
 
 

 
 
 

P2P-utlåning i Sverige 
 
 
En kvalitativ studie om långivares upplevelser kring investeringsbeslut på 
den svenska P2P-lånesajten Lendify 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Helena Burström och Helena Johannesén 
 
 
 
 
Handledare: Jan Bodin 
 
 
 
Företagsekonomiska institutionen 
2018-01-25 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
 
This study examines investors’ experience of Peer-to-peer (P2P) lending on the Swedish 
financial market, more precisely, investments taking place on the platform of the fintech 
based company Lendify. P2P-loans in this study include loans between individuals, where 
Lendify serves as an intermediary between borrowers and lenders. By interviewing 
lenders, in accordance with a qualitative method, knowledge regarding various 
incentives affecting the investment decision on Lendify has been achieved. This study 
shows that today´s low interest rates on savings accounts, create incentives to seek 
alternative returns, giving opportunities of P2P markets. Furthermore, respondents of 
this study experience stock markets time consuming in comparison to P2P-lending, which 
overall indicates that the business of P2P-lending creates a new market space for this 
target audience. By contrast, lenders define P2P-lending as high risk investments due to 
unsecurity of P2P markets and asymmetric information regarding borrowers. 
Furthermore, this study shows that interest rate, maturity date and credit rates are 
determining factors of the investment decision. Other factors influencing investment 
decisions contain more subjective character, such as borrowers’ agenda of the loan and 
factors related to new financial technology advances.  
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1. Introduktion 

 

1.1Problembakgrund 
 
Under senaste åren har en ny typ av kreditlångivning börjat växa fram, något som 
benämns peer-to-peer-utlåning (P2P) (Namvar, 2013, s. 3). Konceptet, som beskrivs vara 
världens äldsta lånesystem, innebär kreditlån mellan privatpersoner. Den stora skillnaden 
mellan P2P-utlåning och det mer traditionella sättet att låna pengar är att P2P-
utlåningsprocessen sker utan involvering av traditionella finansiella intermediärer såsom 
banker (Namvar, 2013, s. 3 - 4). Istället agerar P2P-låneföretagen administratörer i 
låneförfarandet. Transaktionerna mellan låntagaren och långivaren på en P2P-marknad 
genomförs via informationsteknologiska plattformar, där P2P-företagens roll är att 
administrera transaktionerna mellan de inblandade parterna i låneförfarandet. Att agera 
administratör är således P2P-företagens egentliga roll, vilket betyder att de inte bär något 
ansvar för huruvida låntagaren betalar tillbaka sitt lån eller inte (Namvar, 2013, s. 4). 
 
Det är framför allt i USA och Storbritannien som P2P-utlåningen började växa fram 
genom sajter som Prosper.com och Lending Club. Finanskrisen, som startade 2008 i 
USA, lämnade miljontals människor i skulder och skadade förtroendet för de traditionella 
bankerna (Mateescu, 2015). Idén om att skapa alternativa investerings- och 
lånemöjligheter utan traditionella bankers involvering uppkom, vartefter företag som 
bedriver P2P-verksamheter fick genomslag (Mateescu, 2015). Men efter osäkerheter om 
regelverk på den amerikanska marknaden har det i synnerhet varit europeiska plattformar 
som stått för den största tillväxten på P2P-marknaden (Moenninghoff & Wieandt, 2013, 
s. 474). Detta har lett till diskussioner i en rad länder om hur det finansiella regelverket 
för P2P-utlåning ska utformas, där bland annat Storbritanniens före detta ordförande för 
Finansinspektionen varnat för fenomenet med P2P-lån i ett offentligt uttalande i BBC, 
citerat av Dagens Industri; “Förlusterna som kommer att uppstå från peer-to-peer-
utlåning de kommande fem till tio åren kommer att få bankerna att framstå som genier i 
fråga om utlåning” (Dagens Industri, 2016).  
 
De tidigare studier som gjorts på P2P-utlåning har främst gjorts på den amerikanska 
marknaden genom att studera sajterna Prosper.com och Lending Club. Studierna 
behandlar faktorer som har betydelse för långivarnas beslut att investera i P2P-lån. Klafft 
(2008) finner att investeringar i P2P-lån är mest lyckosamma för den försiktige 
investeraren, och inte för den mer riskbenägna, eftersom avkastningen inte motsvarat 
förväntningarna på högrisklånen. Andra studier visar att det finns en problematik i att 
investerare själva ska bedöma kreditrisken hos låntagarna, eftersom de ofta saknar 
erfarenhet kring utlåningsprocesser (Freedman och Zhe Jin, 2008, s. 4). Vidare har 
problemet med asymmetrisk information och snedvridet urval visat sig uppkomma på 
grund av bristen på tillräcklig information om låntagaren (Freedman och Zhe Jin, 2008, 
s. 33). Andra studier visar även att information om låntagaren, av såväl objektiv som 
subjektiv karaktär, påverkar investerares utlåningsbeslut på den internationella 
marknaden (Herzenstein et al., 2011, s. 25), (Ravina, 2007, s. 29).  
 
 



 2 

Även om P2P-utlåning inte är lika utbredd i Sverige som den är i USA och Storbritannien, 
så har låneformen etablerats i Sverige genom liknande sajter. I Sverige kategoriseras P2P-
företag till gruppen snabblåneföretag och står sedan 2014 under Finansinspektionens 
tillsyn (FI, 2014). Enligt Finansinspektionen utgör skuldsättning på grund av snabblån en 
relativt liten del av den totala skuldsättningen i den svenska ekonomin. Däremot kan 
konsekvenserna av skuldsättning genom snabblån, och däribland P2P-lån, hårt drabba 
enskilda individer. Finansinspektionen menar att enskilda individer riskerar att drabbas 
av en så kallad överskuldsättning genom sådana typer av snabblån, vilket innebär att de 
hamnar i en ond spiral som gör att de inte kan betala tillbaka sina skulder (FI, 2014, s. 
10). Vidare har Finansinspektionen analyserat den svenska marknaden för P2P-lån, vilka 
ibland benämns som crowdfunding eller gräsrotsfinansiering.  I rapporten redogörs det 
för att individer som lånar ut pengar i P2P-lån kan exponeras för högre risker än vad de 
gör via mer traditionella investeringar i aktier eller fonder (FI, 2015, s. 12). Dessutom 
framgår det i rapporten att marknaden är relativt oreglerad vad gäller P2P-verksamheten 
och att konsumentskyddet i många fall brister. Individer som lånar via en P2P-plattform 
exponeras för risken att beviljas ett lån trots att de har låg återbetalningsförmåga, vilket 
gör att långivare kan exponeras för risken att inte få tillbaka de utlånade pengarna (FI, 
2015, s. 13). Bidragande orsaker till att låntagare och långivare kan utsättas för den här 
typen av risk beskrivs vidare bero på att det råder oklarheter om vem som är ansvarig för 
att korrekta krediter ges ut.  
 
I Finansinspektionens rapport från 2016 skriver de att företag som förmedlar 
konsumentlån benämns som konsumentkreditinstitut (FI, 2016, s. 18). Dessa företag, som 
inte anses vara kreditinstitut, men som förmedlar och beviljar konsumentlån, behövde 
tidigare inget tillstånd från Finansinspektionen. Sedan 2014 har reglerna dock ändrats, 
vilket innebär att P2P-låneföretag behöver beviljas tillstånd av Finansinspektionen för att 
bedriva sin verksamhet (FI, 2016, s. 18 - 19). För att minska risken för överskuldsättning 
hos enskilda individer har ett regelverk tagits fram, där bland annat kreditprövning av 
låntagare är ett krav som ställs på konsumentkreditinstituten. Vidare delar 
Finansinspektionen och Konsumentverket ansvaret för att reglerna följs. 
Konsumentverket ansvarar för att kontrollera att konsumentkreditinstituten följer 
reglerna för kreditprövning, medan Finansinspektionen har insyn i kreditriskhantering, 
internprocesser och rapportering i företagen (Finansinspektionen, 2016, s. 19 - 20). 
 
Efter att P2P-låneföretagen utfört kreditprövningen hos låntagaren kan räntan antingen 
sättas av P2P-företagen själva eller genom att de privata långivarna får lägga bud på lånen 
(B. Funck et.al, 2015). Intermediärens (P2P-företagens) roll består sedan i att 
administrera lånen och se till att transaktionerna av ränta och amortering överförs från 
låntagaren till långivaren. Intermediären bedömer risken för kreditförlust som 
investeraren i sin tur kan använda för sitt beslut att investera i lån (Namvar, 2013). 
Däremot bär intermediären inget ansvar om lånet inte kan betalas tillbaka, och lånen ges 
inte ut mot någon säkerhet. På grund av att P2P-företagen själva inte bär något ansvar för 
att låntagaren betalar av sitt lån efter det att lånekontraktet upprättats mellan långivare 
och låntagare, kan incitamenten för att undvika att ge dåliga lån antas vara små för P2P-
företagen (FI, 2015, s. 13). 
 
Ett svenskt företag som inspirerats av framväxten av P2P-företag på den brittiska och den 
amerikanska marknaden är Lendify. Företaget skriver i sin årsredovisning från 2016 att 
P2P-verksamheten i Storbritannien och USA uppstod i 2008 - 2009, då finansiella företag 
uppkom i syfte att minska beroendet till bankerna vars förtroende sjunkit i takt med 
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finanskrisen. Enligt Lendify handlar P2P-långivning just om att ”runda bankerna med 
hjälp av ny teknik” (Årsredovisning, Lendify, 2016, s. 3). Lendify är idag ett växande 
P2P-företag som ökat volymerna av förmedlade lån sedan starten 2014. De kumulativt 
utbetalda lånen har ökat från 1 miljon kronor år 2014 till 146 miljoner kronor 2016 
(Årsredovisning, Lendify, 2016, s. 5). Företaget har även ökat sina omsättningstillgångar 
från 6 456 891 till 45 322 986 kr mellan 30 april 2016 och 1 maj 2017 (Årsredovisning, 
Lendify, 2016, s. 22). Detta visar att Lendify har haft en kraftig tillväxttakt under det 
senaste räkenskapsåret, vilket indikerar att efterfrågan på företagets tjänster stigit.  Enligt 
årsredovisningen från 2016 har Lendify som vision att långivare och låntagare ska minska 
sitt beroende av bankväsendet och de finansiella mellanhänderna.  
 
1.2 Problemdiskussion 

 
Att välja P2P-lån som investeringsform innebär således enligt Finansinspektionen en 
större risk än traditionellt sparande i banker eller aktier. Hur ser då investerarnas 
riskuppfattning ut i förhållande till Finansinspektionens utlåtande? Anser de att 
avkastningen motsvarar risken de exponeras för?  Vi finner det således intressant att ta 
reda på hur långivare resonerar kring investeringar i P2P-lån inom Sverige. 
 
Sajten Lendify har som vision att erbjuda sina användare ett minskat beroende av banker 
och skapa en finansiell marknadsplats med färre mellanhänder. Med tanke på att företaget 
har växt kraftigt sedan 2014 tycks det finnas en växande efterfrågan att investera i P2P-
lån på Lendify. Tidigare studier som gjorts på P2P-utlåning gäller främst den amerikanska 
marknaden där det visat sig vara problematiskt för investerare att göra korrekta 
bedömningar vad gäller låntagarens kreditvärdighet. Detta har resulterat i besvikna 
investerare som inte fått den avkastning de förväntat sig (Klafft, 2008, s. 5). Med tanke 
på att studierna avsett den amerikanska marknaden, ser vi en kunskapslucka när det gäller 
den svenska marknadens investerare. Den studie vi funnit som behandlar den svenska 
marknaden undersöker skillnader mellan P2P-utlåning på Lendify med bankutlåning 
utifrån Lendify´s perspektiv (Edman & Kaltea, 2015). Eftersom vi inte funnit någon 
studie som behandlar långivares perspektiv inom Sverige, vill vi ta reda på deras 
upplevelse av att investera på den svenska P2P-marknaden. Mot bakgrund av de tidigare 
studier som gjorts ser vi att det finns en problematik med brist på tillräcklig information 
för riskbedömningar samt att investeringar resulterat lägre avkastning än förväntat 
(Klafft, 2008), (Herzenstein et al., 2011). P2P-marknaden känneteckas även av att 
privatpersoners finansieringsmöjligheter kan begränsas respektive stärkas beroende av 
personens demografiska variabler, sociala ställning, kön och etnicitet (Feng et al., 2015), 
(Ravina, 2007). Vi gör följaktligen antagandet att den svenska och internationella 
marknaden för P2P-lån kan skilja sig åt med tanke på såväl finansiella regelverk i 
länderna som själva sajternas utformning.  
 
Mot bakgrund av de problem med risker och bristande information samt de möjligheter 
som P2P-sajter genom ny teknik fört med sig i andra länder, är det intressant att ta reda 
på hur investerare i Sverige uppfattar dem. Trots att snabblåneföretagen idag utgör en 
liten del av den svenska ekonomin (FI, 2015) så har Lendify vuxit kraftigt på kort tid med 
en vilja att utmana de svenska bankerna. Indikerar den växande efterfrågan på långivning 
inom Lendify att P2P-långivning börjar få fäste inom Sverige? Och vad är det som driver 
långivare att välja just P2P-lån som investering? Enligt Lendify (Årsredovisning, 2016) 
beror det ökade intresset för företagets investeringstjänster på ett missnöje med bankernas 
verksamhet, något som det ges stöd för i svenskt kvalitetsindex undersökning från 2016.  
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Andelen svenska bankkunder som känner ett lågt förtroende för sin bank ökade från 14 
procent till 25 procent mellan åren 2015 och 2016 (SKI Bank, 2016). När Lendify 
startade, år 2014, var den svenska kundnöjdheten i bankbranschen 69 procent. År 2016 
har kundnöjdheten minskat till 62,9 procent (SKI Bank, 2016).  
 
Med tanke på att P2P-företag på den amerikanska marknaden beskrivs ha vuxit i takt med 
fallande förtroende för finansiella institut under finanskrisen, menar vi att incitament för 
att söka sig till alternativa investeringar förefaller rimligt. Det blir därför särskilt 
intressant att ta reda på svenska investerares incitament att söka sådana alternativa 
investeringsmöjligheter år 2017, då det knappast råder någon finanskris i Sverige idag.  
 
1.3 Problemformulering 
 
Med utgångspunkt i den problembakgrund som ovan beskrivits, har följande 
problemformulering konstruerats; 
 

• Vilka incitament ligger till grund för långivares beslut att investera i P2P-lån på 
den svenska sajten Lendify, och hur resonerar de kring investeringsbeslutet? 
 

1.4 Syfte 
 
Genom att fördjupa oss i investerares upplevelser från att ha lånat ut pengar till 
privatpersoner på sajten Lendify vill vi söka förståelse för fenomenet P2P-utlåning i 
Sverige. Studien syftar således till att ta reda på hur privatpersoner som investerar i P2P-
lån upplever P2P-marknaden och hur de resonerar när de fattar beslut om att investera i 
sådana typer av lån.  
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2. Metod 
 
För att besvara vår frågeställning har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. När 
ett metodval görs väljer forskaren vanligtvis mellan kvalitativ metod, kvantitativ metod, 
eller en blandning mellan de båda metoderna (Bryman, 2014, s. 361). Enligt författaren 
används den kvalitativa metoden i syfte att förstå samhälleliga fenomen, människor och 
dess sociala omvärld. Vidare menar Bryman (2014, s. 363) att kontexten är av betydelse 
inom kvalitativa studier för att kunna förstå det valda problemområdet till fullo. 
Författaren menar att den kvantitativa metoden ofta kopplas ihop med naturvetenskapliga 
fenomen och lämpar sig för studier som samlar bred information. Hjerm et al., (2014, s. 
29) menar att kvantitativa studier ofta vilar på statistiska metoder, medan den kvalitativa 
tenderar att söka förståelse genom tolkningsarbete. Eftersom vi vill ta reda på långivares 
upplevelser av P2P-lån finner vi den kvalitativa metoden vara bäst lämpad för vår studie. 
Genom intervjuer avser vi att fördjupa förståelsen för de tankar och upplevelser 
respondenterna har kring utlåningen, och hur de ser på möjliga risker och konsekvenser. 
Genom en kvantitativ metod hade vi förvisso kunnat studera vilka incitament som styr 
beslutet att investera i P2P-lån, men det hade inte gett respondenterna möjligheten att 
utveckla sina resonemang och tankar kring beslutet. Frågorna hade behövts utformas med 
färdiga svarsalternativ av oss, vilket vi menar inte lämpar sig för vår studie med tanke på 
att vår utgångspunkt är att respondenterna själva ska delge oss anledningen till varför de 
valt att investera. Redan färdiga svarsalternativ kräver att vi på förhand antagit de 
incitament som kan finnas för svenska investerare, vilket skulle kunna göra att vi missar 
incitament som vi inte på förhand anat fanns.   Vi syftar således till att studera sociala 
fenomen relaterat till en finansiell, teknologisk plattform, varför den kvalitativa metoden 
passar väl för studiens syfte.  
 
2.1 Studiens utgångspunkt 
 
2.1.1 Förförståelse 
Den förförståelse vi har för P2P-lån är att det tycks vara ett relativt nytt fenomen i Sverige. 
Vi har också en förståelse för att P2P-lån ibland kallas för snabblån, vilka kan ha en 
negativ konsekvens på de individer som lånar pengar över den disponibla inkomsten. 
Studier inom företagsekonomi har gett oss förståelse och kunskap om metoder för hur 
avkastning och risker kan bedömas vid investeringsbeslut. När det gäller långivares 
perspektiv på P2P-lån saknar vi förförståelse för vilka faktorer som styr besluten om att 
låna ut pengar och till vem. Vi har själva inte använt oss av någon plattform för P2P-
utlåning, och har heller ingen vidare förståelse för hur de fungerar i praktiken. 
 
2.1.2 Verklighetssyn 
En verklighetssyn, även kallad ontologi, är enligt (Bryman, 2014, s. 35 - 38) en filosofisk 
uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. Författaren beskriver vidare att 
verklighetssynen kan utgå ifrån ett objektivistiskt eller konstruktionistiskt synsätt. Inom 
objektivism är utgångspunkten att det finns en sann, verklig verklighet som inte påverkas 
beroende på vem som betraktar den. (Bryman, 2014, s. 35 - 38) I den här studien utgår vi 
från att verkligheten kan uppfattas olika beroende på individens tolkningar och tidigare 
referensramar, vilket gör att verklighetssynen utgår från konstruktionismen. Genom att 
göra antagandet att respondenterna för studien har olika erfarenheter vad gäller 
exempelvis vana att investera i finansiella instrument, kan de se på investeringar i Lendify 
på olika sätt. Skulle vi anta att det finns en objektiv verklighet, oberoende av betraktaren, 
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skulle vi kunna missa individuella upplevelser som kan påverka viljan att investera. Ett 
sådant exempel kan vara att vi, genom ett färdigt svarsformulär, ger respondenten givna 
uppfattningar som de kanske inte skulle ha tänkt på annars. En person som exempelvis 
endast investerat i Lendify på grund av rekommendationer från en vän, tror vi skulle 
kunna påverkas av de färdiga svarsalternativ som ges. Genom att istället låta 
respondenterna svara fritt på öppna frågor, tror vi ger oss mer information om varför de 
valt att investera på Lendify, än genom att svara på redan givna alternativ. Kanske kan vi 
finna svar som vi inte kunnat ana på förhand? Med tanke på att fenomenet är nytt i Sverige 
och tidigare studier på den svenska marknaden är begränsade anser vi oss heller inte ha 
tillräckliga underlag för att utforma sådana svarsalternativ. Enligt Bryman (2014, s. 36) 
påverkas verklighetsuppfattningen av social interaktion mellan individer och dess egna 
tolkningar inom det konstruktionistiska synsättet. Vi menar att långivare inom P2P kan 
ha olika uppfattningar om sin verklighet och upplevelse baserat på de egna tolkningarna 
och erfarenheterna, varför studien vilar på en konstruktionistisk verklighetssyn.    
 
2.1.3 Vetenskapssyn 
Den valda vetenskapssynen förklarar i stora drag vad som anses vara vetenskap och 
kunskap, och huruvida naturvetenskapliga metoder ska användas eller inte (Hjerm et al., 
s. 23 - 24). Det finns i huvudsak två inriktningar för vetenskapssyn, vilka är positivism 
och hermeneutik och där positivismen utgår från naturvetenskapliga förklaringsmodeller 
(Bryman, 2014, s. 29 - 30). I den här studien antar vi en hermeneutisk vetenskapssyn, 
vilket enligt Bryman (2014, s. 35) innebär att kunskap är något som konstrueras genom 
interaktion mellan människor. En hermeneutisk vetenskapssyn innebär även att se på 
kunskap som något som påverkas av omgivningens normer, kulturella traditioner och 
individers egna tolkningsutrymme (Bryman, 2014, s. 36).  
 
Den här studien tar sin utgångspunkt i föreställningen om att verkligheten kan skilja sig 
mellan olika observatörer, som i sin tur grundar sig i att antagandet om att människors 
olika erfarenheter och tolkningsramar påverkar den verklighetsbild respektive individ 
upplever. Vi har därmed ett epistemologiskt synsätt som drar mot hermeneutiken, där vi 
antar att respondenterna har olika uppfattningar och erfarenheter vad gäller P2P-
marknaden samt olika incitament för att investera i P2P-lån på Lendify. Den kunskap som 
genereras via denna studie antas konstrueras genom social konstruktion, tolkningar och 
normer. Det betyder att vi, genom intervjuer i en social kontext, tror oss bättre fånga upp 
den information vi behöver för att besvara vår frågeställning än genom 
kunskapsgenerering utifrån ett mer positivistiskt vetenskapligt synsätt. För att förstå de 
bakomliggande incitamenten till varför långivare väljer att investera i P2P-lån på Lendify 
behöver vi därför samtala med våra respondenter i en social kontext. Genom antagandet 
om att respondenterna har olika referensramar för tolkning och besitter olika erfarenheter 
vad gäller P2P-marknaden tror vi att vi kan fånga upp väsentlig information utifrån vår 
problemformulering.  
 
2.1.4 Forskningsansats 
När valet av forskningsansats görs finns det generellt två ansatser att välja mellan; den 
induktiva och den deduktiva. Den här studien utgår från en mer induktiv forskningsansats, 
vilket enligt Hjerm et al., (2014, s. 25) innebär att kunskap genereras utifrån en mer 
upptäckande karaktär. Inte sällan kopplas den induktiva forskningsansatsen ihop med 
kvalitativa studier, medan den deduktiva ofta relaterar till en mer kvantitativ 
forskningsmetodik (Hjerm et al., 2014, s. 25 - 26). 
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Då vi i denna studie använder oss av en kvalitativ intervjumetodik lämpar sig den 
induktiva forskningsansatsen bättre än den deduktiva. Detta på grund av att vi inte avser 
att pröva redan existerande teorier, utan har för avsikt att upptäcka ny kunskap utifrån de 
resultat vi i studien kommer fram till. P2P-utlåning via informationsteknologiska 
plattformar är ett relativt nytt fenomen i Sverige, vilket kan vara en av förklaringarna till 
varför vi inte funnit så många studier på området. Därför avser vi att använda den 
induktiva forskningsansatsen, med en mer upptäckande logik, i syfte att generera kunskap 
genom att beakta respondenternas sociala verklighet och upplevelser av P2P-marknaden. 
De teorier som finns med i den här studien syftar inte till att prövas genom redan 
uppställda hypoteser, såsom den deduktiva ansatsen gör. Istället används teorierna som 
stöd för att kunna analysera och diskutera de resultat som framkommer genom intervjuer 
med respondenterna. Vidare låter vi empirin tala för sig. Studien har således inte en 
renodlad induktiv ansats, vilket Hjerm et al., (2014, s. 25) menar är vanligt 
förekommande. Författaren menar att de flesta studier har inslag av såväl den deduktiva 
som den induktiva ansatsen i olika mån, där mängden kunskap som finns på området 
avgör vilken forskningsansats som är mer dominerande i studien. 
 
2.2 Undersökningsmetod 
 
Överväganden har gjorts utifrån vad som anses bäst lämpa sig för studien, vilka redogörs 
för i den följande texten. 
 
2.2.1 Urval av respondenter 
Enligt Hjerm et al., (2014, s. 152) är det viktigt att, utifrån på förhand valda kriterier, välja 
ut intervjupersoner som lämpar sig för den aktuella studien. Våra uppställda kriterier för 
valet av respondenter var i det inledande arbetet att försöka nå respondenter i olika åldrar 
och med olika kön. Vi hade för avsikt att skapa bredd för vårt studieområde och undvika 
en entydig bild av fenomenet. Under arbetets gång och i sökandet efter frivilliga 
respondenter för studien upptäckte vi att det var problematiskt att få tag i respondenter 
som uppfyllde kraven för våra uppställda kriterier. Vi kontaktade ett 20-tal personer där 
vi först och främst riktade oss till vår vänskapskrets och familj i syfte att sprida 
variablerna ålder och kön, dock utan vidare resultat. Endast en av kontakterna uppgav att 
hen hade en bekant som agerat långivare i P2P-plattformen Lendify. Under intervjun med 
kontakten frågade vi om denne hade vetskap om fler personer som agerat långivare i P2P-
utlåningen, vilket personen visade sig ha. Således föll det sig relativt naturligt att använda 
oss av ett snöbollsurval. 
 
Vidare beskriver Hjerm et al., (2014, s. 152) att ett så kallad snöbollsurval, vilket är ett 
icke-slumpmässigt urval som innebär att forskaren letar sig fram till fler intervjupersoner 
via redan valda respondenter, är att föredra om respondenterna upplevs vara svåra att nå. 
Det finns dock risker med snöbollsurval, där Hjerm et al., (2014, s. 153) menar att 
forskaren kan få en entydig bild av hur ett fenomen ter sig. Hjerm et al., (2014, s. 153) 
förtydligar detta genom att beskriva riskerna med att den redan valda intervjupersonen i 
sin tur endast hänvisar till personer som delar den redan valda intervjupersonens 
verklighetsbild av ett fenomen. På så sätt kan forskaren förbise andra synvinklar på ett 
problemområde, som denne annars tagit del av om urvalet var slumpmässigt. Mot 
bakgrund av denna risk rekommenderar Hjerm et al., (2014, s. 153) att försöka variera 
urvalet, i den mån det är möjligt. Författaren menar att variabler såsom kön och ålder är 
viktiga att beakta vid valet av urval av respondenter. 
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Vi är medvetna om att snöbollsurvalet medför risker i den mening att vi kan ha fått en 
entydig bild av långivares perspektiv på P2P-utlåningsprocessen. Vidare har samtliga 
respondenter varit mellan 20 till 30 år och identifierat sig som män, vilket kan ha varit en 
följd av snöbollsurvalet. Det kan också ge en bild av att det främst är yngre män som är 
villiga att investera i privatlån som anses innehålla höga risker. Vi kan inte svara på om 
så är fallet genom den här studien, eftersom respondenternas ålder och kön kan vara en 
följd av snöbollsurvalet. Således medförde svårigheter i att hitta respondenter som 
motsvarade våra uppställda kriterier att snöbollsurvalet blev det enda möjliga urvalet för 
vår studie. Att urvalet resulterade i en grupp med liknande demografiska variabler ser vi 
som en begränsning till följd av snöbollsurvalet, då variabler som ålder och kön skulle 
kunna påverka respondenternas samlade uppfattningar. Vår avsikt var inte i det inledande 
arbetet att använda oss av respondenter med kopplingar till varandra och liknande 
demografiska variabler, men det visade sig vara det enda sättet för att studien skulle kunna 
genomföras. Då respondenterna genom snöbollsurvalet är sammanlänkade kan följden 
också ha blivit att de har påverkat varandras uppfattningar vad gäller P2P-marknaden och 
deras incitament att investera i Lendify. Med större resurser i form av tid hade det kanske 
varit möjligt att hitta ett annat urval av respondenter, som skiljer sig i större utsträckning 
när det kommer till de demografiska variablerna. Nedan följer en tabell som ger en 
överskådlig bild över respondenternas variabler och övrig information som kan vara 
betydelsefull vidare  
läsning. 
 
 

Respondent Ålder Kön Typ av 
investering 

Typ av 
intervju 

Tobias 23 år Man Manuell Personlig 
Daniel 29 år Man Manuell Skype 
Erik 26 år Man Korg Personlig 
Gustav 26 år Man Manuell och 

korg 
Personlig 

Viktor 28 år Man Manuell och 
korg 

Skype 

Erika 
Eliasson 

X X X Telefon 

Tabell 1. Tabell över de respondenter som deltagit i studien 
 
 
2.2.2 Intervjumetodik 
Genom valet av kvalitativ intervjumetodik ges möjlighet till fria tolkningar hos 
respondenterna och fördjupande följdfrågor, vilket är en följd av att frågeställningarna är 
öppna vid intervjusituationen (Hjerm et al., 2014, s. 26). Bryman (2014, s. 222) beskriver 
vidare problem som kan uppstå genom användning av strukturerade frågeställningar, 
vilka kan vara att forskaren kan påverka hur respondenterna väljer att svara. Detta på 
grund av att frågeställningarna inte skapar tillräckligt fria tolkningar. Eftersom vi i den 
här studien avser att ta reda på långivares upplevelser kring P2P-utlåning, har vi valt att 
ställa öppna och halvstrukturerade frågeställningar vid intervjusituationen. Det finns dock 
även nackdelar med att använda sig av halvstrukturerade frågeställningar, där Hjerm et 
al., (2014, s. 150 - 151) bland annat lyfter fram risken att forskaren blir indragen i 
specifika detaljer som för studien bort från det som forskaren avsett att behandla. Vi tror 
dock, i enlighet med Hjerm et al (2014), att vi genom halvstrukturerade frågeställningar 



 9 

tillsammans med en tydlig intervjuguide ger respondenterna möjlighet att tala fritt, utan 
att för den skull låta intervjun handla om någonting annat än det vi avser att studera. 
Således använder vi oss av en halvstrukturerad intervjumetodik, dock med intervjuguide 
med tydliga teman i syfte att hålla en röd tråd genom intervjusituationen. Utöver 
intervjuguiden är frågeställningarna öppna för att djupare kunna studera hur långivarna 
upplever P2P-utlåningen. 
 
Vi anser att den halvstrukturerade intervjumetodiken lämpade sig bra för vår studie. 
Genom den har vi fått ta del av intressanta aspekter som vi på förhand inte reflekterat 
kring. Vi har själva inte agerat långivare i P2P-marknaden, vilket ytterligare betonar 
vikten av att låta respondenterna tala fritt om hur de upplever marknaden. Med stöd av 
intervjuguiden lyckades vi hålla tydligt fokus i intervjusituationerna och var uppmärksam 
på om intervjun tenderade att handla om någonting som ligger utanför ramarna för 
studiens relevans. Intervjuguiden fungerade som ett bra stöd för att få svar på de vi ville, 
trots de fria tolkningarna, vilket vi upplever var betydelsefullt för vår studie. 
  
Inledningsvis ville vi ta reda på respondenternas demografiska variabler och deras 
erfarenhet av att investera i finansiella instrument. Detta då vi utgår från att 
respondenternas tidigare erfarenheter kan påverka hur respektive respondent ser på 
investeringar idag. Vidare ville vi ta reda på hur respondenterna fick kännedom om P2P-
utlåning. Genom en sådan frågeställning syftade vi till att söka förståelse för hur 
fenomenet nått fram till respondenterna, och om det i sig utgör ett incitament för valet att 
investera i P2P-lån. I den efterföljande frågan ställdes ”Varför valde du att investera i 
P2P-långivning?”. Här gav vi respondenterna fritt utrymme att uttrycka deras incitament 
till varför de valt att investera i P2P-lån på ett konkret sätt, vilket är det centrala temat i 
vår studie. Vidare ställdes frågor som rör riskbedömning, hur investeringsformen ser ut, 
vilka lån respondenterna föredrar och vilken information respektive respondent upplever 
sig behöva. Frågorna utformades med stöd från tidigare forskning, där faktorer som 
informationstillgänglighet och riskbedömningar visat sig vara problematiska för P2P-
sajter utomlands. Eftersom vi vill söka förståelse för P2P-utlåning i Sverige ställde vi 
frågor om hur respondenterna upplevde det att investera i P2P-lån kontra i mer 
traditionella finansiella instrument. Genom att ställa P2P-lån i relation till traditionella 
investeringar ville fånga upp respondenternas syn på skillnader/likheter, vilket 
återkopplas till vårt syfte om att söka förståelse för fenomenet P2P-lån och varför 
respondenterna har valt just det.  
 
Vi träffade tre av våra respondenter personligt under intervjusituationerna, vilket gav oss 
möjlighet att uppfatta kontextuella faktorer som kan vara av vikt för studien. Bryman 
(2014, s. 209 - 210) understryker fördelarna med personliga intervjuer på grund av att 
dem, i enlighet med vår upplevelse, på ett bättre sätt än icke-personliga fångar upp 
faktorer som är svåra att fånga via intervjuer som sker på distans. Vidare anser vi att de 
personliga intervjuerna minskar risken för missförstånd, eftersom vi genom dessa har 
ögonkontakt med respondenterna och kan uppfatta eventuellt kroppsspråk. Två av 
intervjuerna skedde dock via Skype, vilket kan i enlighet med ovan nämnda faktorer, ge 
upphov till missförstånd och förbiseende av kontextuella faktorer.  I intervjusituationerna 
gavs vi dock möjlighet att hålla ögonkontakt och uppfatta eventuella kroppsspråk, i och 
med att vi använde oss av webbkamera, vilket vi ansåg fungera väl. I en av intervjuerna 
hade vi dock problem med internetuppkopplingen, vilket gjorde att intervjun avbröts ett 
antal gånger. Detta kan förstås vara problematiskt, eftersom det kan vara svårt för 
respondenten och för oss som intervjuare att återkomma till det vi talat om innan intervjun 
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avbröts. Följaktligen kan tankar som respondenten tänkt dela med sig av blivit 
bortglömda och därför kan möjliga ytterligare aspekter på fenomenet hamnat i glömska. 
Även om vi var noggranna med att återuppta samtalet där det avbröts är vi medvetna om 
problematiken, varför vi beaktat detta genom studiens gång. Vidare har en telefonintervju 
genomförts med Erika Eliasson, chef för Investor Relations på Lendify. Vi hade inte 
möjlighet att träffa Eliasson personligen, något vi inledningsvis eftersträvade men som 
inte var möjligt att genomföra på grund av resursbrister. Intervjun som gjordes med 
Eliasson används främst i syfte att skapa en förståelse för Lendify som helhet. Därför 
fann vi det relevant att ta reda på hur Lendify själva ser på P2P-marknaden och om de ser 
några gemensamma drag hos investerarna vad gäller investeringsbeslut. Således har 
intervjun med Eliasson inte tagit lika stor plats i resultat- och analysdelen som de övriga 
respondenterna, då studien avser att belysa investerarnas perspektiv. Dock fann vi det 
relevant att jämföra huruvida vårt resultat i den här studien skiljer sig, eller liknar, den 
bild som Lendify ger över sina investerare. Eliassons demografiska variabler såsom ålder 
och kön har inte presenterats då vi inte finner det relevant för studien. 
 
2.2.3 Forskningsetiska principer 
När det gäller de etiska principerna har vi följt etiska rådets fyra principer, vilka är; 
samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
Samtyckeskravet innebär att ett deltagande i studien ska vara frivilligt (Vetenskapsrådet, 
u.å., s. 5), vilket är något vi informerade respondenterna om innan de deltog i studien. 
Informationskravet har uppfyllts genom att vi berättat för respondenterna vad studien 
syftar till. Nyttjandekravet har beaktats genom att informera respondenterna om vad 
studien kommer att användas till och att deras svar endast kommer användas för att 
besvara studiens syfte. Slutligen har konfidentialitetskravet beaktats genom att vi 
informerat respondenterna om hur deras uppgifter kommer användas i studien. Uppgifter 
om namn, bostadsort eller andra faktorer som kan härledas till respondentens identitet har 
censurerats i syfte att informationen ska vara konfidentiell. Vetenskapsrådets etiska 
principer har berättats muntligt för respondenterna innan intervjuerna ägde rum. Vi 
meddelade även respondenterna om att intervjuerna skulle spelas in, och enbart användas 
för att transkribera materialet för den här studien. 
 
Frågor som rör respondenternas privata ekonomi skulle kunna upplevas som känsliga. Vi 
har därför valt att inte ställa några frågor som rör vilket belopp långivare har lånat ut eller 
hur deras egen ekonomi ser ut. Våra frågor har varit öppna och halvstrukturerade, vilket 
gett utrymme för respondenterna att i sådana fall själva avgöra om de vill berätta sådant 
som rör privatekonomiska faktorer. 
 
2.2.4 Sanningskriterier 
Kvalitativa metoder bygger inte på upprepningar och mätningar, på samma sätt som 
kvantitativa metoder (Hjerm et al., 2014, s. 82). Reliabilitetskravet och validitetskravet 
blir därför inom kvalitativ metod något tvetydigt att säkerställa. Ofta används istället 
rubriker för att strukturera kvalitetsbedömningen inom kvalitativ forskning, vilka är; 
Trovärdighet, Originalitet, Resonans och Användbarhet (Hjerm et al., 2014, s. 84 - 85). 
Trovärdighet handlar om att forskaren ska ha tillräcklig insamlad empiri för att kunna 
hävda det forskaren vill hävda. Vidare ska det finnas logiska kopplingar mellan empiri 
och analys för att uppfylla trovärdighetskravet. I vår studie har vi intervjuat fem 
respondenter, vilka samtliga har investerat i P2P-lånesajten Lendify. På grund av den tid 
som avsatts för studien har vi inte haft möjlighet att intervjua fler investerare, vilket kan 
få till följd att trovärdighetskravet för den här studien inte till fullo uppfylls och därmed 
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inte kan generaliseras. Således kan resultatet i den här studien inte sägas gälla under 
bredare villkor och andra förutsättningar än de som varit gällande i denna studie. Vårt 
urval av respondenter utgjordes vidare av en relativt homogen grupp, där samtliga var 
män mellan åldrarna 20 till 30 år. Det hade således behövts ett större antal respondenter 
och ett bredare urval, det vill säga ett urval av investerare med olika demografiska 
variabler, för att stärka trovärdigheten och generaliserbarheten för resultatet i den här 
studien. Däremot ger studien inblick och förståelse kring fenomenet P2P-lån och vilka 
faktorer som ligger till grund för investeringsbeslutet. Originalitetskravet handlar om att 
studiens resultat ska leda till nya insikter (Hjerm et al., 2014, s. 85), vilket vi anser att 
studien gör. Det finns inte så många studier gjorda på området P2P-utlåning i Sverige, 
vilket gör vår studie i den mening originell. Däremot finns det fler studier gjorda på den 
motsvarande amerikanska marknaden, men de är gjorda på andra typer av sajter, vilket 
gör att de inte på ett fullständigt sätt kan överföras till Lendify. Vidare menar vi att vår 
studie behandlar egenskaper som finns på Lendify, varför studien inte kan sägas vara 
överförbar till P2P-sajter med andra förutsättningar och egenskaper. Resonans handlar 
om att de för studien valda teman är rättvist tolkade (Hjerm et al., 2014, s. 85). Vi anser 
att resonanskravet uppfyllts genom att vi tematiserat transkriberingen på ett systematiskt 
sätt. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat de teman och koder som 
blev centrala för studien, varför vi har arbetat systematiskt enligt den kvalitativa 
analysmetoden. Det sista sanningskriteriet, användbarhet, handlar om att studien ska 
bidra till ny kunskap som människor ska ha användning av (Hjerm et al., 2014, s. 85). Vi 
upplever studiens resultat vara användbar i den mening att den bidrar till kunskap om ett 
nytt fenomen som tycks vara relativt okänt på den svenska finansiella marknaden. Vidare 
bidrar studien till insikter i hur olika faktorer påverkar investeringsbeslut, vilket kan vara 
till nytta för såväl P2P-företag, investerare och låntagare samt andra finansiella aktörer 
på marknaden. Studien belyser även betydelsen av informationsteknologins möjligheter 
och begränsningar vid P2P-lånesajter samt investerares upplevelser kring användning av 
en finansiell IT-plattform, vilka kan vara av vikt för företag som huvudsakligen agerar 
via digitala tjänster. 
 
2.3 Analysmetod 
 
I arbetet med att analysera den insamlade empirin transkriberade vi ljudinspelningarna 
för att upptäcka eventuella aspekter som missats under intervjusituationen. Hjerm et al., 
(2014, s. 34) beskriver vikten av att transkribera det insamlade materialet för att på ett 
fördelaktigt sätt kunna analysera datan. För att spela in de fysiska intervjuerna använde 
vi oss av datorprogram som heter “Garage Band” och en funktion i våra mobiltelefoner 
för ljudupptagning under de intervjuer som skedde via Skype. Genom transkriberingen 
gavs vi möjlighet att uppmärksamma perspektiv och aspekter som vi inte uppfattat under 
själva intervjun. 
 
Miles och Huberman (1998, s. 21 - 23) beskriver en metod som forskare kan använda för 
att analysera sitt insamlade material. Metodens första steg kallas för Kodning, och innebär 
att forskaren i det inledande skedet av analysprocessen i grova drag sorterar materialet 
efter det insamlade materialets centrala begrepp. Det andra steget, Tematisering, handlar 
om att försöka kategorisera koderna under centrala teman för empirin. Det tredje och sista 
steget, Summering, handlar i korthet om att summera det som senare kan användas som 
utgångspunkt för studiens avslutande del, analys och slutsats. 
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2.3.1 Kodning 
Det inledande analysarbetet gick ut på att försöka hitta centrala och återkommande 
begrepp utifrån vår insamlade empiri. Vi försökte se återkommande mönster i vad 
respondenterna uppgav i syfte att skapa en överskådlig bild över vad respondenterna 
upplevde gällande P2P-utlåning. Återkommande begrepp och åsikter som framkom 
genom samtliga intervjuer försökte vi sätta ord på i syfte att i nästa steg skapa förståelse 
för de generella upplevelser respondenterna har kring P2P-utlåning i Lendify. Till 
exempel berörde samtliga respondenter i olika utsträckning att bankernas låga räntenivåer 
var en av anledningarna till varför de inledningsvis sökte sig till P2P-utlåning genom 
Lendifys tjänster, varför vi valde att använda “Låga räntenivåer” som en av koderna i 
kodningsarbetet. Således talar koden “Låga räntenivåer” för att det var ett centralt och 
återkommande begrepp genom samtliga intervjuer, vilket betyder låga räntenivåer hos 
bankerna tycks vara en anledning till varför människor, baserat på vår studie, söker sig 
till alternativa investeringsmöjligheter genom P2P-utlåning.  De koder som använts kan 
möjligen ha påverkats av våra förutfattade meningar kring fenomenet. Med andra ord kan 
exempelvis vi, genom att ha läst om fenomenet P2P-utlåning innan intervjuerna 
genomfördes, ha uppmärksammats på att låga räntenivåer ofta ger incitament till 
alternativa investeringsmöjligheter hos investerare. Detta skulle kunna leda till att vi, 
medvetet eller omedvetet, tolkar respondenternas svar på ett sådant sätt att det stämmer 
in med vår förförståelse kring fenomenet och möjligen förbiser andra uttryckta 
upplevelser som är av likvärdigt intresse för studien.  Vi har genom hela analysarbetet 
varit medvetna om detta, varför vi försökt att låta empirin tala för sig själv, utan 
involvering av vår förförståelse. Det är dock svårt att sia om hur stor påverkan 
förförståelsen har haft genom det empiriska analysarbetet, men vi tror att genom att 
medvetandegöra denna risk har vi skapat goda förutsättningar för att ha ett objektivt 
förhållningssätt gentemot den insamlade empirin.  
 
2.3.2 Tematisering och summering 
Efter det att koderna stabiliserats och gav oss en överskådlig bild över fenomenet kunde 
arbetet med tematiseringen påbörjas. Relativt snabbt kunde vi, redan i kodningsarbetet, 
se vissa mönster som senare mynnade ut i centrala teman för studien. Vi upplever 
tematiseringsarbetet värdefullt, då vi på ett tydligt sätt kunde sätta rubriker och avskilja 
återkommande koder och begrepp som tillhör våra valda teman. 
 
Efter tematiseringsarbetet var avklarat kunde vi, i den avslutande delen av 
analysprocessen, summera de för vår studie viktigaste aspekterna. Under 
summeringsarbetet fick vi en tydlig bild av respondenternas upplevelser kring P2P-
utlåning, vilket vi senare använt som utgångspunkt i den kommande analysdelen. 
 
2.4 Litteratursökning 
 
När vi har sökt litteratur för den här studien har vi letat i böcker som används som 
litteratur i Umeå Universitets C-kurs i ämnet finansiering. Vi har också letat litteratur i 
Umeå Universitets bibliotek och Umeå Stadsbibliotek. Vidare har sökmotorer som 
Google, Google Scholar och Business Source Premier används. De sökord vi främst 
använt oss av när vi har sökt via internetbaserade sökmotorer är följande; 
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• Peer to Peer Credits 
• Online Peer to Peer Lending 
• P2P-lån 
• Crowdfunding 
• Gräsrotsfinansiering 
• Person-till-personlån 
• Financial technology 
• Online Investment Decisions 

 
I det inledande arbetet använde vi oss främst av svenska sökord, eftersom vår studie avser 
den svenska P2P-marknaden. Efter en tids sökande upptäckte vi dock att de studier som 
fanns var få till antalet, varför vi valde att bredda vår möjlighet till sökträffar genom att 
även använda oss av engelska sökord. Vi noterade även att det fanns synonymer till Peer 
to Peer, vilka är Crowdfunding och gräsrotsfinansiering, varför vi valde att söka vidare 
med hjälp av dessa ord. 
 
2.5 Källkritik 
 
När vi har bedömt källorna har vi sett till ett antal kriterier för att materialet ska anses 
vara vetenskapligt och trovärdigt. Faktorer som fackgranskning, antal citeringar, och 
aktualitet är sådant vi tagit hänsyn till. De kursböcker som använts inom det teoretiska 
ramverket anser vi har hög trovärdighet med tanke på att de används inom Umeå 
Universitets kurser i företagsekonomi. När det gäller huruvida studierna är aktuella, det 
vill säga när i tiden de är publicerade, föll sig naturligt då P2P-lån är ett relativt nytt 
fenomen. Dock har teorin om transaktionskostnad valts trots att studien är publicerad 
under 80-talet. Här har avvägningen gjorts att den fortfarande är användbar eftersom den 
utgör primärkällan till teorier som fortfarande används för vetenskapliga studier. De 
vetenskapliga artiklar som förekommer i den här studien är fackgranskade och har därför 
bedömts som trovärdiga. Dock är dessa studier gjorda på P2P-lån som utfärdas på 
amerikanska och kinesiska sajter, vilka skiljer sig från den studerade sajten Lendify på 
olika sätt. Detta är något vi beaktat genom studiens gång, men finner studierna relevanta 
i arbetet med att söka förståelse för P2P-utlåning på den svenska marknaden. Däremot 
har vi använt oss av en kandidatuppsats när det gäller P2P-utlåning i Sverige, vilket beror 
på att vi inte fann andra studier som berör P2P-utlåning på den svenska marknaden ur ett 
låneperspektiv. Genom att den uppsatsen innehåller primärdata från Lendify i Sverige, 
finner vi den relevant för vår studie. Information från Lendifys webbplats har vidare 
använts med motiveringen att förklara hur dess verksamhet ser ut och vilka regler de har 
för utlåningsprocessen. Självklart kan information som presenteras på den egna 
webbplatsen av ett företag upplevas missvisande och antas presenteras i 
marknadsföringssyfte. Vi har tagit hänsyn till detta genom att främst fokusera på de delar 
som beskriver vilka regler som gäller på sajten i syfte att skapa förståelse för den fortsatta 
studien. Vidare har några mediala artiklar använts, vilka inte ska betraktas som vetenskap. 
De har endast använts i syfte att inledningsvis belysa hur den samhälleliga debatten ser 
ut när det gäller P2P-verksamhet. 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
I det här avsnittet presenterar vi relaterad forskning vi funnit på området. För att förstå 
uppkomsten av P2P-lån som finansieringsmetod ger vi inledningsvis en 
bakgrundsbeskrivning till fenomenet. Vidare presenterar vi tidigare forskning på 
internationella P2P-sajter. Några av studierna behandlar långivare och låntagares 
beteendemönster på en P2P-marknad, medan andra studier är mer av komparativ karaktär 
som jämför P2P-utlåning med traditionella lånesystem. Några studier behandlar även 
vikten av hur information om låntagarens egenskaper och identitet påverkar 
beslutsfattandet för långivaren. Eftersom P2P-utlåning sker på en teknologisk plattform 
redogör vi även för relaterad forskning på området Financial Technology (FinTech). Vi 
använder det teoretiska ramverket i syfte att söka förståelse kring vilka faktorer som 
påverkar finansiella beslutsfattandet hos investerare på en teknologisk plattform. Även 
om studierna främst har gjorts på P2P-marknader utanför Sveriges gränser finner vi det 
relevant att studera vad andra kommit fram till gällande investeringsbeslut på P2P-sajter.  
 
3.1 Bakgrundsbeskrivning P2P-utlåning 
 
3.1.1 Social utlåning  
P2P-utlåning är, som tidigare nämnts, i sig inget nytt fenomen utan har funnits i åratal 
(Namvar, 2013, s. 3). Social utlåning, som bland annat P2P-utlåning kategoriseras under, 
betyder i korthet krediter mellan individer utan involvering av finansiell intermediär 
(Assadi & Hudson, 2011, s. 187 - 170). Principen återfinns i flera historiska exempel, 
varav ett uppstod under 1800-talets Irland. Hollis och Sweetman (1997, s. 3) skriver att 
den sociala utlåningen uppkom som en reaktion på att de irländska bankerna inte ville ge 
krediter till den fattiga befolkningen, varpå den fattiga befolkningen istället började göra 
mindre krediter mellan varandra. Befolkningen kunde således låna ut pengar till varandra 
i fonder i utbyte mot en ränta. Som mest förmedlade dessa fonder ca 500 000 lån per år. 
Hollis och Sweetman (1997) ville genom sin studie ta reda på hur det är möjligt att den 
här typen av kreditgivning kunde bli så pass framgångsrik, helt utan involvering av 
bankerna. Författarna landar i slutsatsen att den sociala utlåningen gjorde det möjligt att 
vara mer effektiv i kreditvärdighetsbedömning hos låntagarna än vad bankerna kunde 
vara. Detta på grund av att fonderna hade en större geografisk spridning än bankväsendet, 
vilket skapade stor informationstillgång från respektive samhälle. Informationen kunde i 
sin tur kunde användas i bedömningen av kreditvärdigheten hos låntagarna (Hollis & 
Sweetman, 1997, s. 30 - 32). Vidare menar författarna att befolkningen som ägnade sig 
åt social utlåning genom fonderna även var mer effektiva än bankerna i att säkerställa 
återbetalningen från låntagarna. Bankerna hade således inte samma förmåga att bedöma 
kreditvärdighet, och därmed kunna säkerställa återbetalning, hos den fattiga delen av 
befolkningen, vilket fick till följd att de inte kunde arbeta lika effektivt som lånefonderna 
genom den sociala utlåningen (Hollis & Sweetman, 1997, s. 30 - 32). 
 
3.1.2 Mikrofinansiering  
Mikrofinansiering är en finansieringsform som vuxit de senaste åren och innebär 
finansiering i form av mindre lån och försäkringar (Armendáriz & Mordouch, 2010, s. 2). 
Mikrofinansiering är en typ av social utlåning som rymmer många olika exempel, varav 
ett viktigt sådant är organisationen ASA (The Association for Social Advancement). 
Organisationen startade i mars 1978 som ett försök att bekämpa fattigdomen i Bangladesh 
genom att ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Ett led i arbetet var att erbjuda 
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småskaliga lån till människor som hade svårt att beviljas lån hos banken (Armendáriz & 
Mordouch, 2010, s. 1). Trettio år senare hade organisationen hjälpt närmare 6 miljoner 
bybor i Bangladesh med finansiering. Idén var att skapa bättre förutsättningar för 
människor som lever i fattigdom genom att bland annat öka möjligheterna till växande av 
mindre företag. Genom detta skapade ASA, tillsammans med andra liknande 
mikrofinansieringsorganisationer, ett nytt sätt att tänka när det kommer till marknader 
och social policy i låginkomstländer. I snitt (år 2010) lånade deras kunder ca 120 dollar 
per lån och betalade tillbaka det under den bättre delen av året. Mer traditionella banker 
undviker gärna utlåning till den här populationen på grund av att lånen är småskaliga, 
vilket i sin tur gör det svårt att kunna tjäna pengar på lånen. Vidare finner de traditionella 
bankerna att dessa lån är riskfyllda i den mening att låntagarna har så litet finansiellt 
kapital som gör det problematiskt att försäkra sig om att lånen kommer återbetalas 
(Armendáriz & Mordouch, 2010, s. 2). Trots detta rapporterade ASA, i slutet av 2008, en 
låneåtervinningsgrad på 99.6 procent samt att deras intäkter täckt kostnaderna samtliga 
år sedan 1993. I och med uppkomsten av ASA, tillsammans med andra växande 
mikrofinansieringsorganisationer, har uppmärksamheten dragits till den här typen av 
långivning och inspirerat många andra organisationer världen över (Armendáriz & 
Mordouch, 2010, s. 3).  
 
3.2 Financial Technology (FinTech) 
 
Fenomenet P2P-utlåning via internetsajter är således en relativt ny typ av 
finansieringsmetod som vuxit ur fenomenen social utlåning och mikrofinansiering. 
Internet är en grundläggande faktor som har möjliggjort nya innovationer vad gäller 
mikrofinansiering, varibland P2P-utlåningsverksamheten har kunnat växa i omfattning 
(Van Damme, 2011, s. 3).  
 
Under 2000-talet har framväxten av finansiella tjänster via Internet ökat kraftigt och fått 
ett eget begrepp som benämns Financial Technology (FinTech) (Brummer & Gorfine, 
2014, s. 2). Enligt Q. Trelewicz (2017), Risk Officier på Deutche Bank, är bankbranschen 
kanske inte det första människor relaterar till när de tänker på högteknologisk innovation, 
detta trots att bankbranschen är bland de främsta att investera i finansiell teknologi (eng. 
fin tech). Enligt PWC:s Globala FinTech Rapport från 2016 definieras begreppet FinTech 
som “ett dynamiskt segment vid skärningspunkten mellan finansiella tjänster och 
teknologisektorer, där teknikinriktade nystartade företag och nya marknadsaktörer 
innoverar produkterna och tjänster som för närvarande tillhandahålls av den 
traditionella finansiella tjänstesektorn”. I rapporten har 544 enkätsvar analyserats, där 
respondenter från 46 olika länder och som tillhör olika befattningar på företag tillfrågats. 
I rapporten framgår det vidare att FinTech har orsakat en störning i den traditionella 
värdekedjan då FinTech-företagen och dess nya möjligheter suddar ut gränserna för vilka 
som är aktörerna inom den finansiella sektorn. Den aktör som PWC (2016, s. 6) funnit 
kommer störas mest av den teknologiska utvecklingen inom de närmsta fem åren är 
konsumentbankerna, på grund av ökad konkurrens från finansteknologiska plattformar 
som också erbjuder kreditgivning. Dessa plattformar erbjuder alternativa kreditmodeller 
som genereras från icke-traditionella datakällor, och som genom kraftfulla dataanalyser 
kan generera snabba, kundcentrerade utlåningsprocesser till lägre transaktionskostnader 
(PWC, 2016).   
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Transaktionskostnader vid kreditgivning uppstår enligt Williamson (1981, s. 552) när en 
vara eller tjänst transfereras genom ett teknologiskt separerat gränssnitt och innefattar 
kostnader i form av tid och pengar. Detta eftersom det är dyrt att upprätta kontrakt för 
transaktioner (Williamson, 1981, s. 553) Enligt Williamson (1981, s. 20 - 21) brukar 
transaktionskostnader delas in i kategorierna ex ante och ex post.  De 
transaktionskostnader som är förknippade med kostnader som sker innan transaktionen 
genomförs kallas ex ante. Det kan exempelvis vara kostnader som rör 
avtalsförhandlingar, och andra juridiska kostnader kopplat till det kontrakt som avtalats 
mellan parterna. Ex post är de kostnader som uppstår efter att transaktionen genomförts, 
vilka kan handla om att ena parten vill ändra något efter det att kontraktet är påskrivet. 
Williamson (1981, s. 22) menar vidare att transaktionskostnader kan vara ett resultat av 
undanhållen och vilseledande information, vilket leder till att tid behöver ägnas till att 
finna relevant information, samtidigt som kontrakt behöver upprättas. Författaren menar 
att transaktionskostnader inte hade varit nödvändiga om aktörerna på en marknad på ett 
enkelt sätt tillgängliggjorde information till samtliga inblandade parter. En sådan 
marknad finns dock inte i dagsläget, vilket gör transaktionskostnader till ett nödvändigt 
ont på de finansiella marknaderna.  Genom utvecklingen av ny teknologi kan således 
transaktionskostnaderna minska, eftersom stora mängder data kan analyseras och 
kreditbedömningen göras säkrare, vilket i sin tur kan generera en snabbare process (PWC, 
2016). 
 
Q. Trelewics (2017) poängterar att bankbranschen är särskilt intressant för teknologisk 
utveckling med tanke på att finansiella regler och rapporteringsstandards ständigt ändras, 
vilket skapar nya datakällor som kräver nya mätvärden att analysera. Q. Trelewics (2017) 
beskriver vidare skillnaden mellan den traditionella kreditgivningen i banker och den 
process som kan implementeras med hjälp av att samla in stora mängder data (eng. big 
data). Den traditionella utlåningsprocessen går i korthet ut på att kunden ansöker om ett 
lån hos banken som i sin tur samlar in den finansiella information kunden angett och 
verifierar att den stämmer. Sedan analyseras informationen av specialister som ger 
kunden en given räntenivå och amorteringsperiod (något kunden ibland kan förhandla 
om), för att sedan skriva på lånekontraktet.  Problemet, enligt Q. Trelewics (2017) är att 
bankernas data om kunden inte uppdateras regelbundet, vilket gör att kreditbedömningen 
kan utesluta risker som uppkommit nyligen. Vidare kan det finnas icke-finansiella 
parametrar som påverkar kreditrisken, som genom datainsamling kan användas som ett 
verktyg för att få en mer träffsäker kreditbedömning. En sådan icke-finansiell parameter 
är att analysera användarnas beteendemönster på internetsajten, vilket genom ny teknik 
kan göras av företag som tillhandahåller finansiella E-tjänster.  
 
Lin et al., (2013) har studerat sådana beteendemönster på P2P-sajter. Författarna finner 
att sannolikheten för att lånet misslyckas (eng default) påverkas av en rad faktorer som 
relaterar till användarens beteende, där faktorer som inloggningsfrekvens på sajten, 
huruvida de uppger sitt telefonnummer och hur länge de varit medlemmar visar sig 
påverka kreditrisken. Genom att tillämpa sådana analyser i kreditbedömningsmodellen, 
kan internetbaserade utlåningssajter få en mer träffsäker kreditbedömning redan i den 
inledande fasen av låneprocessen (Lin et al., 3013). Att analysera icke-finansiell data och 
uppdatera information kontinuerligt är i dagsläget något som inte inkluderas i bankernas 
traditionella kreditbedömningsmodell, vilket skapar ett tidsserieproblem där bankerna 
inte är uppdaterade om låntagarens allra senaste risktagande (Q. Trelewicz, 2017).  Enligt 
PWC (2016) är detta i stället något som implementerats av de nya Fin Tech-företagen, 
som försöker anpassa sig efter behoven hos dem som använder sajten. Eftersom 
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användarna har vant sig vid sajter som Google och Facebook, förväntar de sig samma 
anpassade kundupplevelser från de finansiella sajterna, vilket medfört att Fin Tech-
företagen, med hjälp av dess avancerade teknik, kontinuerligt satsar på att fylla luckor av 
kundbehov på den finansiella marknaden. Vidare beskriver PWC (2016 s. 8) att den 
genomsnittliga finansiella kunden det nästkommande årtiondet kommer ha andra 
preferenser för den digitala kundupplevelsen och förväntningar på det finansiella 
systemet, vilket beror på att den så kallade “milleniumgenerationen” (födda 1980 - 2000) 
kommer utgöra en större andel av kunderna. Milleniumgenerationens krav på snabbhet 
och bekvämlighet kommer i sin tur leda till att FinTech-lösningarna fortsätter utvecklas i 
snabbare takt (PWC, 2016 s. 8). Vidare i rapporten har PWC rangordnat de senaste 
FinTech-trenderna för varje bransch, där P2P-långivning är rankad som den största 
trenden när det gäller banksektorn. Detta förklaras med att teknologin har möjliggjort en 
ökad lånevolym utan finansiella mellanhänder (PWC, 2016, s. 31).     
 
3.3 Asymmetrisk information 
 
Frederic et al., (2013) beskriver, i likhet med Williamson (1985), att förekomsten av 
transaktionskostnader inom finansiella marknader delvis förklarar varför finansiella 
mellanhänder spelar en viktig roll. Anledningen till varför mellanhänder är viktiga på 
finansmarknaden är för att en part i vid en transaktion sällan har tillräcklig information 
om den andra parten för att kunna göra riktiga och aktuella transaktionsbeslut och 
bedömningar (Frederic et al., 2013, s. 36). Den här ojämna informationsfördelningen 
benämner författarna som asymmetrisk information. Frederic et al., (2013, s. 36 - 37) ger 
ett exempel på att låntagare generellt har bättre information om huruvida ett lån eller ett 
köp kommer bli lyckat eller inte, till skillnad från långivare och köpare. Brist på 
information hos långivare, i detta fall, kan leda till problem såväl före som efter 
transaktionen är genomförd. 
 
3.3.1 Snedvridet Urval 
En förlängning på vad asymmetrisk information kan orsaka är snedvridet urval (eng. 
adverse selection), vilket relaterar till problem som uppstår på grund av asymmetrisk 
information innan en transaktion genomförs (Frederic et al., 2013, s. 36). Snedvridet urval 
uppstår när låntagare, som är mest troliga att producera en oönskad (adverse) outcome, 
såsom dålig kreditrisk, är de som aktivt kommer söka lån och är således mest troliga att 
bli utvalda. Samtidigt kan långivare bestämma att inte låna ut, även om det är bra 
kreditrisker på marknaden, på grund av att det snedvridna urvalet gör det mer troligt att 
lån ges till dåliga kreditrisker (Frederic et al., 2013, s. 36). Ett exempel på ett snedvridet 
urval är The Lemons Problem (1970) som förklaras vidare i den följande texten. 
 
Lemons Problem 
The Lemons Problem är en teori som introducerades 1970 av nobelprisvinnaren George 
Akerlof och är ett problem som förorsakas av asymmetrisk information och snedvridet 
urval (Frederic et al., 2013, s. 36). Akerlofs teori innebär att köpare och säljare på en 
marknad inte tillhandahåller samma mängd information för att ta beslut om en 
transaktion, där säljaren har mer information om en viss produkt eller tjänst än vad 
köparen har. Därmed kan säljaren på ett bättre sätt värdera produktens värde än vad 
köparen kan (Frederic et al., 2013, s. 36-37). Orginalexemplet som författarna belyser 
handlar om situationer när personer ska köpa bilar. Exemplet går ut på att en potentiell 
köpare inte säkert kan veta det riktiga värdet på bilen och därför kommer hen inte vilja 
betala mer än genomsnittspriset för bilen. Däremot vet säljaren det riktiga värdet på den 
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använda bilen, och om bilen är en Peach eller en Lemon. Är bilen en Lemon kommer 
säljaren vilja sälja bilen till det pris som köparen är villig att betala, eftersom priset 
kommer vara högre än värdet på en Lemon. Om den använda bilen är en Peach kommer 
dock säljaren veta att bilen är undervärderad i förhållande till det pris som köparen vill 
betala, och därför kommer säljaren inte vilja sälja bilen (Frederic et al., 2013, s. 154). 
 
3.3.2 Moral Hazard 
Moral Hazard relaterar till problem som, på grund av asymmetrisk information, uppstår 
efter det att en transaktion har genomförts (Frederic et al., 2013, s. 36 - 37). Författarna 
beskriver att Moral Hazard handlar om risken (hazard) att låntagaren kan utföra 
handlingar som är oönskade (immoral) utifrån långivarens perspektiv. Detta eftersom det 
kan vara mer eller mindre troligt att lånet kommer betalas tillbaka. Eftersom Moral 
Hazard minskar sannolikheten för att ett lån kommer återbetalas kan långivare bestämma 
att de inte vill ge ett lån (Frederic et al., 2013, s. 37). 
 
För att minska riskerna med snedvridet urval och Moral Hazard är det viktigt att de 
finansiella mellanhänderna är väl funktionerande, enligt Frederic et al. (2013, s. 36). 
Givet att en finansiell mellanhand är stabil, har de bättre förutsättningar än konsumenter 
att bedöma och hantera kreditrisker hos låntagare. Genom att privatpersoner kan låna ut 
sina pengar till finansiella mellanhänder, minskar också de personliga riskerna när det 
gäller kreditförluster. Författarna beskriver vidare att om en privatperson lånar ut pengar 
till en finansiell mellanhand, såsom en bank, investerar banken i sin tur pengarna genom 
att antingen låna ut dem eller genom investeringar i finansiella instrument. De finansiella 
mellanhänderna tjänar således mer än småsparare på sin verksamhet och är bättre 
utrustade för att kunna reducera förlusterna som kan uppstå genom Moral Hazard 
(Frederic et al., 2013, s. 37). 
 
Teorin om asymmetrisk information grundar sig i att marknaden idag förefaller ojämlik 
när det kommer till tillgång till information, vilket medför olika konsekvenser såsom The 
Lemons Problem, snedvridet urval och Moral Hazard. Dessa teorier är högst relevanta för 
vår studie, eftersom en långivare på en P2P-marknad baserar sina beslut på vilken 
information som presenteras om låntagaren på sajten. Företagen som administrerar P2P-
lånen benämns av Finansinspektionen som konsumentkreditinstitut, och anses således 
vara en finansiell mellanhand som förmedlar lån mellan långivare och låntagare. Däremot 
är det långivarna, det vill säga privatpersoner, som bär kreditrisken i detta fall. Det är med 
andra ord relevant att djupare studera hur investerare upplever att mellanhänderna 
fungerar när det gäller att minska asymmetrisk information, Moral Hazard, snedvridet 
urval och The Lemons Problem. 
 
3.4 P2P-kreditgivning baserat på finansiell information   
 
En del studier har gjorts på olika P2P-lånemarknader utanför Sveriges gränser som 
behandlar faktorer som kan påverka långivares investeringsbeslut och kreditbedömningar 
genom finansiell information om låntagare på P2P-sajter. Klafft (2008, s. 5) har bland 
annat studerat långivarens perspektiv på P2P-lån genom att insamling av data från den 
amerikanska sajten Prosper.com. I studien framgår det att långivare har varit besvikna 
över att avkastningen inte har motsvarat förväntningarna i relation till riskerna. Vidare 
beskrivs det att P2P-investeringar inte tycks vara lämpliga för personer som anses ha hög 
riskbenägenhet och som inte har förmåga att göra en grundlig riskbedömning innan de 
investerar. P2P-långivning kan dock vara lyckosam för de investerare som är mer 
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försiktiga och väljer ett antal kriterier att investera efter. Författarna föreslår att tydlig 
information behöver finnas tillgänglig för långivare, i syfte att undvika risken för förlust 
(eng. default). Golubnicijs (2012) har också studerat långivarens perspektiv på sajten 
Prosper och funnit att P2P-långivning kan erbjuda en mer attraktiv ersättning för 
riskexponering, kontra andra riskklassade investeringar såsom aktier under långa 
investeringsperioder. Goubnicjjs (2012) menar vidare att långivare med låg finansiell 
kunskap ges större möjlighet till diversifiering genom P2P-långivning i förhållande till 
traditionella aktier. Emekter et al., (2015) har gjort en liknande studie som Klafft (2008) 
och Golubnicjjs (2012), men istället studerat P2P-långivning på sajten Lending Club. 
Emekter et al., (2015, s. 54) kommer i sin studie fram till att de lån som har lägst 
kreditvärdighet och som ges under lång löptid, är de som främst orsakar en förlust (eng. 
default). Vidare menar Emekter et al., (2015) att räntan som ges på lån med låg kreditklass 
inte är tillräcklig för att kompensera risken för förlust (eng. default). På grund av de 
överhängande riskerna för förlust gällande de lån med lägst kreditklass, föreslår Emekter 
et al, (2015) att investeringar i enbart A-klassade lån kan vara att föredra framför att söka 
diversifiering genom riskspridning mellan samtliga klasser (Emekter et al., 2015, s. 69). 
 
Jina och Zhua (2015, s. 611 - 612) har gjort en datadriven studie på Lending Club i syfte 
att kunna bygga ett ramverk för standardrisken för P2P-lån. Författarna har studerat 34 
406 låneansökningar på Lending Club mellan 2007 - 2011 och kvantifierat resultatet. 
Författarna motiverar den valda sajten med att majoriteten av tidigare studier är gjorda på 
Prosper. Jina och Zhua (2015, s. 611 - 612) har i sin studie använt statistiska modeller för 
att undersöka vilka faktorer som är avgörande för vilken riskstandard lånet har. 
Författarna kom fram till följande faktorer; löptiden för lån, årlig inkomst, lånebelopp, 
skuldsättningsgrad och kreditvärdighet (rankat av Lending Club). Förändringar i dessa 
variabler medför också förändringar på risktagandet för lånet och är således de variabler 
som klassificerar risken för att lånet misslyckas (eng. default) (Jina och Zhua, 2015 s. 
612). Vidare rangordnar Jina och Zhua (2015 s. 611 - 612) vilka anledningar som 
låntagarna angett för lånet. Studien visar att den största anledningen till att söka lån var 
för att öka sin kredit. På plats nummer två kom låneansökningar för att kunna renovera i 
hemmet följt av “stort köp”, “småföretagande”, ”bilköp”, “bröllop”, “medicin”, “flytt”, 
“semester”, “hus”, “utbildning” och “förnyelsebar energi”.  
 
Feng et al., (2015, s. 258) har studerat såväl långivares som låntagares perspektiv på den 
kinesiska P2P-marknaden. Författarna har analyserat data från P2P-sajten PPDai.com för 
att studera långivare respektive låntagares strategier på marknaden. Studien visar att 
högre räntor på lånen är den faktor som ökar populariteten på lånen i störst utsträckning, 
vilket visar sig i att antal bud på dessa lån. Studien visar också att ju högre lånesumman 
är, desto mer villiga är långivare att buda på lånet. Vidare kan författarna visa ett 
signifikant resultat på hypotesen om att kortare löptider på lån ökar långivares intresse 
mest, vilket i sin tur leder till att lån med kortare löptider finansieras snabbare. Författarna 
finner dock inget stöd för att lån med korta löptider leder till en bättre investering (Feng 
et al., 2015, s. 256).  
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3.5 P2P-kreditgivning baserat på icke-finansiell information   
 
Eftersom många P2P-sajter inte bara tillhandahåller information om låntagares finansiella 
ställning, utan också information som är av mer subjektiv karaktär, har studier även gjorts 
på det området. Freedman och Zhe Jin (2008, s. 1) har bland annat gjort en studie som 
syftar till att ta reda på hur långivare och låntagare agerar på en P2P-marknad. Författarna 
har använt sig av datainsamling från P2P-plattformen Prosper.com. Freedman och Zhe 
Jin (2008, s. 1 - 2) hade vidare för avsikt att studera hur P2P-utlåning skiljer sig från och 
konkurrerar med traditionella banker. Författarna menar, till skillnad från Feng et al., 
(2015), att långivare använder sig främst av så kallad “mjuk” information om låntagare i 
syfte att bedöma låntagarnas kreditvärdighet på P2P-marknader. Med “mjuk” information 
menar författarna den information som på ett djupare sätt än “hård” information berättar 
om vilka låntagarna är som personer. Det är information som inte kan mätas objektivt 
(såsom månadsinkomst och löptid) utan sådant som kan vara av mer subjektiv karaktär 
(såsom personlighet, fritidsintressen etc.) (Freedman & Zhe Jin, 2008, s. 33 - 34).  
 
Greiner & Wang (2010) har också studerat Prosper.com, genom en empirisk studie i syfte 
att ta reda på vad som påverkar tilliten mellan låntagaren och långivaren. Den insamlade 
datan inkluderar lån mellan år 2005, när Prosper startade, och fram till år 2007. Genom 
att tillämpa ELM-modellen analyserar författarna hur förtroende byggs upp på Prosper. 
Inom ramen för ELM-modellen studeras direkt och yttre påverkan, där författarna i detta 
fall definierar mätbara ekonomiska variabler som direkta, medan övriga faktorer som kan 
påverka tilliten definieras som yttre. Detta är faktorer som även Freedman och Zhe Jin 
(2008) uppmärksammat som viktiga i investerares beslutsprocess, även om de använt 
andra benämningar (mjuk information och hård information). Greiner och Wangs (2010) 
studie visar att P2P-marknader ger låntagare möjligheten att differentiera sig själva 
genom att signalera olika grader av trovärdighet med hjälp av den information de väljer 
att presentera om sig själva. Vidare visar den insamlade datan att låntagarens ekonomiska 
status i termer av ren finansiell data, definierat som direkta variabler, signifikant påverkar 
långivarens bedömning av kreditrisken. Greiner & Wang (2010) finner även, i likhet med 
Freedman och Zhe Jin (2008), att perifera (yttre) faktorer har betydelse i 
investeringsbeslutet. Även Ravina (2007, s. 1) har studerat hur långivare bedömer den 
information som presenteras om låntagare och hur den påverkar på viljan att finansiera 
deras lån på sajten Prosper. Resultatet av studien pekar i samma riktning som Freedman 
och Zhe Jin (2008) och Greiner och Wang (2010) kommit fram till, det vill säga att det 
inte bara är den mätbara och ekonomiska informationen som påverkar långivares 
investeringsbeslut, utan även den icke-mätbara informationen som är av mer subjektiv 
karaktär har betydelse i investeringsbeslutet. Ravina (2007) kommer i sin studie fram till 
att personer är mer villiga att finansiera lån om låntagarna påminner om de själva, tillhör 
samma etnicitet och kön, delar liknande intressen och bor i samma geografiska område 
(Ravina, 2007, s. 29).  
 
Herzenstein et al. (2011, s. 2) har gjort en studie som handlar om hur rollen av 
identitetskrav hos låntagare påverkar långivares beslutsfattande gällande osäkra 
personliga lån baserat på insamlade data från Prosper.com. Författarna har vidare 
undersökt hur antalet identitetskrav och dess innehåll påverkar beslutsfattandet för 
långivaren samt huruvida de förutsäger långfristig prestanda av finansierade lån. Genom 
att studera data av P2P-lån via hemsidan Prosper.com kan författarna, i likhet med 
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Freedman och Zhe Jin (2008), Greiner och Wang (2010) samt Ravina (2007), konstatera 
att långivares utlåningsbeslut på P2P-marknaden inte bara påverkas av kontrollerbar och 
objektiv information, utan beslutet påverkas även av icke-verifierbar och subjektiv 
information (Herzenstein et al., 2011, s. 2 - 3). Duarte et al., (2012) har vidare funnit att 
utseendet hos potentiella låntagare påverkar långivarens investeringsbeslut (Duarte et al., 
2012, s. 2). Enligt Duarte et al., (2012) kommer potentiella låntagare, som till utseendet 
uppfattas vara trovärdiga, med större sannolikhet få sina lån beviljade jämfört med 
låntagare som till utseendet uppfattas vara mindre trovärdiga.  
 
Freedman och Zhe Jin (2008, 2. 4) finner vidare i sin studie att långivare på P2P-
marknader ofta saknar ekonomisk expertis och har inga större erfarenheter kring generell 
utlåning, vilket gör det svårt att med exakthet bedöma kreditrisken hos låntagaren. Enligt 
författarna finns det vissa brister i P2P-lånemarknader när det kommer till tillgänglighet 
av “hård” information, vilket exempelvis kan handla om en låntagares exakta kreditrisk 
(Freedman & Zhe Jin, 2008, s. 33). För att kompensera detta menar författarna att den 
“mjuka” informationen kan, och bör, användas i större utsträckning för att kunna bedöma 
en låntagares precisa kreditrisk. Feng et al., (2015, s. 256) menar att det på P2P-
marknader råder bristande information om låntagarens kreditvärdighet och att det är 
anledningen till att traditionell utlåningsverksamhet är betydligt större än P2P-
verksamheten. Författarna har i sin studie funnit att all information som rör låntagarens 
kredit påverkar långivarens beteende. Detta är något som är utmärkande för P2P-
marknader som i regel har lite information om låntagarna (Feng et al., 2015, s. 256). 
Vidare fann författarna att mer information om låntagaren, även om den inte direkt 
relaterar till kreditvärdigheten, kan ge en signal till långivare om låntagarnas trovärdighet. 
Därför föreslår Feng et al., (2015), i likhet med Freedman & Zhe Jin (2008), att mer 
information om låntagare måste till för att långivare på ett bättre sätt ska kunna 
segmentera och diversifiera sin portfolio (Feng et al., s. 258).  
 
Freedman och Zhe Jin (2008) menar vidare att snedvridet urval (eng. adverse selection) 
kan uppstå på grund av asymmetrisk information som långivare möts av i plattformen 
Prosper (Freedman & Zhe Jin, 2008, s. 5) och kan genom sin studie visa att detta till viss 
del kan förhindras genom att öka graden av mjuk information på P2P-marknader. Detta 
förutsatt att informationen implementeras med rätt incitament och inte vilseleder 
långivaren (Freedman & Zhe Jin, 2008, s. 5). På så sätt kan en P2P-plattform mildra 
risken för snedvridet urval och kompensera för bristen på “hård” information om 
låntagare på P2P-marknaden (Freedman och Zhe Jin, 2008, s. 33).  
 
I likhet med Freedman och Zhe Jin (2008) föreslår Herzenstein et al. (2011, s. 2 - 3) att 
såväl låntagare (berättare) som långivare (beslutsfattare) kan vara mer effektiva på P2P-
marknaden genom större användning av subjektiv information. Herzenstein et al., (2011) 
föreslår att låntagare bör bygga en personlig berättelse om sig själv i syfte att påverka 
beslutsfattaren, där låntagarens berättelse ska innehålla ett flertal identitetskrav för att 
betona en trovärdig och/eller framgångsrik identitet. Utifrån långivarens perspektiv anser 
författarna att de, i rollen som beslutsfattare, noggrant bör analysera låntagarens 
berättelser under sådana osäkra förhållanden som P2P-marknaden utgör (Herzenstein et 
al., 2011, s. 25). Även Greiner och Wang (2010) menar att det behövs mer information 
om såväl långivare som låntagare i syfte att göra korrekta kreditbedömningar. 
Författarnas förslag skiljer sig något från Freedman och Zhe Jin (2008) och Herzenstein 
et al., (2011), där Greiner och Wang (2010) menar att mer specifik information behövs 
om såväl ekonomisk status som det sociala kapitalet, exempelvis vilka grupper i samhället 
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personen är knuten till, samt mer detaljrika beskrivningar av det sökta lånet (Greiner & 
Wang, 2010 s.105 - 136). 
 
Dongyu et al., (2016) har vidare gjort en kvantitativ studie på långivares perspektiv på 
PPdai (P2P-sajt i Kina) i syfte att ta reda på huruvida det råder könsdiskriminering på 
P2P-marknaden i Kina. Studiens syfte var att ta reda på om män och kvinnor har samma 
möjlighet att få sitt lån finansierat, om kvinnor och män betalar samma ränta samt om 
låntagarens kön spelar en avgörande roll i relationen mellan låntagarens attribut och 
resultatet av utlåningen. Resultatet visar i likhet med tidigare studier att lånets storlek, 
räntan, löptid, låntagarens antal barn, ålder och yrkesroll är de faktorer som avgör 
sannolikheten för att få lånet finansierat (Dongyu et al., 2016). Genom att studera dessa 
variabler kommer författarna fram till att kvinnliga låntagare har 33 procent större 
sannolikhet än männen att få sitt lån finansierat. Dock har de kvinnliga låntagarna bättre 
kreditvärdighet då risken för default (definierat som att lånet inte betalats tillbaka inom 
60 dagar efter utsatt tid) är 53 procent lägre för kvinnliga låntagare på PPdai. Vidare fann 
Dongyu et al., (2016) att det ändå råder könsdiskriminering mot kvinnliga låntagare i den 
mening att de betalar högre räntor jämfört med den risk de som låntagare utgör. Resultatet 
visar även att de kvinnliga låntagarnas kreditbetyg har större påverkan på möjligheten att 
få sitt lån finansierat jämfört med männens möjligheter. Det vill säga att kvinnliga 
låntagare behöver ha högre kreditbetyg än en manlig låntagare för att ha samma 
sannolikhet till finansiering (Dongyu et al., 2016).  
 
Herzenstein et al., (2011) landar i slutsatsen att vissa identitetskrav är menade att vilseleda 
långivare, medan andra är sanna föreställningar av låntagare. På grund av detta bör 
långivare investera i låntagare som är moraliska och trovärdiga för att undvika låntagare 
som inte är det. Även om objektiv ekonomisk information kommer fortsätta spela en 
viktig roll när det kommer till utlåningsbeslut menar Herzenstein et al., (2011, s. 25) att 
det finns många fördelar med att komplettera det mer traditionella tillvägagångssättet 
genom att också grundligt bedöma låntagares berättande data i P2P-marknader.  
 
3.6 P2P-kreditgivning baserat på sociala nätverk  
 
Andra studier har även visat att information om låntagarens sociala kapital och nätverk 
kan ha betydelse för långivares investeringsbeslut. Herrero-Lopez et al., (2009) har 
studerat databasen Prosper´s Marketplace i syfte att studera sociala beteendemönster hos 
långivare. Genom statistiska analyser av datamaterialet fann Herrero-Lopez et al., (2009) 
att vilket socialt nätverk låntagaren har påverkar möjligheterna att få sitt lån fullt 
finansierat. På Prosper.com kan användare visa vilket socialt nätverk de har för långivare, 
något Herrero-Lopez et al., (2009) fann även ha betydelse för vilken ränta som låntagaren 
behöver betala. Anknytningar till trovärdiga grupper i samhället ger låntagaren lägre ränta 
på sitt lån, något Herrero-Lopez et al., (2009) menar inte nyttjas fullt ut av låntagare. 
Eunkyoung Lee et al., (2012) har gjort en liknande kvantitativ studie som Herrero-Lopez 
(2009) som handlar om faktorer som påverkar investerares beslut att låna ut pengar på 
P2P-marknaden. Studien är gjord på den koreanska sajten Popfund, som enligt 
Eunkyoung Lee et al., (2012) är Koreas största plattform för P2P-lån. Författarna har 
analyserat data från P2P-sajten Popfund.com och finner i sin studie att investerare skapar 
ett slags flockbeteende på plattformen, där långivare erbjuder finansiering på lån som ett 
flertal andra redan budat på. Enligt författarna beror flockbeteendet på asymmetrisk 
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information som råder på P2P-marknader, vilket gör investerare osäkra och triggar 
flockbeteendet.  
 
Herrero-Lopez et al., (2009) menar vidare att det endast är ett fåtal låntagare som drar 
nytta av sina kontakter för att skapa social interaktion med långivaren och därmed bygga 
upp en trovärdighet. De som inte är anslutna till andra personer i ett socialt nätverk möts 
av skepsis av långivare som tvekar inför att investera i ett sådant lån.  Herrero-Lopez et 
al., (2009) fann vidare att genom att integrera P2P-långivning med sociala medier såsom 
Facebook, kan låntagaren på ett enklare sätt dra nytta av sina sociala kontakter för att 
förbättra chanserna till att få finansiering till ett rimligt pris. Detta gäller särskilt för 
låntagare som har tidigare höga skulder, där Herrero-Lopez et al., (2009) påvisar att de 
kan få lägre ränta på sitt lån om de kan uppvisa trovärdiga sociala kontakter.  
 
Eunkyoung Lee et al., (2012) beskriver vidare att låneförfarandet på Popfund har flertalet 
likheter med Prosper, men att andelen låntagare med låg kreditvärdighet är högre på 
Popfund. Osäkerheten som finns bland långivare gäller således både asymmetrisk 
information och osäkerhet om låntagares kreditvärdighet. Författarnas hypotes om att när 
fler långivare finansierar ett lån, kommer ytterligare långivare vilja finansiera det ger ett 
signifikant resultat i studien. Författarna drar paralleller till aktiemarknaden, där 
flockbeteendet tar sig uttryck i att experter ger investeringsråd till investerare med lägre 
finansiell kunskap.  Eunkyoung Lee et al., (2012) menar vidare att investerare i P2P-lån 
generellt inte besitter expertis i ämnet, och att det inte går att förlita sig på andras 
upplevelser av tjänsten som människor ofta gör när en vara eller tjänst blir populär. 
Problemet med att ingen har bättre information än någon annan om hur P2P-lånen 
verkligen fungerar beror på att det är ett nytt fenomen vars förtjänst kommer ta tid att 
utvärdera (Eunkyoung Lee et al., (2012). Det beror på att låntagare har en viss tid på sig 
att återbetala lånen, varför misslyckanden (eng. default) kan konstateras först när löptiden 
har gått ut.   
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4. Resultat 

I det här avsnittet presenterar vi det insamlade materialet från Lendifys webbsida. Vidare 
presenterar vi resultatet av den insamlade empirin från de genomförda intervjuerna. Som 
framgår ovan har fem intervjuer utförts med personer som använder Lendifys tjänster i 
olika utsträckning. Samtliga respondenter agerar, eller har agerat, långivare på Lendifys 
P2P-plattform.  
 
Vi presenterar empirin med stöd av de teman som framkommit under analysarbetet i syfte 
att ge en överskådlig bild över respondenternas upplevelser kring de centrala delarna som 
framkommit under intervjusituationerna. Således är resultatavsnittet uppdelat med 
rubriker som vi identifierat som centrala delar under analysarbetet av empirin. För att låta 
respondenterna vara anonyma har vi gett dem namn som inte överensstämmer med deras 
egentliga namn. De fiktiva namnen i den här studien är Tobias, Daniel, Erik, Viktor och 
Gustav.  
 
Vi har nu beskrivit uppkomsten av P2P-utlåning samt redogjort för forskning på P2P-
långivning i andra länder. I följande avsnitt kommer vi redogöra för hur P2P-utlåning på 
sajten Lendify fungerar. Eftersom låneförfarandet på olika P2P-sajter kan skilja sig 
mellan varandra ger vi inledningsvis en beskrivning av hur utlåningen fungerar på sajten 
Lendify. Vidare beskriver vi hur kreditbedömningsprocessen går till samt vilka 
regleringar som finns i de fall låntagare inte kan betala tillbaka sitt lån.  
 
4.1 Lendify 
 
Lendify är ett P2P-låneföretag som benämns vara störst inom P2P-branschen i Sverige 
(Wisberg, 2017). Företaget grundades 2014 och blev tillgängligt för investerare och 
låntagare i februari 2015 (Lendify, 2017).  Vidare beskriver Lendify på sin hemsida att 
de vill effektivisera lånemarknaden och skapa ett bättre alternativ till traditionell 
bankutlåning genom att använda ny teknik och färre mellanhänder.  Under 2016 fick 
företaget in 70 miljoner i kapital från investerare och lånevolymen för 2017 ökade 
markant (Lendify, 2016). Nedan följer en detaljerad beskrivning över hur låneförfarandet 
fungerar på sajten Lendify.  
 
4.1.1 Hur fungerar utlåningen på Lendify? 
Lendify skriver på sin hemsida att kriterierna för att få investera på sajten innefattar att 
långivaren är minst 18 år, kan legitimera sig med Bank-ID samt låna ut en summa 
motsvarande minst 250 kronor. När en långivare sedan ska börja investera kan de välja 
två vägar; manuell investering eller autoinvestering. Vid den manuella 
investeringsstrategin plockar långivaren själv ihop lån, medan den som vill få tillgång till 
en korg av minst 20 lån med olika kreditklasser behöver investera minst 5 000 kronor och 
välja autoinvestering (Lendify, 2017). Vid valet av autoinvest kan långivaren välja att 
Lendify återinvesterar den månatliga räntan och amorteringen i nya lån. När investeraren 
ska välja ett manuellt lån att investera i presenteras information om låntagaren där 
variabler som; månadsinkomst, ålder, kön, bostadsort, civilstatus, antal barn, och ägande 
av fastighet anges. Det finns sedan kategorier som anger vad lånet ska användas till, vilka 
exempelvis kan vara “renovering” eller “semester”. Lendify skriver vidare på sin hemsida 
att lån som inte finansieras inom 14 dagar utgår och att långivare får tillbaka pengarna på 
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sitt autoinvesteringskonto om de investerat i ett sådant lån. I övrigt går en investering inte 
att ångra (Lendify, 2017). Vidare uppger Lendify att dess intäkter kommer från 
serviceavgifter, vilka dras procentuellt innan avkastningen betalas ut till investeraren. 
Avgiften varierar beroende på låntagarens kreditklass och hur lång löptiden för lånet är 
(Lendify, 2017). Räntorna på Lendify är rörliga och förändras i fall STIBOR (den dagliga 
referensräntan) ändras med 0,25 procentenheter från föregående månad, en 
ränteförändring som enligt Lendify (2017) kommer avspeglas i deras räntor. Vidare 
uppger de att den skatt som låntagare betalar på avkastningen rapporteras till Skatteverket 
av Lendify och finns således förtryckt i skattedeklarationen. 
 
4.1.2 Hur utför Lendify sina kreditbedömningar? 
På Lendifys hemsida (2017) står det om hur de genomför kreditprövningar på deras 
låntagare, vilka följer konsumentkreditlagstiftningen och praxis på området. Varje person 
som ansöker om lån på sajten måste verifiera sin identitet genom BankID. Under det 
vidare ansökningsförfarandet besvarar de sökande frågor som rör hushållsinkomster och 
kostnader, där Lendify i nästa steg upprättar en så kallad “Kvar-Att-Leva-På”-kalkyl, i 
enlighet med Finansinspektionens och Konsumentverkets rekommendationer. Övrig 
kompletterande information såsom anställningsavtal och liknande dokument används 
vidare i kreditbedömningsprocessen av en potentiell låntagare. Inte förrän ansökningen 
kontrollerats och godkänts av kredithandläggare blir lånet tillgängligt för långivare på 
sajten. Vidare beskriver Lendify (2017) att den färdiga kreditbedömningen sedermera 
ligger till grund för vilken kreditklass som tilldelas låntagaren, vilken i sin tur bestämmer 
räntenivån för lånet. Lendify (2017) använder sig av några uppställda grundkrav som en 
potentiell låntagare måste uppfylla för att överhuvudtaget få agera låntagare på deras P2P-
marknad. Grundkraven är att den som söker lån måste vara över 18, inte ha några 
betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogdemyndigheten, en årsinkomst på 
minst 180 tusen kronor, ha ett arbete och det ska finnas ett väl tilltaget överskott av pengar 
i Kvar-Att-Leva-På-kalkylen per månad (Lendify, 2017). 
 
Edman och Kaltea (2015, s. 32) har gjort en intervju om P2P-marknaden med grundaren 
till Lendify, Sundén-Cullberg. Enligt författarna berättar Sundén-Cullberg om hur 
digitaliseringens framfart har möjliggjort verktyg och tekniker som kan användas för att 
göra än mer träffsäkra kreditbedömningar av låntagare på Lendify. Bland annat nämner 
Sundén-Cullberg, enligt intervjun, att sociala medier skulle kunna användas för att 
exempelvis verifiera en låntagares anställning. Detta genom att kontrollera att den 
anställning som låntagaren angivit i låneansökningsförfarandet stämmer överens med 
informationen på dennes eventuella Linkedin-konto (Edman & Kaltea, 2015, s. 32). I 
intervjun berättar Sundén-Cullberg vidare om en beteenderelaterad tolkning som 
benämns “Heuristics”, vilken visar på ett samband mellan en kunds 
återbetalningsförmåga och hur mycket tid denne använder till att besluta sig om ett 
lånebelopp genom reglagefunktionen på hemsidan. Enligt författarna berättar Sundén-
Cullberg vidare i intervjun att detta är något som Lendify än så länge inte har 
implementerat i deras kreditbedömningsmodell, men att det är en typ av 
kreditbedömningsanalys som de traditionella aktörerna definitivt inte använder sig av. En 
sådan typ av funktion är därför ett exempel på någonting som kan vara intressant att 
studera närmare i framtiden i syfte att bli än mer konkurrenskraftig gentemot bankerna 
och övriga traditionella aktörer (Edman & Kaltea, 2015, s. 33). 
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4.1.3 Vad händer om en låntagare inte betalar tillbaka lånet i tid? 
Om en låntagare inte betalar av lånet på förfallodagen uppger Lendify att de inledningsvis 
skickar påminnelser via mail och sms. Har lånet fortfarande inte betalats av fortsätter 
påminnelserna, följt av telefonkontakt. Vid fyra obetalda avier skickas ärendet vidare till 
inkasso, följt av uppsägning av lånet och krav på full återbetalning (Lendify, 2017). 
Lendify skriver vidare på sajten att låntagaren kan beviljas en avbetalningsplan hos 
Inkasso, men om utebliven återbetalning kvarstår under perioden som Inkasso hanterar 
ärendet lämnas det vidare till Kronofogden. Om ärendet ligger kvar hos Kronofogden 
tillräckligt länge utan återbetalning kan Kronofogden som i ett sista skede begära 
utmätning av låntagarens inkomst eller tillgångar. Om långivaren inte får tillbaka 
pengarna efter ovanstående försök, har Lendify inget ansvar för den uppkomna 
kreditförlusten (Lendify, 2017). Dock uppger Lendify att de startat en kreditförlustfond i 
syfte att kunna täcka upp för eventuella betalningsförluster. Fonden kan enbart nyttjas av 
de långivare som valt autoinvest (Lendify, 2017). Vidare uppger Lendify på sin hemsida 
att de tecknat avtal med företaget Lindorff, vilka ska ta över drift, hantering och 
återbetalningar åt Lendify ifall verksamheten inte kan bedrivas eller försätts i konkurs 
(Lendify, 2017).   
 
P2P-lån på Lendify omfattas inte av någon insättningsgaranti (Lendify, 2017). På 
Riksgälden (2017) beskrivs att den statliga insättningsgarantin annars skyddar “pengar 
insatta på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag (institut)”. 
Vidare står det på Riksgälden (2017) att insättningsgarantin gäller om en institution går i 
konkurs, och innebär att drabbade personer som har konton i institutet får ersättning av 
staten. Insättningsgarantin började gälla i Sverige 1996 till följd av ett EU-direktiv och 
omfattar belopp samt upplupen ränta motsvarande 950 tusen kronor. Vidare fungerar 
garantin som ett finansiellt samhällsskydd eftersom garantin minskar risken för att fysiska 
och juridiska personer tar ut pengar samtidigt i tider av finansiell oro (Riksgälden, 2017). 
Lendify marknadsför sin tjänst som ett alternativ till låga räntor, och erbjuder bankernas 
affärsmodell där långivare kan köpa en korg med ett flertal lån i (Lendify, 2017). 
Långivare på Lendify omfattas däremot inte av den insättningsgaranti som bankerna gör, 
vilket är intressant för att delvis förstå hur Lendify fungerar ur ett regelperspektiv på de 
finansiella marknaderna. 
 
4.2 Finansiell information 
 
Samtliga respondenter har i stora drag valt att investera i P2P-lån på grund av att det är 
ett nytt, alternativt sätt att tjäna pengar på. Vidare ansåg samtliga respondenter att P2P-
utlåningen bygger på en ny teknik som de ansåg var intressant att testa. Flertalet 
respondenter lyfter det faktum att bankernas låga räntenivåer ger låg avkastning i 
dagsläget, vilket de anser skapa incitament att söka sig till alternativa investeringar. 
Samtliga respondenter uttryckte i olika utsträckning ett missnöje över bankernas 
sparräntor och avgifter, vilket tycks vara en av de främsta anledningarna till att de sökt 
sig till Lendifys tjänster.  
 
På frågan om varför respondenten Erik valt att investera på Lendify, förklarar han att 
anser sig vara kunnig när det gäller investeringar i olika finansiella instrument, och menar 
likt övriga respondenter att investeringen på Lendify främst grundar sig i att den är en ny 
alternativ investering för att få rimlig avkastning. Erik förklarar vidare att investeringen 
på Lendify också utgör ett alternativ för riskspridning, eftersom han sedan tidigare har 
investerat i andra finansiella instrument utanför P2P-marknaden. Erik berättar att han har 
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investerat i aktier, fonder och fastigheter tidigare, vilket gör att investeringar i privatlån 
på P2P-marknaden ytterligare diversifierar en redan existerande portfölj. Vidare anser 
han att investeringar i blancolån, vilka P2P-verksamheter kategoriseras under, innebär 
hög risk följt av möjlighet till hög avkastning. Därför anser han att P2P-utlåning på 
Lendify, på grund av de höga riskerna, skapar en bra diversifiering i hans redan 
existerande portfölj.  
 

“Ja, alltså.. det känns som, det har ju varit en gynnsam period för såna här 
typer av lån eftersom att räntorna är så pass låga på andra ställen, och det 
är svårt att hitta avkastning på räntepengar. Men med aktier kan du alltid 
få nånting, men då vet du ju var du tar risken. Men att låna ut pengar till 
banken idag, du får ju ingenting.. du kan få en procent eller, det gör ju att 
man vill hitta avkastning på andra ställen. Så, jag skulle säga att det är så 
jag tänker” (Erik, Respondent 3) 

 
Erik förklarar vidare att han tror fenomenet med webbaserade privatlån kommer öka, 
förutsatt att sparräntorna på banken är låga. Vidare nämner respondenten att han tror att 
det främst är 90-talister som intresserar sig för såna här typer av investeringar, eftersom 
det är en generation som både hunnit skaffa kunskap om investeringar, vilka också tycker 
ny teknik är spännande. Erik förklarar att investeringar handlar om tid, intresse och 
kunskap, och ser investeringar i privatlån som mindre tidskrävande än de investeringar 
han tidigare gjort. På frågan om respondenten ser investeringen som lång- eller kortsiktig 
blev svaret att det inte är en livsbesparing, utan ett sätt att tjäna pengar i nuläget.  
 

“Det här är ju nästa steg, istället för att du lånar ut till företag kan du låna 
ut till privatperson och få högre avkastning. Det finns liksom ingen poäng, 
kan jag känna, med att investera i vanliga sparkonton för det händer 
ingenting där.. pengar ligger ju bara där, som det är nu. Men ja.. att se det 
som en livsbesparing gör jag ju inte nu i dagsläget, det är för nytt.. men 
kanske senare, när det har fått.. ja, men sätta sig, eller vad man ska säga.” 
(Erik, Respondent 3)  

 
När vi intervjuade respondent 4, Daniel, förklarade han att han upplever också ett 
generellt missnöje med bankernas låga räntor och de avgifter som erläggs privatpersoner. 
Vidare i intervjun förklarar Daniel att han försöker hålla sig uppdaterad och läsa på olika 
nyhetssajter och nätforum om innovativa sätt att tjäna pengar på. Daniel berättade han att 
han tidigare sysslat med Crowdfunding, och att han gillar konceptet med online-
finansiering. Han menar att det är spännande att välja investeringar, både när det gäller 
investering i affärsidéer som i lån till privatpersoner. Han förklarar vidare att han även 
har donerat lite pengar till entreprenörer som sökt finansiering till sina affärsideér. Vidare 
beskrev Daniel att han inte riktigt känner samma engagemang när det gäller investeringar 
i privatlån som vid crowdfunding till företag, vilket han tror beror på sitt egna intresse för 
företagande och på att han som investerare får ta del av hela idèn. Daniel förklarar att vid 
investeringar i privatlån är räntan given, och det finns inget hopp om någon större 
utdelning än det, något som investeringar i företag kan ge om det går bra. Samtidigt 
uttrycker Daniel att han ville bredda sig och prova på P2P-investeringar och menar 
följaktligen att Lendify kom i rätt tid, och prickade av ett behov hos honom om att testa 
något nytt.  
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“Man undrar ju... varför ska jag låna ut pengar till banken... gratis? För det 
blir ju som att man lånar till banken när man har pengarna där. Alltså jag 
fattar ju att dom tjänar på mig.. men vad får jag för det? Inte nånting. Jag 
vet inte, men det kändes som bra att söka sig bort från det där.. och jag har 
läst på om det där och jag tycker det är rätt… sjukt egentligen. Och det tror 
jag inte jag är ensam om! Jag tror folk börjar bli less på bankernas.. 
fasoner.” (Daniel, Respondent 4) 

 
Respondent 2, Viktor, berättar att han har hyfsade kunskaper om investeringar, men 
finner aktiemarknaden komplex, och har således avstått från att investera i aktier. Viktor 
anser att aktieinvesteringar kräver mycket tid och aktiva val för att det ska ge tillräcklig 
avkastning, vilket han beskriver motiverade honom att söka avkastning på Lendify. 
Vidare uttrycker Viktor att han gärna vill stötta den finansteknologiska utvecklingen, 
något som han tror kan utmana bankernas ställning som långivare.  
 

“Det blir lite som ett statement [skratt] nä, äh men ett test iallafall. Jag 
tycker att avgifterna är orimliga ibland.. alltså det känns som att folk inte 
fattar att bankerna är vinstdrivande. (...) Jag tycker att den här typen av 
verksamheter behövs… det behövs alternativ för att bankerna också ska få 
känna på konkurrens... på så sätt måste ju dom också steppa upp och liksom 
ta det här på allvar.” (Viktor, Respondent 2)   

 
Några av respondenterna framhåller vidare enkelheten med P2P-utlåning i relation till 
aktier. De menar att aktieinvesteringar kräver gedigen kunskap om såväl olika företag 
som politiska förändringar i världen för att kunna göra goda investeringar, vilket inte 
krävs på samma sätt för att få rimlig avkastning genom P2P-utlåning. En av 
respondenterna, Tobias, menar att aktieinvesteringar är ett heltidsjobb som denne varken 
upplever sig ha tid eller ork för, och därför är P2P-utlåning ett bra och enkelt alternativ. 
Tobias uttrycker att; 
 

“Jag tycker det är jättetråkigt med aktier och KOMPLICERAT framförallt. 
Det är ju många som läser på hela tiden, följer marknaden, följer politiken 
och sånt så att eh.. alltså du måste kunna SÅ mycket för att kunna göra 
smarta val. Och jag, alltså jag vill inte lägga ner så mycket tid, jag vill ha 
det enkelt. Jag vill göra andra saker, och den biten tycker jag är jätteviktig. 
Och ja… [skratt] det är ju inte som att jag tjänar pengar på nåt bankkonto 
heller så, jag tror.. det passar liksom mig att testa nåt sånt här, annat 
då.”  (Tobias, Respondent 1) 
 

Det framgick vidare under intervjuerna att respondenterna anser att enkelheten på sajten 
Lendify är en fördel. De anser att det går snabbt och är enkelt att börja låna ut pengar, 
samt att det är underlättande att Lendify sköter själva administrationen av betalningarna. 
Två respondenter nämnde att de behövde skaffa ett utökat Bank-ID för att kunna börja 
investera, vilket de inledningsvis fann något krångligt. När registreringen var färdig 
upplevde de däremot att det var enkelt att förstå hur de skulle gå tillväga för att börja 
investera. 
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“Ja, men själva SIDAN är ju bra tycker jag. Det är inte massa val hela tiden 
utan det är.. tydligt, man fattar vad man håller på med (...) snygg design och 
så. Ja, jag vet inte om det spelar roll men jag tror nog det.. Alltså när jag 
höll på och leta massa info om det här så hamnade jag ju på några sajter 
(...) och är det sådär RÖRIGT och otydligt så undrar man ju om det är riktigt 
seriöst. Det är ändå investeringar det handlar om” (Gustav, Respondent 5) 
 

Vidare under intervjuerna framkom det av respondenterna att de anser de månatliga 
betalningarna vara en fördel. Dock uppgav några respondenter att de valt en funktion som 
heter “autoinvest” tillsammans med investeringen i en korg, vilket betyder att sajten 
återinvesterar räntan och amorteringen i nya lån. Samtliga respondenter, oavsett om de 
valt autoinvest eller månatliga utbetalningar, anser att sajtens hantering av betalningarna 
fungerar smidigt på frågan om hur de ser på Lendifys roll som mellanhand vid 
investeringen.  
 
Erik var den av respondenterna som initialt valde att investera i autoinvest vid första 
investeringen och uttryckte att han bedömer det som en säkrare investeringsform än att 
investera manuellt, som dagens läge ser ut på Lendify, där han menar att det finns få 
manuella lån att investera i. Han menar också att det besparar honom tid från att leta flera 
olika lån att investera i.    
  

“Sen så gjorde ju inte jag det där jobbet själv.. [skratt] alltså jag köpte ju 
ett sånt här färdigt paket med lån. Och det stod ju att dom rekommenderar 
det för att man inte ska riskera för mycket liksom. Så det gjorde jag och det 
var ju skönt att slippa hålla på själv och leta smålån hit och dit.” (Erik, 
Respondent 3) 

 
Erik motiverade vidare beslutet att investera i en korg med att även om inte en viss person 
kan betala tillbaka sin del så kommer han få betalningar från de andra låntagarna. Vidare 
berättar Erik att för att han ska tycka att det är värt att investera i P2P-lån så anser han sig 
behöva satsa ett större belopp, annars använder han hellre andra, mer traditionella sätt att 
investera.  
 
Erika Eliasson, (chief investor relations) på Lendify, ställdes frågan om vilka faktorer hon 
anser spelar in för beslut om investering på sajten. Eliasson förklarar att det är ett sätt för 
investerare att tjäna alternativ avkastning, i en tid där räntorna är låga. Vidare säger 
Eliasson att investeringar i P2P-lån på Lendify är ett alternativ till aktiemarknaden, vilken 
enligt Eliasson är högt värderad. Vid intervjun förklarade Eliasson att banker har tjänat 
pengar på utlåning under en väldigt lång tid, och att den möjligheten nu ges till 
privatpersoner. Vidare berättade Eliasson att Lendify behöver sprida informationen om 
möjligheterna med P2P-investering till de som vill söka alternativ avkastning. Enligt 
henne är det främst de som besitter hög grad av kunskap om sådana investeringar som i 
dagsläget har den informationen, vilket gör att kommunikationen till en bredare massa är 
en utmaning för Lendify framöver.   
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4.3 Kreditriskbedömning 
 
Samtliga respondenter uppger att P2P-lån är en riskfylld låneform i den mening att 
långivaren aldrig kan garanteras att få tillbaka de pengar som de lånat ut. De anser vidare 
att det är mer riskfyllt att förlita sig på privatpersoners förmåga att betala sina 
räntebetalningar än vad det är att förlita sig på företags och kreditinstitutionernas 
förmåga, eftersom det är svårt att förutsäga hur privatpersoner brukar agera. På frågan 
hur Viktor ser på risknivån när det gäller P2P-utlåning blev svaret som följande; 
 

“Hög risk. Absolut. Alltså… det finns liksom inga garantier på nåt sätt. Det 
har ju hänt en rad... skandaler (...) Jag vet ju inte VEM det är jag lånar ut 
pengar till.. eller alltså, jag vet ju inte vem den personen ÄR, hur den 
personens... vardag ser ut och så.. På så sätt kan det ju vara enklare med 
aktier i och med att man kan läsa rapporter, läsa tidningar och liksom följa 
MED i företagets utveckling. (...), ja det blir ju mer information på så sätt 
som gör att man kan bedöma riskerna själv. (...)” (Viktor, Respondent 2) 

 
Respondent 1, Tobias, beskriver sig vara tekniskt kompetent och berättar att han främst 
fascineras av att Lendify är en högteknologisk plattform för automatiserade lån, snarare 
än att han intresserar sig för mer traditionella finansiella instrument. Tobias blev tipsad 
om Lendify av en vän, vilken han beskriver vara insatt i sparande på börsen.  
 

“Jag är egentligen inte rädd för att testa nytt när det gäller innovationer (...) 
Man måste ju göra det, för att det ska gå framåt. Och jag känner att jag har 
koll, det gör jag. Sen blir ju det här lite speciellt eftersom det handlar om 
sparande, och det där har ju [namn] bättre koll på. Jag är ju mer för tech, 
så det är klart att det här ändå tilltalar mig.” (Tobias, Respondent 1)  
 

Gustav framhåller vidare riskerna med låntagarnas återbetalningsförmåga, men menar 
samtidigt att så länge han är medveten om riskerna och inte investerar mer än vad han 
kan klara sig utan minskar känslan av en alltför riskfylld investering. Gustav menar att 
den främsta risken med att investera i P2P-utlåning består i att det inte går att få någon 
insyn i vad personen som lånar pengarna har för avsikter med dem.  
 

“Ja… alltså klart det är en risk att dom inte betalar och så men.. som sagt, 
jag lägger ju liksom inte allt här, jag lägger ju liksom inte MER än jag KAN 
förlora.. för, alltså jag kan ju inte VETA vad dom gör med pengarna. Det 
står ju nåt om, ah men att nån ska renovera och så… men vad vet jag om 
dom renoverar?” (Gustav, Respondent 5) 
 

Den nackdel som samtliga respondenter uppger är osäkerheten med att P2P-utlåning via 
webbaserade plattformar är ett förhållandevis nytt fenomen. Respondenterna vet inte vad 
som kan hända om regler ändras för den här typen av verksamhet i Sverige, och vidare 
vad konsekvenserna för den enskilde investeraren i sådant fall blir.  
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“(...) det är hög risk, osäkerheten med att det är nytt. Man vet inte om det 
kommer konka eller.. ja, man har ingen aning. Vad händer om 
mellanhanden, alltså om det händer någonting där? Det känns ju väldigt 
oklart. Så ja, jag vet inte.. jag tycker kanske inte att det är så 
jättetransparant om man säger.. det finns inte så jättemycket information 
kring det här, eller den här typen av lån, vilket jag ser som en nackdel.” 
(Erik, Respondent 3) 

 
Vidare förklarar Erik att det är viktigt att kalkylera in i riskbedömningen att det inte finns 
någon insättningsgaranti för investeringar i blancolån, vilket han menar höjer risken för 
P2P-investeringar i jämförelse med traditionellt sparande. Liknande uppfattningar fanns 
hos övriga respondenter, vilka i olika utsträckning uttryckte en oro för att bära 
kreditrisken. Erik berättar vidare att han uppmärksammat på Lendifys hemsida att om 
företaget skulle gå i konkurs så finns det ett annat företag som tar över verksamheten. 
Han menar att det genererar viss trygghet, samtidigt som han uppvisar viss skepsis 
eftersom det förefaller relativt oklart hur verksamheten i sådant fall skulle bedrivas. 
Respondenten uttrycker att;  
 

“Ja, alltså.. det stod ju i och för sig någonting om att om Lendify går i 
konkurs så kommer något annat företag att ta över. Det är ju rätt bra ändå, 
att det finns någon slags back-up. Samtidigt vet jag ju.. alltså jag vet ju inte 
riktigt vad som blir skillnaden då, eller OM det blir någon skillnad, i hur.. 
hur låneförfarandet fortsätter. Blir det på samma sätt? Eller har det 
företaget några andra regler för hur låneverksamheten ska bedrivas.. 
eller? Ja, såna frågor blir det ju då..” (Erik, Respondent 3) 

 
Tobias gav däremot ett svar som skiljde sig från de övriga respondenterna, då han menar 
att den insättningsgaranti som banker erbjuder snarare är en onödigt dyr försäkring som 
inte kommer nyttjas. Han anser vidare att insättningsgarantin är ett sätt för bankerna att 
tjäna pengar på småsparare och tror samtidigt att sajter som Lendify kan reducera 
investeringskostnader genom teknologin. Enligt honom är det således en fördel att 
Lendify, tillsammans med andra finansiella aktörer som inte är traditionella banker, inte 
har någon direkt insättningsgaranti som han behöver betala för.  
 
Daniel framhåller vidare vikten av att det finns en balansgång mellan hur mycket regler 
P2P-företagen måste förhålla sig till. Han menar att det självklart är bra att företagen är 
förhållandevis hårt reglerade, exempelvis genom att de lyder under Finansinspektionen. 
Samtidigt menar Daniel att för hård reglering kan leda till att företagen riskerar att hamna 
i konkurs på grund av bristande kunskap eller oförmåga att möta alla regler som måste 
följas, vilket kan vara krävande för företagen. Han menar vidare att ett för hårt regelverk 
kan drabba enskilda investerare i och med att företaget på sådant sätt kan försättas i 
konkurs, samtidigt som för mycket frihet för P2P-företagen också kan drabba enskilda 
investerare eftersom det troligen leder till en mindre rättssäker verksamhet. Daniel 
uttrycker att;  
 

“Man vet inte om dom vet vilka regler som ska följas.. men dom lyder ju 
under Finansinspektionen, så det är ju.. bra. Så fort de lägger sig i så blir 
det ju massa krav, och om de inte sköter sig så stänger dom ju ner. Så det är 
ju både fördelar och nackdelar med det där, risken att de kraschar för att de 
inte har läst på tillräckligt i startskedet.. men också bra att de har hårda 
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krav på sig. Balansgången där känns viktig.. på nåt sätt. ” (Daniel, 
Respondent 4) 
 

Gustav berättar att han tidigare investerat i aktier och upplever att investeringar i P2P-lån 
är mer riskfyllda än de aktieplaceringar han gjort. Detta beror enligt Gustav på den 
ovisshet som finns om låntagarens person och dess handlingar efter investeringen. Gustav 
förklarade att när det gäller börsnoterade företag finns det regleringar för att information 
ska presenteras, vilket ger en trygghet för investeraren som kan följa upp och få 
indikationer på hur framtidens utdelningar kommer bli. Gustav berättade vidare att lån 
till en privatperson bara kan mätas genom huruvida den månatliga räntan betalas, något 
som gör att investeringen i alla fall upplevs som osäker och svår att kontrollera. Samtidigt 
uttryckte Gustav att det är svårt att låna ut en mindre summa i P2P-lån, eftersom de förblir 
låsta och ger en marginell avkastning som inte upplevs vara värt insatsen. Vidare 
förklarade Gustav att aktier kan säljas vidare på andrahandsmarknaden, men att en större 
investering i P2P-lån är upplåst under hela löptiden, vilket han anser vara både riskfyllt 
och en nackdel inom P2P-investeringar. 
 

“Och sen så är det ju det här med löptiderna som avgör såklart.. alltså först 
la jag bara in en väldigt liten summa, ja och så fanns det ju bara några FÅ 
lån att välja bland.. ja, så då blev det ett sånt där lån med typ, jag tror det 
var 7 års löptid [skratt] så ja.. mitt belopp är ju liksom låst då och det är typ 
6 spänn som jag får ut per månad där.. men, det var ett test ju. Så ja.. det 
blir ju liksom inte heller bra om man inte vågar nåt alls.. men, jag ville väl 
se först att betalningarna gick fram och så.. och sen.. slängde jag in lite mer 
då. Det känns liksom inte värt att binda tusen spänn i flera år.” (Gustav, 
Respondent 5) 

 
Vidare gavs Eliasson frågan om hur Lendify ser på risker för investerare vid P2P-utlåning 
till privatpersoner. Eliasson gav följaktligen ett svar som skiljer sig från respondenternas 
upplevelse, där hon menar att investeringsriskerna är låga i förhållande till den förväntade 
avkastningen. Eliasson förklarade att det är mycket lägre risk med sådana här typer av lån 
och betonade att kreditrisken i förhållande till avkastningen är låg. På frågan om huruvida 
riskerna skiljer sig vid utlåning ut till privatpersoner eller företag menar Eliasson att det 
är lättare att bedöma privatpersoners kreditrisker kontra företag. Eliasson förklarade att 
det i Sverige finns ett mycket bra system för utlåning och att det finns många 
privatpersoner som har god kreditvärdighet. Vidare berättade Eliasson att det är lättare att 
bedöma och få insikt om privatpersoners kreditvärdighet än vad det är att bedöma 
företagens kreditvärdighet. Eliasson menade också att företag kan gå i konkurs, vilket 
privatpersoner inte kan på samma sätt eftersom den skulden i så fall följer med hela livet.  
 
4.4 Icke-finansiell information 
 
När det kommer till låntagares identitetskrav uppger några respondenter att de önskar mer 
information om vilka låntagarna är och eventuellt hur mycket skulder de har. Samtliga 
respondenter har dock ändå valt att investera i P2P-lån, vilket betyder att de bedömt 
informationen om låntagarna som tillräcklig för att besluta sig om att finansiera lån på 
sajten. Dock uppger majoriteten av respondenterna på frågan hur de ser på Lendifys 
kreditbedöming att de känner en förvirring kring hur kreditbedömningen görs och vad 
den egentligen innebär. Viktor menar att det är svårt att veta vad som exempelvis skiljer 
en C-klass från en D-klass och vilka faktorer som väger tyngst vid klassificeringen. 
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Gustav uppgav att han hade svårt att förstå vad F-klassen innebar, eftersom låntagarna 
ändå måste uppfylla Lendifys minimikrav för att få sina lån publicerade på sajten. När vi 
ställde frågan om respondenterna ansett informationen varit tillräcklig uppgav Tobias att 
han inte reflekterat över det förrän vi ställde frågan, men menar att han möjligen kan 
önska mer information om låntagaren gällande exempelvis vad pengarna ska användas 
till. 
 

“Jag tror väl mer att jag mest tittade på dom här klasserna som låntagarna 
delas in i, alltså allt från “A” till “F”, och på så sätt kan man ju se deras 
kreditvärdighet. Och sen står det ju.. jamen vad pengarna ska användas till 
och det… oftast står det ju, men ibland står det “annat”. Då undrar man ju, 
vadå “annat”?” (Tobias, Respondent 1) 
 
“Sen är det väl lite otydligt, kan jag tycka, det här med F-lån. Jag har lite 
svårt att greppa hur stor risken verkligen är. Jag undviker såna lån… för 
sist jag var inne fanns det bara såna vill jag minnas,, och då avstår jag 
hellre, trots att det väl räntar mer” (Tobias, Respondent 1) 

 
Vidare beskriver Gustav att om han skulle investera en stor summa pengar så anser han 
informationen på hemsidan vara för knapphändig. Däremot är den tillräcklig för att 
investera en mindre summa pengar, en summa respondenten anser sig klara sig utan. 
Daniel uppger att han möjligen önskar mer information om låntagarna vad gäller 
exempelvis anledning till varför de söker sig sådana här typer av lån, men samtidigt hyser 
han tillit till att Lendify har gjort en riktig kreditbedömning av låntagarna. 

 
“(...), det kan ju vara bra att veta ifall en person till exempel är 
spelmissbrukare eller något.. det gör ju att risken att jag inte får tillbaka 
mina pengar är ganska stor, men samtidigt tänker jag att det där kanske 
Lendify koll på också, vad vet jag.. (...) Sedan vet jag inte hur mycket 
information DOM får ta del av om låntagarna, det kanske finns 
begränsningar där i hur mycket information de har rätt att publicera.. eller 
vad man ska säga.” (Daniel, Respondent 4) 
 

Vidare framkom det i intervjuerna att respondenterna känner tilltro till sajtens 
identifiering av låntagare, vilka måste legitimera sig med Bank-ID samt att Lendify 
använder sig av kreditupplysningar. 
 

“Och det... ja det känns ju ändå hyfsat SERIÖST när man legitimerar sig 
med Bank-ID.. (...) För det får ju jag göra, alltså legitimera mig.. och det 
gör ju dom också... jamen jag tycker ändå det känns tryggt att Lendify har 
KOLL på vilka de här människorna är.. deras, kreditupplysning och såna 
grejer.” (Erik, Respondent 3) 
 

Vidare framkom det vid intervjuerna med respondenterna att vad pengarna ska användas 
till kan ha viss betydelse för investeringsbeslutet. Samtliga respondenter uppger 
kreditklass, ränta och löptid är de mest avgörande faktorerna, men också att information 
om vad pengarna ska användas till spelar in. Gustav och Viktor gav liknande scenarion 
om att de blir misstänksamma när låntagare som har lägre kreditklasser än A uppger 
“semester” eller “annat” i den förvalda kategorilistan som anledning till lånet. På frågan 
om det finns identitetsinformation såsom exempelvis ålder, kön, antal barn och 
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månadsinkomst, som väger tyngre i relation till någon annan för investeringsbeslutet 
uppger Daniel att; 
 

“Jag tittar nog mest på HELHETEN. Alltså, bokstaven där, vad dom tjänar.. 
och sen vad de ska göra med pengarna såklart. Och nu när du säger det så.. 
eh.. jamen sist här så lånade jag ut pengar till en [bostadsort]-kille som.. ah 
men han var väl i min ålder någonstans och tjänade hyfsat och.. hade inga 
barn och sådär, ja, han skulle renovera sin lägenhet. Och det har ju jag 
också gjort, sånt är svindyrt.. så det kändes ju rimligt att liksom.. låna ut 
dit.” (Daniel, Respondent 4) 
 

Majoriteten av respondenterna anser, i likhet med Daniel, att låntagarnas helhetsbild är 
den som är mest avgörande för beslutet att låna ut pengar. Viktor anser dock att 
information om månadsinkomst för låntagarna är den mest avgörande för att fatta beslut 
om att bevilja ett lån. Han menar att en låntagares månadsinkomst på ett tydligare sätt än 
exempelvis “antal barn”, berättar om huruvida låntagaren kan, eller inte kan, återbetala 
sitt lån.  Viktor beskriver att; 
 

“Det KAN ju vara så att barnen har flyttat hemifrån och inte lever på sina 
föräldrar längre? Kanske har egen lägenhet? Vad vet jag. Så näe.. det säger 
ju inte mig så mycket, utan det som verkligen säger något är just 
månadsinkomsten, det är liksom.. vad ska man säga, SIFFROR som man kan 
TA på.” (Viktor, Respondent 2) 

 
När frågan ställs till Eliasson om hur Lendify ser på transparens på sajten förklarar hon 
att det är centralt och något som Lendify aktivt arbetar med, eftersom transparens är något 
de vill ligga i framkant med kontra de finansiella instituten som agerar långivare idag. 
Vidare ställde vi frågan om det finns några demografiska variabler som är framträdande 
för den genomsnittlige investeraren på Lendify. Eliasson svarade att den typiska 
investeraren på sajten är en man som är bosatt i en större svensk stad, särskilt vanlig är 
bostadsorten Stockholm. Vad gäller variabeln ålder uppger Eliasson att den 
genomsnittlige investeraren är i 30-årsåldern. På frågan om varför Eliasson tror att dessa 
demografiska variabler är framträdande svarade hon att det kan sägas bero på vilka 
marknadskanaler som har använts. Framförallt har Lendify använt sig av Börspodden 
som marknadskanal, vilken främst har manliga lyssnare i 30-årsåldern som är kunniga 
och intresserade av aktier. Eliasson förklarar vidare att Lendify arbetar med att bredda 
målgruppen, genom användning av andra marknadskanaler. Vidare menar Eliasson att 
målgruppen investerare på Lendify är Early Adopters inom den finansiella världen som 
vill söka alternativ avkastning och tycker det är intressant med den nya teknik som 
erbjuds. Vidare fick Eliasson frågan om det finns ett snittbelopp för investeringar på 
sajten. Enligt Eliasson är det genomsnittliga insättningsbeloppet 60 000 kr, vilket hon 
hänvisar till den senaste statistiken som uppmättes i mars. Vidare i intervjun säger 
Eliasson att 70 % av investerare på Lendify gör fler insättningar efter första gången, något 
som ökar kontinuerligt.  
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4.5 Moral Hazard 
 
Samtliga respondenter uttrycker vikten av påföljder för låntagare som inte klarar av att 
återbetala sina lån för att de, i egenskap av långivare, skulle vara villiga att låna ut pengar 
i P2P-långivning. De menar att uteblivna påföljder för låntagare som inte amorterar sitt 
lån gör att låntagaren inte har incitament nog för att återbetala, vilket troligen leder till att 
de struntar i utbetalningarna. Flertalet respondenter hade ägnat relativt mycket tid åt att 
ta reda på vilka påföljderna för låntagarna i ett sådant fall skulle vara. Det som framkom 
efter en tids letande var att Kronofogdemyndigheten och Inkasso på ett eller annat sätt 
var inblandade i processen, vilket räckte för samtliga respondenter för att bevilja utlåning. 
Mer konkret vilka påföljderna blir märkte vi var svårt för respondenterna att återge. 
Viktor uttryckte att; 
 

“(...) Men jag tycker att det är ju superviktigt att det ändå blir något slags 
straff.. eller vad man ska säga, för låntagaren.. att den personen inte bara 
kan gå helt fri, utan att ha betalat tillbaka. Varför skulle man då vilja betala 
tillbaka liksom?“ (Viktor, Respondent 2) 
 

Viktor betonar vidare vikten av att få veta hur P2P-företagen, i det här fallet Lendify, 
hanterar problemen som uppstår när en låntagare inte har möjlighet att betala tillbaka sitt 
lån. Han beskriver vidare att det är tydligt på Lendifys hemsida att de inte bär något ansvar 
för om låntagaren betalar tillbaka sitt lån eller inte, vilket han tycker är bra. Så länge 
Lendify är tydliga med vilka regler som gäller anser han att det känns seriöst. Viktor 
uttrycker vidare att riskerna att inte få tillbaka de pengar som investerats naturligtvis blir 
högre i och med att Lendify inte bär något ansvar för låntagarnas eventuella bristande 
återbetalningsförmåga, men att det samtidigt genererar högre avkastning. Viktor uttryckte 
att;  

 
Ja, men det är klart att.. att det känns lite utelämnande, eller vad man ska 
säga.. just det här med att Lendify själva inte bär något ansvar för om en 
låntagare betalar tillbaka sitt lån eller inte. Samtidigt ställs ju ofta 
avkastningen i relation till själva risken, alltså.. att man får ju ofta mer 
utdelning om riskerna är högre. Annars om alla alltid betalar tillbaka sitt 
lån så blir det ju inte så mycket att spekulera i, liksom. Då tänker jag att 
man skulle ju inte kunna tjäna så mycket på det heller. Alltså såhär, så länge 
företagen är tydliga med vad som gäller så vet man ju vad man ger sig in 
på.. och jag tycker att Lendify är tydliga med att de avsäger sig allt ansvar 
om det där, det är liksom inget de hymlar med.. (Viktor, Respondent 2)  

 
Daniel anser vidare att det är av stor vikt att låntagaren får konsekvenser om hen inte kan 
betala tillbaka sitt lån, i och med att P2P-företaget Lendify inte har något ansvar vad gäller 
om låntagaren betalar tillbaka sina skulder eller inte. Han upplever således att det är 
viktigt att någon annan aktör ser till att det blir påföljder för låntagaren om denne inte 
amorterar av sitt lån. Daniel uttryckte att; 
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“(...) jag vet inte riktigt vad konsekvenserna blir.. och det är någonting jag 
funderade mycket över i början. Jag försökte läsa på en hel del och som jag 
nu förstår det så är ändå Kronofogden inblandade på något sätt, och typ att 
låntagaren får inkassokrav och sånt (...) Det är klart att om en låntagare 
som aldrig betalar tillbaka sina pengar får gå fri, så finns det ju inte så 
stort.. incitament eller vad man ska säga, för låntagaren att betala tillbaka 
sitt lån. Det gör ju att det känns ganska.. att det blir stor risk för mig då som 
långivare att jag inte får tillbaka mina pengar.” (Daniel, Respondent 4) 
 

4.6 Diversifiering 
 
De respondenter som angav att de köpt en “korg” av lån, anser att det gett dem en fördel 
i att sprida riskerna mellan kreditklasserna A-F, eftersom sajten själva har plockat ihop 
flera olika lån. De långivare som valt lån manuellt anser att det finns en obalans på 
marknaden, eftersom det oftast bara finns kvar lån som har låg kreditvärdighet, och ibland 
inga lån alls. Dessa respondenter menar att det tycks finnas fler som vill investera i lån 
med bra kreditklasser än vad det finns sådana lån på sajten. Gustav uttryckte följande; 
 

När det kommer ut ett bra lån så får man vara snabb då att låna ut.. ja, om 
man då inte vill köpa den här, korgen.. (...) alltså det kan vara nån som har 
bra kreditklass, eller som tjänar riktigt bra… och jamen, då vill ju alla låna 
ut dit.. han kanske ska köpa en bil eller nåt… För dom lånen som inte blir 
finansierade, (...) … kanske kreditklass F, nån som ska resa eller så.. Ah och 
det verkar inte vara så många som vill låna ut till dom.. och det är klart att, 
att när jag då ser att, nämen här var det ingen som ville låna ut!  Då blir 
man ju lite skeptisk..” (Gustav, Respondent 5) 

 
På frågan om respondenterna kan tänka sig att fortsätta låna ut svarade samtliga 
respondenter ja. Tobias berättade att han ville köpa en korg för att det skulle kännas värt 
det i fortsättningen, men att det var tveksamt om han skulle vilja investera det som krävs 
för att köpa en sådan. Viktor delar uppfattningen om att det vore smidigare att i 
fortsättningen köpa ett ihopsatt paket i stället för att leta lån själv. 
 

“Men då.. ska jag nog köpa det där paketet. Alltså… ibland kommer jag på 
mig själv, att... jag blir liksom IRRITERAD att “Nähä, det fanns typ inget 
lån att investera i nu” alltså det här manuella tänker jag på då. Sen kommer 
jag på att “Hallå, det är ju människor som.. måste vilja låna” eller så tänker 
jag att Lendify har paxat alla lån till sina korgar... och det gör ju att man 
känner sig lite, ah men tvungen att köpa en sån då. Det är för krävande att 
hålla på själv och leta saker som… ibland inte ens finns. Och det var ju det 
jag tänkte där från början att jag ville göra” (Viktor, Respondent 2) 

 
Respondenterna uppger således att de inledningsvis satsade en liten summa i de manuella 
lånen, förutom Erik som redan från början köpte en korg. Daniel och Gustav valde sedan, 
efter att ha testat de manuella lånen, att köpa en korg, medan respondent Tobias och 
Viktor fortsatt låna ut pengar manuellt. Daniel och Gustav, vilka har investerat i Lendifys 
korgar, uppger sammantaget att de mer eller mindre troligtvis kommer fortsätta låna ut 
pengar, förutsatt att reglerna för verksamheten är densamma och att bankernas sparräntor 
fortsätter vara låga.  
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“Ja.. jamen absolut. Alltså så länge det ser ut som det GÖR så kommer jag 
nog söka mig till lite.. alternativa lösningar så… och nu har jag ju testat 
och... ah, tro det eller ej [skratt] men jag har fått betalningar! Men jag skulle 
nog vilja investera lite MER egentligen för.. ja, det är rätt lustigt men jag 
tänkte liksom på dom där.. första pengarna jag la in.. som att dom var borta. 
Jag menar, jag märkte ju liksom inte av det där lilla som kom in och så 
tänker man ju.. jag kunde kanske ha gjort nåt kul för den där slanten istället? 
Nu får jag inte igen den på fyra år liksom [skratt] Så jag tror att.. om man 
kan avvara lite mer så känns det nog bättre att.. om det liksom tickar in lite 
mer varje månad så.. och det är ju lite frestande, det är det.” (Erik, 
Respondent 3) 

 
Erik förklarade vidare att det inte är värt att investera ett litet belopp på Lendify, eftersom 
avkastningen blir för låg och pengarna låsta under en för lång tidsperiod.  
 

“Jag tycker att om man är i mitt läge och vill ha alternativ avkastning till 
portföljen så behöver man satsa kapital därefter eftersom 
investeringsformen ser ut som den gör. I efterhand skulle jag ha investerat 
mer initialt, men med tanke på nyhetens... behag, så ville jag väl liksom 
försäkra mig om att det funkade” (Erik, Respondent 3)  

 
Tobias menar att han ofta testar olika nya sajter och han nämner både spelsidor och nya 
E-tjänster. Han förklarar vidare att han skulle kunna tänka sig att investera i privatlån på 
någon annan sajt för P2P-utlåning och att det inte nödvändigtvis behöver vara Lendify. 
Det är främst sajtens obalans mellan låneformerna som respondenten ställer sig tveksam 
till, då han menar att autoinvest kräver en insats som han inte är säker på om han är villig 
att satsa.  
 

“Tjaa.. ja jo, om jag kände att jag kunde lägga in MER.. då hade det väl 
känts värt det. Nu har jag testat och det verkar funka, men alltså.. jag vet 
inte om jag har möjlighet att pynta in fem tusen spänn för att få tillgång till 
allt sånt.. alltså mot den risken.. Men ja, om jag får det så, absolut.. det 
skulle jag nog göra.” (Tobias,Respondent 1) 

 
Mot bakgrund av respondenternas beskrivningar av en obalanserad marknad mellan 
manuella och autoinvest-lån frågade vi Eliasson hur hon upplever utbudet och efterfrågan 
på Lendify. Eliasson svarade att Lendify fått in mycket kapital på kort tid och att lån 
således har blivit finansierade snabbt. Vidare förklarade hon att Lendify är medvetna om 
att efterfrågan på manuella lån ibland överstiger utbudet, vilket hon menar är något som 
Lendify arbetar med. Samtidigt menar Eliasson att autoinvest är ett bra alternativ som 
finns tillgängligt för investerare på Lendify.   
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4.7 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån empirin se att respondenternas uppfattning om vad 
P2P-utlåning är för typ av investering delvis skiljer sig åt. De har olika referensramar och 
jämför sin investering i P2P-lån med såväl sparräntor på banken som med 
aktiemarknaden. Gemensamt för samtliga respondenter är att de vill prova något nytt, 
alternativt sätt att söka avkastning på samt att de bedömer investeringarna vara av hög 
risk. Vidare upplevde respondenterna sammantaget att P2P-utlåning är enkelt i 
förhållande till andra typer av investeringar. Utformningen på sajten och tekniken i sig 
visar sig vara en faktor som påverkar att det upplevs enkelt och lättillgängligt. Varför 
respondenterna valde just Lendify som plattform grundar sig såväl på lovliga 
rekommendationer från vänner och bekanta som på att sajten givit ett trovärdigt intryck. 
Andra aspekter som påverkar beslutet är säkerhetsrelaterade, där faktorer som 
legitimering med Bank-ID, vetskap om Finansinspektionens godkännande och 
Kronofogdemyndighetens involvering spelar in. När investeringsbesluten görs tittar 
respondenterna på kreditklass, löptid och den helhetsbild de får av personen bakom 
låntagaren. Marknaden på sajten Lendify upplevs vidare vara obalanserad då 
respondenterna upplever att det finns få manuella lån att investera i, vilket betyder att det 
upplevs finnas fler långivare än vad det finns låntagare på P2P-marknaden. Detta är en 
faktor som påverkar viljan att investera i en färdig korg eller att avstå från vidare 
investeringar. Respondenterna önskar vidare mer information om kreditklasserna 
eftersom de har svårt att förstå dess fulla innebörd och vad de olika kreditklasserna 
egentligen berättar om låntagarens återbetalningsförmåga.  
 

5. Analys och diskussion 
 
I det här avsnittet analyserar vi och diskuterar studiens resultat i relation till relaterad 
forskning på området. De valda delavsnitten är bestämda efter de centrala teman som 
framarbetats i studiens empirianalys.  
 
5.1 Alternativ låneform med ny teknologi (FinTech)  
 
Lendify marknadsför sig som ett alternativ till bankernas låga sparräntor och till en 
fluktuerande aktiemarknad. Respondenterna i den här studien jämför P2P-utlåning med 
såväl aktieinvesteringar som med sparande på bankkonton, vilket indikerar att Lendify 
kan ha prickat av en målgrupp som både anser aktiemarknaden vara komplicerad, och 
som har incitament att testa något nytt när bankräntan är låg. Vi finner således att de 
finansiella aspekterna i den FinTech-baserade plattform som Lendify är, består av ett 
sökande efter en alternativ avkastning som inte ges genom sparande på banken. När det 
gäller aktieinvesteringar finner vi några skillnader i respondenternas uppfattning, där 
några ser investeringar i Lendify som ett sätt att diversifiera en existerande aktieportfölj, 
medan andra upplever aktiemarknaden som högt värderad, komplex och/eller 
tidskrävande. Vidare skiljer sig respondenternas uppfattning kring deras kunskaper om 
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investeringar, där några uppger att de har gedigen kunskap om aktiemarknaden, medan 
andra anser sig ha begränsade kunskaper. Sammantaget ser vi att det alternativ som 
erbjuds via Lendify tycks täcka såväl behovet av enklare investeringar som riskspridning 
för en grupp som är villiga att investera i ett nytt fenomen. 
 
Incitamentet “att testa något nytt” finner vi vidare bero på den teknologiska aspekten i 
Lendify. Respondenterna uttryckte att de anser det vara enkelt att förstå vad de ska göra 
på sajten och att de snabbt kan utföra de handlingar de önskar, något PWC (2016) funnit 
vara betydelsefullt för framgång inom finansteknologiska plattformar. Vidare är de 
tillfrågade respondenterna i den här studien alla inom ramen för 
“milleniumgenerationen”, vilka PWC (2016) menar kräver kundcentrerade 
utlåningssajter för att vilja använda dem. Några respondenter uppger att de, innan de valt 
att investera i P2P-lån, tittade på andra sajter med liknande tjänster. Upplevelsen var då 
att de övriga sajterna föreföll otydliga i relation till Lendifys sajt. När de hamnat på 
Lendifys plattform blev upplevelsen att den är strukturerad och enkel att förstå, vilket 
medförde att respondenterna uppfattade Lendify som seriösa aktörer på P2P-marknaden. 
Sammantaget finner vi att de finansiella aspekterna samspelar med de teknologiska, inte 
bara ur en funktionell aspekt, utan också genom hur ett P2P-företag kan möta användarnas 
behov och bygga upp ett förtroende för dess tjänster.  
 
PWC (2016) förklarar att trenden med P2P-lån beror på teknologiska framsteg som 
möjliggör kreditgivning utan finansiella mediärer såsom banker. Eftersom teknologin 
fortsätter utvecklas ges nya möjligheter till kreditmodeller som banker inte tillämpar i 
dagsläget (Lin et al., 2013), (Q. Trelewicz, 2017). Frågan väcks därför i vilken 
utsträckning de finansiella faktorerna, såsom det låga ränteläget i Sverige, påverkar 
människors vilja att söka en sådan alternativ avkastning som teknologin bakom Lendify 
möjliggör. Då Lendify profilerar sig som ett alternativ till bankernas låga sparräntor, 
väcks funderingar kring vad som händer med incitamentet att vilja investera i P2P-lån om 
exempelvis bankens sparränta stiger?  
 
Enligt PWC (2016) har FinTech-företagen orsakat en störning som omkullkastar synen 
på vad och vem som anses vara en finansiell aktör på marknaden.  Vidare beskrivs P2P-
företagen utgöra den största konkurrensen mot konsumentbanker (PWC, 
2016).   Samtidigt visar Svenskt Kvalitetsindex (2017) årliga undersökning om svenskars 
förtroende och kundnöjdhet för banken att både förtroendet och kundnöjdheten minskat 
senaste året. Detta leder till funderingen om och hur P2P-företag möjligen skulle kunna 
förändra den svenska utlåningsmarknaden i framtiden, eller om bankerna är så pass 
etablerade i människors vardag att Lendify, tillsammans med andra P2P-företag, aldrig 
skulle kunna bli en verklig konkurrent till dagens traditionella banker. Samtidigt som 
Lendify marknadsför sig som en konkurrent till bankernas utlåning, och respondenterna 
angett samma incitament som en av anledningarna till investeringsbeslutet, ser vi en 
motsättning i att jämföra P2P-utlåning med bankernas verksamhet. Detta eftersom 
respondenterna anser att investeringar på Lendify är av hög risk, medan sparande på 
traditionella bankkonton i Sverige anses vara av låg risk med tillhörande låg avkastning.    
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5.2 Kreditgivning och diversifiering 
 
De studier som gjorts på den amerikanska P2P-utlåningen på sajterna Prosper, Lending 
Club och PPDai kan naturligtvis skilja sig en del från P2P-utlåning på den svenska 
marknaden. Regleringar inom länderna skiljer sig åt, och faktorer som sajternas 
utformning och användarvillkor skulle kunna påverka investeringsmöjligheter olika. 
Golubnicijs (2012) studie på den amerikanska sajten Prosper.com visar att P2P-långivare 
ges förbättrade möjligheter till diversifiering, vilket till viss del överensstämmer med vår 
studie. De respondenter som uppger att de har köpt färdiga korgar med lån har getts 
möjlighet att sprida risken mellan lån som har olika kreditklasser. Respondenterna uppger 
att detta besparat dem tid, samtidigt som de har behövt investera ett belopp på minst 5 
000 kronor för att kunna investera i en sådan korg. Däremot tycks möjligheten till 
diversifiering på Lendify inte fungera lika bra när det gäller manuella investeringar. 
Respondenterna menar att det ibland inte finns några tillgängliga lån att investera i, och 
ibland bara lån med låg kreditklassificering. Enligt Golubnicijs (2012) är det främst 
investerare med låg finansiell kunskap som gagnas av förbättrade möjligheter till 
diversifiering genom P2P-lån, varför färdiga korgar skulle kunna gynna en sådan 
målgrupp. Vid intervjun med Eliasson på Lendify uppgav hon att deras genomsnittliga 
investerare har goda kunskaper om aktiemarknaden och att Lendify vill nå ut till en 
bredare målgrupp. Således bör en marknadsstrategi för Lendify kunna vara att attrahera 
investerare med lägre finansiell kunskap med att de ges möjlighet till att sprida riskerna i 
ett färdigt paket av lån. 
 
Vi finner således att det, åtminstone när det gäller manuell investering, tycks råda obalans 
på marknaden mellan utbud och efterfrågan. Resultatet i vår studie visar även att den 
upplevda obalansen mellan utbud och efterfrågan på Lendify har påverkat beslutet för två 
långivare att köpa en korg istället för att fortsätta testa sig fram med manuella 
investeringar. Resterande respondenter känner sig frestade att köpa en sådan, och därmed 
investera mer än de hittills gjort. Eliasson uppgav i vår intervju att 70 % fortsätter 
investera i lån, vilket är i enlighet med resultatet i den här studien. Samtidigt funderar vi 
kring huruvida det vore samhälleligt fördelaktigt om det rådde jämvikt mellan utbud och 
efterfrågan vad gäller blancolån. Det skulle betyda att antal låntagare måste öka, 
alternativt att antalet investerare skulle behöva minska. Om antalet låntagare ökar, som 
P2P-företagen vill, innebär det att fler personer tar blancolån i syfte att konsumera. 
Blancolån är trots allt en låneform som kan leda till överskuldsättning för den enskilda 
individen (Finansinspektionen, 2015). Därför menar vi att det, på en samhällelig nivå, är 
av vikt att beakta denna utveckling. Att marknadsföra blancolån till privatpersoner menar 
vi också kan utgöra underlag för etisk diskussion. Vi menar att P2P-företagen behöver 
noga väga villkoren för att få låna pengar och därmed försöka säkerställa att de negativa 
konsekvenserna i form av överskuldsättning hos enskilda individer kan undvikas. Ett sätt 
att undvika detta är att göra utförliga kreditbedömningar av låntagare, vilket möjliggörs 
för P2P-företagen med hjälp av ny teknik som kan analysera stora mängder data (Lin et 
al., 2013, Q. Trelewicz, 2017). Vi ser dock att utförliga kreditbedömningar kräver gediget 
underlag av information om låntagare, vars möjliga konsekvenser vi diskuterar i de 
avsnitt som följer. 
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Vidare visar vår studie att av de två olika typerna av transaktionskostnader, vilka 
Williamsson (1981) definierar som ex ante och ex post, främst förekommer ex ante när 
det kommer till P2P-utlåning på Lendifys hemsida, det vill säga innan transaktionen äger 
rum. Resultatet pekar således i samma riktning som studien som Edman & Kaltea (2015) 
gjort på P2P-utlåning på den svenska marknaden i relation till bankutlåning, det vill säga 
att P2P-utlåning har högre transaktionskostnader än bankutlåning eftersom mer tid läggs 
på informationssökning innan investeringen görs. I likhet med detta uppger majoriteten 
av respondenterna i den här studien att ovissheten om P2P-lån gjort att de inledningsvis 
sökt gedigen information om hur utlåningen fungerar, och vilka möjliga konsekvenser 
som kan följa. När det gäller skillnaden mellan manuella investeringar och färdiga korgar 
visar vår studie att transaktionskostnaden minskar vid köp av färdiga korgar i relation till 
de manuella investeringarna. Om det däremot fanns fler lån att investera i skulle 
transaktionskostnaden troligen minska även för de manuella investeringarna, med tanke 
på att respondenterna i dagsläget finner det tidskrävande att invänta fler lån.  
 
Vidare menar några respondenter att de, trots gedigen informationssökning generellt om 
Lendify, ställer sig frågande till hur Lendify utför kreditbedömningarna av låntagare. De 
upplever osäkerhet i vilka kriterier Lendify använder för att skatta låntagarnas 
kreditvärdighet i de olika kreditklasserna. På Lendifys hemsida (2017) beskriver de dock 
i korthet hur kreditbedömningsprocessen ser ut för potentiella låntagare (se avsnitt 2.6), 
även om konkret information om exempelvis vilka kriterier som motsvarar en C-klassad 
låntagare saknas. Vi kan inte svara på om respondenterna tagit del av informationen om 
Lendifys kreditbedömningsprocess på deras hemsida, eller om de trots det, anser den vara 
bristfällig. Vi kan dock konstatera att majoriteten respondenter lyfter denna osäkerhet 
kring vilka konkreta kriterier som kopplas ihop till specifika kreditklasser. Därmed finns 
det fog att anta att information om kreditbedömningsprocessen antingen inte upplevs vara 
tillräckligt lättillgänglig för att den som söker den ska hitta dit, eller att informationen inte 
svarar på respondenternas egentliga funderingar kring låntagares kreditprövning på 
Lendify. Mot bakgrund av vår intervju med Eliasson, där transparens angavs som en 
viktig faktor för Lendfy, indikerar vår studie att mer, alternativt mer lättillgänglig 
information, om kreditprövningsprocessen önskas av respondenterna i den här studien.   
 
Således skiljer sig resultatet i den här studien om att transaktionskostnaderna upplevs 
höga i form av tid från de studier som visat att P2P-utlåning möjliggör lån till lägre 
transaktionskostnader (Lin et al.,2013, PWC, 2016). Detta tror beror på den osäkerhet 
kopplat till risker som respondenterna upplever. Kanske kan P2P lån i framtiden generera 
lägre transaktionskostander än traditionell bankutlåning, varför vi menar att det krävs en 
allmän kännedom om hur P2P-marknaden fungerar, samt att information om risker 
(exempelvis vad som händer om ett lån inte återbetalas i tid) på P2P-sajter presenteras 
tydligt för att minska tidsåtgången i den inledande informationssökningen. Här ser vi att 
P2P-sajterna har en möjlighet att minska transaktionskostnaden för investerare genom att 
presentera information på ett tydligt sätt, något som Klafft (2008) fann vara relevant för 
att minska kreditrisken. Problematiken med att investerare inte kan veta huruvida 
informationen som presenteras är vilseledande eller inte kvarstår givetvis, något som 
Finansinspektionen påtalar i sin senaste konsumentskyddsrapport kan motverkas genom 
tillsyn och regleringar (Finansinspektionen, 2016). 
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5.3 Asymmetrisk informationsfördelning 
 
Utifrån empirin kan vi se att respondenterna önskar mer information om låntagarna på 
Lendifys plattform. Viktor uttrycker exempelvis att han drar sig för att investera en stor 
summa pengar, det vill säga en summa som respondenten upplever vara problematisk att 
leva utan, till viss del på grund av att informationen om låntagare på hemsidan är för 
knapphändig. I enlighet med teorin om asymmetrisk information (se avsnitt 3.3), ser vi 
att låntagare förstås har mer information om vad pengarna ska användas till än vad 
långivaren har. Även om låntagare klassas in i passande kreditklasser utifrån Lendifys 
bedömningar och uppger utifrån kategorier, såsom “renovering”, “fordonslån” och 
“annat”, vad pengarna ska användas till så kan förstås långivaren inte med fullständig 
säkerhet veta att deras investerade pengar kommer användas till just det som låntagaren 
uppger. På grund av denna asymmetriska informationsfördelning finns det därmed en risk 
i att långivaren fattar ett investeringsbeslut som denne i annat fall inte fattat, om tillgången 
på information innan beslutsfattandet hade varit större. Långivaren gör således ett 
snedvridet urval (se avsnitt 3.3.1), vilket förorsakats av asymmetrisk information på 
Lendifys plattform. Utifrån vår empiri är detta något vi finner vara en faktor som gör att 
vissa respondenter upplever sig ha ett kritiskt förhållningssätt när det gäller att investera 
stora summor pengar i P2P-lånesajten Lendify. De tillfrågade respondenterna upplever 
således en viss rädsla i att låna ut pengar till en person som de inte känner, eftersom det 
finns risk att information som berättar vad låntagaren ska använda sina pengar till kan 
vara bristfällig eller vilseledande. 
  
En typ av snedvridet urval kallas för Lemons Problem (se avsnitt 3.3.1), vilket innebär 
att säljaren har mer information än vad köparen har på en marknad och kan därför på ett 
bättre sätt än köparen värdera en produkts värde. Utifrån vår empiri kan vi se att dessa 
tendenser även verkar stämma för P2P-utlåning via sajten Lendify, eftersom låntagaren 
(säljaren) förstås har mer information om syftet med lånet än vad långivaren (köparen) 
har. Om en produkt är en Lemon så kommer låntagaren, i det här fallet, “sälja” lånet till 
det pris som långivaren är villig att betala. Detta eftersom låntagaren i ett sådant fall vet 
att lånet är övervärderat. Om lånet däremot är en Peach, så kommer låntagaren inte “sälja” 
lånet till det pris som långivaren är villig att betala, på grund av att låntagaren vet att lånet 
är undervärderat. När det handlar om P2P-utlåning så är det inte låntagaren som 
bestämmer priset, det vill säga räntenivån, för lånet. Räntenivån för samtliga lån bestäms 
av Lendify själva, där kreditupplysningar om låntagare ligger som grund för beslutet. 
Med tanke på att respondenterna upplevde viss osäkerhet vad gäller vilka kriterier 
Lendify använder för att bedöma låntagares kreditvärdighet, finns det fog att anta att 
Lendifys kriterier för hur kreditklasserna kategoriseras tycks vara otydliga för långivaren, 
vilket indikerar att Lemons Problem även gäller i relationen mellan långivare och 
mellanhanden (Lendify).  Således kan vi, utifrån vår studie, se att den som har mest 
information om värderingen av ett lån är låntagaren. Därefter har mellanhanden (Lendify) 
näst mest information, följt av långivaren själv, som har minst information om värdet på 
lånet. Detta, anser vi, ytterligare indikerar att informationsfördelningen vad gäller P2P-
utlåning på Lendify är asymmetrisk och kan leda till sneda urval såsom Lemons Problem. 
  
På grund av osäkerhet kring huruvida låntagare, efter transaktionen genomförts, utför 
handlingar som är oönskade utifrån långivarens perspektiv, det vill säga om låntagaren 
kommer betala tillbaka sitt lån eller inte, kan en långivare besluta sig om att inte finansiera 
ett lån. Fenomenet, som benämns Moral Hazard (se avsnitt 3.3.2), är någonting vi sett i 
vår studie vara en faktor som påverkar incitamenten för långivares investeringsbeslut i 
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P2P-lån på Lendify. Samtliga respondenter nämner att de inte kan veta vad låntagaren 
ska göra med pengarna och att den främsta risken är att inte få tillbaka lånet. Således ser 
vi en koppling mellan moral hazard och långivares upplevelse av risknivå på 
investeringarna.  
 
Frederic et al., (2013, s. 35 - 36) lyfter vikten av mellanhänders roll och seriositet för att 
minska problemet med Moral Hazard. Författaren menar att det är viktigt att de finansiella 
mellanhänderna är stabila och väl fungerande, i syfte att ge goda förutsättningar för att 
mellanhanden ska kunna bedöma låntagares kreditrisk på ett riktigt sätt. Utifrån vår 
empiri kan vi se att några av respondenterna finner en viss trygghet i att Lendify står 
under Finansinspektionens tillsyn.  Även om Lendify själva uppger att de inte tar ansvar 
för att lånen betalas tillbaka, tolkar vi det som att det skapar en känsla av seriositet hos 
långivarna att Lendify är skyldiga att följa regler för hur verksamheten ska skötas. Med 
tanke på att kreditrisken bärs av långivarna, drabbas de personligen om mellanhanden 
inte lever upp till de krav som Finansinspektionen ställer, eftersom insättningsgarantin 
inte gäller för Lendify. Samtidigt presenterar Lendify på sin hemsida (2017) att de 
upprättat en kreditförlustfond, vilket vi tror är ett sätt att minska långivarens rädsla för 
Moral Hazard. Dock gäller fonden endast för de investerare som väljer autoinvest, vilket 
således kan vara ett sätt att knyta an investerare till Lendifys automatiska 
investeringstjänst. Vidare skriver Lendify (2017) att om företaget skulle gå i konkurs 
kommer ett annat företag ta över skuldebreven, vilket också kan antas vara ett sätt att 
minska Moral Hazard.  
  
När det gäller upplevelsen av snedvridet urval visar vår studie att det är ovissheten om 
låntagarens återbetalningsförmåga och osäkerheten om vad kreditklasserna innebär som 
påverkar investeringsbeslutet. Sundén-Cullberg, grundare av Lendify, förklarar i en 
intervju med Edman & Kaltea (2015) att digitaliseringen medför att kreditbedömningar i 
framtiden kan öka träffsäkerheten. I dagsläget innefattar en av delarna i Lendify´s 
kreditbedömningsprocess ett frågeformulär till ansökande låntagare. Givet teorin om 
asymmetrisk information (Federic et al., 2013) kan låntagare således vilja dölja 
information om sig själva. Frågan är om det verkligen vore fördelaktigt att låta låntagare 
tillsätta mer subjektiv och “mjuk” information om sig själva (Freedman & Zhe Jin, 2008, 
s. 5), när investerare på Lendify redan upplever asymmetrisk information? Å ena sidan 
skulle det kunna ge investerare möjligheten att själva få en subjektivt rikare bild av 
låntagaren, medan det å andra sidan skulle kunna vilseleda investeraren i 
riskbedömningen (Herzenstein et al, 2011). En bedömningsprocess med hjälp av digitala 
verktyg kan förvisso förhindra problematiken med asymmetrisk information och bidra till 
mer “hård” information, men innebär en digital övervakning av låntagare (Lin et 
al.,2013).  
 
Vid intervjun med Eliasson gavs en motvikt till övriga respondenters riskupplevelse, där 
Eliasson menar att det är enklare att bedöma kreditvärdighet på privatpersoner än vad det 
är på företag, något som minskar riskerna för kreditförlust genom träffsäkra 
kreditbedömningar. Dock är det Lendify som gör kreditprövningen, vilket innebär att 
investerare behöver förlita sig på deras kreditbedömningsprocess för att i sin tur själva 
bedöma risken efter de variabler som anges. Respondenten Erik nämnde vid 
intervjutillfället att investeringar i exempelvis aktier på ett sätt kan vara lättare, eftersom 
det går att följa med i företagets kvartalsrapporter till skillnad mot att inte ha någon insyn 
i hur privatpersonens ekonomiska ställning utvecklas. Ett sådant tidsserieproblem kan 
kopplas till den problematik som Q. Trelewicz (2017) och Lin et al., (2013) beskriver 
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uppstår vid kreditgivning när senaste informationen om låntagaren inte inkluderas i 
kreditmodellen genom att analysera en större mängd data. Grundaren av Lendify, Sundén 
Cullberg, uttryckte vid en intervju med Edman & Kaltea (2015) att datoriserade 
kreditbedömningar baserat på beteende kan vara aktuellt för framtiden, vilket kan ge 
betydligt mer precisa bedömningar. Frågan vi ställer oss är varför Lendify i dagsläget inte 
tillämpar en sådan kreditmodell, när tekniken finns tillgänglig? Vi tror att det i dagsläget 
kan vara för tidigt då P2P-fenomenet inte är utbrett i Sverige ännu, varför främmande 
kreditmodeller skulle kunna skapa en osäkerhet hos låntagare om vilken information som 
samlas in om dem. Vi har även konstaterat att respondenterna i den här studien anser att 
det finns för få lån att investera i, vilket gör det tänkbart att Lendify behöver bygga en 
stabil kundkrets av låntagare.  Vi ser således att en utmaning för P2P-företag är att 
tillhandahålla tillräcklig information och träffsäkra kreditbedömningar till långivare för 
att minska den asymmetriska informationen. Samtidigt funderar vi över hur låntagare 
skulle uppleva en kreditbedömning baserat på senaste kontoutdraget eller på hur de 
navigerar och beter sig på sajten (Lin et al.,3013). Vi ser således en etisk aspekt som 
handlar om låntagares integritet, vilket vi tror P2P-företag kommer behöva förhålla sig 
till i framtiden i takt med den finansteknologiska utvecklingen och marknadens krav på 
informationstillgång. Respondenterna i den här studien önskade trots allt både mer 
information om låntagaren, men inte för mycket information som kräver en ökning av 
tidsåtgången.  
 
 
5.4 Kreditbedömning baserat på finansiell information  
 
De faktorer som respondenterna uppger är avgörande för vilket lån de ska investera i är 
främst kreditklass, ränta och löptid. Dessa tre faktorer är några som Freedman och Zhe 
Jin (2008) benämner som “hård” information. Författarna menar vidare att P2P-
lånemarknader ofta brister vad gäller tillgång till “hård” information, vilket kan 
kompenseras av “mjuk” information (se avsnitt 2.6). Med andra ord skiljer sig 
respondenternas upplevelse av tillgång till hård information från resultatet som 
presenteras i Freedman och Zhe Jins (2008) studie. Respondenterna verkar i stora drag 
lita på den information som presenteras av Lendify och anser därmed att den hårda 
informationen väger tyngre än den mjuka för investeringsbeslutet. Samtidigt uppger 
några respondenter viss osäkerhet vad gäller hur Lendify bedömer kreditriskerna, det vill 
säga vilka kriterier som används för att en låntagare hamnar i en viss kreditklass, vilket 
indikerar att den hårda informationen ytterligare skulle kunna stärkas. De “hårda” 
variablerna som löptid och ränta etc. som respondenterna i den här studien uppgav ha 
störst betydelse för incitamentet att investera i ett lån, är också de som identifierats i de 
tidigare studier som gjorts på P2P-utlåning på sajter i länder (Yu Jina & Yudan Zhua, 
2015), (Feng et al.,2015) och (Greiner & Wang, 2010).   
 
5.5 Kreditbedömning baserat på icke-finansiell information  
 
Även om respondenterna uppger den hårda informationen vara mest avgörande för 
investeringsbeslutet, angavs de att den sammanlagda informationen om en låntagare 
används när de bedömning hur attraktivt ett lån är. Därmed tycks respondenterna även 
använda sig av den mjuka och subjektiva informationen, vilket vi i den här studien har 
identifierat som vad låntagaren ska använda de lånade pengarna till och vilka 
demografiska variabler låntagaren besitter. Vi har funnit ett gediget stöd i den tidigare 
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forskningen att “mjuk”, icke-finansiell information påverkar långivares 
investeringsbeslut, (Freedman och Zhe Jin, 2008), Ravina (2007), (Herzenstein et 
al.,2011) (Greiner och Wang, 2010). Vi finner det intressant att de subjektiva 
bedömningarna om en låntagares agenda med lånet kan inverka vid beslutet, samtidigt 
som det genom en sådan här kvalitativ studie inte går att mäta i vilken utsträckning det 
påverkar. Kanske är det så att information av mer subjektiv karaktär påverkar 
investeringsbeslutet mer än vad långivare uppfattar och uttrycker? Vi ser tendenser i att 
långivare, även om de inte framhåller sig som subjektiva i bedömningarna, ändå nämner 
icke-finansiella faktorer som gör att de hellre väljer att investera i vissa lån. Sådana 
faktorer vi identifierat i det empiriska materialet är uttryck som tar upp demografiska 
variabler och vad lånet ska användas till, något Daniel uttryckte som; “han var väl i min 
ålder”, “hade inga barn” och som bodde i samma stad som honom. Detta menar vi 
indikerar att han kunde identifiera sig med en låntagare, något som enligt Ravina (2007) 
kan påverka investeringsbeslutet. Vidare nämnde Daniel tillsammans med andra 
respondenter att helhetsbilden påverkar när vi frågade vad som får dem att välja låntagare. 
Viktor uttryckte en skepsis mot låntagare som inte angett vad lånet ska användas till, de 
som i stället angett “annat”. Det framkom även att Viktor och Gustav blev skeptiska mot 
låntagare som hade låg kreditklass och som uppgav ”semester” eller ”annat”, något vi 
tolkar som en indikation på att de använt subjektiv information för att skapa en 
helhetsbild, som i detta fall blev negativ. Enligt Herzenstein et al., (2011) hade låntagaren 
med lågt kreditbetyg i ett sådant läge kunnat dra nytta av att tillföra mer (trovärdig) 
information om sig själv för att få sitt lån finansierat. Informationen bör sedan noggrant 
utvärderas av långivaren för att undvika vilseledning. Således ser vi att Herzenstein et al., 
(2011) framhäver långivarens ansvar och förmåga att bedöma den information som bör 
tillhandahållas av låntagaren, medan Lin et al., (2013) menar att det är intermediären som 
bör inkludera och analysera låntagarens beteende för att presentera ett träffsäkert 
kreditbetyg till investeraren. Tydligt är, genom tidigare studier och genom den här 
studien, att mer information behöver finnas om låntagaren. Vem som bör ansvara för 
risken för ett misslyckat lån verkar det råda delade meningar om, något 
Finansinspektionen menar är oklart i konsumentskyddsrapporten 2016. 
 
Vidare fann vi att tidigare forskning till stor del berört vikten av socialt kapital och att 
låntagare bör nyttja sitt sociala kontaktnät på internet för att kunna förbättra möjligheterna 
till lägre räntor på lånen. De låntagare som redan har lågt kreditbetyg kan enligt (Herrero-
Lopez et al., (2009) länka sig till sociala medier där en trovärdig bekantskapskrets 
påverkar långivarens förtroende för låntagaren. Här ser vi en väsentlig skillnad i de studier 
som rör socialt kapital som gjorts i andra länder gentemot vår studie. Eftersom 
respondenternas person anonymiseras av Lendify finns heller inte möjligheten för 
långivare att visa vilka grupper de tillhör i samhället genom sociala medier. En intressant 
fråga är huruvida P2P-sajter i Sverige kommer gå mot en sådan utveckling, samt om och 
varför sådan P2P-utlåning med anknytning till sociala medier fungerar bättre i andra 
länder? Något vi däremot kunde se när det kommer till den sociala aspekten av utlåning 
var att en respondent, Gustav, påverkades av andra investerares beslut. Han uttryckte att 
han blev negativt inställd till att investera när han såg att ett lån inte blivit finansierade av 
andra. Vi kan se en koppling mellan Gustavs beskrivning och det flockbeteende 
Eunkyoung Lee et al., (2012) funnit på P2P-marknaden i form av att långivare lägger bud 
på lån som många andra redan budat på och vice versa.   
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Vidare berättar Eliasson att Lendify har övervägande män i 30-årsåldern från 
Stockholmområdet som investerare. Respondenterna i den här studien är också män 
mellan 20 - 30 årsåldern, vilket får oss att undra om en sådan homogen grupp påverka 
vilka lån som finansieras? Givet att långivare söker investeringar i lån vars låntagare de 
kan identifiera sig med (Ravina 2007), väcks frågan om exempelvis gruppen kvinnliga 
låntagare kan exkluderas? På en marknad där “peers” bestämmer vilka lån som 
finansieras, bör således finansieringen av lån kunna förändras om målgruppen investerare 
förändras. Vi menar att det här är en intressant aspekt att lyfta eftersom det trots allt 
handlar om att personer, med egenskaper och förutsättningar som skiljer sig från 
investerares, kan exkluderas från P2P-marknaden. Detta eftersom långivare i den här 
studien upplever investeringar på Lendify som riskabla på grund av bristande vetskap om 
låntagarens person, samtidigt som studier gjorda på den amerikanska P2P-marknaden 
visar att låntagare kan exkluderas på grund av demografiska variabler som kön och 
etnicitet (Ravina, 2007), (Feng et al., 2015). Om det här gäller är det särskilt intressant att 
veta vilka investerarna är. Detta innebär således att det finns etiska aspekter att ta hänsyn 
till om mer information om låntagare ska tillgängliggöras även på de svenska sajterna, 
något som efterfrågas av respondenterna i den här studien. Hur mycket information kan 
publiceras och samlas in för att det ska vara försvarbart gentemot de vars persondata 
granskas? Hur transparent kan en P2P-sajt vara? Dessa frågor tror vi kommer vara 
centrala i den framtida utvecklingen av finansteknologiska P2P-plattformar. 
 
 

6. Slutsats 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att de främsta incitamenten som påverkar beslutet att 
investera på P2P-marknaden Lendify är dagens låga räntenivå på bankerna och det faktum 
att detta är en ny teknik, åtminstone i Sverige, något som investerare anser vara intressant 
att testa. Vidare finner investerare P2P-utlåning vara enkel i relation till traditionella 
investeringar. Sammantaget kan slutsats dras att P2P-utlåning skapar ett nytt 
marknadsutrymme till de som söker alternativa avkastningsmöjligheter. Trots låga 
bankräntor som bidragande faktor till investeringsbeslutet, kan slutsats vidare dras att 
P2P-utlåning på Lendify i dagsläget inte konkurrerar med investerares sparande på 
banken eftersom skuldsättning genom P2P-lån fortfarande utgör en liten del av den 
svenska ekonomin (FI, 2016). Investerare upplever att P2P-utlåning innefattar hög risk, 
varför de inledningsvis investerat en summa de i värsta fall anser sig vara beredda att 
förlora. 
  
Den här studien visar vidare att långivare upplever att de söker mycket information innan 
de väljer att investera, vilket beror på att investeringsformen är ett nytt fenomen. 
Följaktligen uppstår transaktionskostnaden innan (ex ante) investeringen genomförs 
(Williamson, 1981). När investeringen ska genomföras uppger investerare att de främst 
ser till lånets kreditklass, löptid, ränta och följaktligen till övriga demografiska variabler 
(finansiell information). Därefter bedöms det som låntagaren uppgett som anledning till 
lånet (icke-finansiell information).  
 
Vi ser även att långivare upplever problematik med Asymmetrisk information, Snedvridet 
urval, Lemons Problem och Moral Hazard. För att minska detta finner vi, i likhet med 
tidigare studier, att information på P2P-företagen ska presenteras på ett tydligt sätt. Den 
här studien visar vidare att information gällande påföljder för låntagare, 
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kreditbedömningsprocessen och information som förklarar vad som händer om P2P-
företaget går i konkurs särskilt eftersöks av investerare.   
  
Vi fann också att investerare resonerade kring hur information presenteras på P2P-
företagens hemsidor. En hemsida som förefaller otydlig och svår att förstå kan leda till 
att investerare väljer andra företag istället. Därför rekommenderar vi företag som 
tillhandahåller P2P-utlåning som tjänst att fundera kring hur informationsteknologins 
möjligheter kan användas för att strukturera information. P2P-företag bör söka förståelse 
kring vilken information som investerare önskar finnas tillgänglig på sajterna i syfte att 
ytterligare kunna presentera den transparens som efterfrågas. 
  
Vidare visar vår studie att långivare ges möjlighet till diversifiering genom att investera i 
en korg, medan de som investerar manuellt inte ges samma möjligheter på grund av brist 
på tillgängliga lån. Vår rekommendation till P2P-låneföretag är således att försöka 
attrahera kreditvärdiga låntagare för att utbudet ska matcha efterfrågan på ett bättre sätt. 
Med tanke på långivares vilja att fortsätta investera i P2P-lån på Lendify, visar vår studie 
att de är nöjda med tjänsten. Vidare studier på låntagares upplevelse av P2P-lån ser vi 
som betydelsefullt för att förstå marknaden och dess framtida potential. 
  
Slutligen finner vi att P2P-företag framöver står inför några etiska överväganden vad 
gäller vilken information som ska presenteras om låntagare, samt huruvida teknologi ska 
användas för kreditbedömningar baserat på personlig data. Vi kan vidare dra slutsatsen 
att P2P-utlåning på Lendify skiljer sig från P2P-utlåning på andra internationella sajter 
när det gäller den sociala aspekten. Användare ges inte möjligheter att koppla sociala 
medier till sin person på Lendify, varför låntagares sociala nätverk inte används som 
verktyg för att stärka trovärdigheten. Vidare studier behövs på området kreditbedömning 
i relation till låntagares integritet. Vi ser en trend att företag idag, med hjälp av tekniska 
verktyg, kan samla in personlig data om låntagaren. Vidare visar vår studie att långivare 
också efterfrågar mer information om låntagaren vid investeringsbeslut. Förslag till 
vidare forskning är således att studera hur låntagare ställer sig till såväl insamlad som 
publicerad information om deras finansiella data.  
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Bilaga 
 
 
Intervjuguide 
 
 
 

1. Kan du berätta lite om dig själv?  
a. Ålder, kunskap om finansiella instrument, vana att investera osv.  

 
2. Hur fick du kännedom om P2P-utlåning?  

 
3. Varför valde du att investera i P2P-långivning? 

 
4. Vilka/vilken förväntning/ar hade du på investeringen? 

 
5. Under hur lång tid planerade du att inneha investeringen?  

 
6. Gjorde du någon riskbedömning innan du valde att investera?  

a. Hur?  
 

7. Hur ser din investeringsform ut? (Manuella investeringar / ”paket”) 
 

8. Finns det något utmärkande i de lån du väljer att investera i?  
a. (Om respondenten investerar i manuella lån) 

 
9. Finns det något utmärkande i de lån du väljer att inte investera i?  

a. (Om respondenten investerar i manuella lån) 
 

10. Hur skulle du beskriva risknivån på investeringen?  
 

11. Vilken information upplever du dig behöva gällande låntagaren?  
 

12. Ser du några fördelar respektive nackdelar med att investera i P2P-lån?  
 

13. Anser du att det är någon skillnad på att investera i P2P-lån och traditionella 
finansiella instrument såsom aktier, obligationer etc.?  

a. Om ja, vilken är skillnaden?  
 

14. Skulle du kunna tänka dig att investera ytterligare i P2P-lån? 
a. Varför/varför inte?  

 

 


