nyproduktion. Ett system 

som påminner låntagaren när det är dags att amortera. Bisseberg nämner att det finns en 

fundering kring hur stor amorteringen ska vara efter fem år och om det är något som systemet 

tar hänsyn till. Det diskuteras även om det möjligen skall införas nya rutiner och interna 

system gällande omvärdering av fastigheter. Banken kan även behöva ta fram riktlinjer för att 

kunna bedöma alla objekt på ett liknande sätt. Bankerna har stor erfarenhet när det kommer 

till kreditgivning och är styrda av ett regelverk om hur de ska förhålla sig. Kreditgivningen är 

så pass styrd och därför påverkar inte amorteringskravet förändringsprocessen avsevärt. Den 

förändring som sker är sättet att kommunicera med kunden. Amorteringskravet tydliggör för 

banken vilka procentsatser de ska räkna med. Istället för att diskutera med kund och ge 

rekommendationer om hur mycket kunden ska amortera blir budskapet tydligare då det är ett 

lagkrav. Är belåningsgraden högre än 70% ska kunden amortera 2% på lånet och är 

belåningsgraden under 70% ska kunden amortera 1%. Bisseberg berättar att amorteringsviljan 

hos låntagarna har ökat och menar att det beror på den offentliga debatten om problematiken 

kring skuldsättning. För bara fyra, fem år sedan amorterade endast 50% av alla låntagare och 

nu är det cirka 90% av låntagarna som amorterar på sina lån. Låntagarna har gått från att 

endast konsumera till att amortera och har insett att det inte är någon kostnad för dem utan ser 

det istället som ett sparande.  

 

Swedbank är i alla avseenden mycket styrd av de regleringar som politikerna sätter upp. 

Banken måste anpassa sig efter de regelverk som kommer antingen från politikerna i Sverige 

eller från EU. Det krävs mycket planering för en organisation i Swedbanks storlek för att det 

ska bli rätt. Banken vet ofta i ett tidigt skede när det kommer att ske en lagändring. De 

anpassar organisationen efter lagändringen och därefter anpassar de kunderna för 

förändringen. Gäck säger att det ständigt sker förändringar i banken. Amorteringskravets 

införande kommer inte att påverka banken i någon större utsträckning vad gäller det dagliga 

arbetet utan det är kundmötet som påverkas.  

 

Amorteringskravet innebär en ständig förändring för banken men det är inte införandet av 

amorteringskravet som avgör de stora förändringarna hos Swedbank. En förändring som 

medarbetarna på Swedbank har reagerat på är att kunder som förvärvar en nybyggd bostad 

kan undgå amorteringskravet i fem år. Banken tycker det är ologiskt och anser att det är bra 

att amortera oavsett om det är ett nytt eller begagnat boende. Har låntagaren amorterat från 

början finns det större utrymme för att ta ytterligare lån om boendet skulle behöva genomgå 

en renovering längre fram i tiden.  

 

I en organisation är det viktigt att ha förståelse för att människor kan ha ett motstånd till att 

genomgå förändringar. “Hade jag bett er byta stol nu så hade ni tänkt, varför då? Det hade 

tagit emot lite. Men sen efter ett tag så hade ni tänkt, ja varför inte det har ju ingen 

betydelse.” Exemplifierar Bisseberg. Han menar att majoriteten har ett initialt problem med 

förändringar och att de tycker det är enklare och tryggare att göra som de alltid har gjort. 

Människor är olika, vissa älskar förändringar och vill att det ska ske nya saker kontinuerligt 
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medan andra nöjer sig med hur det är och tycker det inte finns någon anledning till förändring. 

Vad gäller införandet av amorteringkravet behöver inte personalen motiveras då alla som 

arbetar på banken tycker om det nya kravet. Något som kommer kräva motivation och 

uppmuntran är utbildningen för den nya licensen. Det kommer uppstå en diskussion då det 

föreligger en rädsla för kunskapsbrister hos personalen. De som har arbetat länge med 

bolånefrågor kan ha en oro för att inte klara provet. Bisseberg ger som exempel:  

 

“Jag är en professionell fotbollsspelare och plötsligt ber någon mig att skjuta passningar. Det 

har jag gjort hela livet så det är klart att jag kan slå den passningen på 20 meter rakt fram, 

det kan jag ju. Men då så, vad är problemet? Ja men tänk om jag missar. Det är ju pinsamt 

för mina kollegor. Fast jag kan det egentligen, det vet du ju.”  

4.3.3 Kreditbedömningsprocessen 

Banken har regelverk för allt gällande kreditgivning och det föreligger tydliga riktlinjer som 

banken förhåller sig till i samband med en kreditbedömning. Gäck berättar att banken arbetar 

efter Konsumentkreditlagen och att det främst är återbetalningsförmågan som avgör om 

banken beviljar en kredit eller inte. Konsumentkreditlagen är mycket tydlig med att den som 

söker kredit ska kunna betala både räntor och amortering till banken. Det är många kunder 

som har svårt att förstå att de måste ha en tillräcklig återbetalningsförmåga för att kunna 

erhålla ett lån. Det räcker inte att kunden har högt värderade tillgångar, det måste finnas en 

återbetalningsförmåga. Swedbank har riktlinjer avseende vilken ränta och hur lång löptid de 

ska räkna med på lånet. Vid kreditgivning tar banken även hänsyn till hur mycket låntagaren 

har kvar att leva på efter att ha betalat sina räkningar, ränta och amortering. Vissa av 

riktlinjerna är densamma för alla banker men det finns även riktlinjer som skiljer sig åt 

beroende på bank. Det kan till exempel vara att bankerna räknar med olika räntor. Enligt 

Bisseberg är riktlinjerna extremt tydliga, de är lätta att förstå och därmed enkla att följa. Om 

banken skulle göra avsteg från de uppsatta riktlinjerna måste det dokumenteras på ett speciellt 

sätt. 

 

Vid kreditbedömning har banken som krav att kunden har en återbetalningsförmåga för den 

kredit som kunden söker. Samt att banken gör en bedömning av hur mycket pengar kunden 

har kvar att leva på efter att ha betalat sitt boende. Gäck berättar vidare att de även gör en 

bedömning av risken som banken tar vid utlåningen, en värdering görs av panten som kunden 

lämnar som säkerhet. Banken kan belåna upp till 85% av värdet på säkerheten. De vill inte ha 

objekt med en belåning på 100% av den anledningen att marknaden kan vika sig med 

sjunkande huspriser som påföljd. Det spelar ingen roll hur högt värde säkerheten har, om 

kunden inte har någon återbetalningsförmåga kommer låneansökan inte beviljas. För att 

avgöra om en kredit ska beviljas eller inte måste banken erhålla information om den som 

söker kredit. Enligt Gäck behöver dem veta vad hushållet tjänar, arbete, hur många som ingår 

i familjen, om sökande har några andra lån och vilken typ av fastighet det är som kunden ska 

köpa. När banken ska värdera en fastighet använder de sig vanligtvis av marknadsvärdet. 

Banken gör en bedömning om det är en fastighet de är villiga att belåna eller inte där en 

avgörande faktor är fastighetens läge.  

 

Enligt Gäck har Swedbank alltid räknat med viss amortering vid kreditbedömning och menar 

att kreditbedömningen därför inte påverkas av amorteringskravet. Möjligen att riktlinjerna 

kring kreditbedömning blir tydligare eftersom det är ett lagkrav men påverkan på 

bedömningsprocessen är mycket liten. 
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel har vi genomfört en analys av vår empiriska undersökning sammankopplat med 

referensramen. Vi kommer från de tre banker vi undersökt urskilja likheter och skillnader 

avseende regeländringens betydelse, förändring och kreditbedömning genom att behandla 

information från empirin samt referera den till teorin. 

 

5.1 Regeländringens betydelse och inverkan 

Regeländringens införande beror på hushållens höga skuldsättning och deras låga 

amorteringstakt (SOU 2015:40). Syftet med amorteringskravet är att stärka hushållens 

motståndskraft och minska risken för en ekonomisk kris (Regeringen, 2015). På Swedbank 

säger dem att låntagarna tar alltmer krediter och utlåningsvolymen har således ökat. Av den 

anledning är skuldsättningsgraden hos svenska hushåll mycket hög, vilket styrker 

Regeringens (2015) argument till regeländringen. Respondenterna på Swedbank tycker att 

politikerna och myndigheterna tar ansvar för att det inte ska uppstå en bostadsbubbla igen 

genom att införa ett amorteringskrav. Handelsbanken anser att åtgärder måste införas för att 

Sverige ska få tillbaka en amorteringskultur eftersom bostadspriserna har skjutit i höjden och 

därmed hushållens skuldsättning vilket även Regeringen (2015) menar på.  

 

De tre olika respondenterna tycker överlag att införandet av amorteringskravet är positivt och 

anser att det är sunt att amortera men lägger olika tyngd på betydelsen. Bank X anser att 

införandet av kravet skapar förutsättningar för låntagaren att ta lån i framtiden då amortering 

långsiktigt sänker låntagarens kostnader vilket även Regeringen (2015) styrker då ett mål är 

att minska belåningsgraden hos hushållen. Desto mer låntagaren har amorterat desto mindre 

kostnader. Bank X menar att om låntagaren har amorterat finns möjlighet att låna upp skulden 

igen om något oväntat sker. Detta är jämförbart med och kan ses som en förstärkt 

motståndskraft mot ekonomiska svängningar som Regeringen (2015) anser är nödvändigt för 

att hushållen bättre ska tåla osäkerheter. Reljanovic på Handelsbanken menar att för banken 

medför amorteringskravet en minskad risk och ökad säkerhet, vilket även Regeringen (2015) 

bedömer. Swedbank anser att regeländringen skapar rättvisa eftersom alla kunder blir 

behandlade på samma sätt av alla banker vilket Finansinspektionen (2015) menar är positivt 

eftersom det blir mindre konkurrens när kravet införs, då räntenivån är ett viktigt 

konkurrensmedel på grund av att amortering är en utgift som låntagaren vill undvika. 

Swedbank menar vidare att amorteringskravet även innebär att bankens handläggare slipper 

reflektera över amorteringens storlek och behöver inte diskutera det med kunden. Det blir från 

det perspektivet således mer tidseffektivt vilket motsätter Finansinspektionens (2015) 

uttalande om att kundmöten kommer ta längre tid. 

 

Amorteringskravet skapar begränsningar, berättar respondenten på Bank X. Det blir mer 

restriktivt och undantag kan inte göras på samma sätt som idag. Det stämmer överens med att 

det bland annat kommer införas begränsningar vid omvärdering av bostaden och de undantag 

som tidigare kunnat företas kommer endast att kunna göras vid särskilda fall 

(Finansinspektionen, 2016). Att det blir mer restriktivt menar även Handelsbanken eftersom 

flexibiliteten och möjligheten att skräddarsy ett lån försvinner. Swedbank anser att kravet 

innebär, precis som Bank X och Handelsbanken påstår, mindre anpassning till sådant som inte 
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syns i kalkylen då det blir mer styrt. Precis som de tre respondenterna berättar kommer krav 

på amortering bli lag och därför innebära mer restriktioner enligt Finansinspektionen (2015). 

Respondenten på Bank X berättar även att ett ytterligare problem som kan uppstå är 

inlåsningseffekter då hushåll väljer att bo kvar till följd av regeländringen, eftersom 

boendekostnaden blir högre vid nybelåning. Det kan delvis styrkas genom att Regeringen 

(2015) uttalat att kravets införande ger en minskad utlåningsvolym till följd av minskad 

nybelåning. Handelsbanken menar också att boendekostnaden kommer bli högre vid 

nybelåning vilket styrker Bank X argument till inlåsningseffekter. 

 

5.2 Organisationsförändring  

En av de vanligaste anledningarna till att organisationsförändringar sker är på grund av 

anpassning till de förändringar som sker i omvärlden (Johansson & Heide, 2008). Enligt 

Jacobsen (2004) måste företag adaptera sin organisation efter politiska beslut. Vid 

organisationsförändring är det slutliga målet ofta att få ett bättre resultat (Jacobsen, 2004) 

vilket ett förbättrat amorteringsbeteende och en dämpad skuldsättning kommer leda till 

(Regeringen, 2015). Finansinspektionen (2015) menar att kravet kommer medföra kostnader 

och viss anpassning till förändring gällande utbildning, rutiner och interna system vilket 

samtliga respondenter bekräftar. Reljanovic på Handelsbanken säger att utbildningen som har 

som avsikt att frambringa en bolånelicens, är den största och tydligaste förändringen och 

kommer kräva mycket förberedelse och stöd. Tanken med bolånelicensen är att skapa ett 

konsumentskydd berättar respondenten på Bank X vilket Bisseberg på Swedbank även säger.  

 

Förändring är något som sker över tid och innebär att människor börjar uppträda på andra sätt 

än de gjorde tidigare och att något konkret, gällande strukturer, strategier och teknologier 

förändras (Jacobsen, 2004; Weick & Quinn, 1999; Gilley et al. 2009). Bank X har sedan tre, 

fyra år tillbaka genomfört förändringar gällande kreditinstruktioner eftersom de tidigt utfört 

förändringsarbete på grund av amorteringskravet vilket även Swedbank redan har. På 

Handelsbanken har däremot inget förändringsarbete genomförts. Eftersom Bank X redan 

etablerat amortering har det skett viss förändring i kulturen då vissa medarbetare som endast 

har arbetat med amorteringsfrihet har haft svårt att argumentera för amorteringar. Det krävs 

mycket planering och anpassning för att det ska bli rätt när det sker en lagändring och därav är 

den kultur- och rutinförändring som kommer att ske på Swedbank marginell då de också 

redan anpassat rutiner och arbetar efter amorteringskravet. De rutiner som har påverkats och 

justerats berör kundmöten och kommunikationen med kunden. Enligt Forslund (2009) medför 

förändringar nya mönster då individer och grupper samspelar på ett nytt sätt med nya system. 

Till skillnad från Swedbank och Bank X har inga rutin- eller kulturförändringar hittills skett 

hos Handelsbanken då de gärna vill bevara sitt arbetssätt och sin kultur. Reljanovic på 

Handelsbanken anser dock att anpassning kommer att behöva företas i framtiden på grund av 

kravets införande och de villkor och anspråk det medför. Inom de organisationer som har 

starka kulturer kan förändringen bli mer svårbemästrad och därmed kan sådana organisationer 

ha mindre förändringskapacitet (Jacobsen, 2004), som vi kan se hos Handelsbanken vid 

jämförelse med Bank X och Swedbank. 

 

Efter amorteringskravets införande kommer kundmöten ta längre tid (Finansinspektionen, 

2015) vilket Handelsbanken också berättar. Enligt Reljanovic kommer det tillkomma mycket 

mer dokumentation samt administrativa uppgifter. Bank X styrker den information som 

Handelsbanken förmedlat och uttrycker att det behöver avsättas mer tid till kundmöten 

eftersom rådgivaren måste informera och dokumentera i större ut 

sträckning. Swedbank menar istället att digitala utvecklingen kommer medföra färre 
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kundmöten men bekräftar att det uppstår mer administrativt arbete. Vid 

organisationsförändringar uppstår ofta nya system (Forslund, 2009), vilket ännu inte har 

inträffat på Swedbank men kan möjligtvis införas, som även Reljanovic på Handelsbanken 

berättar. Bank X har däremot infört nya system avseende amorteringar redan för tre, fyra år 

sedan som förberedelse inför amorteringskravet. Systemförändringar kräver ofta strukturella 

förändringar (Forslund, 2009; Sveningsson & Sörgärde, 2014) vilket har inträffat hos Bank X. 

I samband med systemförändringen har Bank X ändrat resonemanget avseende amorteringar 

och därmed dialogen med kunderna. Både Bisseberg på Swedbank och Respondenten på 

Bank X är dock skeptiska till att mer personal kommer behöva tillsättas till följd av 

amorteringskravet som Finansinspektionen (2015) menar. Detta har även Handelsbanken svårt 

att se. Reljanovic menar att banken bara måste hitta nya förhållningssätt som syftar till att 

jobba mer effektivt.  

 

5.3 Kreditbedömningsprocessen  

För att kreditmarknaden ska fungera är det viktigt att bankernas finansieringsverksamhet är 

välfungerande (Lennander, 2011; Ekeblom, 2014). För att kunna besluta om utlåning och 

möjliggöra lönsam kreditgivning ska vissa delar och moment genomgås och bedömas 

(Sigbladh & Wilow, 2008). Bisseberg på Swedbank menar att riktlinjerna vid lånebeviljande 

är mycket tydliga vilket respondenten på Bank X också berättar då det föreligger en 

kreditpolitik som reglerar vilka ramar banken måste hålla sig inom. Handelsbankens 

kreditbedömningsprocess är däremot mer individbaserad och de kämpar för att kunna göra 

bedömningen om kreditgivning på egen hand. Går kalkylen inte helt ihop kan förhoppningsvis 

någon form av avvikelse göras. Vid kreditgivning föreligger ett förtroende till kredittagaren 

att denne kan betala tillbaka lånet (Svenska Bankföreningen, 1995; McDonald & Thornton, 

2008) då ett av målen med kreditbedömning är att undvika kreditförluster (Green, 1997). 

Innan ett kreditavtal sluts mellan kreditgivare och kredittagare ska kreditgivaren kontrollera 

om kredittagaren har förmågan att fullfölja sina skyldigheter som framgår av avtalet (Sigbladh 

& Wilow, 2008; Lennander, 2011), vilket sker på samtliga banker. På Swedbank är det främst 

återbetalningsförmågan som avgör om de beviljar en kredit vilket även är den avgörande 

faktorn hos Bank X och Handelsbanken. Sigbladh och Wilow (2008) styrker det och menar att 

betalningsförmågan är av stor vikt vid utlåning då kreditgivaren vill säkerställa att 

kredittagaren kommer kunna betala tillbaka på sin skuld. Reljanovic på Handelsbanken 

förklarar att även om betalningsförmågan är det viktigaste kan banken hitta ett sätt om 

kalkylen inte går helt ihop då bedömningen baseras på den unika situation som varje 

människa befinner sig i. Handelsbankens kreditbedömning vid kreditgivning består inte av ett 

system som räknar ut scoringpoäng som däremot Bank X berättar att dem använder sig utav, 

vilket baseras på den mest grundläggande informationen. Gäck på Swedbank berättar att det 

föreligger regelverk för kreditgivning men nämner inte att de använder sig utav något system 

som avgör lånebeviljande. 

 

För att undvika eller minska riskerna som finns vid kreditgivning kan kreditgivaren begära 

säkerhet för lånet (Stenberg & Sigbladh, 2003; Lennander, 2011). Vid bostadslån är det 

vanligt att säkerheten utgörs av en fastighet (Råckle, 2015; Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2008). Handelsbanken uttrycker att en fastighet som utgör säkerhet vid 

utlåning är mycket viktigt och Bank X anser att det är positivt om kunden besitter goda 

tillgångar vilket även Swedbank också tar hänsyn till. Det är viktigt att säkerhetens värde har 

genomgått en så korrekt bedömning som möjligt eftersom marknadsvärdet varierar med 

efterfrågan och därmed läget (Persson, 2015; Finansinspektionen, 2015). Bank X och 

Handelsbanken bekräftar att läget har stor inverkan på risken vid värdering av fastigheten som 
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säkerhet och måste beaktas. Swedbank gör en riskbedömning av panten som kunden lämnar 

som säkerhet då fastighetens läge är en avgörande faktor, precis som de andra bankerna 

uttalat. Säkerhet för lånet i form av låntagarens tillgångar är dock inget som avgör om lånet 

kommer beviljas hos någon av bankerna. 

 

Enligt Jacobsen (2004) förverkligas en förändring genom aktiviteter och nya tillvägagångssätt 

som syftar till att ändra beteenden, strukturer eller system. Ett påstående som Handelsbanken 

styrker då Reljanovic framför att kreditbedömningen påverkas eftersom det kommer ske en 

inskränkning i återbetalningsförmågan efter amorteringskravets införande då utgiften blir 

större. Eftersom både Bank X och Swedbank har förändrat och anpassat kreditbedömningen 

stegvis kommer inte effekten vara särskilt stor vid lagens införande och kommer således inte 

påverkas av amorteringskravet. Riktlinjerna kan möjligen bli tydligare men lagkravet har 

mycket liten inverkan på bedömningsprocessen.  

 

5.4 Analys kring förändringens omfattning 

Det föreligger både skillnader och likheter gällande bankernas omfattning av 

organisationsförändring. För att sätta den förändring som uppstår till följd av regeländringen i 

ett distinkt sammanhang har vi valt att härleda och förtydliga de olika bankernas grad av 

förändring och övergångstillstånd genom att placera dem i de steg som vi anser att de befinner 

sig i utifrån Lewins förändringsprocessmodell.  

 

Steg 1 - Upptining  

Handelsbanken är fortfarande i upptiningsfasen och är ifrågasättande av det som är och 

behöver förbereda inför förändring och skapa motivation till att förändra. Då Handelsbanken 

har en stark kultur och inte vill bli stöpta i en form eller följa en viss modell anser vi att det 

föreligger ett motstånd till förändring.  

 

Steg 2 - Förflyttning 

Samtliga banker har etablerat nya tankesätt men det finns ett initialt motstånd till förändringar 

då det föreligger en oro och oklarhet om hur det ska bli. Konkret agerande kan vi se hos Bank 

X och Swedbank då de tidigt börjat förbereda sin organisation inför den regeländring som 

införs.  

 

Steg 3 - Frysning 

Frysningsfasen innebär att etablering av nya handlingar och tankesätt sker. Både Bank X och 

Swedbank har genomfört konkreta förändringsarbeten mot amorteringskravet och befinner sig 

även en bit in i tredje och sista fasen.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

 

I följande kapitel redogör vi för de resultat och slutsatser vi kommit fram till med avsikt att 

besvara vår frågeställning och uppnå syftet med studien. Inledningsvis framförs slutsatserna 

med motivering och diskussion. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med vår uppsats var att öka förståelse för och ta reda på hur en regeländring, som 

amorteringkravet, kan påverka och förändra bankens organisation och kreditbedömning vid 

kreditgivning. För att kunna undersöka detta utgick vi från vår problemställning; hur kan 

amorteringskravet påverka och förändra bankverksamhetens organisation och 

kreditbedömning. De slutsatser vi har kommit fram till är härledda från kärnpunkterna i vår 

studie där vi framför regeländringens inverkan i olika hänseenden för bankverksamheten. 

 

Regeländringens betydelse och inverkan: 

Minskad risk och ökad säkerhet 

Amorteringskravet är en positiv åtgärd och skapar en mer sund amorteringskultur i Sverige. 

Regeländringen medför en förstärkt motståndskraft mot ekonomiska svängningar då 

låntagaren kontinuerligt minskar sin skuldsättning och skapar bättre förutsättningar att tåla 

osäkerheter. Amorteringskravet betyder således en minskad risk och ökad säkerhet för 

bankerna.  

 

Minskad utlåning och lägre ränteintäkter 

En slutsats som vi härleder är att inlåsningseffekter uppstår som en effekt av högre 

boendekostnader och därmed minskad nybelåning då hushållen väljer att bo kvar. Det innebär 

följaktligen minskad utlåningsvolym hos bankerna och därmed även lägre ränteintäkter. 

 

Minskad konkurrens mellan bankerna 
Regeländringen medför mer restriktioner och därmed mindre flexibilitet vid kreditgivning. En 

av bankerna menar att det betyder en minskad konkurrens mellan bankerna. Det innebär 

således att det skapas mer rättvisa eftersom bankerna inte kan erbjuda förmånliga 

avbetalningsplaner.   

 

Kunskapsutökning  

Till följd av regeländringen kommer det ske en kompetensutveckling och utökning av 

kunskap gällande bolån. Den utbildning och bolånelicens som syftar till att skapa ett 

konsumentskydd är något som sker i anslutning till amorteringskravet men vi kan inte dra 

slutsatsen att det är på grund av kravets införande då bankerna har skilda meningar gällande 

detta.  

 

Organisationsförändring: 

Viss förändring av bankens organisation i olika hänseenden 

En slutsats är att amorteringskravet medför viss anpassning till förändring gällande kultur, 

rutiner och interna system. Vi kan fastställa att det har skett viss förändring i rutiner och kultur 

då människor börjat uppträda på annat sätt än tidigare till följd av amorteringskravet hos de 
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banker där förändringsarbetet har påbörjats i ett tidigt skede. Nya strukturer och resonemang 

inträder vid organisationsförändringar och det har således skett viss förändring av system. 

Rutiner beträffande kundmöten och kommunikation med kunden har påverkats och justerats 

på grund av regeländringen. Det behöver även avsättas mer tid till kundmöten eftersom mer 

information behöver förmedlas och mer tid till dokumentation och administrativa uppgifter 

krävs i större utsträckning. En annan slutsats är att det inte fordras mer personal till följd av 

amorteringskravet och kommer heller inte tillsättas då banken hittar nya och effektiva 

förhållningssätt.  

 

Kreditbedömningsprocessen: 

Restriktiv och mer begränsad kreditbedömning vid kreditbeviljande 

Beträffande kreditbedömningsprocessen förekommer både likheter och skillnader i bankernas 

bedömningsarbete. Varje bank har sitt eget tillvägagångssätt vid kreditbedömning men det 

föreligger dock ett regelverk för kreditgivning där riktlinjerna är mycket tydliga vilka 

samtliga banker måste ta hänsyn till. Som ett resultat av kravet har riktlinjerna kring 

kreditgivning blivit en begäran och därmed ännu tydligare. Kreditbedömningen är således mer 

styrd och begränsad. Som ett resultat av en mer restriktiv och begränsad kreditbedömning 

uppstår mindre flexibilitet och anpassning till kundens situation. 

 

Inskränkning i återbetalningsförmågan 

En av slutsatserna från vår studie är att samtliga tre banker främst fokuserar på att granska 

kundernas återbetalningsförmåga vid kreditbedömning och är den centrala och avgörande 

faktorn vid lånebeviljande. Den förändring som uppstår till följd av amorteringskravet är att 

amorteringsutgiften blir större vilket påverkar hushållets boendeutgifter och innebär således 

en inskränkning i återbetalningsförmågan, som är en avgörande faktor vid 

kreditbedömningsprocessen. 

 

Varierad påverkan på bankverksamheten 

Eftersom det stegvis och kontinuerligt har skett förberedande förändring och anpassning till 

regeländringen hos ett par av bankerna kan vi slutligen konstatera att amorteringskravet inte 

har någon avsevärd påverkan på organisationen och kreditbedömningsprocessen. En av 

bankerna har dock inte påbörjat en förändringsprocess likt de andra, vilket beror på att de vill 

bevara sitt arbetssätt på grund av sin starka kultur. Vad som kan inträffa är en mer påtaglig 

påverkan för denna bank.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Möjligheterna till att forska vidare inom organisationsförändring och kreditbedömning är 

obegränsade och skulle kunna studeras på gränslöst många plan och nivåer. Då vi fokuserar på 

amorteringskravets inverkan är forskningsområdet mer begränsat. Vi anser att djupare 

forskning kan göras kring amorteringskravet på en mer nationell nivå och studera 

samhällseffekterna som uppstår till följd av kravet. Det kan även vara intressant att studera 

från ett annat branschperspektiv och då främst fastighetsmäklare och kravets inverkan på 

fastighetsmarknaden samt värdering. Ett annat förslag är att genomföra en likvärdig 

undersökning med fokus på förändringen när den är etablerad och befäst i bankverksamheten, 

studera hur bostadsmarknaden ser ut nu i jämförelse med då samt hur det påverkat bankens 

kreditgivning. Med ett bredare urval och fler intervjuobjekt skulle en mer djupgående analys 

kunna uppnås och generalisering av resultaten hade då blivit potentiellt.  
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BILAGA 1 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Hej, Vi heter Therese och Annie och är två studenter som läser sista året på bygg- och 

fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Vi arbetar nu med vår C-uppsats 

inom företagsekonomi där vi gör ett arbete om förändringsprocesser och kreditbedömning. 

Syftet med denna intervju är att vi vill försöka svara på vår problemformulering. 

 

Vår problemformulering lyder: “Hur kan amorteringskravet påverka och förändra 

bankverksamhetens organisation och kreditbedömning?” 

 

Vi är därför intresserade av att få höra hur Ni på ert kontor förberett er och vilka förändringar 

som har genomförts hittills inom organisationen på grund av införandet av amorteringkravet. 

Vi är också intresserade av att få veta om Er kreditbedömningsprocess har påverkats av 

amorteringskravet. 

 

Frågorna är uppdelade i tre kategorier: amorteringskrav, förändringsprocess och 

kreditbedömning. 

 

Vi skickar ut denna intervjuguide i förväg så att Ni ska kunna förbereda Er på frågorna inför 

intervjun. Tack för att Ni ställer upp! 

 

Amorteringskrav 

1. Vad är bankens inställning till amorteringskravet? 

2. Vilka för- och nackdelar har amorteringskravet fört med sig hittills för banken? 

3. Hur skiljer amorteringskravet sig åt för olika låntagare? 

4. Vilket av de olika amorteringssätten är vanligast? 

 

Förändringsprocess 

1. Enligt Finansinspektionen kommer amorteringskravet medföra att personal hos 

bolåneföretagen kommer behöva utbildas. 

- Vilken typ av utbildning har ni gjort eller kommer att göra? 

2. Finansinspektionen har också bedömt att bolåneföretagen kommer behöva anpassa rutiner 

och interna system. 

- Vilken typ av utveckling eller omstrukturering har skett eller kommer ske hos er?  

3. Finns det fler förhållanden eller uppgifter i er organisation som ni har behövt förändra i 

någon aspekt?  

4. Finansinspektionen förutspår att kundmöten kommer att ta längre tid och att mer personal 

kommer behöva tillsättas. 

- Vad är era tankar kring detta? 

5. När det sker politiska förändringar i samhället måste företag genomgå någon typ av 

förändring. 

- Hur har planeringen avseende förändringar sett ut hos er? 

6. Om ni genomfört en förändringsprocess, hur stor var dess omfattning? (har någon ändring 

skett avseende organisationens struktur, system, strategi eller kultur?) 

7. Har ni upplevt motstånd från personal? (skilda åsikter och uppfattningar) 

8. Om ni inte har förändring i rörelse än, hur förbereder ni förändringen och skapar 

motivation? 

 



41 

 

Kreditbedömning 

1. Hur ser er bedömningsprocess ut vid kreditgivning i samband med bostadslån? (följer ni 

några riktlinjer?) 

2. På vilket sätt påverkas kreditbedömningen av amorteringskravet? 

3. Hur har utlåningsvolymen för bostadslån utvecklats över tiden på ert kontor?  

4. Vilken information behöver ni i samband med en kreditbedömning? (upplysning om 

låntagaren, fastigheten, marknaden etc.) 

5.Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid kreditbedömning? (risk, säkerhet, 

betalningsvilja/förmåga?) 

6. Vilka värderingsmetoder tillämpar bankens värdesättare? 

7. Vilken typ av information behövs när ni skall ta ställning till en fastighets värde?  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Annie Majlöf

Therese Hasselgren


