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ammanfattning 
Under de senaste åren har en ny typ av lån växt fram där kunder som tidigare 

ansetts riskabla av banker har blivit målgruppen för finansbolagens snabba lån. Snabba 

lånen har blivit alltmer populär både på svenska och amerikanska marknaden med tanke på 

lättillgängligheten och den korta ansökningstid som de snabba lånen innefattar. Många 

kunder har hamnat i skuldspiraler eftersom de inte haft återbetalningsförmåga, media menar 

att finansbolagen lurar kunderna medans finansbolagen menar att det inte är deras syfte 

med produkten. De snabba lånen medför flertalet risker som påverkar finansbolagens 

verksamhet, två av dessa som vi finner viktiga att se över är kreditrisk och operativ risk 

som uppkommer i samband med kreditgivningsprocessen. Riskhanteringen och 

kreditbedömningen är två viktiga moment som vi också fokuserar djupare på i processen 

för de snabba lånen.  

 

I dagsläget finns det begränsat med forskning inom området snabba lån och riskhanteringen 

i kreditgivningsprocessen. På grund av detta har ett forskningsgap återfunnits och utifrån 

detta har vi utformat vår problemformulering: ”Hur ser processen vid finansbolagens 

kredithantering ut i samband med snabba lån och hur behandlas finansbolagens speciella 

riskhantering?”  Med huvudsyftet att genom en kvalitativ studie finna de mönster som 

finns i finansbolagens riskhantering av snabba lån på svenska marknaden.    

 

Studien har en hermeneutisk kunskapssyn baserat på den hermeneutiska spiralen där 

delarna från kreditgivningsprocessen sätts emot risk och riskhantering för att finna och 

tolka mönster i finansbolagens riskhantering. För att få en djupare förståelse har vi ett 

angreppssätt som växlar mellan teori och empiri, abduktiva ansatsen. Vi har valt att utföra 

en kvalitativ studie med sju intervjuer som baserats på vår intervjuguide bestående av 

frågor och scenarion. Detta för att ge respondenterna möjligheten till en mer öppen och 

spontan intervjusituation. 

 

Den teoretiska referensramen presenterar först tidigare forskning och marknaden för de 

snabba lånen som utgör en introduktion och förståelse inför andra delen 

kreditgivningsprocessen. I kreditgivningsprocessen tar vi upp låneansökan, beviljning, 

återbetalning och uppföljning, med största fokus på områdena riskhantering, 

riskbenägenhet och kreditbedömning eftersom samtliga delar i referensramen är kopplade 

till risk och dess hantering.  

 

Slutsatsen av studien vi funnit är att kreditbedömningen är en viktig komponent som alltid 

bör uppdateras och utvidgas för att hantera riskerna. Kreditbedömningens komplexitet 

avgör hur stark riskhanteringen är i resten av processen. Uppföljningen har också stor 

påverkan för risktagandet hos finansbolagen och kan hjälpa till att minska kreditförlusterna. 

För att branschen i helhet ska kunna motverka kreditrisker bör samtliga följa den nya 

lagförändringen och hjälpa till att utveckla den ytterligare.  

Nyckelord: Snabba lån, finansbolag, kreditgivningsprocess, kreditrisk, operativ risk, 

riskhantering och kreditbedömning. 
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Med detta förord vill vi tacka vår handledare Åke Gabrielsson som har 

genomående under arbetet stöttat oss och gett råd. Hans erfarenhet och djupa 

kunskap har varit till stor hjälp under denna studie, hans glöd har motiverat oss till att jobba 

hårdare och hålla oss till den röda tråden. 

 

Vi vill även ge ett stort tack till de finansbolag som ställt upp i vårt arbete. Vi vet att denna 

bransch har varit under mycket kritik de senaste åren och att det är svårt att ta del i liknande  

studier. Men vi är väldigt tacksam att de tog sig tiden och delade med sig av hur deras 

verksamhet hanterar kreditgivningsprocessen då detta har gjort arbetet möjligt. Vi hoppas 

att denna uppsats för med sig något till dem och deras risktänkande.  
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1. Inledning 
ån har funnits långt före Kristus och med dessa lån har även olika risker uppkommit. 

Dessa risker har genom tiderna skapat komplikationer, förluster eller avkastning för 

finansbolagen. För att kunna hantera riskerna har olika metoder och verktyg växt 

fram.  I denna studie undersöker vi finansbolagens kreditgivningsprocess för snabba lån och hur 

risker hanteras i processen.  

1.1 Bakgrund  

Förr ansågs konsumenter med dåliga kredituppgifter som riskabla av bankerna, de blev 

antingen nekade eller hårt bevakade, idag anses samma personer vara inkomstkällor 

(Stegman, 2007, s.182; Marron, 2007, s.126). Genom att skapa en marknad för dessa 

konsumenter har finansbolagen funnit nytta för sin produkt; snabba lån. Det valda 

marknadsområdet ger upphov till större risker såsom en ökad kreditrisk som finansbolagen 

ställs inför. Vi finner detta område intressant och vill undersöka finansbolagens 

kreditgivningsprocess för snabba lån och fördjupa oss i den riskhantering som sker i denna 

process. 

 

Den svenska kreditmarknaden har genom åren utvecklats för att möta behoven av snabba lån. 

Med snabba lån menas krediter på mindre belopp mellan 500 - 25 000 kronor som har en kort 

återbetalningstid på 30-90 dagar och dess huvudsyfte är att processen ska gå väldigt snabbt 

(Allt om snabba lån, 2011). De snabba lånen som finns tillgängliga i Sverige är främst SMS-

lån, telefon-lån och nätlån, där samtliga har en enkel process vid låneansökan. De snabba 

lånen faller under kategorin Mikrolån, kortfristiga lån på små belopp. 

 

I USA har en liknande typ av lån raskt växt fram från år 2004 och det går att se tecken på att 

denna marknad kommer att fortsätta blomstra i USA med ett ökat behov bland låntagare samt 

en tro om en hög vinstgenererande marknad (Avery, 2011, s.7; Huckstep, 2007, s.203-207, 

231). Den växande marknaden gör att de snabba lånen blir attraktiva för långivare och 

låntagare och därför utvecklas produkten allt eftersom. Låneformen som finns på den 

amerikanska marknaden har blivit mer reglerad eftersom mer än 15 procent av den 

amerikanska befolkningen åtminstone en gång har använts sig av denna typ av lån och antalet 

tros fortsätta öka (Morse, 2011, s.1). De senaste tre åren har de svenska hushållens lån ökat 

(SCB, 2008-2011), däribland har en kraftig ökning av de snabba lånen märkts av 

(Datainspektionen, 2009).  Marknaden för kortsiktiga krediter, däribland snabba lån, växer 

trots den finansiella nedgång som drabbat världsmarknaden. Därför finner vi det intressant att 

utforska hur finansbolag hanterar de snabba lånens kreditgivningsprocess.  

 

I det svenska samhället strävar vi idag efter en mer västerländsk livsstil där krediter används 

alltmer för köp av inte bara hus eller bilar utan också för vardags- och lyxvaror. Under 

ekonomiska kriser upplever många konsumenter en ekonomisk press, därför måste de ändra 

sina konsumtionsvanor på grund av bland annat arbetslöshet och oförmåga att möta sina 

betalningar. Konsumenter som är vana vid en viss livsstilsstandard har ofta problem att 

minska utgifterna vilket kan leda till ansökningar av snabba lån. (Gärling et al., 2009, s.32, 

43)  
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Genom tiderna har det funnits ett antal olika tillvägagångssätt för att anskaffa pengar snabbt 

eller ta kortsiktiga lån (Huckstep, 2007, s.203-207, 231). Finansbolag är en typ av finansiella 

institut som lånar ut till bland annat företag och privatpersoner genom factoring, leasing och 

kontokrediter (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2005, s.148-149; Lennander, 2011, s.14). I detta 

arbete ligger fokus på de snabba lån som finansbolagen erbjuder, eftersom finansbolagen inte 

har någon säkerhet ställd till lånet ökar risktagandet vid utlåningen och det är detta vi vill 

forska vidare om.   

 

Snabba lån är kortsiktiga lån som går att anförskaffa snabbt och enkelt i förhållande till 

traditionella lån. Snabba lån har ofta avgifter istället för räntor även om funktionen är 

densamma, enligt kritikerna har avgifterna tidigare fungerat som dolda räntor. Denna typ av 

lån har en tendens att få kunderna att hamna i en ond cirkel genom att de måste låna om flera 

gånger med tillkommande avgifter. Detta kan resultera i att kunden får ännu mer svårigheter 

att återbetala de snabba lånen. (Wilson et al., 2008, s.1-2; Edminston, 2011, s.64)   

 

Finansbolagen konkurrerar med att tillhandahålla en effektiv och bekväm tjänst för 

konsumenterna jämfört med banker och andra traditionella kreditinstitut. Med snabba lånen 

tillkommer höga operativa kostnader och finansbolagen har en högre förlusttakt än 

traditionella lån eftersom kundgruppen oftast är mer riskfylld. (Huckstep, 2007, s.211, 227, 

231) Banker och kreditkortsinstitut ger sällan ut krediter och lån till kunder som ansöker på 

grund av stora variationer i inkomster eller utgifter. Kreditrisken och transaktionskostnaderna 

för denna typ av lån gör att det är omöjligt för långivare att förbigå ockerlagar då den 

amerikanska marknaden, likaväl som den svenska, regleras alltmer. I och med den svårighet 

som låntagare kan uppleva i att bli beviljad korta lån kan de begränsas till att söka lån hos 

långivare med högre räntor. (Morse, 2011, s.4) 

 

Det finns en allmän uppfattning om vilka konsumenter som tar dessa typer av lån, vilket är 

låginkomsttagare och ekonomiskt känsliga individer med lite förkunskap om krediter 

(Persson, 2010, s.469-470; Huckstep, 2007, s.214; Edminston, 2011, s.63). Låntagare kan 

även vara medelklassinvånare med fasta jobb som vill ha snabba pengar till akuta utgifter 

(Huckstep, 2007, s.214). Snabba lån är ämnade att användas som en kortsiktig lösning av en 

akut brist i hushållens ekonomi. Branschen menar att avsikten med snabba lånen är att bistå 

med pengar under en kort period och de anser att tjänsterna används på ett annat sätt än vad 

de var ämnade för (Huckstep, 2007, s.207; Edminston, 2011, s.63). Konsumenterna som 

endast använder snabba lån för konsumtion av varor som de egentligen inte har råd med är 

inte den ursprungliga målgruppen. De konsumenter som behöver täcka en oväntad eller 

tillfällig utgift är finansbolagens målgrupp. De snabba lånen ger konsumenterna möjlighet att 

brygga gapet mellan inkomster och utgifter en kortare period, om låntagarna är kapabla att 

betala tillbaka lånet vinner både parter på konceptet. Om kunderna inte betalar tillbaka lånen i 

tid riskerar finansbolagen att inte få tillbaka fordringen. Det finns alternativ för att minska 

risken genom extra avgifter eller förnyelse av lånet.  

 

För att möjliggöra konsumtion idag sparar kunderna mindre för att ha råd med inköpen. Trots 

att pengarna inte räcker till är kunderna inte villiga att vänta med konsumtionen, istället 

ansöker de om lån/krediter för att möjliggöra köpet idag mot en senare kostnad i form av 

återbetalningar.  (Gärling et al., 2009, s.32)  
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1.2 Problembakgrund 

Finansbolagen agerar på en riskfylld marknad där deras kunder främst är sådana som har en 

ansträngd eller begränsad budget och inte har tillräckligt med ekonomisk kunskap. Vid 

beslutstaganden om kreditgivningen, utgör risk och riskbenägenhet en stor roll för 

finansbolagen. Risk kan både ses som något positivt och negativt, oftast är risk mer 

förknippad med en chansning med negativt utfall (Hamilton, 1996, s.12-13; March & Shapira, 

1987, s.1413-1414).  

 

Risk kan uppstå på grund av flertalet olika anledningar som exempelvis företagsbeslut, 

finansieringsbeslut och produktionsval (Gabriel & Baker, 1980, s.561). Det finns många olika 

risker som ett finansbolag kan utsättas för. I detta arbete tittar vi på den operativa risken och 

kreditrisken i samband med snabba lånens kreditgivningsprocess. Kreditrisk innebär att 

kunderna inte möter inbetalningarna som avtalat (Caouette, Altman & Narayanan, 1998, s.1; 

Penman, 2009, s.697), och den operativa risken uppstår bland annat på grund av mänskliga 

misstag eller fel i systemen och modeller (Jorion, 2007, s.26-27).   

 

Om ett finansbolag inte kan hantera operativ risk och kreditrisk kan finansbolaget påverkas 

genom uppsägningar som leder till förlust av värdefull intern kunskap hos personalen. Om 

finansbolagen mister den interna kunskapen hos personalen kan detta leda till ökade förluster. 

(Amit & Wernerfelt, 1990, s.522-523; Gabriel & Baker, 1980, s.560) Finansbolagets rykte 

och anseende kan påverkas av personalens handlande, om personalen brister i kompetens eller 

handlar felaktigt mot intressenter ökar den operativa risken.  För att förebygga och minska 

den operativa risken kan finansbolagen se över personalens utbildning och agerande. 

(Hanssen, 2005, s.35-36) Med detta i åtanke måste bedömningar av låneansökningar som 

utförs hanteras rätt av personalen. Om en riskfylld konsument beviljas lån, med en hög risk att 

inte kunna återbetala lånet, ökar kreditrisken för finansbolagen. Kreditrisken kan skapa både 

gott och ont (Jorion, 2007, s.517), där det negativa är att finansbolagen inte får in sina 

återbetalningar och det positiva att risktagandet resulterat i högre avkastning.  

 

För att förebygga de negativa utfallen som beskrevs ovan krävs det en noggrann 

kreditbedömning och riskhantering för att hantera riskerna med finansbolagens specifika 

kundstock. En välutformad riskhantering hjälper finansbolaget att finna de risker som både 

kan skapa tillväxt och minska förluster (March & Shapira, 1987, s.1413-1414). Genom att 

utforma en bra riskhantering kan finansbolagen fokusera på de delar av 

kreditgivningsprocessen som har större risk (Roszbach, 2003, s.946). Kreditgivningen 

påverkar inte bara finansbolagen, utan även den finansiella marknaden kan påverkas av de 

beslut som finansiella institut tar. Stora förluster ger en negativ effekt på marknaden och dess 

aktörer, det skapas en obalans både på finansiella marknaden och i hushållens ekonomi. 

(Roszbach, 2003, s.946) 

 

Svenska marknaden 

Vi har tittat på studentuppsatser som gjorts på den svenska marknaden inom ämnet snabba lån 

och de flesta har varit ur ett konsumentperspektiv. De flesta visar resultat på vem och varför 

snabba lån tas; en okunskap, tillfälligt behov eller för att klara en oväntad utgift är några 

orsaker som resultaten visades i uppsatserna (Persson, 2009; Franso & Dal, 2010; Källänge & 

Nordgren, 2009). Ungdomar mellan 18-25 år är den största gruppen som tar snabba lån enligt 
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Berninger & Johansson (2010) och Källänge & Nordgren (2009). I sitt resultat ser Persson 

(2009) att ungdomar/studenter inte upplever att lånen tas på grund av att denne är fattig utan 

snarare att lånet ses som en investering eller en strategi. Varför de snabba lånen tas är av 

främst två orsaker, antingen för att konsumera eller för att täcka upp utgifter (Källänge & 

Nordgren, 2009; Franso & Dal, 2010). Persson (2009) fann också i sin studie att konsumtion 

hos ungdomar/studenter är starkt kopplad till en ökad lycka, något som ger en status eller som 

förbättrar sin livsstil och identitet. I Berninger & Johansson (2008) uppsats har resultatet visat 

på för- och nackdelar från både konsumenternas och finansbolagens perspektiv. En rapport 

gjord av Persson (2010) belyser hur överskuldsättningen påverkas av lagstiftningen i Sverige, 

hon tar även upp SMS-lån och hur den nya kreditlagens informationskrav påverkar just denna 

tjänst. (Persson, 2010) 

 

Gärling et al. (2009) beskriver personligheterna kring de som lånar bland annat snabba lån 

och varför dessa gör det. Författarna belyser att det är personer som har finansiella 

svårigheter, dålig ekonomisk kunskap eller/och vill uppehålla en viss status som väljer att 

skuldsätta sig. I sin studie argumenterar författarna för att värderingar och åsikter från ett 

lands befolkning är viktigt vid ekonomiska beslutsfattanden (Gärling et al., 2009, s.36). Den 

svenska och amerikanska marknadens snabba lån har liknande drag och visar på den 

västerländska livsstil som eftersträvas av konsumenterna i Sverige, därför kommer vi använda 

oss av jämförelse mellan dessa två länder i vissa delar av arbetet.   

 

Amerikanska marknaden 

Morse (2011) beskriver i sin artikel att denna typ av lån ger kunderna möjligheten att klara 

nedgångar i vardagsekonomin, men de är negativa ur ett välfärdsperspektiv. Dessa lån kan 

påverka individer till att överkonsumera trots att de inte är i behov av lånen.  Författaren 

menar dock att snabba lån förbättrar välfärden för hushåll som är i behov av ytterligare 

ekonomiska medel vid finansiella svårigheter men att det trots detta inte är den bästa 

produkten. I artikeln ges förslag om att en ny produkt ska komma ut på marknaden som kan 

ge billigare kortsiktig ekonomisk hjälp till dem i behov av ytterligare finansiella medel.  

(Morse, 2011, s.1-2, 25-26)  

 

Agarwal et al. (2009) undersöker vilken kreditlösning som är fördelaktig för låntagare, fokus 

ligger på kreditkort och snabba lån där även kreditbedömningarna ses över. De slutsatser som 

dras i studien är att de personer som äger kreditkort även har en tendens att ta snabba lån. 

Dessa kan söka snabba lån trots kvarliggande krediter på kreditkorten. Förslag som ges till 

finansbolagen för att undvika kreditförluster är att dessa tar de ytterligare kostnader som 

tillkommer för en kontroll av kundernas kreditvärdighet. (Agarwal et al., 2009, s.412)  

 

Forskningen kring den snabba lånemarknaden är större på den amerikanska marknaden där de 

snabba lånen funnits längre än i Sverige. Det finns likheter mellan de snabba lånen i Sverige 

och USA därför har vi valt att jämföra med resultat från amerikansk forskning. Resultaten 

från den amerikanska forskningen är i det stora hela samma som de vi funnit från den svenska 

marknaden gällande vem som lånar och olika orsakerna till varför. Det finns även forskning 

gjord på hur snabba lån påverkas av lagförändringar och regleringsfrågor. (Huckstep, 2007; 

Edminston, 2011) Forskningen som återfinns är mestadels ur ett konsumentperspektiv även på 

den amerikanska marknaden och väldigt liten del som vi funnit behandlar finansbolagens 

perspektiv.  
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Krediter spelar allt större roll för hushållen som vill uppehålla en viss konsumtion eller inte 

har nog med pengar för en plötslig utgift. För dessa kunder kan snabba lån vara en lösning för 

att klara av eventuella brister i ekonomin. På grund av detta tror vi att alltfler kunder kommer 

söka sig till finansbolagen för snabba lån. I och med detta är det intressant att se över det 

forskningsgap som uppstår i tidigare forskning. Det finns ingen forskning idag om hur 

finansbolagen hanterar risker i kreditgivningsprocessen och det är här vi finner ett gap. 

Forskningen som finns är ur ett konsument perspektiv och denna studie utforskar 

ämnesområdet ut ett nytt perspektiv, finansbolagens perspektiv. För att kunna brygga gapet 

mellan den tidigare forskningen och den aktuella situationen för finansbolagen samt den 

specifika marknaden för snabba lån som uppstått de senaste åren behövs ny forskning. Här 

vill vi skapa en studie som utforskar finansbolagens riskhantering i kreditgivningsprocessen 

för snabba lån.  

 

1.3 Problemformulering  

Med ovanstående bakgrund i åtanke finner vi problemformuleringen:  

 

”Hur ser processen vid finansbolagens kredithantering ut i samband med snabba lån och 

hur behandlas finansbolagens speciella riskhantering?” 

 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med detta arbete är att genom en kvalitativ studie finna de mönster som finns i 

finansbolagens riskhantering av snabba lån på svenska marknaden.    

 

Vi har två delsyften, ett delsyfte är att kartlägga kreditgivningsprocessen för snabba lån med 

speciell inriktning på de risker som finns vid snabba lån. 

 

Ett andra delsyfte är att finna likheter och skillnader i respondenternas kreditgivningsprocess 

genom den empiriska data vi samlar in via intervjuer. Med hjälp av vårt huvudsyfte och 

delsyften vill vi finna svar på vår problemformulering. 

 

För att avgränsa studien och arbeta utifrån vår problemformulering och syfte har vi valt att 

enbart rikta in oss på den funktion hos finansbolagen som arbetar med snabba lån. 

Finansbolagen kan erbjuda ett antal olika tjänster och av dessa finner vi de konsumentkrediter 

som erbjuds under namnet snabba lån intressanta för en studie om riskhantering. Därmed 

utesluter vi avbetalningskrediter som vissa finansbolag arbetar med. Avbetalningskrediter har 

andra villkor än snabba lån, de har en ökad tid för innehavet av krediten och efter att totala 

summan av krediten betalats finns kreditsumman åter tillgänglig för användning av 

konsumenten. Dessa krediter kan liknas med kreditkort och därför finner vi att dessa skiljer 

sig tillräckligt från de snabba lånen för att vara annorlunda i kreditgivningsprocessen då den 

ena rör sig om ett lån och den andra om krediter som är återkommande för stadigt varande 

bruk. Snabba lån har en fast lånetid jämfört med en avbetalningskredit som går att 

återanvända när kunden betalat tillbaka skulden. 
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1.5 Studiens förväntade bidrag 

Det teoretiska bidrag detta arbete tillför till forskare inom ämnet snabba lån och dess 

riskhantering är att vi kopplar ihop den teoretiska kunskap, som idag finns inom området 

kreditgivningsprocesser, med den insamlade datan från finansbolag som arbetar med snabba 

lån. Den tidigare teorin ger perspektiv från främst konsumenter och andra institutioner än det 

som eftersöks i detta arbete som utgår från finansbolagens perspektiv. Vi vill undersöka 

fenomenet med det nya perspektivet för att finna förståelse om finansbolagens 

kreditgivningsprocess och dess speciella riskhantering.  

 

Utifrån vår valda problemformulering och vårt syfte vill vi praktiskt bidra med en 

kartläggning av finansbolagens kreditgivningsprocess vid snabba lån och hur dessa hanterar 

risken i processen. Eftersom tidigare forskning fokuserat mer på konsumenten och dess 

beteende vill vi belysa vår analys och slutsats utifrån finansbolagens perspektiv samt ge ett 

teoretiskt bidrag utifrån detta. I våra slutsatser vill vi även bidra praktiskt med 

rekommendationer för hur finansbolagen kan hantera riskerna i kreditgivningsprocessen för 

snabba lånen och ge ytterligare idéer för vidare forskning.   

 

1.6 Begrepp och definitioner 

I detta avsnitt finns förklaringar till de centrala begreppen i arbetet. Här står våra definitioner 

av begreppen och vad de betyder i detta arbete.  

 

Finansbolag lånar ut till bland annat privatpersoner och finansbolag. Finansbolagen tar lån på 

marknaden av främst banker och omvandlar dessa till lån och krediter. Dessa finansbolag har 

lägre säkerhet och inriktar sig på factoring, leasing och kontokrediter till privatpersoner och 

finansbolag. (Andrén et al., 2005, s.148-149; Lennander, 2011, s.14) Finansbolagen tillhör 

kategorin finansiella institut. Finansiella institut arbetar med olika betalningsmedel och 

valutaväxling. (Finansinspektionen – Finansiella institut, 2011) 

 

Vi väljer att använda definitionen av en konsument utifrån 2§ Konsumentkreditlagen: "en 

fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". 

(SFS 2010:1846) 

 

Risk är sannolikheten att en investering ger en lägre eller högre avkastning i verkligheten än 

vad förväntat. (Hamilton, 1996, s.12-13 ; March & Shapira, 1987, s.1413-1414) 

Riskbenägenhet är hur villig finansbolaget eller individen är att ta risker. Riskhantering är hur 

risken hanteras i förebyggande syfte och i efterhand som åtgärd (Hamilton, 1996, s.9-11; 

Jorion, 2007, s.13). 

 

Genomgående i arbetet kommer termen snabba lån att användas. Med snabba lån menas 

mindre krediter på summor mellan 500 - 25 000 kronor. Dessa krediter är kortsiktiga med 

högre räntor eller avgifter. Avbetalningstiden ligger ungefär på 30-90 dagar. I Sverige räknas 

mikrokrediter och SMS-lån in i snabba lån. I USA kallas dessa lån oftast för Payday loan, 

men här faller dessa under termen snabba lån. (Allt om snabba lån, 2011)  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

et finns olika metoder som ett arbete kan baseras på. Detta arbete är av 

undersökande karaktär där vi söker mönster, vilket gör att vi ser på beteenden, 

i finansbolagens riskhantering i kreditgivningsprocessen för snabba lån. För att 

finna dessa ställs varje del ur teorin mot empirin som ska mynna ut i 

problemformuleringens lösning. Genom att använda oss av den hermeneutiska 

kunskapssynen och abduktiva angreppssättet kan vi få en förståelse för hur 

kreditgivningsprocessen hos de snabba lånen verkligen ser ut.  

2.1 Förförståelse 

För att ge läsaren en förståelse för hur vi som författare tänker och kan påverkas av våra 

tidigare kunskaper och erfarenheter har vi nedan angett vår syn på ämnet. Genom att 

göra detta kommer utgångspunkterna i vår tolkning förtydligas för läsaren. Att beskriva 

all förförståelse är inte enkelt, men vi ska ta fram de åsikter och erfarenheter som vi 

finner viktiga för vår tolkning i arbetet. (Starrin & Svensson, 1994, s.165)  

 

Vi har båda erfarenhet av avbetalningar och kreditkort vilket ger oss en förförståelse till 

deras uppbyggnad. Utifrån våra studier på Umeå Universitet har vi fått vissa kunskaper 

inom företagsekonomi. Asal har studerat Finansiering D och inom denna kurs fanns det 

moment som specifikt berörde risk och företagens finanser. Linnea har studerat 

Redovisning D och sedan tidigare arbetat på bank i fyra år, detta har gett henne en 

inblick i hur processer för konsumentkrediter kan se ut. Den utbildning och 

arbetserfarenheter vi har kan påverka vår uppfattning och vårt agerande i vissa 

situationer. I detta fall känner vi att båda kan vara lite partiska gentemot hur en 

konsument uppfattar denna typ av lån. Dock finner vi inte att våra åsikter är relevanta då 

vi inte tänker utforska konsumentbeteende djupare utan vi söker efter hur 

riskhanteringen ser ut i finansbolagens kreditgivningsprocess vid snabba lån. Vi båda 

finner riskhantering väldigt intressant vilket gör att vi vill utforska ämnet. Vårt arbete 

ligger inom finansiering vilket är Asals kunskapsområde och krediter har Linnea 

arbetserfarenheter av. Detta gör att vi kan bidra med olika förförståelse och komplettera 

varandra under arbetets gång. 

 

Det finns alltid en risk för subjektivitet, speciellt i ett arbete som består av kvalitativa 

intervjuer, men vi försöker undvika att låta vår inställning och förförståelse påverka 

tolkningen av data (Johannessen & Tufte, 2003, s.16).  Vi är medvetna om detta men för 

att inte förvränga verklighetsbilden för läsaren strävar vi efter att vara neutrala.  

 

2.2 Perspektiv 

Arbetet är ur finansbolagens perspektiv eftersom att målet med arbetet är att undersöka 

kreditgivningsprocessen där riskhanteringen främst är i fokus. I de mönster vi söker ur 

syftets ståndpunkt menar vi att vi behöver undersöka hur finansbolagen bär sig åt i 

kreditgivningsprocessen, vi studerar de olika utfall som uppkommer vid 

kreditgivningsprocessen och de lånebeslut som respondenten eller dess finansbolag har 
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av policy att ta. Den information som presenteras i arbetet kommer främst anges utifrån 

hur det påverkar finansbolagen och deras produkt snabba lån. Med detta som bakgrund 

krävs det att vi sätter oss in i finansbolagens procedurer och tillvägagångssätt med hjälp 

av en inblick i respondenternas tankegångar. Om vi inte gör detta riskerar vi att hamna 

utanför gränserna för arbetets ändamål. En annan anledning till att vi valt detta 

perspektiv är för att det finns lite forskning utifrån finansbolagens perspektiv, på så sätt 

vill vi göra ett bidrag i den kategorin. 

 

För att kunna skriva utifrån detta perspektiv behöver vi ta hänsyn till den marknad 

finansbolagen är aktiva på. Vi fokuserar på marknadens två främsta aktörer; 

finansbolagen samt deras kunder. Tanken med detta är att ge en översiktlig bild på hur 

parterna agerar på marknaden för att sedan bättre kunna fördjupa oss i finansbolagen 

empiriskt. Empirin, slutsatserna och rekommendationerna är ämnade för finansbolagen 

där vi delar med oss om vad som kan vara bra att ha i åtanke vid riskhantering.   

 

Varför konsumentperspektivet valdes bort är för att vi anser att finansbolagens 

perspektiv ligger i vårt intresseområde och inom den inriktning vi studerar. Med ett 

konsumentperspektiv skulle arbete bli mer av marknadsföring än finansiering, även om 

detta är intressant faller det inte inom vad vi strävar efter att eftersöka.  

 

2.3 Kunskapssyn och angreppssätt 

Vi har funnit att det är av stor vikt att ha en kunskapssyn och ett angreppssätt som är i 

enlighet med den problemformulering som konstruerats för att kunna samla in den 

empiri och teori som uppfyller vårt huvudsyfte. 

 

Kvalitativa studier har oftast sin plats mittemellan två ansatser; den rent induktiva eller 

den deduktiva. Anledningen till detta är att det inte finns tillräckligt med kunskap om 

fenomenet för att kunna skapa en teori. (Lantz, 2007, s.99).  

 

I detta arbete eftersträvas en djupare analys av empiri och för att detta ska uppnås 

använder vi den abduktiva ansatsen. Den abduktiva ansatsen är när det sker en 

sammankoppling av två olika ansatser; den induktiva och den deduktiva ansatsen.  I den 

induktiva ansatsen använder forskaren sig av de upptäckter som genomförts i 

verkligheten för att ställa dessa emot allmänna principer/metoder. Dessa tillsammans 

mynnar ut i en teori. I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från teori för att öka 

kunskapen. (Olsson & Sörensen, 2007, s.32-33) När dessa två teorier sammankopplas 

och växlas emellan skapas den abduktiva ansatsen, där teorin sätts mot empirin för att 

fördjupa en analys av empirin och skapa förståelse. (Andersen, 1998, s.31; Johannessen 

& Tufte, 2003, s.35)  

 

I vår studie vill vi tolka, förstå och finna de mönster som finns bland finansbolagens 

riskhantering i kreditgivningsprocessen för snabba lån. Detta sammanfaller med den 

vetenskapliga kunskapssynen; hermeneutik. Denna kunskapssyn söker att finna 

beteenden, mönster och förståelse i människors uppfattning av verkligheten. Den kan 

beskrivas som processen som genomförs när förståelse av en annan person eftersöks, 

där forskaren vill förstå sitt studieobjekt och ge en bild av dennes 

verklighetsuppfattning (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002, s.105-107; Hartman, 2004, 

s.274).  
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Hermeneutiken grundar sig på; för att helheten ska förstås måste delarna förstås och 

vice versa (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.198-213; Starrin & Svensson, 1994, s.75, 

183). I och med att dessa två hör ihop skapas något som kallas den hermeneutiska 

cirkeln, denna har emellertid utvecklats till en spiral. Spiralen fungerar så att varje del 

kopplas först samman med helheten och sedan läggs nya delar till allt eftersom vilket i 

slutändan resulterar i en djupare förståelse. Delarna i vårt arbetes spiral kan beskrivas 

som varje liten del i teorin samt empirin och helheten är risk och riskhanteringen. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s.53) Varje gång som vi sätter en av delarna mot teorin 

och empirin uppnås en ny förståelse för skapandet av vår tolkning som vi kan dra 

slutsatser från (Starrin & Svensson, 1994, s.184). Slutsatserna som dras av tolkningen 

ger upphov till en analys som ska mynna ut i besvarandet av vår problemformulering.   

Figur 1. Hermeneutikens spiral 

 

För att kunna finna svar och förstå problemformuleringen behöver vi först finna de olika 

delarna i snabba lånens kreditgivningsprocess från ansökan till uppföljning. 

Intervjuinnehållet kategoriseras i olika kluster inom teori och empiri för att fördjupa 

förståelsen för de delar som tillsammans skapar helheten. Med denna fördelning har vi 

en möjlighet att se de mönster som exempelvis i hur intervjupersonen svarat eller i vad 

författarna vill förmedla i sina studier. Genom att ta ett steg bakåt från de delar som 

finns framför oss och sedan se på dess relation till helheten kan vi se helhetens 

karaktäristiska drag. Ett exempel på detta kan vara att vi ser på hur detaljerna i varje del 

ser ut både genom tidigare författares ögon och respondentens svar. Därefter ställs dessa 

emot riskerna och riskhanteringen för att utforska hur delarna hör ihop. När vi utforskar 

hur delarna passar in i helheten och sedan kan vi se de drag dessa skapar och de mönster 

som sker dem emellan både inom vardera ämne och mot varandra. Varför denna metod 

valts är för att varje del som tas upp i spiralen ovan har en koppling till en annan del 

inom spiralen. För att förstå snabba lånen är det relevant att förstå finansbolagen och 

deras marknad som spelar in i avgörandet av samspel mellan finansbolagen, deras 

konkurrenter och kunder. Det som varje del har gemensamt är att det finns risker inom 

områdena, därför är det relevant för denna studie att ställa dessa delar mot risken och 
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riskhanteringen. Med andra ord är samspelet mellan delarna och helheten som 

eftersträvas för att komma fram till svaret på vår problemformulering. (Lantz, 2007, 

s.118-119; Starrin & Svensson, 1994, s.77) Med denna metod där teori och empiri ställs 

emot varandra skapas möjligheten till en djupare förståelse av hur processen ser ut i 

finansbolagens kreditgivning i samband med snabba lån och hur den speciella 

riskhanteringen hanteras.  

 

I den hermeneutiska kunskapssynen skapas inte definitiva slutsatser utan det är 

innebörden i sammanhanget som eftersträvas och det är den delen som lyfts fram 

(Starrin & Svensson, 1994, s.75). Därför tror vi inte att ett exakt svar kommer att finnas 

för vår problemformulering utan att det finns beteenden och mönster som tillsammans 

kan skapa ett mer generellt svar. Med detta menar vi att det inte finns ett konkret svar 

som redogörs där finansbolagen kan undvika all risk genom en viss åtgärd. Istället 

kommer vi finna olika ageranden som tillsammans kan ge ett svar till 

problemformuleringen. Vi vill inte bara beskriva fenomenet, vi vill tillämpa teori och 

empiri på ett sätt som ger oss ökad förståelse för riskhanteringen genom hela 

kreditgivningsprocessen (Lantz, 2007, s.100). Med den hermeneutiska kunskapssynen 

som grund finner vi att en kvalitativ studie är i enlighet med vår forskningsfråga.  

 

Valet av den kvalitativa inriktningen istället för den kvantitativa är för att vi inte vill ha 

kvantitet utan kvalitet i vår studie. Vi vill inte bekräfta tidigare studier utan utforska nya 

företeelser som de kvalitativa intervjuerna eftersträvar. Vi har funnit ett forskningsgap i 

finansbolagens kreditgivningsprocess för snabba lån och därför är kvalitativa intervjuer 

viktiga eftersom vi vill finna en analys av dessa som tillför att minska forskningsgapet. 

(Starrin & Svensson, 1994, s.179) 

 

2.4 Primär och sekundärkälla 

Primära material är sådant som är ny information, vilket i detta arbete är det material 

som anskaffats genom intervjuer med respondenter som mött studiens kriterier. 

Utveckling av kriterierna, urvalet av studien och intervjuernas struktur utvecklas i 

Kapitel 5. Tillvägagångssätt. Sekundära materialet har insamlats genom de artiklar, 

böcker, avhandlingar, rapporter samt slutsatser av data vi funnit från andra forskare. 

Nedan beskriver vi våra sekundära källor. (Andersen, 1998, s.150)  

 

2.4.1 Insamling av sekundärkällor 

Vid insamling av information från sekundära källor har vi använt oss av sökmotorerna; 

S-WoBa
1
, S-WoPEc

2
, google.scholar.com, Business Source Premier, EconLit och 

Academic Search Elite. 

 

Google.scholar.com är en sökmotor med vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, 

uppsatser och avhandlingar. S-WoBa och S-WoPEc är två sidor som lägger upp färdiga 

och pågående avhandlingar från de skandinaviska länderna. Dessa är av akademiskt 

slag, därför anser vi dem vara pålitliga och visar på aktualitet i det valda ämnesområdet. 

Avhandlingarna visar att ämnet är aktuellt eftersom forskningen sker i dagsläget.    

                                                 
1
 Scandinavian Working Papers in Business Administration 

2
 Scandinavian Working Papers in Economics 
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De kriterier vi haft för de vetenskapliga artiklarna är att de ska vara peer reviewed. Med 

detta menas att artiklarna har blivit granskade av kollegor inom samma område. Artiklar 

som är peer reviewed visar på att den informationen har bearbetats och är sanningsenlig. 

I detta arbeta finns det en artikel som inte är peer reviewed från författarna Wilson et al. 

där de skriver om efterfrågan på snabba lån utifrån en experimentell studie. Denna 

artikel har varit refererad i artikeln som Edminston (2011) skrivit som är peer reviewed 

vilket gör att informationen kontrollerats. Artiklarna har använts för att förklara olika 

begrepp och förstärka vissa argument i kombination med andra författare. 

 

Till en början var vår tanke att artiklarna skulle vara mellan åren 2000-2012. Men efter 

att vi konstaterat hur begränsat med information som finns tillgänglig inom området 

valde vi att utöka tidsspannet och istället utvärdera artiklarnas relevans utifrån dess 

innehåll. Vi har ett antal olika sökord som kombinerats på olika vis. Några av de mest 

använda sökorden vi använt oss av är; snabba lån, SMS-lån, telefonlån, krediter, 

kreditbedömning, risk, kreditrisk, operativ risk, finansbolag, kreditgivningsprocess och 

riskhantering. Vi har sökt alla alternativ både på svenska och på engelska.  Resterande 

sökord går att finna i Bilaga 2. 

 

2.5 Källkritik 

För att kunna bedöma hur pålitlig och sanningsenlig en källa är tittar vi på källkritik. 

Thurén (2005) tar upp fyra kriterier som källkritiken baseras på; Äkthet, Tidssamband, 

Oberoende och Tendensfrihet. Äkthet innebär att källan är sanningsenlig och inte något 

annat än vad som angetts, tidssambandet ser till hur lång tid som gått sedan källan 

skrivits och hur detta påverkar pålitligheten eftersom det kan göra källan oaktuell. 

Oberoendekriteriet betyder att källan ska vara författarens egen och till exempel inte 

plagierad. Tendensfriheten avser att källan ger en rättvisande bild och att författaren inte 

låtit sina egna åsikter påverka källan så att verklighetsbilden förvrängs. (Thurén, 2005, 

s.15)  

 

Vi har tittat på källor från olika myndigheter som Kronofogden, Riksdagen, 

Konsumentverket och Finansinspektionen. Dessa anses vara trovärdiga eftersom de är 

pålitliga källor som arbetar med samhället i fokus. Informationen från dessa källor 

beskriver hur kunder kan uppleva problem i samband med de snabba lånen. Den 

insamlade informationen består främst av negativa aspekter på lånen där konsumenter ej 

klarat av att återbetala lån och hamnat i skuldspiraler. Vi tar med detta i åtanke när vi 

använder källorna i arbetet. 

 

Källor från Internet kan vara svåra att förlita sig på dels eftersom de inte alltid 

uppdateras så ofta eller för att de som har hemsidan är partiska till dess innehåll och ger 

en förvriden verklighetsbild. När vi hämtat information från Internetsidor har vi tänkt på 

detta och vi har endast tagit faktadelar om olika typer av snabba lån för att beskriva hur 

de är uppbyggda. De delar som baseras på fakta från Internet anser vi ger en rättvisande 

bild och påverkar inte arbetet negativt.  

 

I arbetet har vi till största del använt oss av artiklar och majoriteten av dessa är peer 

reviewed. Detta betyder att de är granskade före publikation av forskare för att 

innehållet ska hålla en viss klass. De artiklar som inte är granskade är citerade och 
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refererade till i artiklar som vi använt oss av som är granskade. Att ha större delen 

artiklar som är granskade ökar förtroendet för arbetet eftersom artiklarna har hög 

standard och genomgått en granskning av forskare inom samma ämnesområde. Genom 

granskningen av artiklarna kan äktheten konfirmeras där innehållet ses över och 

informationen är vad det påstås vara. 

 

Många artiklar har blivit refererade genom varandra och på grund av detta sjunker 

oberoendekriteriet lite grann eftersom de till viss del har andra författares verk i sin 

forskning. Artiklarna tillför alltid ny information samtidigt som de innehåller resultat 

från andra forskare och därför tycker vi att det rättfärdigar att oberoendekriteriet blir lite 

lägre i samband med detta. För att inte arbetet ska vara inaktuellt har vi försökt att ta så 

nya/aktuella källor som möjligt dock är några artiklar vi tagit med något äldre. 

Informationen vi tagit från de äldre artiklarna har inte funnits i de senare artiklarna, 

därför har vi valt att ta med dessa eftersom informationen var av stor betydelse. 

Informationen som inte funnits med i de senare artiklarna är av sådan art att läsaren 

antas känna till informationen och därför är den inte med, grundfakta om de olika 

områdena. Eftersom största delen av artiklarna är nyare så uppfylls tidskriteriet och 

visar att studien inte är uppbyggd på oaktuella källor.  

 

De amerikanska artiklarna kan ge en viss känsla av att författarna tar en ställning, med 

detta ser vi en viss vinkling och subjektivitet från författarna och vi har tagit hänsyn till 

detta när vi använt oss av information från dessa. För att kunna ge läsarna en rättvis bild 

av situationen har vi försökt att använda oss av källor som även ser positivt på ämnet.  

 

Vi har även använt oss av avhandlingar från de skandinaviska länderna och en del av 

dessa är fortfarande pågående vilket gör att de inte blivit granskade ännu. Dessa 

avhandlingar är Anderssons forskningsrapport, Barnekows arbetsrapport och Gärling et 

al.s arbetsrapport. Avhandlingarna visar på att ämnesområdet är aktuellt och visar på att 

tidskravet uppfylls. Skandinaviska forskare från universitet och forskningsinstitut 

skapar dessa avhandlingar som granskas av kollegorna emellan under processen, vilket 

kan efterliknas med artiklarna som är peer reviewed. På grund av detta är äktheten och 

oberoendekriteriet i vår mening lika hög som de granskade artiklarna.  

 

De böcker som vi använt i arbetet är mestadels metodböcker, en del av dessa böckerna 

har även använts i teorikapitlen. När det kommer till böcker är det svårt att granska om 

innehållet är äkta då de kan bygga på äldre källor, men vi utgår från att informationen 

som anges är sanningsenlig och är vad det utger sig för att vara. Böckerna som använts 

har jämförts emellan och säger liknande vilket kan förstärka att de ger information som 

är sanningsenlig. De övriga böckerna som använts är sådana som används vid 

masterstudier eller som är refererade i artiklar som är peer reviewed. Böckerna har 

främst använts till definitioner eller förklaringar, med tanke på deras 

användningsområde och att dessa är läroböcker finner vi dem pålitliga. Den information 

och fakta som tas ut ur dessa till teorikapitlen bearbetas genom att vi jämfört innehållet 

med liknande artiklar för att titta på ämnets relevans. Böckerna som använts är av äldre 

karaktär, varför dessa valts är för att de ger grundläggande basal fakta som vi ej 

återfunnit i artiklar där det förutsätts att läsaren redan har kunskap inom ämnet.  
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3. Marknaden 

onjunktursnedgångar kan vara en konsekvens av instabilitet i den finansiella 

marknaden exempelvis på grund av tvivel på aktörerna från den övriga 

marknaden(Sveriges Riksbank, 1997, s.5). Därav är det viktigt att 

finansbolagen som är en del av denna marknad hanterar risk för att inte orsaka en 

kedjereaktion av negativa effekter, som bristande tillit från deras intressenter. Genom att 

hantera de olika riskerna minskas onödiga förluster för finansbolagen och skapar stabilitet 

för dess inkomster.  

3.1 Inledning till teoretiska referensramen  

Den teoretiska referensramen består av två kapitel; Kapitel 3. Marknaden och Kapitel 4. 

Kreditgivningsprocessen. Det första kapitlet omfattar marknaden för snabba lån och 

innehåller tidigare forskning från svenska och amerikanska författare. Här vill vi ge våra 

läsare en inblick i den marknad som finansbolagen agerar på och hur produkten snabba 

lån ser ut. Varför detta är av vikt för läsaren är för att ge en introduktion och bättre 

förståelse inför det andra teorikapitlet som behandlar kreditgivningsprocessen vid 

finansbolagens hantering av snabba lån.  

 

I det andra kapitlet tar vi upp de olika stegen i kreditgivningsprocessen för snabba lån 

som vi finner av intresse för studien. Stegen i processen är viktiga när risk studeras i 

kreditgivningsprocessen. Kreditgivningsprocessen är viktig för att när risken med 

snabba lån i relation till dess kunder undersöks måste processen i sig förstås. En kund 

som inte är kreditvärdig blir nekad lån, detta är en del i riskhanteringen eftersom 

finansbolagen vill undvika förluster. Därför tar vi upp stegen i processen då en form av 

riskhantering utförs i varje avsnitt. I det andra teoretiska kapitlet ges information om hur 

låneansökan utförs, detta är första steget i processen där kunden initialt tar någon form 

av kontakt med finansbolaget. Steg två är kreditbedömningen, här anges de kriterier 

som kunden ska uppfylla för att kunna bli beviljad ett lån. Sista steget består av 

återbetalning av lån, konsekvenser för ett lån som ej blir återbetalt och hur 

finansbolagen följer upp kunden. Mellan steg ett och två anges riskbenägenhet, 

kreditrisk, operativ risk och hanteringen av dessa. Varför dessa anges mellan steg ett 

och två är för att ge läsaren en förståelse för riskerna i ett tidigt skede. Nedan återfinns 

en figur som visar på de två teoretiska kapitlen som går att återfinna i arbetet, se Figur 

2. Teoretiska referensramen. 

 

Utifrån dessa områden kommer vi sedan försöka se samband som vi senare kommer 

undersöka i vår empiriska del genom intervjuer med finansbolagen. För att undersöka 

om fakta från teorin överrensstämmer med empirins verklighet. 
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Marknaden 

Svenska marknaden för snabba lån Amerikanska marknaden för snabba lån 

Snabba lån Finansfinansbolag 

Kreditgivningsprocessen Risk 

Riskbenägenhet Kreditbedömning 

Riskhantering 

Teoretisk referensram 
 

Figur 2. Teoretiska referensramen 

 

3.2 Finansbolag  

Banker koncentrerar sig främst på att nå ut till sin kundkrets som exempelvis placerar 

pengar i sparande, ansöker om kreditkort och tar större lån med säkerhet. Finansbolagen 

vänder sig istället till kunder som medför en högre risk och möjlighet till högre 

avkastning. Dessa finansbolag började med att ge ut krediter till den arbetande individen 

eller den lilla entreprenören. Sedan expanderade finansbolagen till leasing och andra 

former av krediter när deras ursprungliga målgrupp sökt sig vidare till billigare 

lånealternativ. (Caouette et al., 1998, s.43)  

 

Finansbolag har inte möjligheten till att få ”nödlån
3
” av Riksbanken vid behov 

(Finansbolagens förening, 2011, s.11-12), vilket kan skapa en problematik när 

finansbolaget påverkas av instabilitet på marknaden och behöver lån för att bibehålla sin 

tidigare verksamhet. Finansbolagen är inte under en lika strikt kontroll som banker, de 

är under uppsyn av Finansinspektionen gällande penningtvättregler och resterande 

regelverk är det Konsumentverket som har uppsynen för finansbolagen 

(Finansinspektionen – Regelverk, 2011, s.27). 

 

Finansbolagen konkurrerar genom läge och lättillgänglighet mot bankerna (Wilson et 

al., 2008, s.9).  Tjänsterna som finansbolagen främst erbjuder är leasing, factoring och 

avbetalningskrediter (Finansbolagens förening, 2011, s.11-12,14-17). I detta arbete 

koncentrerar vi oss på den del av finansieringen som innefattar snabba lån. 

Finansbolagen erbjuder en tjänst som konsumenterna upplever saknas hos traditionella 

kreditinstitut, därför fyller de snabba lånen ett tomrum som efterfrågas (Wilson et al., 

2008, s.9). 

 

                                                 
3
 Nödlån brukar ges av centralbanker när de främst agerar som lender of last resort. Lender of last resort 

är när riksbanken som sista instans hjälper en bank eller ett banksystem finansiellt för att de ska kunna 

hantera bland annat kreditförluster som försatt dem i likviditetsrisk. (Nationalencyklopedin, 2012).  
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3.3 Snabba lån 

Snabba lån faller under kategorin mikrolån och kan kännetecknas på olika sätt. Snabba 

lån kännetecknas generellt som små, kortfristiga lån som är tillgängliga via Internet och 

telefon. 

 

Under snabba lån finns det två kategorier som är snarlika; SMS-lån och Telefonlån. 

SMS-lån utmärker sig genom att vara snabba i kreditgivningsprocessen, de erbjuder 

mindre belopp med korta återbetalningsperioder (SMS-lån, 2007, s.5). Telefonlån har 

samma drag som SMS-lånen, det som skiljer dessa lån åt är att den senare sker per 

telefon och inte via sms.   

 

3.3.1 SMS-lån 

SMS-lån lanserades på den svenska marknaden våren år 2006. Under den period som 

dessa lån lanserades fanns det inte tillgängligt lån av samma art, det närmaste denna typ 

av lån var betal- och kreditkort. SMS-lånen är tillgängliga via SMS och Internet för 

kunderna. Denna typ av lån brukar inte marknadsföras med en ränta, utan har istället en 

avgift som går under beteckningarna: administrationskostnad, låneavgift eller 

kreditkostnad. (SMS-lån, 2007, s.4-6)  

 

Konsumentverket har utfört en kampanj de senaste åren för att skapa medvetande bland 

yngre om hur snabba lån ser ut och fungerar, kampanjen utformar sig i hemsidan 

ungkonsument.se. Trots att informationen är riktad till ungdomar gäller den för samtliga 

låntagare av denna typ av lån.  

 

SMS-lånen ligger på belopp mellan 500 – 5 000 kronor som kan utbetalas inom 15 

minuter fram till dagen efter låneansökan med en återbetalningstid upptill 45 dagar 

(Persson, 2010, s.469; UNG konsument, 2010).  Enligt Konsumentverket (2010) är de 

konsumenter som är berättigade till ett SMS-lån sådana som inte har 

betalningsanmärkningar och tjänar minst 24 000 kronor under ett år. Detta kan dock 

skilja sig mellan finansbolagen. Sedan januari år 2011 finns det ångerrätt för den som 

tar ett SMS-lån. Ångerrätten ger konsumenten möjligheten att betala igen lånet inom 14 

dagar plus ränta för de dagar som gått. Ifall konsumenten inte kan återbetala lånet 

kommer en påminnelse att skickas tillsammans med en förseningsavgift på cirka 50 

kronor. Därefter skickas lånet till inkasso efter åtta till tio dagar om återbetalningar ej 

mötts. (UNG konsument, 2010) Denna låneform kan skapa möjlighet för svindlare att 

tjäna snabba pengar.  De finansbolag som erbjuder SMS-lån kan drabbas av bedrägeri 

genom att vem som helst kan ta ett lån via en mobiltelefon. I och med att telefonnumret 

är registrerade på mobiltelefonägaren
4
 kan ett lån tas utan ägarens omedelbara vetskap. 

Denna typ av bedrägeri ger upphov till kreditförluster eftersom återbetalningar av lån 

kan utebli om det inte är den verkliga ägaren som tagit lånet. Sådana bedrägerier kan 

förhindras genom att långivarna utför kreditprövningar, dock är detta svårt att förebygga 

med tanke på att utbetalningarna sker främst inom 15 minuter från ansökningstillfället. 

(Persson, 2010, s.470) 

 

 

                                                 
4
 Vid undantag av underåriga mobiltelefonägare där målsman brukar stå registrerad. 
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3.3.2 Telefonlån samt nätlån 

Ett telefonlån kan antingen ansökas via samtal eller SMS och är i övrigt samma som 

SMS-lån, ett lån på mindre belopp med högre räntor/avgifter. Exempelvis skickas ett 

SMS till kreditgivare som sedan svarar med en länk där konsumenten ska fylla i 

ytterligare information för ansökan. (SMS-Kredit, 2011) När snabba lån tas via 

telefonen utförs oftast en kreditprövning av kunden men processen är ändå väldigt 

snabb och om lånet beviljas betalas det ut direkt till kundens konto. (Bankinformation, 

2012) 

 

En typ av snabba lån som blivit allt vanligare i dagens samhälle är Internet/nätlånen. Att 

ansöka på Internet i stället för hos banken gör det bekvämare och mer lättillgängligt. 

Ansökningens utformning varierar beroende på ändamålet med lånet, ett större lån 

kräver vanligen mer information och detaljer. Om det är ett mindre lån, såsom snabba 

lån oftast innebär, går ansökan fort och är väldigt simpel. (Akutfinans, 2008) 

 

3.3.3 Vem efterfrågar de snabba lånen? 

För individer med akuta pengaproblem finns det inte många alternativ, dessa personer 

kan söka sig till familj och vänner, banker, pantbanker och kreditinstitut. Sådana som 

lånar från bland annat pantbanker ska ha någon form av tillgång eller liknande för att 

kunna låna pengarna. Därför kan låntagarna istället vilja vända sig till en låneform som 

är billigare i den mening att lånet ej kräver att du äger en form av hushållstillgång eller 

annan form av tillgång som kan belånas. (Morse, 2011, s.4-5) Då ekonomi är ett 

känsligt ämne för många kan den effektivaste och bekvämaste lösningen för 

ekonomiska problem vara att ta snabba lån (Huckstep, 2007, s.209). De människor som 

överanvänder krediter är främst låginkomsttagare, yngre och de individer som har 

ekonomiska svårigheter (Gärling et al., 2009, s.34; Wilson et al., 2008, s.5-6).  

 

Året efter SMS-lånens lansering kunde Kronofogden se att många av lånetagarna för 

denna form av lån var spelmissbrukare av online-poker vilket visar på att den typ av 

personer som tar denna typ av lån är under ekonomisk press. Kronofogden har även sett 

att unga lånetagare har ökat, ungdomar är nya i arbetslivet och kan därför redan ha svårt 

att få ekonomin att gå ihop vilket leder till låntagande av bland annat SMS-lån. 

(Persson, 2010, s.467, 469) Som en åtgärd mot detta har Konsumentverket hemsidan 

www.ungkonsument.se som ska ge unga vuxna en bättre insikt i hur bland annat köp 

och anskaffande av pengar fungerar (Konsumentverket, 2011). 

 

Idag är det alltfler konsumenter som hamnar i ”skuldspiraler” eftersom de inte är 

kapabla att betala tillbaka sina lån. Dessa kan antingen förlänga lånet eller förnya det 

med en tillkommande avgift eller ökad ränta (Huckstep, 2007, s.207; Edminston, 2011, 

s.63). Dock finns det personer som använder lånet för att överleva vardagen precis som 

lånen är ämnade för. Det finns hushåll som inte kan möta sina återbetalningar och har 

behov av ytterligare finansiella medel för att få sin ekonomi att gå ihop. Detta kan vara 

oförutsedda utgifter som är oundvikliga, existentiella produkter exempelvis mat eller 

boendekostnader som måste betalas.  Wilson et al. (2008) har utifrån sin studie kunnat 

dra slutsatsen att konsumenter med tillgång till snabba lån klarar sig bättre i det långa 

loppet (Wilson et al., 2008, s.32). Enligt Perssons (2010) rapport om hög skuldsättning 

skriver hon att många av de ungdomar som lånat SMS-lån har sedan innan tagit lån som 
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de ej klarat av att återbetala (Persson, 2010, s.469). När konsumenter som inte kan 

hantera sina återbetalningar ges lån skapas risker för finansbolagen som är svåra att 

undvika eller förebygga.  

 

En studie från USA visar att låntagarna av snabba lån ofta äger kreditkort men inte 

använder dessa fullt ut. Om kreditkortens och snabba lånens räntor jämförs kan räntorna 

för snabba lånen vara 25 gånger så höga. Att övertrassera ett kreditkort anses vara värre 

eftersom räntorna och avgifterna överstiger de snabba lånens effektiva årsräntor. 

(Agarwal et al., 2009, s.412, 416; Edminston, 2011, s.64-65) Återbetalning av kreditkort 

kan vara lika svår att betala tillbaka som de snabba lånen (Stegman, 2007, s.182), 

eftersom att övertrasseringar kan medföra höga kostnader. Snabba lån har ofta avgifter 

istället för räntebetalningar men när avgifterna omvandlas till effektiv årsränta kan 

dessa ligga mellan 390 – 7 300 procent på den amerikanska marknaden (Edminston, 

2011, s.64; Huckstep, 2007, s.208) och cirka 800 procent upp till flera tusen procent i 

ränta för snabba lån på den svenska marknaden (Konsumentverket – Räkneexempel, 

2012; Persson, 2010, s.469).  

 

3.4 Svenska marknadens snabba lån 

För finansbolagen i Sverige har det skett en ökning av långivningen till de svenska 

hushållen mellan åren 2009-2010, däribland syns en ökning av snabba lån jämfört med 

bankernas långivning till hushållen som har minskat. (SCB, 2011). Under år 2010 

uppgick den totala utlåningen hos finansbolagen till 10 procent av den totala 

kreditgivningen i Sverige (Riksbanken, 2011, s.93). Det går att se en genomsnittlig 

ökning i de snabba lånen vilket vi tolkar som att det skett en ökad efterfrågan som 

finansbolagen försöker möta. I november år 2011 fanns det cirka 285 finansiella institut 

(Finansinspektionen - Företagsregister, 2011), detta antal ökar och minskar beroende på 

vilka finansbolag som måste registrera sig under Finansinspektionen och expansioner 

som förändrar finansbolagets finansbolagsform.  

 

Konsumenter prioriterar konsumtion idag istället för konsumtion imorgon och därför är 

de villiga att betala höga avgifter och räntor som snabba lån innefattar. Att inte kunna 

återbetala lånet vägs mindre viktigt än att avstå konsumtionen idag. Det är på grund av 

detta som snabba lån har vuxit på svenska marknaden där konsumtionen är viktigare än 

riskerna att blir överskuldsatt och inte kunna återbetala skulden. Krediter används inte 

bara för stora inköp utan även för små och ofta ”överflödiga” inköp som konsumenterna 

egentligen inte behöver. Eftersom konsumenterna lever efter en viss livsstil kan detta 

medföra problem om utgifter måste skäras ner och deras konsumtion måste ändras. 

Hushållen kan drabbas av oförutsedda utgifter som de betalar med snabba lån. (Gärling 

et al., 2009, s.32, 43)  

 

När konsumenten ska återbetala ett lån kan det förekomma finansiella svårigheter och 

problem, nyttan och tillfredställelsen som varan tidigare erbjudit byts ut mot 

återbetalningar. Om köpet och betalningen sker samtidigt minskar den upplevda 

tillfredställelsen av varan, jämfört med om varan köps med ett lån, dock slipper 

konsumenten känna stressen med återbetalningen av lånet.  För konsumenter som ställt 

upp en tydlig återbetalningsplan eller budget bör situationen vara som väntad men 
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konsumenterna använder sig oftast av en mental redovisning
5
 istället för en fysisk 

redovisning och detta tror vi kan skapa komplikationer vid spontana köp med hjälp av 

snabba lån. (Gärling et al., 2009, s.35-36,40) 

 

Sedan år 2009 fram till första halvåret av år 2012 har anmälningarna av obetalda SMS-

lån stigit. Under 2011 har ett undantag setts där Kronofogden sett en minskning av de 

obetalda SMS-lån, vilket de tror beror på ökad kunskap om privat ekonomi bland 

ungdomar. Bland kvinnor har de däremot sett en ökning av obetalda SMS-lån, detta 

beror på att dessa lån används för betalning av vardagsutgifter.  (Kronofogden, 2009; 

Kronofogden, 2011; Kronofogden 2012) 

 

Kronofogden har sett en ökning av äldre konsumenter mellan 36-65 år som använder sig 

av den här typen av snabba lån. De ser att trenden med snabba lån har nått den äldre 

generationen. Unga konsumenter är de som främst inte kunnat återbetala sina lån, nu när 

den äldre generationen också finner svårigheter att återbetala har Kronofogden sett 

mönster som visar på att det främst är kvinnor som har obetalda lån. (Kronofogden, 

2009; Kronofogden – Obetalda SMS-lån, 2011) Eftersom att alltfler är villiga att ta 

risken med ett lån som har kort återbetalningstid och höga räntor kan antalet obetalda 

lån fortsätta att öka i samband med detta. Med den ökade marknaden och risken behöver 

finansbolagen ha en god kreditbedömning och riskhantering som skyddar dem mot 

förluster i obetalda lån från konsumenterna.  

 

3.4.1 Regelverk 

När den nya Konsumentkreditlagen trädde i kraft januari år 2011 tillkom nya regler för 

finansbolagen gällande informationskrav och kreditprövning. Nu måste en 

kreditprövning ske på alla låneansökningar oavsett belopp, detta kommer minska antalet 

beviljanden samtidigt som finansbolagens risktagande med kunderna minskas. De nya 

reglerna medför att informationskraven ökar, finansbolagen måste ge ut information i 

marknadsföringsbladen, muntligt till kunden och även i avtalet. Informationskravet 

kommer att öka kostnaderna på grund av materialframtagande och utbildning av 

personalen. När kreditprövningen blir obligatorisk och måste dokumenteras kan detta 

medföra nya rutiner och kostnader för nya system. En ytterligare påverkan med nya 

reglerna är att konsumenten har ångerrätt i 14 dagar. (Finansinspektionen - Regelverk, 

2011, s.26-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Regelverk 

                                                 
5
 Mental redovisning är när konsumenten kategoriserar utgifter utifrån olika områden och inte utifrån 

storlek (Thaler, 1985, s.199-200). 

När det kommer till den svenska kreditbedömningen ska kreditinstitut 

enligt den 12§ i Konsumentkreditlagen göra en kreditprövning för att 

se om kunden klarar av att ta lån och återbetala det. Långivaren ska 

bland annat dokumentera den effektiva årsräntan, påföljder vid dröjsmål 

och säkerheter som lämnats enligt 8§. (SFS 2010:1846) 
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Den nya lagen lämnar en del rum för tolkningar och Finansinspektionen vill att vissa 

paragrafer ska förtydligas för att förebygga kryphål hos båda parterna i avtalen. 

Exempelvis när de kommer till kreditprövningen, som tidigare inte var obligatorisk för 

mindre krediter, kan paragrafen tolkas så att informationen från kunden räcker för att ha 

gjort en kreditprövning. Finansinspektionen vill att paragrafen ska ändras så att 

långivaren måste göra en djupare kreditprövning med information från flera olika källor 

och inte bara basera den på kundens information. Paragrafen om ångerrätt i 14 dagar för 

konsumenten ger också upphov till kryphål där konsumenten kan ta ett lån med längre 

tidsperiod och lägre ränta för att sedan använda sig av ångerrätten och på så sätt slippa 

ta snabba lån med högre räntor. (Finansinspektionen - Ny kreditlag, 2010) 

 

3.5 Amerikanska marknadens snabba lån 

Konsumenter som tar snabba lån i USA utfärdar en check till långivaren med 

lånebeloppet plus dess avgift. Långivaren behåller checken tills låntagaren betalat 

tillbaka eller om konsumenten väljer att låna om beloppet, men då tillkommer 

ytterligare en avgift. (Barr, 2004, s.149) De snabba lånen slår ofta över till 

nästkommande perioder vilket medför extra avgifter (Stegman, 2007, s.169). Stegman 

(2007) tar upp att kritiker ser snabba lån som en beroendeframkallande marknad 

eftersom det finns pengar som lockar konsumenterna in i skuldspiraler (Stegman, 2007, 

s.176). Om både långivarna och konsumenterna skulle vara mer försiktig och noggrann 

i sina beslut så skulle räntorna vara lägre vid beslut om lån (Agarwal et al., 2009, s.412). 

 

En del kritiker anser att det ska finnas räntetak som förhindrar för höga kostnader för 

konsumenten. Det finns andra som argumenterar för denna typ av lån, de menar att 

dessa lån ger konsumenterna möjligheten att klara sig ur svåra ekonomiska situationer 

som andra kreditgivare nekar. (Wilson et al., 2008, s.1-2) De årliga räntorna kan komma 

att ligga på 390 – 7 300 procent (Huckstep, 2007, s.208), detta eftersom att långivarna 

ofta tar avgifter istället för ränteinbetalningar (Edminston, 2011, s.64). 

 

Snabba lån är kortsiktiga lån som går att anförskaffa snabbt och enkelt. Dessa lån är 

dyrare i förhållande till ”vanliga lån”. Denna typ av lån kallas ”predatory lending” i 

USA, kritikerna anser att lånen skapar onda cirklar i och med de höga räntorna/ 

avgifterna som konsumenterna utsätts för. (Wilson et al., 2008, s.1-2) Att låntagaren 

enbart betalar avgifter betyder inte att det finns en avsaknad av ränteinbetalningar, utan 

dessa avgifter fungerar som dolda räntor. För att styrka detta visar Edminston ett 

exempel på att om en låntagare tar ett två veckors lån på summan $100 med avgiften 

$15 kommer den effektiva årsräntan att bli 390 procent (Edminston, 2011, s.64). 

 

I USA har finansbolagen inget system som kopplas till kreditvärderingen hos kunden, 

som skulle registrerats om kunden gått till en bank och tagit ett lån. Om rapporteringen 

skulle införas skulle detta ge konsumenter med potential att ta sig bort från denna 

marknad en chans att låna hos traditionella kreditinstitut. Brooks (2006) menar att 

rapporteringen också kan skada vissa konsumenters kreditvärdering. Om en oväntad 

utgift tillkommer och hushållet inte klarar av att återbetala lånet så försämras 

kreditvärderingen. (Brooks, 2006, s.997-998, 1021) 
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Låneformen snabba lån har funnits längre i USA och mer forskningar har gjorts inom 

ämnet än i Sverige. Vi har valt att jämföra amerikanska marknaden med den svenska 

eftersom låneformerna i sig är väldigt lika även om regleringen skiljer sig till viss del. 

Den tidigare forskningen kan hjälpa oss att förutspå hur utvecklingen kan komma att se 

ut i Sverige i framtiden och utifrån detta hjälpa oss att förebygga vissa risker. Den 

amerikanska forskningen är väldigt konsumentfokuserad där konsumenternas tillstånd 

tas upp. Finansbolagen som undviker kunder med tendensen att hamna i skuldspiraler 

kan undvika att försätta sig i situationer där återbetalning uteblir. 
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4. Kreditgivningsprocessen för snabba lån 

anker och finansbolag erbjuder olika tjänster och produkter men står inför 

liknande risker. I den teoretiska referensramen används teorier om risk som är 

förknippade med banker, men går att koppla ihop med finansbolagen. Detta 

eftersom båda institutionsformerna utsätts för risker som är kopplade till krediter, personal 

och system/bedömningar.  

4.1 Kreditgivningsprocessen 

Kreditgivningsprocessen är den process som sker från att en låneansökan kommer in 

fram till återbetalningen. Processen kommer i detta arbete att bestå av följande steg; 

låneansökan, kreditbedömning, lånebeslut, uppföljning/omprövning samt återbetalning. 

(Larsson et al., 1996/1997, s.27) Utöver detta finner vi att riskhantering sker från första 

steget i kreditgivningsprocessen i förebyggande syfte och kan sträcka sig till det sista 

steget. Riskhanteringen används som säkerhetsåtgärd för eventuella komplikationer med 

återbetalningen av lånet för att minska både den operativa risken och kreditrisken i det 

momentet (Hamilton, 1996, s.9-11; Jorion, 2007, s.13). Uppföljning sker både före och 

efter återbetalningen där kontakt tas med kunder angående lånet eller/ och statistik 

studeras. En uppföljning efter återbetalning kan ge möjligheter för erbjudanden till 

kunden om nytt lån eller leda till ett framtida avslag. (Larsson et al., 1996/1997, s.27; 

Sigbladh & Wilow, 2008, s.193) 

 

Figur 4. Kreditgivningsprocessen 
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4.7 Beviljande av lån, Återbetalning och Uppföljning    



~ 22 ~ 

 

4.2 Låneansökan 

Snabba lån kan vara attraktiva för personer som hamnat i ekonomiska svårigheter på 

grund av minskade inkomster/ ökade utgifter eller för de som har en viss livsstil som 

ska uppehållas men pengarna räcker inte till. (Gärling et al., 2009, s.34; Wilson et al., 

2008, s.5-6) Dessa kan ta ytterligare finansiering för att få ekonomin att gå ihop genom 

att personerna söker sig till finansbolagen via telefon, SMS eller Internet för att söka 

snabba lån.  

 

Enligt Konsumentkreditlagen 14§ (SFS 2010:1846) ska kunden motta en dokumentation 

av avtalet där utöver avtalsvillkoren ska innehålla bland annat konsumentens namn, 

personnummer och adress, dessa kunduppgifter bör därför ingå i låneansökan. I lagen 

om bank- och finansieringsrörelse kapitel 8 menar lagen att finansbolagen även ska 

pröva risken av avtalets skyldigheter och ska bara bevilja krediten om kunden ser ut att 

kunna fullgöra sina förpliktelser (SFS 2010:1853). Därmed är inkomster och utgifter en 

viktig del av kundens förmåga att återbetala det ansökta lånet. Något som även kan ha 

stor påverkan är kundens tidigare och nuvarande krediter, om denne har många öppna 

krediter ökar risken att återbetalningen uteblir. 

 

4.3 Risk 

Risk är den osäkerhet som finns i samband med en händelses negativa påverkan på de 

mål som är uppställda. Det som skiljer risk från ett hot är att risk är faran av en händelse 

och hot är relevant först när risken är tagen. (Hamilton, 1996, s.12-13) Risk kan även 

ses som en möjlighet, en positiv chans eller potential till innovation. Dock ses risk av 

samhället som en form av chansning och i flesta fall anses det vara något negativt, ett 

spel. En välutformad riskhantering är i detta fall till för att undvika de risker som inte 

leder till tillväxtmöjligheter för finansbolaget. Men detta är inte en enkel uppgift och 

ledningen behöver göra sitt bästa för att hitta risker med goda resultat och förkasta de 

med negativa utfall. (March & Shapira, 1987, s.1413-1414)   

 

Kreditkort liksom snabba lån backas inte upp av säkerheter i form av tillgångar. För 

kreditkorten är det den som tagit krediten som har vetskapen om när denne kommer att 

återbetala beloppet och inte kreditkortsföretaget. Detta gör att en informationsasymmetri 

uppstår emellan de två parterna, på grund av detta är det viktigt för finansbolaget att 

veta vilken risk som uppstår i samband med kunden. Uppgiften är sedan att sålla ut de 

riskfyllda från att ta höga lån som de inte kan återbetala. (Zhao, Zhao & Song, 2009, 

s.506,516)   

 

Det finns flertalet orsaker till risk, dessa kan vara förändringar i landets ekonomiska 

tillväxt, teknologins framgång eller miljöpåverkande faktorer som medför att vårt 

risktagande påverkar vår ekonomiska tillväxt. För att skydda sig mot risk har den 

finansiella- och försäkringsindustrin försökt skapa en marknad som delar risken dem 

emellan och minskar risknivån, dock kan inte den finansiella marknaden skydda sig mot 

all risk. (Jorion, 2007, s.8-9)  
 

Risk brukar vara lättare att förstå om vi ser på sannolikheten för faran utifrån våra egna 

preferenser istället för att reagera på siffervärden. (Hamilton, 1996, s.12-13) Därför kan 

risker som förklaras med siffervärden utan värderingar tas mindre allvarligt. Det finns 
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risker som är utanför vår kontroll och en tydlig sådan är marknadsrisk. Marknadsrisk är 

den risk som uppkommer i samband med förändrade marknadspriser som kan skapa 

förluster för finansbolaget (Jorion, 2007, s.22) och är oundviklig för finansbolagen. De 

risker som går att påverka kan minskas genom passande åtgärder. I detta arbete är 

marknadsrisk inte relevant då vi tittar på processen och riskerna vid snabba lån. 

Marknadsrisk är den risk som drabbar alla aktiva parter på marknaden och kan inte 

diversifieras bort (Bodie, Kane & Marcus, 2009, s.195). Denna risk är väldigt stor och 

är inget som finansbolagen direkt kan påverka i kreditgivningsprocessen. I detta arbete 

tittar vi på kreditrisk och operativ risk. 

 

4.3.1 Kreditrisk 

Krediter möjliggör för låntagaren att trots en obetydlig inkomst kunna konsumera de 

varor denne är i behov av. Kreditgivare skiljer sig i deras bedömning av 

kreditgivningsprocessens olika delar, vissa är mer riskbenägna och andra mindre. De 

vanligaste typerna av kreditgivare är banker, finansbolag, försäkringsbolag, 

industriföretag och staten. (Caouette et al., 1998, s.12, 34) 

 

Finansbolag och banker agerar som konkurrenter i den meningen att de erbjuder bland 

annat lån till sina kunder, deras konkurrens emellan kommer ha sin påverkan på 

konkurrensen på marknaden i stort. Banker påstås ha de kunder som skattas som lågrisk 

och finansbolagen har kunder som medför en högre risk. Kunder som har en hög 

inkomst kan anses som kreditvärdiga, för banker är dessa kunder fördelaktiga då de ses 

som trygga, men för finansbolagen kan kunderna vara sådana som är högt skuldbelagda 

trots sin höga inkomst (Boczar, 1978, s.245-246). Därför får dessa avslag hos bankerna 

men hos finansbolagen finns det en möjlighet för dem att få låna.  

 

Finansbolagen arbetar som tidigare nämnts med konsumentkrediter, leasing och 

factoring. I och med dessa uppkommer en risk av att kunden inte betalar, kreditrisk eller 

även kallad ”default risk”. Kreditrisk är risken av att låntagaren inte möter de 

återbetalningar som avtalats med långivaren, denna risk går att spåra tillbaka så tidigt 

som 1800 f.Kr. Med andra ord går det att säga att kreditrisk är lika gammal som lånet 

själv, det är den risk som är äldst av riskerna på den finansiella marknaden. (Caouette et 

al., 1998, s.1) Kreditrisken mäts i hur mycket det kostar att ersätta det pengaflöde som 

låntagaren inte kan betala och skapar en ränta som visar i vilken proportion låntagaren 

ska bli återbetalad (Jorion, 2007, s.24; Yvas & Singh, 2011, s.17). Denna risk kan 

diversifieras bort till viss grad men det kan uppkomma svårigheter eftersom den består 

till viss del av systematisk risk, även kallat marknadsrisk (Oldfield & Santomero, 1997, 

s.38; Santomero, 1997, s.9). Marknadsrisk är den risk som alla aktörer på marknaden 

utsätts för vid förändringar i marknaden, denna kan inte diversifieras bort och därför 

skapar det en svårighet för att helt förebygga i kreditrisken (Bodie et al., 2009, s.195).  

 

Den snabba lånemarknaden är känd för att ha höga avgifter. Aktörerna i industrin menar 

att detta är nödvändigt för att kompensera för kreditrisken och att de erbjuder tjänster 

som i förhållande till andra alternativ i slutändan är billigare (Wilson et al., 2008, s.5-6). 

Finansbolagen bör ställa sig frågan: hur ska riskhanteringen se ut för att förebygga att 

kunder med dålig återbetalningsförmåga inte beviljas lån?  
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Det är av stor vikt för banker att känna till kundens finansiella tillstånd, om denne kan 

betala lån eller inte, för att veta om det krävs säkerheter för lånen eller vilken ränta de 

ska begära. Genom att mäta kreditrisken kan banker liksom finansbolag förenkla 

beräkningar av förluster och hantering av risken. (Santomero, 1997, s.8-9) Detsamma 

bör gälla när finansbolagen ska bestämma beloppet och räntan vilken ränta kunden ska 

få låna till. 

 

4.3.2 Operativ risk 

Operativ risk är den risk som uppkommer från felaktigheter i system och mänskliga fel, 

den kan därför inte elimineras till fullo. Denna risk kan minskas och hanteras genom att 

finansbolagen identifierar, mäter, övervakar och kontrollerar risken. (Alexander, 2003, 

s.3; Jorion, 2007, s.26-27) På senare tid har denna risk med kombinationer av andra 

finansiella risker varit den risk som fått skulden för många finansiella katastrofer 

(Jorion, 2007, s.510). Denna typ av risk kan ha negativ påverkan på de intressenter som 

finansbolagen har, men kan i sin tur påverkas till det bättre eller sämre av varje anställds 

handlingar. Därför är varje anställds handlingar av stor vikt för hur stor den operativa 

risken är och om den är positiv eller negativ. (Hanssen, 2005, s.35-36)  

 

I operativ risk ingår modellrisk, felaktigheter i de interna systemen, såsom förlust på 

grund av bristande värderingsmodeller. Modellrisken är väldigt opålitlig i den meningen 

att den är svår att hantera om det inte finns en hög kunskap om modellens process. För 

att gardera sig mot denna risk behöver värderingsmodellerna genomgå utvärderingar. 

(Jorion, 2007, s.26) För finansbolagens kreditbedömning behövs värderingsmodeller för 

beviljandet av de snabba lånen. Om dessa värderingsmodeller skulle vara bristfälliga 

riskerar finansbolagen förluster på grund av modellrisk.  

 

Den operativa risken för finansbolagen som uppstår i samband med mänsklig hantering, 

exempelvis en personlighandläggare, har en låg sannolikhet att fel uppstår i 

välorganiserade finansbolag och därför kan den verka mindre viktig fast den har stor 

betydelse för finansbolaget. Konsekvenserna av felaktigheter i processer utsätter 

finansbolagen för väldigt höga kostnader. (Santomero, 1997, s.10)     

 

För att finansbolagen ska gardera sig mot operativ risk måste det finnas flera system 

som har tydliga syften till vad de är ämnade för. Systemen måste övervakas ordentligt 

med återkommande kontroller som planeras in för att skydda mot ovisshet. 

Riskhanteringen för denna risk är svår i och med att det handlar om de interna 

processerna inom finansbolaget. Detta skiljer sig från marknadsrisk och kreditrisken 

eftersom finansbolagen inte är angelägna på att informationen om misslyckandena 

kommer ut till allmänheten. (Jorion, 2007, s.27, 510)  

 

4.4 Riskbenägenhet 

4.4.1 Riskbenägenhet hos finansbolag 

Ett finansbolags ledning kan komma att utsättas för risk, vilken risknivå de är villiga att 

ta beror på om det är av antingen personliga skäl eller finansbolagsdrivna. Med 

personliga skäl avses att ledningen bland annat gör valen utifrån sin personliga vinning 
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eller på grund av tidigare erfarenheter.  När ett beslut involverar risk tas hänsyn till hur 

mycket avkastning som kan erhållas. Högre risk kan medföra en högre avkastning 

samtidigt som den lägre risken kan ge en lägre avkastning. (March & Shapira, 1987, 

s.1406-1409, 1413-1414) Den högre risken för finansbolagen med osäkra kunder kan 

antingen vara positiv eller negativ. Risken kan skapa fler inbetalningar vilket 

finansbolaget hade gått miste om vid avslag. Om kunderna inte betalar i tid kan extra 

avgifter tas eller högre ränta, men finansbolaget får inte in hela lånebeloppet resulterar 

detta i stora försluter. Att undvika kunder som innebär en viss del risk kan orsaka att 

finansbolagen förlorar potentiella vinster där konkurrenterna istället tar tillfället i akt.  

 

Hur riskbenäget ett finansbolags ledning är kan bero på till exempel vilken position de 

vill anta i svåra situationer, där ledningen ökar sin riskbenägenhet för att säkra sin 

position. Företagsledningen kan vara återhållsam med risktagandet eftersom det kan 

skada deras personliga rykte om det går dåligt för finansbolaget på grund av detta. När 

riskfyllda beslut fattas berättigas dessa oftast med att ledningen visar hur de andra 

alternativen inte var likvärdiga och att det slutgiltiga beslutet kommer gagna 

finansbolaget. (March & Shapira, 1987, s.1406-1409, 1413-1414) I och med att detta 

arbete handlar om snabba lån bör finansbolagen vara mycket riskbenägna med tanke på 

deras produkt och den höga avkastning som förknippas med deras kundstock. 

 

4.4.2 Riskbenägenhet hos kunder 

För att finansbolagen lättare ska förstå sina kunders agerande och tänkande kring 

risktagande är det viktigt att förstå deras riskbenägenhet. Vi har valt att ta med detta 

område eftersom det kan hjälpa finansbolagen att hitta mönster i beteenden hos 

konsumenterna och utifrån detta bland annat planera strategier i riskhanteringen eller att 

hitta nya kunder.  

 

Vid beslutstaganden om att ta krediter eller inte utgör risk och riskbenägenhet en stor 

roll. Tidigare forskning visar att kvinnor har en lägre riskbenägenhet än män och 

hushåll med barn minskar sitt risktagande (Andersson, 2001, s.20; Gärling et al., 2009, 

s.9). Äldre människor har en tendens av att vara mindre riskbenägna och har en bättre 

förmåga att hantera förändringar i deras ekonomi med tidigare erfarenhet av recessioner. 

Människor med sämre ekonomisk kunskap utgör en högre risk i att ta finansiella beslut 

som inte möter det behov låntagaren egentligen har, till exempel handla en produkt som 

denne egentligen behöver. (Gärling et al., 2009, s.9, 44) Den ovanstående teorin 

sammanfaller inte med det praktiska där Kronofogden visar på att en ökning skett bland 

äldre konsumenter, främst kvinnor, och att det är dessa som har svårt att återbetala 

snabba lån (Kronofogden, 2009; Kronofogden, 2012).  

 

Anskaffning och avyttring av finansiella tillgångar för konsumenter sker i olika mönster 

efter deras livscykel. Barnekov (2002) menar att på grund av detta varierar beteendet för 

olika grupper i samhället. Skillnader i beteendet behöver inte alltid vara specifikt för ett 

land utan snarare att det är i samhällets grupper det skiljer sig. (Barnekov, 2002, s.5) 

Detta bör vara applicerbart även vid skuldsättning eftersom att personen som ser på 

tillgångar på ett visst sätt bör se på skulder på ett motsatt sätt. Exempel på detta kan 

vara att om konsumenten har lätt för att anskaffa och avyttra tillgångar vid konsumtion 

utan större eftertanke kan säkert denne använda krediter/lån för konsumtion istället för 

att vänta.  
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När det råder en depression i ekonomin minskar riskbenägenheten hos konsumenterna 

eftersom framtiden är osäker. Under dessa tider sparas det mer och fokus ligger på 

återbetalningar av lån i stället för konsumtion.  (Gärling et al., 2009, s.10) Trots 

lågkonjunkturen har riskbenägenheten ökat och det finns bevis på att låntagande 

forsätter att öka i Sverige. Vi kan se att praktiken och teorin går emot varandra, där vi 

kan se en ökad riskbenägenhet hos kvinnor och de äldre generationerna i samband med 

låntagande. Varför konsumenters riskbenägenhet är viktigt att ta hänsyn till i 

finansbolagens strategier för riskhantering är för att riskfyllda kunder ökar 

sannolikheten för negativa avkastningar. Genom att känna sina kunder kan eventuella 

risker minskas och möjligheter utnyttjas.   

 

4.5 Kreditbedömning 

Förr använde sig finansbolagen av personlig erfarenhet hos långivaren vid 

kreditbedömning av låneansökningar, vilket var en subjektiv och varierande process. 

När allt fler låneansökningar blev vanligt utvecklades detta till ett problem. Det var då 

långivarna började forska för att utveckla ett verktyg som kunde underlätta 

bedömningen. Forskningen har resulterat i dagens kreditbedömning som underlättar och 

effektiviserar processen för långivarna (Sabato, 2010, s.37) och kan även minska 

informationsasymmetri vid framtagandet av information om kundens bakgrund 

(Värlander, 2008, s.287) 

 

För att analysera riskerna med kreditgivningsprocessen hos finansiella institut är 

kreditbedömningen ett viktigt verktyg. En kreditbedömning kan anses bra om den kan 

identifiera de kunder som inte är kapabla till att fullfölja sina förpliktelser som är 

kontrakterade. Kreditbedömningen kan eliminera bort en del av kreditrisken, men den 

kan inte eliminera risken till fullo. (Becker & Guill, 2009, s.28)  

 

Bedömningen ger en kvantitativ värdering i form av siffror för kreditrisken på olika 

nivåer beroende på vilket stadium som bedömningen sker i. Det finns tre olika stadier 

hos bedömningen; ansöknings-, beteende- och insamlingsmodeller. Stadierna är 

uppbyggda utifrån olika variabler som är relevanta och tillgängliga för varje modell. 

Kreditbedömningen hjälper finansbolagen att ta fram en kortsiktig värdering för de 

ansökande konsumenterna och underlättar hanteringen av större mängder ansökningar. 

(Sabato, 2010, s.35-36) Kreditbedömning är ett verktyg/system som gör en samlad 

analys specificerad efter finansbolagets önskemål av olika variabler. Analysen utförs 

maskinellt och om inte informationen ändrats kommer värderingen att bli den samma. 

(UC, 2011) För att komplettera informationen från bedömningen används även 

kundmöten där fakta som missats av datainsamlingen tas med (Värlander, 2008, s.287). 

Eftersom snabba lån oftast ansöks via Internet underlättas kreditbedömningsprocessen 

och det går snabbare att klassificera konsumenterna. Men eftersom det inte sker någon 

personlig kontakt kan viktig fakta utebli vilket hade kunnat vara avgörande i 

tillstyrkningen eller avslaget hos kunden. 

 

De olika stadierna i kreditbedömningsprocessen utifrån kreditcykeln hos låntagare är en 

ny kund så är ansökningsmodellen som används och är det en tidigare kund kan 

beteende- eller insamlingsmodellerna vara aktuella. De skiljer sig åt genom 

uppsättningen av variabler som tas med i beräkningen, vid bedömningen av en tidigare 

kund har finansbolaget mer historisk data tillgänglig och detta ger värderingen mer 
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noggrannhet jämfört med en ny kund med mindre data sedan tidigare. 

Ansökningsmodellen används vid nya kunder och långivaren kan sakna tidigare 

information om kunden vilket gör kreditbedömningen riskfylld och opålitlig. Därför 

använder sig många långivare av kreditvärderingsföretaget som samlar finansiell 

information om kunder, detta gör kreditbedömningen mer trovärdig och rättvisande för 

långivarna. Vid beteende- och insamlingsmodeller är det relationen mellan långivaren 

och kunden som ligger i fokus och här används historisk data från kunden som till 

exempel tidigare åtaganden och uppförande vid återbetalningar. (Sabato, 2010, s.36, 39) 

 

Att analysera historisk data och beteenden hos kunden för att kunna värdera framtiden 

och efter detta klassificera vilken risknivå som gäller för kunden är 

kreditbedömningsmodellens syfte. Modellen samlar in beteendemönster hos tidigare 

kunder i varje nivå och utifrån dessa antas framtida kunder agera på samma sätt. 

(Sabato, 2010, s.38) Det kan vara positivt att utgå från historisk data av gamla kunders 

beteenden men det kan även vara riskabelt eftersom agerandet av kunderna inte behöver 

vara identiska. En kund som tidigare klassificerats som kreditvärdig kan idag vara 

inkapabel till återbetalning av lån. Därför kan ett blint antagande om en kund som i 

detta fall leda till ökade kreditförluster för långivaren. En felbyggd värderingsmodell 

kan leda till att kunder blir felbedömda och resulterar i ökad kreditrisk om kunden inte 

har rätt återbetalningsförmåga. Den operativa risken ökar om handläggarna har 

personlig hantering och utför bedömningar utifrån erfarenheter och preferenser eftersom 

det kan uppstå felbedömningar. 

 

Kreditbedömningen har dock en nackdel där modellerna har gråzoner som gör att 

kunder som ligger på mitten av skalan måste ses över, här måste finansbolagen utforma 

ytterligare kontroller för att väga upp verktygets svaghet. Att utvärdera modellerna mot 

verkligt utfall hjälper till att uppdatera om modellerna stämmer överens med faktiska 

utfallet eller om de måste justeras. (Sabato, 2010, s.40) 

 

Den svenska kreditbedömningen ger möjlighet till subjektiv bedömning där kunder som 

ej bör bli beviljade ändå ges möjlighet till lån, eftersom bedömningen inte är det 

slutgiltiga beslutet utan banktjänstemannen kan själv välja om denne anser att kunden 

kommer att klara av att återbetala lånet. Bankerna är ofta vinstmaximerande och detta 

gör att kreditbedömningen inte baseras på återbetalningsförmåga utan utifrån om 

banken kan göra en vinst på konsumenten eller inte. Dessa kunder kan vara en hög 

inkomstkälla då de ofta måste betala höga räntor och eventuella förseningsavgifter. Här 

tar inte de finansiella instituten hänsyn till den nivån av risk för uteblivna betalningar 

som kunden medför. (Roszbach, 2003, s.947) Andra menar att kreditbedömning ska 

minska subjektiviteten, hos exempelvis låneansökningar, vid den personliga kontakten 

och ge en objektiv bild som lättare går att läsa av. Det är också ett verktyg som ska 

minska risken för kreditgivarna. Värlander (2008) skriver i sin studie att 

kreditbedömning ofta är det första steget långivarna använder sig av för att lätt kunna 

sålla bort ”dåliga” kunder för att sedan fördjupa sig på tvivelaktiga kunder som ligger i 

mitten av värderingen. Dessa värderingar kan behöva ytterligare information för att 

kunder ska bli beviljade lån. (Värlander, 2008, s.292) Det är här finansbolagen har hittat 

sin målgrupp, dessa kunder medför risk av förlust som kan skapa komplikationer för 

finansbolagens stabilitet samtidigt som de ger en högre avkastning. Därför är det viktigt 

att modeller för kreditbedömning används, dock kan den subjektiva bedömningen ha 

olika påverkan på de olika bedömningarna beroende på hur mycket vikt som läggs på 

detta.  
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Klassificeringen som kreditbedömningen utformar behöver inte alltid ge en rättvisande 

bild. Värdet som räknas fram tar inte med framtida variabler som kan påverka 

bedömningen och vara avgörande för om kunden ska bli beviljad ett lån. (Värlander, 

2008, s.292) Eftersom att värderingen utförs maskinellt skulle detta innebära att 

finansbolaget skulle missa denna kund om bedömningen bara gjorts på värderingen och 

inte kompletterats med annan information.  

 

4.6 Riskhantering 

Kreditinstitut ska se till att identifiera, mäta och ha kontroll över de risker, kreditrisker, 

operativa risker och marknadsrisker som deras rörelse är förknippad med. För att kunna 

göra detta bör finansbolagen se över hur de kan hantera de ovanstående riskerna och 

rikhantering, därför är riskhantering något som är viktigt för finansbolagen. (SFS 

2004:297) 

 

Riskhantering även kallat Risk Management kom till Sverige först under 70-talet där 

den första riskhanteraren blev utnämnd under år 1975. Riskhantering är den procedur 

och implementering som används för att mäta, identifiera och hantera risker hos 

finansbolagen. En av de största uppgifterna som en riskhanterare har är att denne ska 

minska riskbenägenheten hos de anställda samt att denne arbetar långsiktigt med 

kontrollen av finansbolagets risker. Målet med riskhantering är att minimera den totala 

kostnaden för olika risker genom att reducera de framtida kostnaderna och förlusterna. 

(Hamilton, 1996, s.9-11; Jorion, 2007, s.13) Alla finansbolag är inte benägna att 

använda sig av riskhantering, vissa finansiella institut väljer att hantera de risker som 

uppstår inom finansbolaget medans andra väljer att fokusera på att undvika riskerna. 

Oldfield och Santomero (1997) har skrivit en artikel om riskhantering i finansiella 

institut där de jämför en passiv institution med en aktiv. Så varför ska ett finansbolag 

välja att vara aktiv i sin riskhantering istället för att ta en passiv roll? För finansbolag 

såsom kreditinstitut och kommersiella banker är en aktiv riskhantering passande med 

tanke på den omfattningen av olika risker som dessa utsätts för. (Oldfield & Santomero, 

1997, s.33-44) För att kunna hantera risk på ett effektivt sätt är det viktigt att ledaren/ 

ledningen har kunskap nog att sätta ett pris på risken i kreditbedömningen (Crougy, 

Galai & Mark, 2001, s.2). Genom att finansbolaget förstår risken kan fördelningen av 

kapitalet som är till förfogande fördelas på ett mer fördelaktigt sätt (Crougy et al., 2001, 

s.98). Med detta i åtanke finner vi det viktigt att finansbolagen kan hantera sina risker.  

 

Det är viktigt att markera att en välutformad riskhantering inte behöver betyda att ett 

finansbolag undviker stora förluster eftersom det kan inträffa händelser som ligger 

utanför finansbolagets kontroll som påverkar beslut negativt. Genom en bättre kunskap i 

frågor inom riskområdet kan finansbolaget skapa en bättre kontroll av dess risktagande 

samt en ökad försäljning och lönsamhet kan uppnås. (Sigbladh & Wilow, 2008, s.14). 

 

4.6.1 Kreditriskhantering 

Finansiella institut är känsliga gentemot kreditrisk i och med att de riskerar monetära 

förluster. Kreditrisk hanteras antingen genom att undvika transaktioner med personer 

som har en hög osäkerhet att kunna återbetala skulden eller genom att skapa en portfolio 
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för att diversifiera bort en del av risken. Denna osäkerhet kan minskas genom att båda 

parter har tillgång till information om varandra och det avtalet de ingår. Tidigare har vi 

talat om både finansbolagens risk och konsumenternas risk, att dessa har olika 

riskbenägenhet gör det viktigt att både parter har tillgång till all tillgänglig information. 

(Jaffee & Stiglitz, 1990, s.3-4) Med detta menar vi att desto mer information parterna 

har om varandra desto klarare beslut kan tas med synbara utfall. Genom att ha all 

information som krävs för en korrekt bedömning om hur kreditvärdig den ansökande är 

har finansbolagen möjlighet att undvika kreditförluster som uppstår i samband med 

felaktig värdering och för lite information. 

 

Kreditrisken kan främst förhindras genom statistiska modeller såsom kreditvärderingar 

för att tydligöra risken och möjliggöra en prissättning för risken (Marron, 2007, s.115, 

117) vilket kan tolkas som de räntor och avgifter som finns på lånen. Med detta kan 

alltfler riskfyllda konsumenter accepteras då detta kompenseras genom en 

riskprissättning, där den riskfyllda konsumenten som tidigare skulle blivit exkluderad 

blir nu beviljad men till ett högre pris (Marron, 2007, s. 122). 

 

4.6.2 Operativ riskhantering 

I operativ riskhantering hanteras risken för att en förlust inte ska uppstå från den 

operativa risken. Varje persons agerande i ett företag har en viktig roll för den operativa 

riskhanteringen. Därför är det viktigt att identifiera de värderingar och beteenden som 

finns inom finansbolaget och utifrån dessa skapa en stark riskhantering. Detta sker 

genom att de anställda bland annat vet vad de ska göra inom finansbolaget, vilka 

punkter som ska prioriteras och hur de ska fråga om hjälp. Det viktigaste för en god 

riskhantering är att rätt person arbetar med rätt arbetsuppgift och att det finns personer 

med korrekt utbildning som kan hjälpa denne att identifiera och hantera eventuella 

risker. (Hanssen, 2005, s.35-36) 

 

Ett viktigt steg som stärker riskhantering av den operativa risken är att 

företagsledningen engageras i hur den operativa risken uppstår. Det är också viktigt att 

ledningen ser de fördelar som kan skapas genom investeringar i den operativa risken så 

att den fungerar som ett komplement till finansbolagets affärer. Ytterligare delar som är 

viktiga i den operativa riskhanteringen är att skapa allianser inom organisationen genom 

att engagera finansbolagets viktigaste intressenter och stärka mål, strategier samt utfall 

för risk. (Hanssen, 2005, s.37) 

 

Vid riskhantering av den operativa risken är det av vikt att dagligen hantera den positiva 

eller negativa effekt som uppstår från de anställdas ageranden. Det är även viktigt att 

skapa plattformar som ger möjlighet till en tydlig kommunikation mellan finansbolaget 

och dess support. (Hanssen, 2005, s.35-36) 

 

4.7 Beviljande av lån, återbetalning och uppföljning 

Efter kreditbedömningen tas beslut om låneansökan beviljas eller ej där finansbolagen 

har lagt upp en återbetalningsplan för kunden ifråga (Larsson et al., 1996/1997, s.27), 

kunder som inte beviljas lånet ska underrättas om detta (SFS 2010:1846). Det är av stor 
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betydelse att finansbolagen tar hänsyn till kundens förmåga att återbetala lånet och dess 

ställning som en framtida kund (Larsson et al., 1996/1997, s.27) vid beslutsprocessen.  

 

Vissa finansbolag är villiga att ge ut lån till kunder som har betalningsanmärkningar. 

Betalningsanmärkningar visar på att kunder inte har kunnat sköta sina betalningar. 

Anmärkningarna utfärdas av kreditupplysningsbolagen efter att de samlat information 

från olika håll angående kundens betalningar. En del av materialet hämtas från 

Kronofogden dagligen. Att ha betalningsanmärkningar kan leda till att kunden till 

exempel inte får lån, lägenhet eller telefonabonnemang. En betalningsanmärkning finns 

registrerad på en person i tre år efter registreringsdatumet. (Vanliga frågor, 2012) 

 

Det är viktigt för finansbolag att följa upp sina kunder för att löpande få in viktig 

information om kunderna likväl som om hur situationen ser ut inom finansbolaget. På så 

vis kan finansbolagen förenkla förebyggandet- eller skyddet mot kreditrisken som kan 

uppstå. Kunder som sedan tidigare blivit godkända och blir beviljade nya lån utan 

omprövning och uppföljning är oftast de kunder som orsakar störst skada. Genom 

kreditupplysning kan arbetet för uppföljning förenklas för finansbolagen, de kan bättre 

hålla sig uppdaterad om deras kunder. (Sigbladh & Wilow, 2008, s.193) 

 

Kunder som inte kan betala tillbaka kan få förlängningar av lånetiden, men det kan bli 

väldigt höga kostnader eftersom det tillkommer avgifter såsom förseningsavgift, 

påminnelseavgift och dröjsmålsräntan. Dessa förlängningar sker antingen på kundens 

förfrågan eller automatiskt. En förlängning kan i vissa fall göra att kunden riskerar att få 

skulden skickad till inkassoavdelningen eller Kronofogden. (Finansinspektionen – Låna, 

2012; Konsumentverket, 2012) 

 

4.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Kreditgivningsprocessen är sammankopplad med regelverket eftersom denna styr 

finansbolagen genom regleringen kring verksamheten. Regelverken påverkar bland 

annat finansbolagens kreditbedömning och informationskrav. Enligt 

Konsumentkreditlagen (SPS 2010:1846) måste en kreditprövning utföras på alla kunder 

som ansöker om ett lån och finansbolagen ska utifrån denna bedöma 

betalningsförmågan hos kunden. Becker och Guill (2009) poängterar att 

kreditbedömnings syfte är att minska kreditrisken och hjälpa finansbolagen att bedöma 

betalningsförmågan hos kunden (Becker & Guill, 2009, s.28). Kreditbedömning kan 

påverkas av subjektivitet genom handläggaren av låneansökan anser Roszbach (2003) 

medans Värlander (2008) menar att för att kunna bedöma tveksamma kunder, sådana 

som exempelvis ligger på gränsen, måste en handläggare inhämta ytterligare 

information via kunden med personlig kontakt (Roszbach, 2003, s. 947; Värlander, 

2008, s.287). Eftersom en utförligare kreditprövning ger en bättre bedömning av kunden 

enligt teorin kommer vi titta på hur djupgående finansbolagen är i sin kreditbedömning i 

empirin och analysera detta. Alexander (2003) och Jorion (2007)  beskriver mänskliga 

fel som en del av den operativa risken och Santomero (2009) tar upp att på grund av 

individuella felaktigheter kan finansbolaget drabbas av stora kostnader (Alexander, 

2003, s.3 ; Jorion, 2007, s.26-27; Santomero, 2009, s.9). Genom att koppla samman 

personlig kontakt och operativ risk kan vi undersöka hur teorin ser ut gentemot 

verkligheten och hur finansbolagen upplever detta.  
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Riskhanteringen för finansbolagen beror på deras riskbenägenhet till riskerna. Oldfield 

och Santomero (1997) säger i sin studie att finansbolagen kan antingen välja att hantera 

riskerna eller undvika dem (Oldfield & Santomero, 1997, s. 33-44). Om finansbolagen 

har en god kunskap om de olika riskområdena menar Sigbladh & Wilow (2008) att 

lönsamheten och försäljningen kan öka (Sigbladh & Wilow, 2008, s.14). Därför är det 

intressant och se vilken metod som finansbolagen har valt och om de inser att 

riskhanteringen kan öka lönsamheten och minska finansiella riskerna. Huckstep (2007) 

och Edminston (2011) tar upp att finansbolagens ändamål med snabba lånen är att bistå 

med en lösning när konsumenterna drabbas av akuta och plötsliga utgifter som de inte 

har sparbuffert för (Huckstep, 2007, s. 207; Edminston, 2011, s.63).  Det är enligt 

Wilson et al. (2008) en del konsumenter som tar snabba lån för oförutsedda utgifter som 

inte denne klarar av att betala utan ett lån (Wilson et al., 2008, 1-2, 5-6). Gärling et al. 

(2009) å andra sidan menar att de som tar snabba lån är konsumenter som vill uppehålla 

en viss konsumtion och lånar till utgifter som är onödiga (Gärling et al., 2009, s. 32-

34,43).  

 

Uppföljning av kunder kan hjälpa till att minska kreditrisken enligt Sigbladh & Wilow 

(2008) och om finansbolagen inte gör nya prövningar på befintliga kunder utan ger ut 

lån utifrån senaste bedömning resulterar oftast i förluster (Sigbladh & Wilow, 2008, 

s.193). Finansbolagen måste ha en bra uppföljning för sina kunder för att dels förebygga 

kreditrisken men även den operativa risken.   

 

Genom ovanstående kopplingar i den teoretiska referensramen vill vi undersöka hur 

detta ter sig mot verkligheten för att kunna uppfylla arbetets syften och 

problemställning. Utifrån dessa kopplingar har teman skapats för intervjuerna som går 

att finna höger i Figur 5 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Den teoretiska referensramens kopplingar 
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5. Tillvägagångssätt 

id val av tillvägagångssätt är det av vikt att veta vilken studieform som är i 

enlighet med den forskningsfråga arbetet består av och vilken kunskapssyn som 

ligger till grund i arbetet. Eftersom att vi har ett hermeneutiskt arbete har vi 

funnit att en kvalitativ studie är vad som passar för att kunna skapa en bild utav 

finansbolagens verkliga kreditgivningsprocess. 

5.1 Metodval 

Detta arbete handlar om att utforska hur hanteringen av finansbolagens 

kreditgivningsprocess av snabba lån och dess riskhantering ser ut, vilket är viktigt för 

att kunna förstå processen. För att kunna förstå behöver vi sätta oss in i respondenternas 

tankegång, därför krävs det att respondenterna kan uttrycka sig fritt. 

 

I kvantitativ forskningsstrategi är enkätundersökningar vanliga där frågorna som ställs 

är färdigformulerade för att forskaren lättare ska kunna mäta det teoretiska materialet 

(Johannessen & Tufte, 2003, s.67; Starrin & Svensson, 1994, s.19, 56). I vårt arbete har 

vi använt oss av den kvalitativa metoden som ska användas för att skapa förståelse eller 

återfinna mönster utifrån undersökningen som utförts (Trost, 2010, s.32, 35; Hartman, 

2004, s.272-274). För att undersökningen ska få ett djup har intervjuer valts framför 

enkäter, där kunskaper angående risk i relation till snabba lån eftersökts. Kvalitativ 

undersökning ur ett hermeneutiskt synsätt söker förklaring till människors beteenden, 

målet är inte att skapa ett mått, utan vi vill förmedla en bild av verkligheten på ett nytt 

sätt (Starrin & Svensson, 1994, s.77, 179-180). Utifrån de intervjuade respondenterna 

har vi sökt och kopplat samman mönster i deras bedömningar och riskhantering i 

kreditgivningsprocessen. När kvalitativa studier utförs gör forskarna grova skattningar 

av den insamlade datan, materialet ger upphov till svårigheter att mäta informationen 

och hålla en neutral hantering vid exempelvis värdering och åsikter. För denna studie 

har vi tagit hänsyn till respondenternas åsikter och försökt förmedla deras 

verklighetsuppfattning på ett rättvisande sätt utan vår personliga vinkling.  

 

5.2 Intervjuteknik  

Vi har haft ett antal frågor som fungerat som bas för intervjuerna, därefter har frågor 

och utveckling av basfrågorna tillkommit beroende på respondenternas svar. Med andra 

ord har vi haft semistrukturerade intervjuer, där frågorna i stort är likadana för samtliga 

respondenter (Trost, 2010, s.131). I de semistrukturerade intervjuerna konstrueras 

frågorna i förväg och kan ändras allteftersom beroende på hur respondenten svarar, på 

så vis kan flera frågor ställas utan fasta svarsalternativ (Kvale, 1997, s.117). Vi har sökt 

efter samband genom de strukturerade fasta frågorna för att hitta mönster som finns hos 

de intervjuade finansbolagen. För att skapa en öppen och bekväm atmosfär har vi använt 

oss av följdfrågor. Följdfrågorna är till för att fånga upp information som missats i de 

fasta frågorna, genom detta upplägg för intervjuguiden fick vi tillräcklig förståelse om 

kreditgivningsprocessen och riskhanteringen hos finansbolagen (Johannessen & Tufte, 
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2003, s.97). Intervjuguiden vi använt som underlag för intervjuerna går att återfinna i 

Bilaga 1.  

 

Studiens intervjuform är telefonintervjuer med respondenterna från de olika 

finansbolagen som deltagit i studien. Telefonintervjuer kan användas då intervjun är av 

en varierande struktur, vilket fungerar bra ihop med den semistruktur som valts, dock är 

det svårt att använda sig av telefonintervjuer på grund av att det är svårt att skapa ett 

djup i intervjun (Trost, 2005, s.22). Intervjuer genom telefon kan hämma kemin mellan 

respondenten och intervjuaren eftersom den personliga kontakten distanseras när 

personerna inte möts. Trots detta fann vi att intervjuerna gick bra då vi ställde 

följdfrågor till respondenterna som fick dem att öppna upp sig än mer. Flexibiliteten 

med denna intervjuform är en fördel gentemot personliga möten där det kräver mera tid 

och planering för både parterna. I vårt fall har detta gett oss möjligheten att finna 

respondenter som kunde delta i studien eftersom samtliga hade svårt att finna tid för 

personliga möten.    

 

Finansbolagen är anonyma genom hela uppsatsen för att ge respondenten möjlighet till 

att svara mer utförligt och väl utvecklat (Ejvegård, 1996, s.48). Intervjuerna spelas in 

med tillåtelse av respondenten för att förenkla transkriberingen och det ger möjlighet till 

en noggrann bedömning av innehållet och kvalitén på intervjun (Ejvegård, 1996, s.46-

47; Lantz, 2007, s.74). Utöver bekvämligheten är anonymiteten viktig för att 

respondenten inte ska kunna identifieras då det kan framgå känslig information ur 

intervjuerna (Kvale, 1997, s.109, 158). Som förberedelse inför varje intervju tittade vi 

igenom intervjuguiden och granskat finansbolagens hemsidor för att få 

bakgrundinformation innan intervjun. Genom att ha en kort bakgrundskunskap om 

finansbolaget kunde vi bättre rikta frågorna och fokusera på det som är väsentligt för 

studien.  

 

5.2.2 Intervjuguide 

Intervjuguider används i samband med semistrukturerade intervjuer för att ge den som 

utför intervjun riktlinjer och stöd. Guiden är inte som en enkät utan den innehåller 

teman och generella frågor som ska tas upp under intervjuns gång (Johannessen & 

Tufte, 2003, s.98). Spontanare frågor öppnar upp för en mer livfull och oväntad 

intervju, motsatsen till detta är de strukturerade frågorna som ger en lättare analys 

mellan teori och empiri (Kvale & Brinkmann, 2009, s.147). När frågorna inte är fasta 

ges möjligheten att ställa frågor som uppkommer i stunden, dessa frågor kan bidra till 

en bättre förståelse av respondentens svar. Vid endast strukturerade frågor kan intervjun 

bli begränsad och missa information eftersom den intervjuade endast fokuserar på de 

fasta frågorna. 

 

Intervjuguiden vi använt är uppbyggd i två sektioner, se Bilaga 1, som är uppdelade i 

frågor och scenarion. Första sektionen tar reda på vem den intervjuade personen är och 

vilken position denne har på finansbolaget för att sedan fördjupa sig i finansbolagets 

hantering av snabba lånen. Respondenternas bakgrund är viktig eftersom vi velat ha 

respondenter som är lämpliga för vår studie, så det inte är en anställd som egentligen 

inte har den rätta kunskapen för att kunna svara på frågorna. Frågorna som följer efter 

bakgrundsfrågorna är 15 frågor som ger information om finansbolagets verksamhet, hur 

deras kreditgivningsprocess är uppbyggd, hur de hanterar riskerna i de olika momenten 
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och hur regleringen påverkar dem. Vi har delat upp frågorna efter teman för att få en 

mer sammanhängande intervju, vilket underlättat arbetet för oss samt förebyggt att 

respondenten blir förvirrad om frågorna ställs ur flera olika teman på en och samma 

gång. Våra teman är ”Allmänt om finansbolagets verksamhet”, 

”Kreditgivningsprocessen”, ”System, kontroller och personalhantering” och 

”Regelverk”. Dessa teman fördjupades därefter med frågor som vi utformade från vår 

teori för att hitta mönster som besvarar problemformuleringen. Den andra sektionen 

består av tre scenarion med ändamål att ge oss djupare förståelse i finansbolagens 

kreditgivningsprocess. Tanken med de skapade scenariorna var att ge respondenten 

möjligheten att relatera till verkliga situationer och ge utrymme för fantasi samt 

spontanitet i svaren.  

 

För att minska eventuella tveksamheter kring intervjuerna har samtliga som visat 

intresse fått en kopia av intervjuguiden. Det finns en risk med denna metod att 

respondenten förbereder svaren och inte kan tala lika fritt som nämnts ovan. För att 

undvika detta ställde vi följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden. Frågor som 

besvarades i förtid genom tidigare frågor utvecklades när de uppkom vilket ändrade om 

ordningen i vissa intervjuer. Detta gjorde att svaren blev fria och inte lika inövade. 

Respondenterna tyckte det var positivt att få intervjuguiden mailad till dem innan 

intervjun för att kunna se igenom frågorna och förbereda sig innan. De kunde också på 

så sätt ta ställning om det var några frågor som de inte ville svara på eftersom att snabba 

lån är ett känsligt ämne med tanke på de senaste årens negativa skildring av media. Att 

respondenterna sett intervjuguiden gav en känsla av ett bättre flöde då de visste inom 

vilket ämne och vilka delar av det ämne som de skulle svara på frågorna. Därför var det 

också lättare för dem att svara på följdfrågorna när dessa utgick från samma tema. 

 

5.3 Datainsamling 

5.3.1 Urval 

Vid valet av urval för studien fann vi att ändamålsenligt urval var i enlighet med vad vi 

eftersökte. Vi ville finna likheter och mönster mellan finansbolagens riskhantering och 

behövde därför ett urval som är lämpligt för det område som undersökts. (Hartman, 

2004, s.245) Varför det är viktigt att urvalet är relevant (Trost, 2010, s.137) är för att en 

stor del av studiens resultat påverkas av urvalet. För att finna det lämpliga urvalet 

fastställdes kriterier såsom att finansbolagen erbjuder snabba lån som ligger på summor 

mellan 500 – 25 000 kronor med återbetalningstid på 30-90 dagar. Med dessa kriterier 

som grund för att uppfylla studiens syfte, att hitta de mönster som finns i riskhantering 

av de snabba lånen som finansbolagen erbjuder, fann vi 32 finansbolag. Dessa återfanns 

genom sökmotorn google.se där vi sökte på olika kombinationer av snabba lån och på 

Internetsidor som erbjuder kontaktinformation på långivare. Därefter sökte vi igenom 

hemsidorna för att se att kriterierna blev uppfyllda. Samtliga kontaktades men endast sju 

finansbolag visade intresse för att delta i studien.  

 

Idag finns det cirka 298 finansiella institut registrerade i Sverige, dock är inte alla under 

tillsyn av Finansinspektionen (Finansinspektionen – Tillstånd, 2012). Samtliga 

finansbolag har inte de kriterier som vi eftersökt för denna studie, om vi kontaktat de 

298 finansbolagen hade vi behövt göra en annan studie än den vi utfört. Mängden 
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respondenter i det fallet hade varit lämpligt för en kvantitativ studie vilket inte var 

studiens ändamål. Idealt för studien hade varit att 10 - 12 av de 32 tillfrågade 

finansbolagen ställde upp på att medverka i undersökningen eftersom att det skulle ge 

vårt arbete ett starkare resultat då fler finansbolag jämförs och studeras i deras 

kreditgivningsprocess. Vi har flera gånger tagit kontakt med de 32 finansbolagen genom 

telefonkontakt och via mail, men finansbolagen har varit restriktiva i sin kontakt med 

oss. Detta på grund av att snabba lånemarknaden har fått mycket kritik de senaste åren 

inom media, vilket har lett till att finansbolagen vi kontaktat varit väldigt försiktiga med 

att visa intresse. När vi kontaktat finansbolagen har vi först haft kontakt med kundtjänst 

som sedan kopplade oss vidare eller gav oss mailadressen till lämpliga personer inom 

finansbolaget. Den person som angetts som lämplig respondent har varit den enda vi fått 

tillåtelse att intervjua och därför har vi inte själva kunnat välja ut en lämplig kandidat. 

Som det går att se i nedanstående tabell, Tabell 1. Information om respondenterna, har 

vi haft främst respondenter som är VD, detta är vi nöjda med eftersom denne bör vara 

väl insatt i finansbolagets procedurer. De två som inte är VD är kontorschef eller 

marknadsansvarig, dessa har visat sig säkra på sin sak och är de ansvariga för 

riskfrågorna i finansbolagen.  

 

Efter första kontakt med respondenterna har vi haft mail- och telefonkonversationer om 

våra avsikter och mål med intervjuerna. Dessa konversationer har bidragit till att vi fått 

tillåtelse till att utföra intervjuerna. Våra respondenter har varit avvaktande till en början 

men efter att vi förklarat syftet med arbetet, skickat frågorna och visat att vi inte har av 

avsikt att peka ut finansbolagen har intervjuerna utförts.  Nedan följer citat ur två 

mailkonversationer som inte varit konfidentiella vilket resterande finansbolags 

konversationer varit enligt de tillfrågade, förutom de som beror på tidsbrist.   

När du pratar om riskhantering - kan du vara mer specifik med vilken typ av risk som menas samt 

utifrån vilket perspektiv ni kommer att göra analysen? t ex i jämförelse med någon lag etc.? 

(Finansbolag 6) 

Ber om ursäkt om vi verkar lite tveksamma men mycket osanning och vridningar/ vändningar 

skrivs om vår bransch som gör att vi inte gärna ställer upp. (Finansbolag 2) 

 

5.3.2 Respondenterna 

Vi tillfrågade 32 finansbolag att medverka i vår studie, av dessa var sex finansbolag 

villiga att delta i studien där ett av finansbolagens respondenter är VD för två 

finansbolag. Respondenten som agerar VD för två finansbolag blev intervjuad två 

gånger för respektive finansbolag, det andra finansbolaget denne arbetar för är i detta 

arbete refererad till som Finansbolag 7. Informationen angiven om Finansbolag 7 

agerar som kompletterande intervjumaterial då informationen oftast sammanfallit med 

den från första finansbolaget, Finansbolag 3. Intervjumaterialet från detta finansbolag är 

intressant eftersom kraven skiljer sig från det föregående finansbolaget likväl som 

lånens storlek. I Tabell 1 på nästa sida anges översiktlig information om respondenterna 

och deras finansbolag. I tabellen visas att intervjutiden med Finansbolag 7 skiljer sig 

från de resterande finansbolagen, detta beror på det ovanstående nämnda argumentet.  

 

Intervjuerna skedde främst med dem som satt i kontor med datorn framför sig för att se 

över guiden som skickats till dem. Respondenterna gav en känsla av att de var lugna 

under intervjuns gång men poängterade i intervjuns start att de inte hade mer tid än vad 
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vi angett intervjun skulle ta.  En intervju gick över intervjutiden vi angett, dock verkade 

inte respondenten beröras av detta, utan denne fortsatte svara på våra frågor. 

 

Tabell 1. Information om respondenterna 

 

5.3.3 Genomförandet av studien 

Varje finansbolag som valts ut kontaktades först genom telefon och därefter mailades de 

strukturerade intervjufrågorna till den person inom finansbolaget som är passande för 

intervjun. Genom mailkonversationer fastställdes vardera intervjutillfälle för att försäkra 

om att respondenten har tid att besvara samtliga frågor. Samtliga respondenter 

intervjuades via telefon och med en kompletterande fråga via mail. Den kompletterande 

frågan ströks ur arbetet eftersom att vi fann den teoretiska delen som innefattande 

frågan irrelevant för studien. Om vi fortsatt på det spåret hade studien varit mer 

omfattande och krävt en annan inriktning samt en kvantitativ metod. Med detta som 

bakgrund valde vi att stryka denna enstaka fråga för att fokusera på det material som är 

relevant. 

 

Telefonintervjuerna skulle vara mellan 30 - 45 minuter vilket vi fastställt genom att göra 

en provintervju för att undvika ofullständiga intervjuer (Lantz, 2007, s.72-73), de 

faktiska intervjuerna skiljde sig inte mycket utan med ± fem minuter. Samtalen med 

respondenterna inleddes med att respondenten gav tillåtelse till att bli inspelad efter att 

vi förklarat att vi vill återge respondentens utsagor korrekt. Respondenten upplystes om 

att båda intervjuare var närvarande med försäkran om att denne inte var tvingad att 

besvara på alla frågor. (Trost, 2010, s.124) Inspelning av intervjuerna skedde via 

högtalare och inspelningen med hjälp av en diktafon lånad av Umeå Universitet som 

sedan överförde ljudfilerna till en dator där transkriberingen påbörjades direkt. Mer om 

transkriberingen tillkommer nedan.  

 

 Finansbolag 1 Finansbolag 2 

Respondentens position Kontorschef/operationsansvarig VD 

Branscherfarenhet 4 år 4 år 

Intervjutid (telefon) 45 minuter 30 minuter 

Intervjusituationen 
Samtalet togs emot på arbetet  

och skedde ostört 

Samtalet togs emot på arbetet och 

skedde ostört 
 

 Finansbolag 3 Finansbolag 4 

Respondentens position VD Marknadsansvarig/delägare 

Branscherfarenhet 5 år 2 år 

Intervjutid (telefon) 35 minuter 55 minuter 

Intervjusituationen 
Samtalet togs emot på arbetet 

 och skedde ostört 

Samtalet togs emot på arbetet men 

skedde inte helt ostört 
 

 Finansbolag 5 Finansbolag 6 

Respondentens position VD VD 

Branscherfarenhet 4 år 7 år 

Intervjutid (telefon) 30 minuter 35 minuter 

Intervjusituationen 
Samtalet togs emot på arbetet  

och skedde ostört 

Samtalet togs emot på arbetet och 

skedde ostört 
 

 Finansbolag 7 

Respondentens position Samma respondent som 

i Finansbolag 3 Branscherfarenhet 

Intervjutid (telefon) 25 minuter 

Intervjusituationen Samtalet togs emot på arbetet och skedde inte ostört 
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Det kan hända att problem uppstår när det är två som intervjuar under en inspelning 

(Trost, 2010, s.74-76; Ejvegård, 1996, s. 47; Lantz, 2007, s. 74), för att undvika detta 

ställde endast en av oss frågorna. Under inspelningen hjälpte den andra personen till att 

komponera följdfrågor på sidan om, detta gjordes som en förebyggande åtgärd mot 

eventuell förvirring. Genom att göra detta skapades en ”normal” konversation där 

respondenten känner att den blir hörd och kan vara bekväm, eftersom respondenten och 

intervjuarens beteenden har påverkan på den data som erhålls (Lantz, 2007, s. 83-85). 

Respondenterna hade redan innan fått en kopia av intervjuguiden och de var medvetna 

om vilka områden som var av intresse, men för att inte bara få välförberedda svar valde 

vi att ställa frågorna med en liten förändring så att det skapades utrymme för personen 

att tänka vidare. Genom att göra detta och ställa följdfrågor utanför mallen skapades 

välutvecklade svar av respondenten då denne fick rum att tala fritt. Studien består av sex 

respondenter men empirin baseras på sju finansbolag. I en av intervjuerna ville inte 

respondenten svara på en av frågorna angående verksamheten och dess efterfrågan. 

Detta ser vi som ett ytterst litet bortfall både om vi tittar på antal och på frågans vikt i 

empirin.  

 

Frågorna som är en del av sektion ett i intervjuguiden beskriver strukturen som finns i 

finansbolaget och de ageranden som ska tas. Scenariorna ska ge respondenten 

möjligheten att sätta sig i en hypotetisk situation och utveckla de svar som tidigare getts 

i samband med sektion ett. Med detta i åtanke menar en del av respondenterna att 

scenariosvaren är något som är individuellt och kan skilja sig finansbolagets 

medarbetare emellan. I empirin kommer vissa enstaka ord att vara kursiverade med 

citattecken. Dessa är tagna från respondenternas utsagor där vi vill betona 

respondentens åsikt. Vi finner detta viktigt eftersom att det påverkar vår förståelse och 

tolkning av deras verklighetsuppfattning.   

 

I slutet av intervjuerna tackade vi respondenterna och frågade om det var möjligt att 

kontakta dem igen om det skulle uppstå några funderingar eller om det skulle behövas 

kompletteringar till intervjun (Ejvegård, 1996, s. 50). När det empiriska materialet var 

sammanställt hade en liten del ur teorin glömts bort. För att få ett komplett empiriskt 

material tog vi kontakt med samtliga respondenter som deltagit i studien och ställde 

frågor kring den biten. Frågorna som ställdes via mail var sådana som sedan ströks från 

arbetet eftersom det område de berörde inte var relevant. Arbetet hade inte haft korrekt 

inriktning om denna korrigering inte utförts. 
 

Transkribering 

Efter våra intervjuer var klara skrevs bandspelningarna av ordagrant och den skriftliga 

texten blev vår studies empiriska data. Vid transkriberingen måste avgöranden och 

bedömningar ske allt efter som och detta kan påverka innehållet genom förvridningar, i 

form av felaktiga uppfattningar, och trovärdigheten hos texten. Trovärdigheten i texten 

kan ifrågasättas genom tolkningen hos skribenten därför är det viktigt att utforma 

instruktioner som är tydliga. Detta hjälper skribenten och förebygger förvirring eftersom 

utskriftsförfarandets syfte blir tydligt. Det kan vara svårt att avgöra vissa företeelser 

som när en mening slutar och om känslomässiga synpunkter ska inkluderas. För att 

undvika förvirring och skapa en neutral tolkning har vi transkriberat allt som 

respondenten sagt förutom överflödiga ord som ”öhh”, ”uhhm” och så vidare.  
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Att kontrollera om innehållet har blivit förvridet är inte lika lätt, en utskrift av en 

intervju är en tolkning från skribenten där talspråk omvandlas till skriftspråk. När en 

översättning från talspråk till skriftspråk sker finns det alltid en viss subjektivitet i 

texten. Det finns ingen felfri utskrift utan det som eftersträvas är att utskriften passar för 

forskningens syfte. (Kvale, 1997, s.149-152) På grund av detta har vi diskuterat hur 

transkriberingarna skulle utföras för att inte tolkningarna skulle variera mellan de olika 

respondenterna. Efter varje intervju diskuterade vi om det fanns några oklarheter som vi 

uppfattat innan materialet skulle transkriberas. Vi valde att göra transkriberingarna 

samma dag som intervjun gjordes för att minnet av intervjun inte skulle försvinna. Alla 

transkriberingar har gjorts av samma person för att inte transkriberingarna skulle se 

olika ut i skriftform. Nedskriften av intervjun har därför samma mönster genom varje 

intervju. Efter transkriberingen är gjord kan respondenterna få läsa igenom materialet 

för att rätta eventuella fel tolkningar eller om denne anser att vissa svar inte vart 

korrekta och vill ändra något (Ejvegård, 1997, s.47). Det var ingen av respondenterna 

som vill läsa igenom transkriberingen eller kontaktat oss för att korrigera några svar. 

 

I våra mailkonversationer innan intervjuerna har vi antingen blivit tillfrågade angående 

transkriberingarna och arbetets resultat eller så har vi berättat för dem om 

möjligheterna. Vi har gett dem möjligheten att läsa transkriberingen men det har varit 

mer av intresse att få slutresultatet av arbetet. 
 

5.3.4 Access 

Access handlar om hur väl tillgången till information är, en dålig access leder till 

problem vid undersökningar eftersom att företagen är de som lämnar ut information  

och kan därför begränsa studiens djup (Johansson Lindfors, 1993, s. 135). Accessen på 

frågorna som ställts har varit god, men var det en av respondenterna som avstod att 

svara på Fråga 1, se Bilaga 1, om hur stor del av deras verksamhet som innefattar 

snabba lån och hur de ser på utvecklingen av denna del. Dock fann vi att frågan om 

utvecklingen besvarades i olika delar av intervjun, men andelen av verksamheten som 

arbetar med snabba lån har vi inte fått någon indikation på.  

 

Utöver det ovanstående bortfallet har våra frågor besvarats väl och respondenterna tog 

sig tiden att ge svar på varje fråga. Accessen på finansbolagen har inte varit lika god, vi 

har kontaktat 32 finansbolag varav sju var villiga att delta. De som inte ville delta i 

arbetet menade antingen på att de inte deltar i studier eller att de inte har tid att delta. Vi 

försökte att kontakta flertalet personer inom de finansbolag där uppgifter fanns och 

ovilligheten berodde på tidsbrist, dock var samtliga negativt inställda.  
 

5.3.5 Databearbetning 

En del forskare argumenterar för att en empiriredogörelse kan utföras separat från 

analysen i en kvalitativ studie där andra hävdar att det faktiskt inte går eftersom empirin 

och analys är starkt kopplade till varandra. Därför väljer vi att ha ett kapitel för empiri 

och analys tillsammans men med åtskilda avsnitt inom varje tema, varje temaavsnitt 

kommer inledas med empiri som sedan avslutas med analys. Om empirin och analysen 

sker separat finns det en risk att empirin blir tung för läsaren och tappar dennes intresse. 

(Nylén, 2005, s.16-17) Kapitlets struktur är gjord efter referensramens struktur och 
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analysen av materialet utförs som vi redovisat i Kapitel 2 och Figur 1. Hermeneutikens 

spiral.  

 

Vi har tagit varje del ur referensramen och ställt det emot vår helhet som är riskerna 

kreditrisk och operativrisk samt deras riskhantering. Dessa ställs mot varandra för att vi 

ska kunna bolla materialet fram och tillbaka till en utmynning i någon form av lösning 

eller besvaranden av vår problemformulering. Emellanåt förekommer det bitar i empirin 

som vi inte känner skulle ge rätt bild eller tolkning av respondenten, därför har vi fört in 

citat. Med citaten försöker vi förmedla respondentens synpunkter och tankar.    
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6. Empiri och analys 

n kvalitativ empirisk redovisning utgår ifrån analyser som sker kontinuerligt för 

djupare förståelse av materialet. För att finna de mönster som finns i 

riskhanteringen hos de valda finansbolagens kreditgivning kommer vår tolkning 

att genomföras med ett genomgående fokus på riskhanteringen i varje avsnitt. Som ni kan 

se i Figur 4 sker riskhanteringen genom hela kreditgivningsprocessen och i enlighet med 

detta kommer vi därför redovisa riskhanteringen i varje avsnitt istället för separat som i de 

tidigare kapitlens uppbyggnad.  

 

Detta kapitel introducerar varje avsnitt med empiri för att knyta samman med analys. De 

mönster som söks ska ge upphov till skildringen av likheter och skillnader i hur 

kreditgivningsprocessen utförs. Däribland eftersöks den riskhantering som utförs, hur 

finansbolagen hanterar riskerna internt och mot kunden. För att återfinna dessa mönster 

har den hermeneutiska spiralen använts, där delarna i teori och empiri ställts mot risk 

och riskhantering. 

6.1 Finansbolagen och snabba lånen 

Detta avsnitt består främst av empiri eftersom avsnittet ger fakta om respondenternas 

finansbolag. I avsnittet beskrivs finansbolagens struktur, den typ av lån som erbjuds, 

vilka som finansbolagen vill nå ut till och genom vilka medel detta uppnås.   

 

Snabba lånens struktur 

De snabba lånen som de intervjuade finansbolagen erbjuder är små med en kort 

återbetalningstid eftersom ”tanken där är ju att personen får välja att inte vara 

skuldsatt en längre tid”. (Finansbolag 1) Majoriteten av de undersökta finansbolagen 

ägnar hela sin verksamhet åt utlåning av snabba lån, Finansbolag 3 har 80-85 procent av 

sin verksamhet som arbetar med de snabba lånen och resterande andel består av en 

inkassoavdelning. Finansbolag 5 skiljer sig markant från de övriga finansbolagen då 

endast 30 procent av deras verksamhet ägnar sig åt arbete med snabba lån. Finansbolag 

4 ville inte besvara på frågan om hur stor andel av verksamheten som arbetar med 

snabba lån.  

 

Lånen är uppbyggda så att kunderna ska kunna återbetala dem efter den korta 

återbetalningstid som snabba lån har. Därför innebär de snabba lånen som har högre 

belopp ofta en längre återbetalningstid.  I Tabell 2 nedan har vi samlat in information 

om de finansbolag respondenterna arbetar hos och representerar. Informationen 

redovisas i respektive tema utifrån intervjuguidens upplägg och vår teoretiska 

referensram. Finansbolagen har olika egenskaper för de produkter som de erbjuder, 

Tabell 2 visar att majoriteten av finansbolagen har maxbelopp som kan belånas första 

gången. Räntorna i tabellen är antingen angivna av finansbolagen eller beräknade 

utifrån uppgifter på finansbolagens hemsidor, räntorna beskrivs i intervall beroende på 

lånetiden och det belånade beloppet. 
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Tabell 2. Information om finansbolagen med deras hemsidor som källa. 
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Lånetypen snabba lån kan jämföras med kreditkort men med skillnaden att det inte finns 

en limit på summan pengar som du kan låna och återanvända, utan kunden ansöker om 

det belopp som denne vill låna. Med kreditkorten kan du använda det belopp som är 

kvar efter användning och för snabba lån ska lånet betalas tillbaka på den ansökta 

summan. Denna typ av lån ger inte samma utrymme som kreditkorten att betala av och 

ta nya krediter direkt efteråt med en liten räntekostnad varje månad. Flertalet av de 

intervjuade finansbolagen har maximibelopp som kan lånas ut till nya kunder och om de 

sköter sig väl har de möjlighet till mer fördelaktiga lån vid nästa ansökan hos samma 

finansbolag.  

 

Finansbolagens målgrupp 

Målgrupperna för denna typ av lån är väldigt vid enligt samtliga respondenter, de söker 

kunder från myndig ålder och upp till cirka 70 år. 

Vi har valt att ha en strategi där vi egentligen inte kan särskilja en målgrupp, att det exempelvis är 

Anders 35 år gammal som bor här och här och jobbar med det här utan vi har inga sådana grupper. 

Utan vår målgrupp blir egentligen alla som plockar ut krediter tillfälligt för att de tillfälligt 

behöver låna pengar [...] (Finansbolag 1) 

De intervjuade finansbolagen har liknande karaktärsdrag hos sina kunder. Det är allt 

från kunder som inte blir beviljade lån hos bankerna på grund av sin ekonomiska 

situation till de som har stabil inkomst. Det kan även vara kunder som har en bra 

inkomst men som inte kan undanvara konsumtionen tills nästa lön utan väljer att ta lån 

för att kunna konsumera.  

[...] just nu är de många som kanske har otrygga anställningar som kanske har visstidsanställningar 

eller vikariat, många unga människor som inte alltid har just pengar när det behövs så då lånar de 

för att fylla upp, för då är det ju ett gap där som man fyller upp till nästa inbetalning. Men det är 

faktiskt alla möjliga från högt uppsatta tjänstemän till vanliga sjuksköterskor till ungdomar och så 

vidare. […] Det är väl 50/50 kvinnor och män, och åldersmässigt första gruppen ligger mellan 23-

35 år, mer specifikt så är det väl kan man säga medelsvensson, men vi har alla olika grupper. 

(Finansbolag 6) 

 

Kunder kan även vara sådana som gör av med mycket pengar och lånar helgen innan 

lönen kommer, ”Bratsen” (Finansbolag 3). De är kunder som lånar fast de egentligen 

inte behöver men vid slutet av månaden, innan lönen när pengarna är slut, behöver de 

pengar för att upprätthålla sin status och sitt rykte. Finansbolagen kan urskilja att vissa 

kunder är sådan som har dålig kontroll på sin ekonomi eller att de har öppna lån hos 

konkurrerande finansbolag. Dessa typer av kunder försöker Finansbolag 2 minska 

eftersom de anses för riskabla. De fokuserar på individer som är i behov av snabba lån i 

samband med tillfälliga lånebehov som vid exempelvis tillfällig flytt med ökade 

kostnader, oväntade utgifter och akuta köp, sådana som finner denna typ av lån bra 

(Finansbolag 2). Finansbolag 7 konstaterar att de som lånar är främst mellan 25 – 50 år 

och däribland finns alla olika grupper representerade. 

Det är precis alla olika, det kan vara de som behöver pengar helgen innan lön och tjänar jättebra 

utåt sett, det kan vara allt från de äldre pensionärerna som skäms för att gå till banken […] Det är 

alla möjliga. (Finansbolag 7) 
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Finansbolag 4 och 5 menar att de inte ser några speciella drag hos deras kunder, utan de 

anser att alla finns representerade, detta kan bero på att båda finansbolagen inte har 

någon personlig kontakt med sina kunder.  

Jag tror inte man kan säga några speciella drag utan det är alla möjliga typer av människor. Det är 

allt från studenter, pensionärer till medelålders arbetare, alla typer av människor. Det känns inte 

som att det finns någon kategori som överträffar någon annan [...] (Finansbolag 4) 

Finansbolag 5 skiljer sig sedan med att påpeka att det ändå går att se en viss 

representation av kunder: 

Alla finns representerade. Egentligen är det inte som det stått i tv och tidningar för några år sedan 

att det är mest ungdomar, egentligen är det den gruppen som är minst. 60-talisterna är lite 

överrepresenterade. (Finansbolag 5) 

 

Marknadsföringen av de snabba lånen 

Samtliga finansbolag som intervjuats marknadsför sig via Internet men på olika sätt. 

Finansbolagens marknadsföring har lika drag där hälften av finansbolagen söker sig till 

jämförelsesidor som erbjuder information om olika finansbolag och deras utbud. 

Personer som söker sig till dessa sidor är sådana som faktiskt har ett intresse för lånen 

och utforskar vad som passar dem. Finansbolag 2 är den respondent som tydligt 

uttrycker att kunderna de vill ha i sin verksamhet är sådana som behöver denna typ av 

lån för att klara av trösklar i vardagsekonomin, exempelvis inför en semester, en 

födelsedag eller för jul. För att nå dem använder de sig av nätet; 

[…] vår bransch är ju fortfarande så ung och man kan väl säga att till stor del är det ju inte riktigt 

accepterade bland gemene man så att många söker just den här typen av krediter så det är därför 

som nätet är den bästa kanalen då. (Finansbolag 2) 

 

Finansbolag 1 och 3 gör liknande marknadsföring, de använder sig även av 

reklamplatser på olika hemsidor som personer byggt upp utöver jämförelsesidorna. 

Finansbolagen verkar där de sett ett behov och efterfrågan för denna typ av lån, att det 

finns ett alternativ istället för att behöva låna från familj och vänner.   

[…] vi annonserar lite på Internet och på sajt som är en samlingssida för den här typen av lån. Och 

sedan samarbetar vi med ett företag som ligger i Stockholm som säljer överblivna annonser som 

hemsidor inte kan sälja själva. Det kan synas på Aftonbladet mellan olika tidpunkter och  olika 

dagar så att säga, så lite sådant pysslar vi med. (Finansbolag 3) 

[…] sättet vi marknadsför oss på är på Internet och det är helt enkelt via personer som bygger sina 

egna hemsidor och vill sälja reklamplats på dem. […] majoriteten av dem är lånejämförelsesajter 

faktiskt, så därifrån får vi in de flesta nya kunderna helt enkelt, det är folk som är ute efter ett lån 

och sitter på en jämförelsesajt och jämför de olika utbuden som finns och sedan väljer oss. 

(Finansbolag 1) 

Enligt respondenten från Finansbolag 1 vill de inte vara aggressiva i sin marknadsföring 

för de vill inte tvinga på folk sina produkter. De poängterar att en av myterna med 

snabba lånens marknadsföring är att de riktar sig mot ungdomar och detta är inte alls 

fallet. Finansbolag 7 beskriver deras målgrupp som ”Det är alla som surfar runt på 

Internet” och därför blir deras marknadsföring enbart via Internet. Ett finansbolag som 

utmärker sig i sin marknadsföring är Finansbolag 6 som även utfört testkampanjer ute i 

Stockholms tunnelbanor ”[…] men som sagt största delen är ju på nätet.”  
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Finansbolag 4 och 5 skiljer sig från de övriga finansbolagen i sin marknadsföring: ”Där 

vi försöker synas mest det är på Google, det är väl vår största eller det är väl så vi 

försöker nå våra kunder.” (Finansbolag 4)”[…] vi kör bara marknadsföring på 

Google.” (Finansbolag 5) Ibland kan det vara svårt att hitta rätt kunder vid 

annonseringen säger respondenten från Finansbolag 5, de har tidigare annonserat på en 

hemsida som de fick en känsla av att budskapet som förmedlades var en ”sista utväg” 

för kunder. Detta var inte finansbolagets intention med annonseringen och de var inte 

kunder som hör till deras målgrupp så därför avslutades reklamen på den hemsidan.  

 

6.1.1 Analys av finansbolagens bakgrund  

Samtliga finansbolag menar att alla möjliga kunder finns representerade vilket även 

framgår från tidigare teoretiska redogörelser. Men även här går det att se att vissa 

kunder utmärker sig, till exempelvis Finansbolag 3 som kan urskilja ”Bratsen” vilka 

kan anses som bra kunder med god återbetalningsförmåga. Dessa tror vi är en 

fördelaktig kundgrupp eftersom de har konstant in- och utflöde av pengar men i 

oregelbundna perioder. Denna typ av kunder anser bankerna dock är opålitliga eftersom 

de har höga utgifter som varierar (Boczar, 1978, s.245-246), och ett beteende som där 

de eftersträvar en viss stil och status (Gärling et al., 2009, s.34). Beteendet från dessa 

kunder kan anses vara ohållbart i längden och visar att kunden inte har bra kontroll på 

sin ekonomi trots sin höga inkomst. Varför finansbolagen kan ha en så vid kundgrupp 

kan bero på den marknadsföring som utförs, vilket resulterar i att grupper som denna 

undermineras av andra grupper med sämre återbetalningsförmåga. Om 

marknadsföringen skulle vara mer riktad kanske finansbolagen lättare kan urskilja 

grupper som är lönsamma och minska riskerna för förluster.  

 

Finansbolag 5 har minst andel av sin verksamhet i hantering av snabba lån, där dem och 

Finansbolag 4 i jämförelse med de andra finansbolagen har mer restriktiv 

marknadsföring. De skiljer sig eftersom de enbart syns på Google.com och utesluter helt 

jämförelsesidor. De beslut som finansbolaget tar utgör en stor del i den risknivå som 

finansbolaget är villig att utsätta sig för (March & Shapira, 1987, s.1406-1409, 1413-

1414). Att Finansbolag 5 tog bort reklamen från hemsidan som attraherade fel målgrupp 

kan tolkas som att finansbolaget försöker minska en onödig risk som kan resultera i 

kundförluster. På så sätt undviker Finansbolag 5 att attrahera en grupp kunder som inte 

sammanfaller med målgruppen. I och med att en mindre del av finansbolaget arbetar 

med denna typ av lån och därmed mindre resurser för att hantera större risker. 

Finansbolaget tar risker bland annat i samband med hur stor del marknadsandelar de 

eftersträvar, med tanke på att de har större engagemang i andra marknadsområden kan 

detta vara mindre intressant för dem. Eftersom att Finansbolag 4 har samma typ av 

marknadsföring skulle samma tolkning kunna appliceras på dem, men i och med att vi 

saknar information om verksamhetens omfattning är det svårt att göra vidare analys dem 

emellan.   

 

Majoriteten av de intervjuade finansbolagen har enbart marknadsföring på Internet och 

är inte riktad till en specifik målgrupp. Varför detta är fallet kanske beror på att 

finansbolagen är försiktiga på grund av uppmärksamheten och kritiken från media. 

Finansbolagen har till största del sin marknadsföring enbart via Internet och som 

Finansbolag 7 argumenterar är det för att de flesta kunder vistas där. Om finansbolagen 

skulle utnyttja flera medier för reklam skulle det öka förståelsen och kännedomen om 
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branschen, vilket enligt Jaffee & Stiglitz (1990) resulterar i större förståelse från båda 

parter och därför minskas riskerna för osäkerheter och i sin tur minskar kreditförluster. 

Att utesluta andra medier för marknadsföring gör att potentiella kunder missas, 

kunderna som inte har kännedom om låneformen och dess syfte försöker hitta andra 

lösningar. Finansbolag 2 är ett av finansbolagen som försöker nå ut till kunder som inte 

missbrukar snabba lånens system och lånar emellan finansbolagen. Genom ökad 

förståelse om branschen skulle det öppna upp för flera kunder och på så sätt hjälpa 

finansbolagen att hitta de bättre kunderna. Finansbolag 3 och 6 har mer utökad 

marknadsföring än de övriga finansbolagen vilket kan beror på att erfarenheterna och 

kännedomen om marknaden är större i dessa finansbolag. En annan tolkning är att 

finansbolagen har mer omfattande marknadsföringspolitik som ger möjlighet till högre 

risktagande med positiv eller negativt utfall (March & Shapira, 1987, s.1406-1409, 

1413-1414). Som vi nämner ovan kan vissa målgrupper vara mera gynnsamma för 

finansbolagen men eftersom marknadsföringen inte sker optimalt kan det vara orsaken 

att kundkretsen är så vid och ingen specifik målgrupp kan anges. En annan orsak som 

bidrar till att kundgrupperna är svåra att urskilja kan vara för att det är en så pass ”ung” 

produkt som inte funnits på marknaden så länge. Därför har inte finansbolagen kunnat 

dela upp kunderna i specifika grupper och inte heller kunnat riktat sin marknadsföring 

utifrån detta.   

 

6.2 Marknaden och regelverk  

Efterfrågan på de snabba lånen 

Fem av sju respondenter ser en positiv ökning av sin verksamhet och efterfrågan på de 

snabba lånen. Detta kan bero på att vetskapen om lånen har ökat och de ses alltmer 

positivt bland kunder och upplevs som en mer accepterade produkt hos regeringen. Det 

kan finnas perioder i månaden där efterfrågan är högre, i samband med att pengarna inte 

räcker till (Finansbolag 3). Respondenternas kommentarer angående efterfrågan var; ”Ja 

den ökar faktiskt […]” (Finansbolag 3), ”[…] hittills har det bara gått uppåt.” 

(Finansbolag 6), ”Ja, vi har väl en positiv utveckling och växer kontrollerat och 

försiktigt.” (Finansbolag 2), ”Efterfrågan ökar ju hela tiden, så att vi har ju vuxit för 

varje år som gått […]” (Finansbolag 1). I och med ökad efterfrågan svarar 

respondenten för Finansbolag 7 (samma person som är VD i Finansbolag 3) att; ”Det 

var lite därför vi startade ytterligare ett (finansbolag) om man säger så.” 

 

Finansbolag 5 skiljer sig genom sin syn på efterfrågan; ”[…] den kanske inte ökar direkt 

utan den är ganska stabil.” På denna fråga ville inte Finansbolag 4 ge något svar, dock i 

slutet av scenariofrågorna berättade respondenten att i denna typ av bransch är 

konkurrensen hård och de är rädd att ge ut information som kan hjälpa konkurrenter. 

Det är ”djungels lag” som gäller och yrkeshemligheter kan ej ges ut om de ska kunna bli 

marknadsledande, vilket de strävar efter. Denne berättar även att branschen inte är som 

media målat upp, att den består av ”white trash”, ”losers” och att folk tar snabba lån 

veckan innan löning då pengarna tar slut. Men det är tvärtom att det är veckan efter 

löning som många tar snabba lån för att täcka upp räkningar, det är inte för konsumtion 

poängterar respondenten utan för att reda upp det som redan har konsumerats. Det finns 

liknande resonemang från Finansbolag 3 om när kunder faktiskt lånar;  
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[…] helgen innan lön är det inte jätte mycket att göra, för då väntar kunderna oftast tills de får sin 

lön men typ i mitten av månaden är det ganska hektiskt och i början av månaden när de märker att 

pengarna inte räcker till. (Finansbolag 3) 

Varför efterfrågan har ökat menar respondenten från Finansbolag 7 beror på; ”Jag tror 

överlag att det inte är så fult att låna pengar eller handla saker på avbetalning idag. 

Som det var för tio år sedan, man skäms inte lika mycket för det”. Respondenten 

utvecklar sin teori med att bankernas krav och kriterier för vem som får låna har skärpts 

och detta resulterar i att färre får låna. På grund av detta vänder sig kunderna till 

finansbolagen men också för att bankerna inte lånar ut mindre belopp med en kort 

löptid. (Finansbolag 7)  

 

Lagförändringens påverkan 

De finns många finansbolag i branschen som inte ser det som en risk att kunderna inte 

betalar i tid. Om kunden är sena med inbetalningen skickar de vidare ärendet till 

inkassobolagen och låter dem ta hand det fortsatta arbetet med att få tillbaka pengarna. 

De har mycket pengar och kan vänta i flera år på att få in sina pengar, det spelar inte 

någon roll för dem och detta är ett problem. (Finansbolag 5) Finansbolagen kan ta 

skyhöga räntor och i princip lura sina kunder och det ger branschen dåligt rykte 

(Finansbolag 1).  Ett problem som lösts med den nya lagförändringen enligt 

Finansbolag 1 och 6. 

[…] om vi tittar på branschen i helhet så försvann många små och oseriösa finansbolag. Så det är 

jättebra att de införde lagen att alla måste ha en kreditprövning, sedan finns det tyvärr fortfarande 

bara de gör det för syns skull och inte riktigt tar hänsyn till vad kreditprövningen säger. 

(Finansbolag 6)  

Vi är väldigt tacksamma, det är som en vårstädning. Man städar bort alla dåliga och vi som 

faktiskt är seriösa får chansen att bygga upp det för att få det och bli bra i slutändan. På lång sikt 

kommer det här att gynna oss och gynna kunderna och det kommer inte vara några liknande 

problem som varit åren innan. (Finansbolag 1)  

 

Att lånen fortfarande finns kvar kan tolkas som att regeringen godkänt dessa, alltfler ser 

att dessa lån inte är bedrägerilån som ska sätta folk i knipa utan att de är tänkt för att 

hjälpa låntagaren att ta ett lån för en kort period för att kompensera för pengabristen 

(Finansbolag 1). Alla måste göra en kreditprövning vilket är något som är väldigt bra, 

men det finns tyvärr finansbolag som bara gör det för syns skull och sedan inte följer 

resultatet (Finansbolag 6).  Finansbolag 2 anser att branschen har feltolkat 

lagförändringen, där det i början var fem finansbolag som fick en varning av 

Konsumentverket vilket resulterade i att kreditpolicyn hos finansbolagen behövde 

förändras, dock anser respondenten att lagförändringen var väldigt bra. Att det endast är 

ett fåtal finansbolag som ställer de högre kraven om mer information av kunden gör att 

marknaden är skev tills dess att alla följer samma direktiv (Finansbolag 2). Finansbolag 

1 kan se att marknaden har förändrats en del, där tydliga regler på hur arbetet med 

snabba lån ska ske. För att följa detta har finansbolaget förändrat kreditprövningen efter 

Konsumentverkets direktiv. Finansbolaget har ständigt varit i kontakt med 

myndigheterna där en dialog förts om informationsutgivningen och hur det fungerar 

ihop med långivare som erbjuder snabba lån (Finansbolag 1).  

 

Finansbolag 3 anser att en längre betänketid för kunden saknas, de skulle vilja ha 

ytterligare komplement till lagen.  
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[…] vi ser ju gärna att det sker en ändring att det måste gå minst 24 timmar innan man kan betala 

ut ett lån så man verkligen får den här betänketiden, vissa bolag betalar ju ut lån på upp till en 

kvart […] (Finansbolag 3) 

Finansbolag 3, 4, 5 och 7 skiljer sig i sina åsikter och hur de har blivit påverkade av 

lagförändringen gentemot de övriga finansbolagen, de har inte behövt göra några 

förändringar i samband med lagändringen eftersom de redan använt all information och 

åtgärder som krävs. Finansbolag 3 poängterar att; ”Vi har alltid hållit oss och följt de 

reglerna som har varit […] så lade vi ut en överdådig information på vår hemsida som 

vi har kört med från starten som sedan blev standard […] ” för marknaden. 

 

I samband med informationsutgivningen poängterar respondenten från Finansbolag 4 att 

de effektiva räntorna kan ses som förvirrande och missvisande i snabba lånebranschen 

där räntan kan bli över 2 000 procent. Eftersom avgifterna ska täcka in alla 

administrativa kostnader som exempelvis handläggning, kreditupplysning, besvarandet 

av mail och telefon samt uppföljning. Ett lån på 1 000 kronor med en avgift på 295 

kronor har 2 222 procent i effektiv årsränta och kunderna kan misstolka detta som att 

denne ska betala tillbaka 20 000 kronor, respondenten poängterar att detta skulle behöva 

ändras för dessa typer av lån så att inte kunderna förvirras.  

 

6.2.1 Analys av marknaden och regelverk 

En positiv ökning av efterfrågan hos de snabba lånen upplevdes hos de flesta av 

finansbolagen och denna trend har även SCB kunnat se som ett ökat behov hos 

konsumenterna (SCB, 2011). Ökningen av efterfrågan kan bero på att konsumtion idag 

är mer attraktivt än att skjutas upp till imorgon trots skuldsättning (Gärling et al., 2009, 

s.32, 43). De fem finansbolagen som upplevde en ökning har 80-100 procent av sin 

verksamhet i snabba lån och Finansbolag 5 som ansåg att efterfrågan var stabil har 

endast 30 procent i snabba lån. Om Finansbolag 5 hade haft större andel i snabba lån 

kanske de också hade upplevt att efterfrågan ökade. Eftersom den större delen av 

verksamheten fokuserar på andra områden och detta kan resultera i att analyser skulle 

bli mera omfattande om resurserna skulle gå till snabba lånedelen i finansbolaget. 

Finansbolag 4 gav inget svar i omfattningen av verksamheten och inte heller i hur 

efterfrågan upplevs i finansbolaget, detta är på grund av de inte ville uppge information 

som konkurrenterna kan dra nytta av.   

  

Tabell 3. Finansbolagens effektiva årsräntor 

Finansbolag FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 

Effektiv 

årsränta 

411-

8 347% 

209-

1 381% 

763-

2 222% 

914-

5 347% 

471-

1 118% 

424-

2 279% 

437-

1 339% 

 

Finansbolag 1 och 6 poängterar båda att oseriösa finansbolag har rensats bort från 

marknaden i samband med den nya lagen, där Finansbolag 1 ser att många finansbolag 

som har haft väldigt höga räntor jämfört med andra finansbolag i branschen som har 

försvunnit. Att finansbolagen måste redovisa effektiva räntor anser Finansbolag 4 som 

missvisande för kunderna, i Tabell 2 visas att finansbolaget är en av dem med högst 

räntor. En tolkning av detta är att Finansbolag 4 får höga räntor vid omräkningen till 

effektiva årsräntor och därför blir detta en nackdel för dem gentemot andra finansbolag. 

Finansbolag 4 har mycket högre räntor än Finansbolag 3 som erbjuder samma 

lånebelopp och löptid, även om kriterierna som kunder måste uppfylla är lika hos båda 
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finansbolagen. Med den högre räntan kan vi tolka att Finansbolag 4 kompenserar för 

riskerna hos kunderna och har en lägre riskbenägenhet än Finansbolag 3. Eftersom vi 

inte har information om hur stor del av verksamheten som innefattar snabba lån kan vi 

bara spekulera att en lägre riskbenägenhet hos Finansbolag 4 beror på en mindre andel i 

snabba lån.  

 

Finansbolag 2 som är en av dem med lägre räntor tycker dock att lagförändringen är 

positiv, men att de som följer den är få och därav är marknaden skev. Finansbolag 1 har 

högst räntor och högsta lånebeloppen samt att de erbjuder den längsta tiden för 

återbetalning. Finansbolag 1 och 2 har de högsta lånebeloppen och de längsta 

återbetalningsperioderna trots detta skiljer de sig mest i effektiva årsräntorna. En orsak 

till varför Finansbolag 1 har de högsta räntorna kan vara att de tillåter den lägsta 

årsinkomsten på 24 000 kronor hos kunderna, riskhanteringen sker då genom den högre 

prissättningen (Marron, 2007, s. 122). Att det finns skillnader bland branschens 

kreditprövning som Finansbolag 6 upplever kan bero på att den nya lagförändringen har 

luckor som ger finansbolagen möjlighet att tolka tillämpningen olika, vilket kan vara en 

av anledningarna till att Konsumentverket gett finansbolag på marknaden varningar och 

att Finansinspektionen vill tydligöra lagen ytterligare.   

 

Finansbolag 3, 4 och 5 anser sig inte vara påverkade av den nya lagen och tillämpar 

redan alla krav som införts. Att Finansbolag 3 vill införa ytterligare regler kring 

utbetalningstiden kan tolkas som att finansbolaget försöker hantera riskerna i branschen. 

En annan tolkning kan vara att finansbolaget är mer försiktig i sitt risktagande än de 

andra finansbolagen som inte kommenterat ämnet (Finansbolag 3). I och med alltmer 

utvecklande teknologi och ökat behov av en mer konsumtionsbenägen livsstil kan det 

vara svårt för konsumenter att skära ner på de kostnader de har.  En del av dessa 

kostnader som uppkommer kan bero på för kort betänketid hos konsumenten där de har 

en tendens att göra en mental redovisning. Kunderna köper varor för att de vill ha dessa, 

inte för att de egentligen är i behov av dem, de inte har råd att betala med sina egna 

pengar utan måste ta ett lån för köpet. (Gärling et al., 2009, s.32, 35-36, 40, 43) Trots de 

medförande kostnaderna ger respondenterna en känsla av att lagen kan medföra 

förebyggande åtgärder när det kommer till riskabla kunder. Detta kan resultera i 

möjligheter att minska kreditrisken eftersom kunder som faktiskt är kapabla till att 

betala hålls kvar istället för att öka kundgruppen med personer som inte har den 

återbetalningsförmågan som krävs (Caouette et al., 1998, s.1). Genom den nya 

lagförändringen kan ansökande låntagare fortfarande ges möjligheten att fylla luckor i 

ekonomin som kan uppkomma tillfälligt med vetskapen om att dessa lån kan medföra 

en högre kostnad än andra lån (Wilson et al., 2008, s.1-2). 

 

Finansbolag 5 anser att många finansbolag i branschen inte bryr sig om 

återbetalningsförmågan hos kunderna, om betalningen uteblir skickas ärendet direkt 

vidare till inkasso. Detta påstående kombinerat med det som tidigare nämnts; att 

finansbolaget redan innan uppfyllt lagändringens krav och valet att redigera 

marknadsföringen visar på riskaversion eftersom finansbolaget inte vill attrahera kunder 

som anses riskabla med dålig återbetalningsförmåga. Tidigare koppling mellan 

storleken på verksamhetens andel i snabba lån går även att applicera här, finansbolaget 

kanske inte vill ta mera marknadsandelar och därför har de en restriktivare 

riskhantering. Det resulterar i mindre kreditrisk som minskar förlusterna för 

finansbolaget, dock mister de även möjligheterna till tillväxt och intäkterna som följer 

med detta. Vilket majoriteten av de andra finansbolagen verkar sträva efter genom en 
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mer utbredd marknadsföring på Internet. Finansbolag 4 är riskaversiva som Finansbolag 

5, de har också en restriktivare marknadsföring och finansbolaget har de näst dyraste 

lånen (sett utifrån räntorna) bland de intervjuade finansbolagen. Att de inte svarade på 

frågor om strukturen och efterfrågan på grund av konkurrensen visar som tidigare nämnt 

att de är konkurrensbenägna och inte vill delge känslig information.  

 

De finansbolag som är villiga att tillåta kunder som inte är kapabla att återbetala lånen 

kan sätta dem i skuldspiraler där låntagarna utsätts för allt högre avgifter/ räntor 

(Huckstep, 2007, s. 469; Edminston, 2011, s.63; Wilson et al., 2008, s.1-2). Som 

tidigare nämnt har några av respondenterna insett detta och ser en fördel med att en 

lagförändring skett. För svindlare som snabbt vill tjäna pengar är en denna typ av lån en 

öppning in i en lukrativ bransch. Med lagförändringen förväntas en del kostnader öka 

eftersom mer arbete krävs för framtagandet av information, material och utbildning av 

personal vilket kommer resultera i att det krävs ytterligare dokumentation samt nya 

system för att anpassa sig efter lagen (Finansinspektionen – Regelverk, 2011, s.26-27). 

Utifrån respondenterna går det att se hur vissa finansbolag kan ha haft bristande 

informationsutgivning till sina kunder eller bristfällig kreditprövning, dessa finansbolag 

kan redan innan varit villiga att anta en högre risk med kunder på högrisknivå men nu 

anpassat sig till en lägre risk. Trots ökade kostnader ser Finansbolag 1, 2 och 6 

fördelarna med de extensiva kreditprövningar som lagen innebär för att dels undvika de 

ovannämnda problemen. 

 

6.3 Ansökan och beviljande av lån 

Tillvägagångssättet för ansökningsförfarandet skiljer sig åt mellan de intervjuade 

finansbolagen eftersom de inte erbjuder precis likadana typer av snabba lån och för att 

de har olika metoder för att ansöka om ett lån. I detta avsnitt kommer det presenteras 

hur processen ser ut hos de olika finansbolagen från ansökan till beviljning eller avslag.  

 

Ansökningsförfarandet 

Alla finansbolagen som deltagit i studien har ansökan via Internet där Finansbolag 2 

kompletterar med telefonansökan och Finansbolag 1 och 6 även har SMS-ansökan. 

Kunderna anger bland annat personuppgifter, inkomster, kostnader och 

bankinformation. Därefter skiljer processen sig åt för finansbolagen då vissa kontaktar 

kunden personligen och andra skickar ut ett skuldebrev till folkbokföringsadressen hos 

kunderna för att bekräfta att det inte sker ett bedrägeriförsök. De finansbolag som ringer 

upp nya kunder och utför en ID-kontroll ställer kontrollfrågor som bekräftar att det är 

rätt person som gjort ansökan. Respondenten från Finansbolag 3 säger; ”[…] det 

förekommer väldigt mycket bedrägerier inom den här branschen.” För att förebygga 

bedrägerier har Finansbolag 6 även identifiering av kunderna genom e-legitimation som 

alternativ. Majoriteten av finansbolagen begär komplettering av kunderna där de får 

skicka in en kopia på sin id-handling och även i vissa fall ett kort på sig själva. 

Finansbolag 5 nekar kunder som bor på en C/o adress eftersom de av erfarenhet vet att 

det kan bli svårt att få tag på kunden och detsamma gäller för de som har skyddad 

identitet. ”Det är historiskt svårt att få tag på de här människorna och det är därför. Vi 

vill ju inte att folk ska hamna hos Kronofogden och så där, vi känner att det blir bara 

krångligt för oss egentligen.”(Finansbolag 5)  
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Hos Finansbolag 5 skickas avtalet ut efter ansökan på Internet för underskrift och först 

när ansökan skickats tillbaka utförs bedömningen på kunden.  Utifrån scenariofrågorna 

berättar respondenten från Finansbolag 4 att en form av säkerhet mot för höga förluster 

är att finansbolaget alltid bara ger en första gångs kund ett lån på max 1 000 kronor. 

Detta gör även en del av de andra finansbolagen, att de begränsar första lånebeloppet för 

nya kunder. Varför Finansbolag 4 gör detta är för att;  

[…] först att det är rätt person, för ibland så slinker det ju igenom bedrägerier obemärkt, och det 

känns ju ändå skönt att det är en 1 000 kronor vi förlorar och inte mer, så av den anledningen så 

släpper vi bara igenom 1 000 kronor på första lånet. (Finansbolag 4) 

 

För att ansöka måste kunden vara myndig och i de flesta fall 20 år eller äldre eftersom 

majoriteten av finansbolagen kräver en deklarerad inkomst för att kunna bevilja ett lån. 

Det är inte många 18 åringar som hunnit tjäna ihop en deklarerad inkomst som syns hos 

Skatteverket menar respondenterna.  

Vi gör kreditprövning på alla ansökande. Och det är i flera steg, en del av kreditprövningen är ju 

att man ska ha grundläggande förutsättningarna vilka är: 20 år, bosatt i Sverige, måste ha en minst 

deklarerad årsinkomst på 50 000 kronor och det innebär att just nu tittar vi på inkomståret 2010. 

(Finansbolag 2) 

Rent tekniskt så får man ju ansöka från det att man är 18 år men vi har även inkomstkrav att man 

ska ha en deklarerad inkomst och det har ju inte många 18 åringar […] i praktiken är det väldigt få 

18 åringar som uppfyller kraven. Så vi kan säga att det är från 20 år och uppåt eftersom vi ser 

inkomsten från förra året och även om man har inkomst det här året så ser vi än, vi ser ju bara som 

nu kan vi se från år 2011 när första deklarationen går igenom. (Finansbolag 6) 

Inkomstgränserna och kraven varierar mellan de intervjuade finansbolagen där 

inkomsten ska ligga mellan 24 000 – 200 000 kronor där Finansbolag 6 skiljer sig från 

mängden genom att tillägga att det ska vara inkomst av tjänst. Finansbolag 7 är det 

finansbolag som har högsta inkomstkravet på 200 000 kronor och lägst inkomstkrav har 

Finansbolag 1 på 24 000 kronor. Finansbolag 1 och 2 kräver även in information om 

hushållets ekonomi för att göra en bedömning på hur kunden kommer klara av att 

återbetala lånet.  

 

Finansbolag 7 skickar alltid ut ansökan till kundens bokföringsadress även om kunden 

uppgett en annan i ansökan för att det ska komma till rätt person. Hos Finansbolag 1 får 

kunden ett besked på hemsidan och denne måste godkänna avtalet, sedan utför 

finansbolaget ID-kontrollen på kunden innan lånet kan betalas ut. Finansbolaget skickar 

även ut skuldebrevet till kunden dels via post men även via mail. För Finansbolag 2 ges 

kunden ett preliminärt besked efter att ansökan lämnats på hemsidan, detta menar 

respondenten är något som skiljer dem från andra finansbolag eftersom de inte ger 

klartecken utifrån bara kreditupplysningen. Ytterligare kontroller sker dels av 

uppgifterna som kunden lämnat så att de stämmer och att hushållets ekonomi ska klara 

av att ta lånet. Efter den bedömningen ges kunden besked antingen ja, nej eller ett lägre 

lånebelopp vilket ofta sker enligt respondenten. Om det blir ett avslag för kunden 

spärras denne i systemet för sex månader hos Finansbolag 2; ”Ett avslag stänger alla 

automatiskt i sex månader.” Hos Finansbolag 6 spärras kunden helt för framtida 

ansökningar om denne får avslag; ”Men har kunden inte skött sina lån så hamnar denne 

i facket för icke bevilja en gång till-lån”. Om alla uppgifter stämmer och kunden klarar 

de olika stegen i kreditgivningsprocessen beviljas lånet hos Finansbolag 4 och 6. 
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Kunden måste återbetala sitt tidigare lån för att kunna ansöka om ett nytt lån hos 

Finansbolag 1; […]har du bestämt dig för att låna 500 kronor så måste du betala 

tillbaka 500 kronor först innan du kan ansöka om ett nytt lån.”  

 

Utifrån frågorna som ställts nämns inte studenter och deras betalningsförmåga, dessa 

fann vi intressanta eftersom studenter med enbart CSN har en begränsad ekonomi, om 

vi inte tar hänsyn till arbete vid sidan om studierna. Genom scenariofrågorna fick vi mer 

information om hur studenter skulle behandlas i en hypotetisk situation. För 

Finansbolag 1 och 2 kan finansbolagen inte se om den ansökande är student eller inte, 

detta gör ingen skillnad utan det är inkomsten som är av vikt för avgörandet, vilket 

Finansbolag 5 instämmer med och i kreditupplysningen syns inte studiemedel som 

inkomst. Studenten i scenariofråga 1 (se Bilaga 1) hade inte fått låna för Finansbolag 2, 

3, 6 och 7 heller eftersom studiemedlet inte räknas som förvärvsinkomst, respondenten 

från Finansbolag 2 tillägger även att studenten hade ändå inte kunnat betala tillbaka vad 

denne lånat.  

 

Finansbolag 4 hade kanske kunnat ge ett lån på 1 000 kronor, men de kan inte i 

verkligheten se utgifter (vilket angavs i scenariot) men när de ser på studenter har de en 

högre toleransnivå.  Respondenten anser det mer befogat att en student har en inkomst 

på 8 000 kronor än en heltidsarbetare, vilket inte finns bland heltidsanställda i Sverige 

och därför skulle inkomsten i sådana fall ifrågasättas. Respondenten tillägger även att 

”Om han är student, så har ju oftast studenter bättre kontroll på sin ekonomi och är 

skötsamma än en outbildad låginkomsttagare, det kanske är en förutfattad mening från 

min sida men jag tror jag skulle göra den bedömningen.” (Finansbolag 4)  

 

Betalningsanmärkningar 

När det gäller betalningsanmärkningar så nekar Finansbolag 2, 6 och 7 kunderna direkt 

medans de övriga har högre tolerans för detta. Finansbolag 1 tillåter 

betalningsanmärkningar som är äldre än sex månader och resterande finansbolag 

bedömer från fall till fall beroende på tid, mängd och ursprung. Respondenten från 

Finansbolag 2 motiverar valet att inte tillåta betalningsanmärkningar med att det blir 

komplicerat vid bedömningen av kunder som har dessa. Medans respondenten i 

Finansbolag 1 tycker att systemen för betalningsanmärkningar ger en missvisande bild 

när det handlar om korta krediter som snabba lån, en anmärkning som är två år gammal 

som är betald behöver inte betyda att kunden inte har återbetalningsförmåga för ett lån 

på 1 000 kronor i 30 dagar poängterar denne. Från scenariona menar de finansbolagen 

som har högre tolerans för betalningsanmärkningar att en tidigare kund till exempel 

redan har visat sin betalningsförmåga, därför lägger de högre vikt på detta och kan se 

förbi anmärkningar som inte har att göra med tidigare snabba lån. Där Finansbolag 3 

säger att anmärkningar sådant som gamla P-böter eller TV-avgifter kan vara 

anmärkningar som för dem har mindre betydelse i relation till den ansökandes höga 

inkomst då en ansökan beviljas. En kontroll som hälften av finansbolagen utför är att 

ringa och kontrollera kunden hos Kronofogden för att bekräfta att det inte finns något 

skuldsaldo eller förelägganden.  

 

Respondenten från Finansbolag 4 berättar i scenariofrågorna om en kund som hade lånat 

från finansbolaget sju gånger innan och nu hade denne ett föreläggande som kunden inte 

visste om. Diskussionen togs upp med kollegorna om kunden skulle ha blivit nekad 

eller inte, där respondenten beviljade lånet ändå men detta är inte något som sker 
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normalt poängterar respondenten utan det var ett undantagsfall. Respondenten berättar 

även att de i finansbolaget har nolltolerans för öppna lån i nya låneansökningar men 

som Finansbolag 3 kan de godta betalningsanmärkningar ibland. Efter att 

bedömningarna gjorts av kunden kommer antingen denne bli beviljad, nekad eller får ett 

motbud på beloppet. 

 

Befintliga kunder 

Tre av finansbolagen har förmånliga erbjudanden för återkommande kunder som skött 

sina tidigare lån, Finansbolag 2 och 6 ger bättre ränta och Finansbolag 4 erbjuder 

återkommande kunder ett VIP-lån med högre lånebelopp till 10 000 kronor som 

återbetalas på tre månader. Detta menar finansbolagen ska ge kunderna viljan att sköta 

sina betalningar. ”Ja är man befintlig kund och har betalat tillbaka i tid så kan man ju 

låna igen hos oss och vi har då bättre erbjudande när det gäller räntan.” (Finansbolag 

6) ”Och det erbjuder vi kunderna för att dels sporra dem, som en morot för att de ska 

sköta sig hos oss och möjlighet att låna det här beloppet.”(Finansbolag 4) 

[…] vi har något som heter återkommande kund, vi ger alla som har lånat av oss och betalat 

tillbaka i tid så har de fem procent i rabatt på lånet. Det ger vi, det är inga stora pengar men det är 

mer en markering för att om man betalar i tid. Så självklart så har ju vi en mindre kostnad på 

kunden och det vill ju vi premiera det. Och den biten är något vi jobbar på att öka, ambitionen är ju 

att kanske kunna ge dem helst 20 procent på en avgift eller kostnad. Men där är man inte än så, 

men man får en rabatt om man har betala sin tidigare kredit i tid. (Finansbolag 2) 

 

Hos de flesta finansbolagen blir ansökningsförfarandet lite kortare med befintliga 

kunder eftersom de inte behöver kontrollera att det är rätt person som ansöker igen. Ett 

steg som också uteblir hos Finansbolag 5 är att handläggaren inte ringer Kronofogden 

för en återkommande kund. I scenariofrågorna blev respondenterna tillfrågade hur en 

ansökan för en befintlig kund skiljer sig från nya ansökande kunder. Finansbolag 6 tar 

diskussioner kollegorna emellan vid beslut om kunder som de är tveksamma på. Här tar 

de i åtanke om hur gammal den ansökande är, den deklarerade inkomsten, om dess 

underskott ökat allvarligt och så vidare. De ser även på om den ansökande är ägare av 

en fastighet då detta kan ses som en form av säkerhet.  

 

En befintlig kund hos Finansbolag 1 som ansöker ett nytt lån nekas om den har öppna 

lån, men en kund som visat på en exemplarisk historik hos finansbolaget visar att denne 

har kontroll på sin ekonomi vilket ökar chansen till beviljande. Detta kan tolkas som att 

det beror på att en form av kundrelation skapas, vilket även Finansbolag 2 menar kan 

avgöra om ett lån ska beviljas eller ej. Om en kund som lånat tidigare hos Finansbolag 7 

har fått en betalningsanmärkning efter senaste lånet blir denne inte beviljad lån nästa 

gång trots tidigare relation. Vissa kunder kan ha ytterligare inkomst genom svart arbete 

eller vara egenföretagare som har deklarerat en lägre inkomst.  Från flertalet av 

respondenterna anges det att återkommande kunder förenklar kreditgivningsprocessen 

där de har en historik att använda sig av och kunder som skött sig tidigare har lättare att 

få högre belopp inom ramen för hushållsekonomins möjligheter till återbetalning. Från 

intervjufrågorna; 

[…] vissa kunder har lånat av oss flera gånger och vi gör ju alltid en… vi hoppar aldrig över att 

göra den här kreditupplysningen på kunden, däremot så ger det ju större trygghet i den kunden.  

Självklart så ser vi att kunden sköter sig. Så det är ju lättare för oss att göra en bedömning […]. 

(Finansbolag 2) 
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[…] har dem haft 10-15 lån som de skött tidigare prickfritt så är det ganska stor risk att de blir 

beviljade det 16:e lånet också, så de hamnar i en speciell hög. Och där är det en snabbare hantering 

för dem också […]. (Finansbolag 3) 

Från scenariofrågorna menar Finansbolag 4 även att ”Hade han varit en befintlig kund 

så är det lugnt, då har han bevisat sin betalningsförmåga redan.” 

Största skillnaden där är egentligen att i vår scoring så som befintlig kund har vi ett track record på 

dig,[…] har du betalat exemplariskt och till och med i förtid så, jag menar självklart det kommer 

ha jättestor påverkan. För då vet vi ju, då har vi lite mer vetskap om dig som kund, att det här är 

inte en slarvig kund utan det är en väldigt skötsam kund . Så självklart har det väldigt stor 

påverkan om man har varit tidigare kund. (Finansbolag 1) 

När Finansbolag 1 bedömer kunderna som ligger på den högsta risknivån är det frågan 

om denne ska bli beviljad eller inte. I en sådan situation är det inte diskussion om 

kunden ska få ett lägre eller högre belopp som motbud, eftersom kunden är i den mest 

riskfyllda nivån. (Finansbolag 1) Finansbolag 3 anser att beteenden från befintliga 

kunder betyder mest och det tittar finansbolaget på innan kreditprövningen tas.  

 

Respondenten från Finansbolag 2 berättar att för en kund som är på gränsen mellan 

beviljning eller avslag kommer denne kontrolleras hos Kronofogden utifall det finns 

något skuldsaldo. Denne behöver inte ha anmärkningar utan kan ha förelägganden 

liggandes, som vi nämnde med Finansbolag 4 tidigare, dessa har inte hunnit registreras 

och syns därför inte på kreditupplysningen förrän efter två veckor. Det händer ofta att 

kunder kan ha flertalet förelägganden som blivit återkallade då de återbetalats och 

sådana kunder kommer nekas för att de anses utgöra en ökad risk. Befintliga kunder 

som får sämre ekonomiska förhållanden som till exempel minskad inkomst ger en 

varningssignal i Finansbolag 5s system. Dock är systemen lite tröga och tar tid vilket 

gör att en kund med försämrad inkomst men tidigare god återbetalningshistorik kan 

komma och få flera lån innan dennes försämrade inkomst registreras. Genom trögheter i 

systemet beviljas den ansökande kunden lånet trots att denne inte skulle ha gjorts det om 

systemet varit snabbare på att uppdateras.  

 

6.3.1 Analys av ansökan och beviljande av lån 

Alla finansbolag tar emot ansökningar via Internet och för Finansbolag 1 och 6 kan 

kunderna även ansöka via SMS. Finansbolag 2 ger även möjligheten att ansöka via 

telefon och skiljer sig därför från de övriga finansbolagen i studien. Internetansökningar 

gör att det är lättillgängligt och kunderna kan ansöka under vilken tid som helst på 

dygnet precis som Wilson et al. (2008) konstaterar är detta finansbolagens sätt att 

konkurrera mot exempelvis bankerna. (Wilson et al., 2008, s.9)   

 

Alla intervjuade finansbolagen har olika kriterier och krav i sina ansökningar, de har 

olika sätt att försöka minska deras risktagande. En ID-kontroll utförs av de flesta 

finansbolagen, hur kontrollen ser ut varierar och om det utförs på återkommande kunder 

igen eller inte. Att skicka hem avtalet för underskrift som Finansbolag 5 gör ger kunden 

en ytterligare möjlighet att tänka igenom sitt beslut och förebygger bedrägerier. 

Bedrägerier är vanligt enligt respondenten från Finansbolag 3 och detta ökar 

kreditrisken för finansbolagen, eftersom de inte har en fysisk kontakt med kunderna 

uppstår det en risk för just bedrägerier. Även om finansbolagen har en kreditbedömning 
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och någon form av ID-kontroll så kan det vara svårt att förebygga riskerna vid snabba 

utbetalningar till kunderna (Persson, 2010, s.470).  

 

Om finansbolagen kan identifierar de risker som de står inför och hittar ett sätt att 

kontrollera omfattningen av riskens påverkan har de skapat en riskhantering som kan 

minska kostnaderna (Jorion, 2007, s.13; SFS 2004:297). De finansbolag som valt att ha 

en beloppsgräns vid första lånetillfället har en sådan riskhantering mot kundförluster. 

Precis som respondenten från Finansbolag 4 poängterar så har de inte förlorat så mycket 

om det till exempel skulle ske ett bedrägeri som inte upptäcks. De satta kriterierna som 

finansbolagen har visar vilken riskbenägenhet de har och de hjälper finansbolagen att 

begränsa riskerna. Finansbolag 5 har genom tidigare erfarenheter valt att inte ge ut lån 

till vissa kunder och på sätt försökt att minska riskerna. Eftersom finansbolaget endast 

har 30 procent i snabba lån kanske deras riskbenägenhet är mindre än de övriga 

finansbolagen och är mer försiktiga med risktagandet.  

 

Finansbolag 1 och 2 tar hänsyn till hela hushållets ekonomi vid beräkningen av kundens 

återbetalningsförmåga. Finansbolag 1 och 6 har de lägsta inkomstnivåerna hos 

finansbolagen och kan därför tolkas vara mer benägen att ta risk eftersom den lägre 

inkomstnivån medför en lägre säkerhet i kundernas återbetalningsförmåga. Finansbolag 

4 och Gärling et al. (2009) menar att studenter har en bättre kontroll på sin ekonomi 

(Gärling et al., 2009, s.9, 44), i och med att studenter begränsas till en lägre inkomst 

men med kostnader sådana som kurslitteratur och sociala tillställningar. Därför har 

finansbolaget en högre toleransnivå för dessa trots deras låga inkomst och detta kan 

tolkas som att finansbolaget har en högre riskbenägenhet.  De övriga finansbolagen har 

inte klassificerat kunderna utifrån om de är studenter eller ej utan ser på inkomsten 

endast och detta gör att Finansbolag 4 skiljer sig från de andra. Finansbolag 4 och 

Gärling et al. (2009) har samma resonemang om just studenter och detta påverkar 

finansbolagets riskhantering.  

 

Tre av finansbolagen tillåter inte betalningsanmärkningar och resterande fyra menar att 

det beror på från fall till fall. Finansbolag 1 poängterar att systemet inte ger en 

rättvisande bild för snabba lån som innefattar mindre belopp medan Finansbolag 2 

menar att betalningsanmärkningar bara komplicerar bedömningen av kunden. 

Finansbolag 1 menar att det inte behöver betyda att kunden inte kan återbetala lånet för 

att de har en betalningsanmärkning, detta visar att finansbolaget är villig att ta vissa 

risker för att få avkastning. Betalningsanmärkningar kan skapa en osäkerhet om 

kunderna eftersom dessa uppkommer på grund av att kunderna inte kunnat sköta sina 

betalningar (Vanliga frågor, 2012), att undvika dessa kunder sänker risktagandet i 

finansbolaget i samband med kreditrisken. Dock finns det även, som vissa av 

finansbolagen nämner, en risk med att gå miste om vinster eftersom kunden kanske 

ändå har betalningsförmågan, men att det inte är synligt på papper. Riskbenägenheten 

hos Finansbolag 3, 4 och 5 kan tolkas som att de är villig att ta en viss risk hos kunderna 

för att få avkastning, men de försöker minska riskerna med att specificera vilka typer av 

anmärkningar som kunderna har. Jämfört med Finansbolag 1 som endast säger att 

betalningsanmärkningen inte får vara inom sex månader oavsett vad den beror på. 

 

För mycket avslag till kunder kan tänkas bero på att onödiga risker inte ska tas, vilket 

kan reflektera en del av finansbolagets riskbenägenhet (March & Shapira, 1987, s.1406-

1409, 1413-1414). Det kan även vara en del i finansbolagens kreditriskhantering 

eftersom de undviker kunder som är riskfyllda (Jaffee & Stiglitz, 1990, s.3-4). Detta är 
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något som Finansbolag 2 och 6 har implementerat i deras riskhantering eftersom de 

spärrar kunderna om de får avslag.  

 

Trögheter i systemet som skapar förluster för finansbolagen ökar den operativa risken 

som uppkommer i samband med modellrisk, denna del kan vara svårhanterlig för 

finansbolagen. Det kan ta tid att upptäcka och korrigera de svagheter som finns i 

systemen och om de tar alltför lång tid kan det resultera i att kreditrisken ökar då kunder 

beviljas lån utifrån inaktuell information. (Jorion, 2007, s.26) Så som Finansbolag 6 

hanterar osäkerheter hos kunder minskar den operativa risken eftersom det främjar ett 

öppet klimat där de anställda känner sig trygga och kan fråga om hjälp (Hanssen, 2005, 

s.35-36).  

 

6.4 Kreditbedömning  

Uppläggen för finansbolagens kreditbedömningar varierar dem emellan där de har olika 

parametrar som de bedömer kunderna utifrån. Alla finansbolagen har sina egna rutiner 

och hos Finansbolag 1 finns det en hel avdelning som jobbar med riskbedömning och 

kreditbedömning.  

 

Finansbolag 1 har utvecklat en egen bedömningsmall (scoringkort) som de gör olika 

sammanvägningar av cirka 37 olika parametrar för hur stort belopp kunden kan få låna 

eller om det blir ett avslag. Några av de parametrar som tas med i beräkning är hur 

kunder betalat tillbaka tidigare, hur stort beloppet är som ansöks och när ansökningarna 

utförs. En kreditprövning utförs alltid på kunder även om det är återkommande kunder 

säger respondenten för Finansbolag 2. Deras prövning sker i olika steg där det första är 

att kunden uppfyller grundkriterierna för bland annat ålder, inkomst och bosatt i 

Sverige. Sedan utförs en nutidsberäkning/realtidsberäkning av hushållets ekonomi som 

den nya konsumentkreditlagen kräver. Denna innefattar hushållets ekonomi såsom 

inkomster efter skatt, barnbidrag, eventuella hyresbidrag och totala utgifter till exempel 

levnadskostnader och hyror. Sedan har Finansbolag 2 två olika kreditupplysningar från 

två finansbolag; Kreditsafe och Soliditet, dessa är uppbyggda med olika parametrar och 

är väldigt komplicerade förklarar respondenten. Om kunden blir godkänd betyder detta 

att denne är kreditvärdig. Precis som Finansbolag 2 gör Finansbolag 3 och 7 alltid en 

kreditprövning på sina kunder, kunden måste ha en inkomst på 100 000 kronor 

respektive 200 000 kronor och det får inte finnas något aktuellt skuldsaldo hos 

Kronofogden.  

Vi tar alltid en ny, vi gör alltid en kreditansökan då ansökan kommer in. Sedan om de lånar sju 

gånger i veckan betyder det att de får sju upplysningar. Vi sparar dem inte för att gå tillbaka och 

kontrollera, utan vi tar alltid en färsk. (Finansbolag 7) 

 

Finansbolag 3 och 7 gör en kreditupplysning på kunderna från Kreditsafe och ringer 

sedan Kronofogden för att kontrollera så det inte finns skulder eller delgivningar som 

kan påverka kundens återbetalningsförmåga. Den mall för kreditupplysningen som finns 

hos finansbolagen har de tillsammans med Kreditsafe tagit fram för att passa respektive 

finansbolags krav. Några av de delar som finns med i bedömningen är 

betalningsanmärkningar där det specificeras om art och uppkomst samt om det finns 

skulder hos Kronofogden. Men för att kontrollera om det finns delgivningar måste 

handläggaren ringa upp Kronofogden vilket sker efter det att kreditupplysningen visar 
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sig vara godkänd. Enligt respondenten från Finansbolag 2 går det endast att justera 

systemet marginellt eftersom det utgår från grundkriterierna samt att det är svårt att göra 

stora felbedömningar; ”[…] felbedömning kan vara att vi kanske inte skulle ha lånat ut 

5 000 kronor, utan vi kanske skulle bara ha lånat ut 3 000 kronor till den här kunden.” 

 

Även Finansbolag 3 och 7 arbetar dagligen med sina system och finner de att något ger 

fel bedömningar uppdaterar de detta direkt i programvaran. Eftersom Finansbolag 3 

funnits flera år i branschen menar respondenten att systemet är ganska vasst eftersom de 

gjort ändringar allt eftersom. För att hantera riskerna med snabba lånen har Finansbolag 

5 ändrat sina krav med tiden för att göra bättre bedömningar. Respondenten menar att 

de kunder som är största problemet är de som ser ut som optimala kunder på papper 

men har de flertalet andra lån som inte syns och det är något som de aldrig kommer åt.  

   

För att göra en bedömning på kunderna behöver handläggaren ha en bra insikt i dennes 

ekonomi och detta tycker respondenten från Finansbolag 4 är svårt eftersom de inte kan 

kontrollera att kunden uppgett sanningsenliga uppgifter. Svårigheterna är att kontrollera 

om utgifterna stämmer överens med vad kunden uppgett eller om kunden har andra 

snabba lån hos konkurrenter. För att förebygga detta brukar en kopia på 

lönespecifikationen begäras in och det sker ofta hos yngre kunder.  

[…] säg att man får ut en nettolön på 14 000-15 000 kronor i månaden då tycker vi väl att man 

borde kunna ansvara och sköta en sådan här typ av, sådana här 30 dagars kredit utan problem, det 

ska väl inte vara något problem direkt. (Finansbolag 4) 

 

En del av Finansbolag 5s bedömning är kreditupplysningen, sedan ringer handläggaren 

även upp Kronofogden och granskar kunden. Därefter granskas ansökan och de 

uppgifter som kunden lämnat in, allt detta är finansbolagets kreditbedömning av 

kunden. Kreditupplysningen ger en bra grund med information om kunden som till 

exempel om det finns något skuldsaldo eller betalningsanmärkningar. Om det finns en 

betalningsanmärkning går det även att avläsa hur gammal den är och på vilket belopp. 

Kreditupplysningen sker automatiskt men det är en handläggare som går igenom varje 

ansökan, det är inte ett system som sker automatiskt genom hela processen. Om 

kreditupplysningen visar ”Kanske” måste vissa kompletterande uppgifter fås in av 

kunden för att lånet ska kunna beviljas menar respondenten från Finansbolag 5. Det kan 

vara att kunden inte jobbat förra året men jobbar i år och därför syns inte inkomsten på 

kreditupplysningen vilket måste kompletteras med en lönespecifikation. Men det sker 

ingen personlig kontakt med kunden, orsaken till detta menar respondenten är; 

Det är ingen idé att ringa upp kunden för vi vet av historiska skäl att när vi haft personlig kontakt 

så talas det inte sanning. […] ringer vi kunden så är det nästan uteslutande för en kopia på 

körkortet eller kopia på den senaste lönespecifikationen, då vet vi att det är rätt människa och att 

det finns en lön, en inkomst. (Finansbolag 5) 

 

För att bedöma betalningsförmågan hos kunder tar Finansbolag 6 hjälp av 

kreditupplysningen som de får från ett upplysningsbolag. De tittar på underskott av 

kapital och dess utveckling under senaste åren, hur inkomsten ser ut, om kunden betalar 

mycket i räntor med mera. Sedan gör handläggarna bedömningar utifrån ålder, till 

exempel om personen är pensionerad och har mycket underskott av kapital och ansöker 

om ett högre belopp. Handläggaren gör sedan en bedömning, exempelvis att den här 

kunden inte borde ta ett lån eftersom en pensionär inte kan påverka sin inkomst särskilt 

mycket. Enligt respondenten utförs bedömningarna för vardera kund enskilt. Är det en 
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kund som just har återbetalt sitt tidigare lån och ansöker direkt om ett högre lån kan det 

tolkas som att kunden inte har konroll på sin ekonomi menar respondenten.  

 

I bedömningen hos Finansbolag 1 finns det en kreditnivå men med flera risknivåer i 

denna, för varje nivå finns det tydliga regler om hur kunden ska behandlas. Eftersom 

instruktionerna och reglerna varierar behandlas kundernas ansökningar olika, en 

lågriskkund kan beviljas ett högre belopp och en högriskkund begränsas mer. Nya och 

återkommande kunder klassificeras olika, en ny kund kan anses utgöra högre risk än en 

återkommande kund utan historisk data. Och om kunderna sköter sina betalningar 

hamnar de i bättre riskgrupper menar respondenten, det är på samma sätt som bankerna 

och kreditkortsbolagen gör säger denne. När Finansbolag 2 utför riskbedömningar på 

kunderna är det många parametrar som tas hänsyn till, inkomst och ålder är två viktiga 

parametrar enligt respondenten. ”Är man 21 år och är ganska ung så ser vi ju det också 

med en viss försiktighet medan man kanske är en familjefar så har man nog större 

kontroll på sin ekonomi[…]” säger respondenten från Finansbolag 2, men det som är 

avgörande för hur stor risk finansbolaget tar med kunden grundas på kreditprövningen. 

Respondenten från Finansbolag 4 säger att i dagsläget finns det inga kundprogram eller 

nivåer men det kan tillkomma i framtiden eftersom de utvecklar sina system 

kontinuerligt. De olika risknivåerna hos Finansbolag 6 baseras bland annat på ålder, 

lånefrekvens, underskott i kapital, hushållets ekonomi med mera. Om det är två från 

samma hushåll som ansöker separat brukar detta leda till avslag, enligt respondenten 

tyder detta på dålig hushållsekonomi och därför bör de inte skuldsätta sig ytterligare. 

Om en kund ligger på gränsen för avslag utförs en individuell bedömning som vanligt, 

sedan kan beloppet minskas om kunden inte verkar ha utrymme för ett större 

lånebelopp. Detsamma gäller för Finansbolag 3 och 7 som utför en noggrannare analys 

av kunden och begränsar beloppet som denne kan låna.  

 

En återkommande kund genomgår som tidigare nämnt också alltid en kreditprövning 

men om kunden skött sina tidigare lån bra känner Finansbolag 2 sig säkrare att ge ut 

ytterligare ett lån till denne. Men även om en kund skött sina tidigare lån utan 

anmärkningar och har fått sämre hushållsekonomi till det nästkommande lånet blir 

denne nekad eftersom det är ett krav att hushållet ska klara av att återbetala lånet. Det är 

ett krav som Konsumentverket har ställt, att det ska finnas marginal i hushållets 

ekonomi för att ge ut lån poängterar respondenten från Finansbolag 2. Finansbolag 7 har 

som tidigare nämnts inte någon tolerans för kunder som misskött sig.  Har kunden fått 

en betalningsanmärkning nekas nästa lån även om det är en befintlig kund som lånat 

flera gånger tidigare. Det finns inte några risknivåer hos kunderna för Finansbolag 4, 

men finansbolaget har många återkommande kunder, för dessa beror bedömningen på 

bland annat hur tidigare betalningar skötts och om inkomsterna är stabila. Om kunden 

skött sig är det inga problem att bevilja kommande lån men om kunden inte skött sig 

utför finansbolaget en djupare granskning. Handläggaren tar kontakt med kunden och 

ställer frågor om nuvarande situation för att kunna bedöma om denne klarar av att ta ett 

nytt lån.  

 

Finansbolag 4 gör en personlig bedömning på kunderna och skiljer sig från de andra 

finansbolagen inom branschen menar respondenten. Om handläggaren känner att något 

verkar misstämma eller att kunden inte har kontroll på sin ekonomi har handläggaren 

rätt att neka kunden från att låna. På samma sätt kan handläggaren göra bedömningen 

att en kund som har en betalningsanmärkning sedan tidigare verkar ha bra kontroll på 

sin ekonomi och är kapabel att återbetala lånet och blir därför beviljad lånet. Det är en 
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individuell bedömning från fall till fall. Finansbolag 4 svarar i scenarierna att en kund 

som hamnar som ett gränsfall att beviljas lån, på grund av till exempel en inkomst precis 

under inkomstkravet, kan kunden ändå beviljas lån om allt annat ser bra ut. Detta var 

vad den tillfrågade respondenten hade gjort, denne medgav snabbt att dennes kollega 

inte alls höll med om det beslutet. Kollegan hade i detta fall nekat kunden på grund av 

osäkerheten. När det handlar om den mänskliga faktorn kan handläggarnas och 

kollegornas bedömningar emellan skilja sig i hur benägna de är att ta en risk. 

Finansbolag 4s respondent tar upp att det alltid finns en risk för subjektiva bedömningar 

hos handläggarna, men de försöker minimera dessa risker. Handläggarna har bra och 

dåliga dagar som kan påverka hur dessa agerar vid arbetet med ansökningarna och det är 

baksidan med att ha individuella bedömningar menar respondenten, det är inte så att 

handläggarna ena dagen beviljar alla och andra dagen ingen utan det är marginella 

skillnader. Vid osäkerheter brukar handläggarna ta hjälp sinsemellan för att veta om 

kunden ska bli beviljade eller inte.  

 

Finansbolag 1 poängterar att kreditförluster måste tas och att det inte finns sätt att 

skydda sig mot dessa. Metoden för att hantera detta är kreditbedömningen av kunder, 

utan den skulle ansökningarna beviljas till vilket belopp som helst hos kunderna 

eftersom det inte skulle finnas ett system att riskklassificera kunderna.  Respondenten 

menar att det är nästan omöjligt att inte ha några kreditförluster i deras verksamhet. 

Finansbolag 1 strävar efter att hålla nere förlusterna så nära noll som möjligt för att 

hålla en god lönsamhet. Riskhanteringen i Finansbolag 2, när det kommer till 

kreditförluster, utförs genom att grundligt undersöka om kunderna har 

återbetalningsförmågan för att låna. Detta innebär höga handläggningskostnader menar 

respondenten. När finansbolaget mäter risker ser de hur stora kundförlusterna är, utifrån 

att analysera detta har Finansbolag 2 genomfört olika åtgärder för att minska 

kundförlusterna då dessa varit för höga. Det har även varit tillfällen då förlusterna varit 

för låga enligt respondenten, varför det blivit för låga kundförluster är på grund av att 

kraven varit för höga. Det behöver vara en balans mellan för låga och för höga 

kundförluster poängterar respondenten, om finansbolaget inte tar någon risk kan de 

heller inte bedriva någon verksamhet. 

  

6.4.1 Analys av kreditbedömningen 

Kreditbedömningen är ett sätt för finansbolagen att minska sin kreditrisk eftersom den 

hjälper finansbolagen att få mer bakgrundsinformation om kunderna och deras 

beteenden (Becker & Guill 2009, s.28; Värlander, 2008, s.287). Om kunden enbart 

bedöms utifrån kreditprövningen, som sker helt automatiserat från ett upplysningsbolag 

(UC, 2011), kan viktig information utebli. Finansbolagen som använder sig till största 

delen av enbart information från ansökan missar information som kan påverka 

framtiden för kunden. Detta kan ge upphov till missvisande värderingar som kunnat 

undgås, därför är den personliga kontakten med kunden också viktig. Värlander (2008) 

anser att den personliga kontakten är viktig för att kunna bedöma kunder djupare och 

Roszbach (2003) argumenterar för att detta ger upphov till en subjektiv bedömning som 

skapar kreditrisk (Roszbach, 2003, s.947; Värlander, 2008, s.287). Finansbolag 4 har en 

personlig bedömning av kunderna och anser att det är en styrka hos dem medans 

Finansbolag 5 inte litar på informationen från personlig kontakt med kunderna. Varför 

Finansbolag 5 och 4 har helt olika metoder kan bero på att de har olika 

riskbenägenheter, Finansbolag 5 har den minsta andelen i snabba lån och har i tidigare 



~ 59 ~ 

 

 

avsnitt antagits som mindre riskbenägen. Finansbolag 4 anser att det kan vara svårt att 

bekräfta låntagarnas information men väljer att ha personlig bedömning. Detta kan ge 

handläggaren ett större personligt ansvar och resultera i att bedömningarna varierar 

emellan varje handläggare. Vid personlig bedömning av kunderna kan det uppkomma 

operativa risker om inte handläggarna har klara beskrivningar om hur olika situationer 

ska hanteras (Hanssen, 2005, s.35-36).  Roszbachs (2003) teori om den subjektiva 

bedömningen på svenska marknaden blir tydlig hos Finansbolag 4 som till större delen 

förlitar sig på personliga bedömningar hos handläggarna. Även om de minskar 

kreditrisken med att utföra en kreditupplysning från Kreditsafe är det handläggaren som 

tar det slutgiltiga beslutet. Finansbolag 5 som inte har någon kontakt med kunderna kan 

enligt teorin från Värlander (2008) mista möjligheter till avkastning när inte all 

information om kunden tas med i bedömningen. En möjlig orsak till detta kan vara att 

finansbolaget har mindre konkurrensandel på marknaden och inte vill riskera stora 

förluster på grund av osäkra kunder utan fokuserar på säkra modeller och fakta.  

 

Finansbolag 1 menar att det inte går att skydda sig mot kreditförluster, det kan delvis 

anses som sant men det finns åtgärder som minskar riskerna och på samma gång 

förlusterna. Finansbolaget har dels sin kreditupplysning som minskar kreditrisken och 

de åtgärder som ska minimera förlusterna för att lönsamheten ska ha en positiv 

utveckling. Finansbolag 2s resonemang om kreditförluster kan tolkas som att de har en 

riskhantering som försöker hitta balansen som ger dem lönsamhet, för precis som 

respondenten poängterar måste risker tas för att kunna få avkastning (Sigbladh & 

Wilow, 2008, s.14).  

 

Kreditprövningarna som sker i de olika finansbolagen ser olika ut för varje finansbolag, 

modellerna består av olika parametrar som kontrolleras i bedömningarna av kunderna. 

Det är viktigt att parametrarna är uppdaterade för att utfallen ska stämma överens med 

verkligheten (Sabato, 2010, s.40). Finansbolag 2 tar hänsyn till detta när de utför enkla 

kontroller av interna system och modeller kontinuerligt. När Finansbolag 2 anpassar 

sina system och bedömningar efter storleken på kundförlusterna diversifierar de bort de 

dåliga chanserna för att kunna utnyttja de bra möjligheterna till en ökad tillväxt och 

lönsamhet för finansbolaget (March & Shapira, 1987, s.1413-1414). 

Kreditbedömningens grund baseras på ålder, betalningsanmärkningar eller ej, inkomst, 

hushållets ekonomi, detta kan enbart justeras marginellt i kreditprövningen om det inte 

är en egentillverkad modell/system som finansbolaget tagit fram. Finansbolag 2 menar 

att de felbedömningar som uppstår är främst beloppsfel, men detta kan innebära en 

kreditförlust för finansbolaget eftersom kunden inte kan återbetala lånet (Caouette et al., 

1998, s.1).  

 

Kreditupplysningen är ett automatiserat verktyg som inhämtas från ett upplysningsbolag 

som utvecklats efter finansbolagens preferenser (UC, 2011) och nackdelen är den 

gråzon som systemen innehåller för kunder som gränsar mellan avslag och beviljning 

(Sabato, 2010, s.40). När finansbolagen begär ytterligare information från kunderna för 

att täcka upp den information som inte kreditupplysningen kan bidra med kan 

handläggarna utföra djupare analyser och värderingar av kunderna. Detta hjälper att 

minska svagheterna med kreditupplysningens automatiserade bedömning av kunderna. 

(Värlander, 2008, s.287; Sabato, 2010, s.40) Om finansbolagen inte skulle komplettera 

med ytterligare material skulle det kunna resultera i att kunder som egentligen är 

kreditvärdiga bedöms felaktigt och tvärtom med kunder som på papper ser bra ut men 

vid en djupare analys visar sig ha en sämre återbetalningsförmåga. Finansbolag 5 tar 
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upp att det är kunderna som utåt sett ser bra ut men som inte är det i verkligheten är 

svårast att kontrollera och skydda sig mot för att slippa kundförluster. Från vårt tidigare 

teoriavsnitt kan urskiljas att vissa kunder klassas som mer riskfyllda och inte bör 

beviljas lån. Men i verkligheten sker beviljningar till dessa kunder i alla fall eftersom 

Kronofogden har rapporter som konstaterar en ökning av obetalda lån. En möjlig 

förklaring kan vara att det beror på svårigheter att urskilja de riskfyllda kunderna precis 

som respondenten från Finansbolag 5 poängterar eller att finansbolagen i överlag har en 

för hög riskbenägenhet vid beviljandet. Värlander (2008) och Sabato (2010) tar båda 

upp att kreditupplysningen är ett bra verktyg för att hantera stora mängder information 

för finansbolagen som med hjälp av detta kan sålla bort kunder som inte intresserar 

dem. För att sedan lägga fokus på bedömningen hos de kvarvarande kunderna och 

genomföra en bättre värdering. Resonemanget från Finansbolag 4 om en begränsad 

förlust på endast 1 000 kronor, antaget att fler på marknaden har samma tankesätt, kan 

tolkas som bidragande faktor till en för hög riskbenägenhet i allmänhet. Konsekvensen 

av detta blir att finansbolagen beviljar fler lån som egentligen inte skulle blivit 

beviljade. Detta kan anses vara en orsak till att verkligheten inte stämmer med teorin 

som gör att flera hamnar i skuldfällor och inte har rätt återbetalningsförmåga.  

 

Att finansbolagen har olika kundprogram eller risknivåer visar att de har upprättat en 

riskhantering för att minska kreditrisken som de identifierade bland tidigare kunder 

(SFS 2004:249). Finansbolag 3, 4, 5 och 7 som inte har specifika risknivåer för sina 

kunder kan antas ta en större risk eftersom de kan missa beteenden från historisk data 

för olika kundgrupper, som hade kunnat utnyttjas för att precisera kreditbedömningen 

ytterligare (Sabato, 2010, s.38). Givetvis finns det undantag där kunder inte agerar som 

tidigare i samma nivå och detta är svårt för finansbolaget att hantera. De finansbolag 

som saknar risknivåer kan antas ha en aktiv riskhantering för de risker som de möter. De 

finansbolag som har valt att ha kundgrupper eller risknivåer har istället en mer passiv 

riskhantering eftersom de försöker undvika att ta mer risker än de behöver (Oldfield & 

Santomero, 1997, s.33-44). Uppdelningen av kunder kan även hjälpa till att öka 

lönsamheten för finansbolagen eftersom de får en ökad förståelse för deras målgrupp 

och de risker som är förknippade med dessa. En ökad kunskap om riskområdena som 

varje finansbolag har ger en möjlighet att hantera dessa och försäljningen kan förbättras 

eftersom de kunder som inte tillhör den önskade målgruppen kan sållas bort. (Sigbladh 

& Wilow, 2008, s.14) Finansbolag 2 menar att kreditprövningen visar hur stor risk 

finansbolaget tar för varje kund och att det är det viktigaste medan Finansbolag 1 menar 

att det finns bara en kreditnivå och sedan delas det upp i flera risknivåer. De båda 

finansbolagen har olika modeller för risknivåer och kundprogram, en orsak till varför 

Finansbolag 2 anser att kreditprövningen är den viktigaste utgångspunkten kan vara att 

de har andra krav och kriterier som hanterar riskerna hos kunderna. Om vi jämför med 

Finansbolag 1 så accepterar inte Finansbolag 2 betalningsanmärkningar och har ett 

högre inkomstkrav, räntorna är lägst hos Finansbolag 2 och högst i Finansbolag 1. 

Finansbolag 1s användning av risknivåer kan därför anses vara för att specificera de 

olika riskerna inom varje risknivå hos kunderna för att väga upp de andra riskerna som 

tas med lägre inkomstkrav till exempel.  

 

För återkommande kunder använder de flesta finansbolagen sig av beteendemodeller i 

sin kreditbedömning där de förlitar sig på hur bra kunderna skött sina tidigare åtaganden 

(Sabato, 2010, s.36, 39). Värlander (2008) menar att detta är varför kreditprövningen 

används av finansbolagen, finansbolagen kan lägga ner djupare värderingar av de 

tveksamma kunderna för att få en rättvisande bedömning av dessa kunder. Om en 
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kreditprövning inte skulle utföras utifrån tidigare data på kunderna skulle finansbolaget 

hantera alla kunder som nya kunder. Det skulle resultera i mer arbete per ansökan 

istället för att det finns historisk data från tidigare beteenden hos de återkommande 

kunderna som underlättar bedömningen.  

 

Kollegorna i Finansbolag 4 värderar kunderna olika, handläggaren som beviljar ett lån 

till en kund som inte uppfyller kriterierna men har tidigare skött sina åtaganden kan ge 

upphov till en operativ risk med negativt utfall (Alexander, 2003, s.3; Jorion, 2007, 

s.16-27). Där den andra kollegan som är restriktiv i sitt beslutstagande kan gå miste om 

vinster då denne inte är villig att ta risker som kan ge upphov till positiva utfall. Detta 

går att jämföra med de andra finansbolagens system som utesluter vissa kunder direkt 

och kan på så sätt gå miste om vinster för att modellerna inte tar med viktig information.  

 

Som Hanssen (2005) resonerar kring riskhantering är det av stor vikt att finansbolagen 

försöker hitta de beteenden som handläggarna har och utifrån dessa utveckla sin 

riskhantering, det är också viktigt att personalen vet finansbolagets regler och vart de 

ska vända sig för att fråga om hjälp. (Hanssen, 2005, s.35-36) Medvetenheten hos 

finansbolaget gör att de kan arbeta för att minska riskerna och försöka hantera dem på 

bästa sätt. Att handläggarna kan diskutera oklarheter mellan varandra gör att operativa 

riskhanteringen stärks eftersom det minskar riskerna. I Finansbolag 4s verksamhet är 

detta något som utövas och som kan anses extra viktigt eftersom de förlitar sig på 

personlig bedömning och ansvaret blir större hos handläggarna som utför 

bedömningarna. Finansbolag 6 tar även upp att detta främjas hos handläggarna i sin 

verksamhet, även om de inte sker en personlig bedömning. Det visar att finansbolaget 

även har en öppen miljö som gynnar hjälpsamhet och utbyte av erfarenhet mellan 

kollegorna. Riskhanteringen stärks som tidigare nämnts med hjälp av detta för 

finansbolagen och kan bidra med minskning av felaktigheter i kreditgivningsprocessen 

för handläggarna (Santomero, 1997, s.10). Eftersom personlig bedömning kan bidra 

med mera felaktigheter i processer än om finansbolagen använder sig till största del av 

system kan detta anses som relevant speciellt för Finansbolag 4. 

 

6.5 Återbetalning av lån och uppföljning av kunder  

Samtliga finansbolag vi intervjuat utför någon form av uppföljning av sina kunder. Hos 

vissa finansbolag får kunder som betalat i tid inte mer uppföljning än att det finns 

dokumenterat i finansbolagens databaser. Medan kunder kan få förmåner hos några 

finansbolag inför framtida låneansökningar antingen genom att få rabatter eller 

möjlighet till ett högre lånebelopp. För kunder som har svårigheter att betala eller vägrar 

återbetala lån finns en speciell uppföljning och speciella åtgärder.  

 

Finansbolagen har olika sätt att följa upp sina kunder där Finansbolag 2 och 5 löpande 

följer upp sina kunder genom statistik och rapporter på exempelvis andelen fordringar i 

verksamheten som får påminnelser, hur stor andel av fordringarna som går till inkasso 

och hur många av fordringarna som måste skrivas av. Uppföljningen på kundnivå består 

av att se hur betalningar skötts historiskt. För Finansbolag 6 består kunduppföljningen 

av statistik ur sin databas och utifrån den göra analyser på kunderna som hjälper dem att 

utforma eller ändra kreditpolicyn för olika kundgrupper beroende på informationen. I 

kunduppföljningen hos Finansbolag 1 ser de över om kunden som återbetalat inte har 



~ 62 ~ 

 

 

några skulder kvar därefter tackas denne, men det sker ingen mer uppföljning 

finansbolaget och kunden emellan. Finansbolag 3 och 7 har en liknande uppföljning 

men respondenten betonar att detta är något som sker internt. Respondenten för 

Finansbolag 4 skiljer sig i sitt uttalande, i jämförelse med de övriga respondenterna, där 

de gör en uppföljning men ”[…] tyvärr är vi nog ganska dålig på att följa upp saker 

och ting, vi följer ju inte kund till kund[…]”, de ser över hur kundernas historik ser ut 

vid nya ansökningar och det är en avgörande faktor i handläggares beslutstagande i 

låneansökningsprocessen för de återkommande kunderna.  

 

I uppföljningarna tas olika information fram om kunderna och den historiska statistiken. 

Där finansbolagen ser över hur många gånger kunderna har lånat, hur lånen har skötts, 

hur många av lånen som går till inkasso med mera. Många kunder kan nekas ett lån trots 

att de till exempel inte har några betalningsanmärkningar eller andra förhinder, 

Finansbolag 4 bedömer kunden utifrån att de misskött sina tidigare betalningar och 

därmed ger ett avslag.  

[…] om en kund kommer och vill låna igen, då går man in och tittar på hur kundens historia ser ut 

hos oss, givetvis på en återkommande kund så är det nästan största avgörandet av allt. Vi har 

jättemånga kunder som vi nekar varje dag som inte har några betalningsanmärkningar, inga 

egentligen förhinder men har de inte skött sig hos oss och då nekar vi dem för det. (Finansbolag 4) 

Respondenten från Finansbolag 2 poängterar:  

[…] vi kontrollerar hela tiden helheten på vår verksamhet sedan är det ju självklart så att vi följer 

upp kunduppföljning per kund. Om du exempelvis har lånat av oss tre gånger och så den fjärde 

gången så betalar du alldeles för sent och du går på inkasso, då kommer vi att ge dig avslag nästa 

gång du ansöker, även om du har betalat tillbaka. (Finansbolag 2) 

Finansbolag 2 ger avslag eftersom kreditrisken ökat väsentligt i samband med kunder 

som inte kunnat betala påminnelser av tidigare lån och har betalat först när inkassokrav 

skickats ut. Kunden får ett avslag när denne lånar gången efter och kan inte söka lån 

igen förrän efter sex månader, spärren sker automatiskt för alla kunder som får avslag. 

Så ser upplägget ut i riskbedömningen på kundnivå där det alltid är ett ”färskvaru-

beslut” som tas utifrån vad som har hänt med kunden och låter det avgöra för framtida 

lån.  

 

Finansbolag 6 ser exempelvis om en åldersgrupp är sämre att betala tillbaka än övriga 

grupper och sedan kan detta implementeras i systemet så att de kunderna inte kan 

ansöka om lika höga belopp som resterande kundgrupper. Respondenten ger ett 

exempel; ”Vi vet till exempel att kvinnor över 60 år har i genomsnitt sämre 

betalningsförmåga jämfört med män i samma åldersgrupp [...]” (Finansbolag 6), och 

varför det är fallet tror respondenten kan bero på bland annat att kvinnorna inte har haft 

samma löneutveckling som männen och att många har varit hemma med barnen. Det 

finns mycket statistik att göra analyser ifrån som kan hjälpa finansbolaget att dra 

slutsatser om kunderna som de sedan anpassar systemen efter.    

 

Kunder som har problem med återbetalning av lån 

Kunder som inte har betalat sitt lån följs upp på varierande sätt men med liknande 

utgångspunkter, däribland samarbetar majoriteten av de intervjuade finansbolagen med 

sina kunder för att hitta lösningar. Finansbolag 4 och 5 skiljer sig från de övriga där 

ingen tydlig information ges om att en avbetalningsplan erbjuds till kunderna. Samtliga 
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finansbolag skickar ut någon form av påminnelse och därefter hanteras ärendet antingen 

av en intern inkassoavdelning eller av ett inkassobolag. För två av finansbolagen som 

skickar ärendet vidare till inkasso är tiden mellan förfallodatum och inkasso för deras 

kunder 15 dagar respektive 12 dagar (Finansbolag 2; Finansbolag 3). De påminnelse- 

och inkassoavgifter som tillkommer låntagarnas lånebelopp är reglerade via lag.  

Avgifterna är reglerade via lag, 50 kronor i påminnelseavgift och en inkassoavgift på 160 kronor 

kan tas ut. Ett lån på 1 000 kronor kan sluta med avgifter på 210 kronor och ränta på 250 kronor 

gör att låntagaren betalar nästa dubbel ränta i avgifter vilket gör att det blir väldigt dyrt helt 

plötsligt. (Finansbolag 1)  

Efter påminnelse sänker Finansbolag 2 kundens belopp för framtida lån direkt eftersom 

denne inte anses kunna återbetala de högre beloppen.  

 

Finansbolag 3 utför en noggrann utvärdering av kundens återbetalningsförmåga och 

kundens ärende hanteras av den interna inkassoavdelningen genom mailkontakt för att 

se om de kan hitta en lösning som passar kunden. Finansbolaget kan erbjuda sina 

kunder att återbetala ett lågt belopp som 100 kronor i månaden för att de ska ha 

möjlighet att återbetala. Om kunden inte frivilligt vill återbetala skickas ärendet vidare 

till Kronofogden.  

Betalar de inte och de inte har hört av sig, i nio falla av tio hör de av sig och vill göra någon form 

av avbetalningsplan, men det finns de som inte hör av sig utan bara sticker huvudet i sanden. I 

sådana fall undersöker vi vilken möjlighet vi har att få pengar via Kronofogden och då skickar vi 

det dit. Det är ganska många som brukar höra av sig men det finns ändå de som sticker huvudet i 

sanden. (Finansbolag 3) 

Finansbolaget kontrollerar månadsvis via personnummer kunderna hos Kronofogden 

om det kommit in nya skulder eller om de kan delta i löneutmätningar för dessa kunder. 

Finansbolag 7 har ett samarbete med Finansbolag 3s inkassoavdelning som hjälper 

kunderna att hitta lösningar för de kunder som inte betalar i tid av olika anledningar. 

Om det inte går att komma överens går ärendet vidare till Kronofogden. Respondenten 

från Finansbolag 3 och 7 säger att det förekommer en del felbedömningar av kunderna 

eftersom det sker en manuell hantering av ansökningarna och vid sådana tillfällen 

försöker finansbolaget, som tidigare nämnts, tillsammans med kunden komma fram till 

en lösning för att minska riskerna.  

 

Finansbolag 6 skickar ut påminnelser till kunderna;  

[…] från vårt system och vi ringer upp dem och påminner och försöker att ta reda på vad som har 

hänt. Om de bara har glömt eller om de har hamnat i svårigheter och så hör man hur det ligger till 

och oftast så förklarar vi att man kan förlänga lånet. Sedan kan man förlänga och betala av en del 

av lånet, så det blir som en avbetalning. (Finansbolag 6) 

En förlängning av lånet kan ske på en vecka, två veckor eller 30 dagar mot en avgift, 

vilket motsvarar räntan för det tagna lånet. Detta underlättar för de kunder som tagit ett 

lån och märker att återbetalningstiden är för kort så kan de förlänga några dagar till. 

Finansbolaget anser sig inte vara en av de hårdare när de kommer till förfallna 

fordringar. Om det inte skett någon kontakt med kunden och en avbetalningsplan inte 

satts upp kommer ärendet gå vidare till Kronofogden efter inkassobolagets bedömning 

om det kommer göra någon nytta. Om Finansbolag 6 ser att kunden ändå inte är kapabel 

att betala tillbaka kommer de inte gå vidare till Kronofogden utan de kommer försöka 

samarbeta med kunden så att denne kan undvika fler avgifter.  
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Finansbolag 1 har börjat med en egen hantering av kunder som inte kan betala, 

kunderna får ett påminnelse-SMS två dagar innan betalningen förfaller för att de inte 

ska glömma att betala. Två dagar efter att räkningen förfallit och inte blivit betald 

skickas ytterligare en påminnelse via SMS att; ”Vänligen betala räkningen så du slipper 

påminnelseavgifter”. Därefter skickas ett brev ut med påminnelseavgiften och innan det 

hinner gå vidare till inkasso ringer personal från finansbolaget upp dessa kunder på 

grund av den obetalda räkningen för att undersöka vad det beror på att de inte 

återbetalat. Beror det på att personen inte haft ork, är det att personen inte har råd eller 

att personen har tagit på sig för mycket skulder. Utifrån detta separeras de som endast är 

ovilliga att betala och de som faktiskt inte kan betala. De kunder som inte vill betala kan 

”piskas upp” genom att få förklarat för dem att om de inte betalar kommer de skickas 

till inkasso där en kostnad på 160 kronor tillkommer. För de kunder som inte kan betala 

på grund av att de tagit på sig för mycket skulder upprättar finansbolaget en 

betalningsplan för vad de ska betala månadsvis, så att kunderna fortfarande klarar sig 

utan att det blir för ekonomiskt jobbigt. Avbetalningsplanen kan vara på ett lån som 

skulle betalats tillbaka på tre månader som skjuts upp till två år och inbetalningen blir 

200 kronor per månad. Genom denna metod har det gått bra att få in betalningar, detta 

menar respondenten har skapat en möjlighet för kunden att kunna betala tillbaka lånet 

innan det når inkasso eller Kronofogden och slipper betalningsanmärkningar. Kunder 

som fått avbetalningsplaner får inte lån när de ansöker om lån på nytt, eftersom detta 

förs med i historiken. Med denna metod underlättar finansbolaget även för dem som 

känner sig skamsna att ta kontakt med finansbolaget. Respondenten poängterar att;  

Riskbedömningen är det enda sättet vi har för att förutse framtiden […] men det är inte något 

definitivt besked. I 100 procent av fallen kommer ju inte vara så utan det kan hända saker, det kan 

vara så att en person råkar ut för någonting under de här 30 dagarna som förändrar allt och gör att 

den här personen inte kan betala tillbaka […] (Finansbolag 1) 

Respondenten menar att det på grund av ovanstående är viktigt att kunna vara flexibel 

och försöka hitta en lösning med kunden.  

 

Finansbolag 4 liksom de tidigare finansbolagen skickar ut påminnelser som i vissa fall 

har resulterat i att kunden tagit kontakt och berättat att de inte kan betala, då har de 

ibland erbjudit en förlikning. 

[…] om du betalar in 1 200 kronor nu så får vi tillbaka vår tusenlapp som vi har betalat ut och 200 

kronor för sveda och värk och sedan så stryker vi resten. Sådana grejer har vi ju gjort om det inte 

har hunnit gå till inkasso för då är det avgifterna […] för att det inte ska behöva gå den vägen och 

bli så dyrt för kunden, så har vi försökt att hjälpa kunderna så att de inte behöver hamna i 

skuldfällan. Så sådant gör vi faktiskt ibland även om de inte utförs på daglig basis så gör vi i 

enstaka fall för kunder som hamnat lite snett. (Finansbolag 4) 

Efter påminnelsen går ärendet till inkasso och sedan vidare till Kronofogden. 

Respondenten menar att det inte går att påverka så mycket i de fall där kunden inte kan 

betala utan det är bara att driva på. Det har förekommit fall med till exempel kunder 

som hamnat i spelmissbruk eller har fått en sjukdom i familjen och det är svårt att 

avgöra i fall som dessa. Det går inte att verifiera historien och respondenten säger att de 

ofta får höra ”snyfthistorier” från kunderna om varför de inte kunnat återbetala lånen. 

(Finansbolag 4)  

 

Vid en felbedömning av kunderna har Finansbolag 5 ingen annan rutin än att först 

skicka ut en påminnelse för betalning och sedan går ärendet vidare till inkasso. Om en 

kund har ett ärende som gått till inkasso men betalar direkt kan denne låna igen hos 
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finansbolaget men inte så högt belopp. Kunden måste visa att denne kan återbetala flera 

lån för att få möjlighet att ansöka om högre belopp. Om ärendet har gått till 

Kronofogden eller är väldigt sent hos inkasso blir kunden spärrad för framtida lån. Det 

finns kunder som själva ringer in till finansbolaget och vill bli avstängda så de inte ska 

kunna låna i framtiden, det kan vara kunder som har spelmissbruk och är rädda för 

återfall. Kunder som behöver pengar fort kan inte utnyttja Finansbolag 5s lån för sitt 

missbruk på samma sätt eftersom avtalet skickas hem för underskrift och sedan när 

ansökan återkommit utförs handläggningen av lånet.  

 

6.5.1. Analys av finansbolagens uppföljning av kunder och 

återbetalningen av lån 

Enligt Sigbladh & Wilow (2008) är det viktigt att ha en uppföljning på kunderna annars 

kan detta leda till felbedömningar av återkommande kunder som beviljas lån som de 

inte skulle fått egentligen.(Sigbladh & Wilow, 2008, s.193) De finansbolag som inte 

lägger ner arbete på uppföljningen ökar kreditrisken för finansbolaget och det ökar även 

den operativa risken eftersom de inte har ett system som hjälper dem med 

uppföljningen. Finansbolag 4 som förlitar sig på individuella bedömningar och saknar 

en struktur för uppföljningen på kunderna löper därför större risk för felbedömningar av 

kunderna som kan resultera i kreditförluster på grund av operativa risker hos 

handläggarna. Finansbolag 2 och 6 har kontinuerligt uppföljning och detta minskar 

riskerna för felbedömningar i jämförelse med Finansbolag 4. Finansbolag 1, 3 och 7 har 

endast intern uppföljning och lägger inte ner mer tid på kunder som skött sina 

betalningar, detta kan bero på att finansbolagen anser att kunderna måste genomgå en 

kreditbedömning även om de varit kund tidigare. Därför lägger finansbolagen inte ner 

tid mer på uppföljningen av kunder som sköter sig, som Finansbolag 7 poängterar så tas 

alltid en ny kreditprövning på kunderna och detta kan tolkas att de ser kreditprövningen 

som en komplementerande riskhantering i stället för uppföljningen.  

 

Finansbolag 5 har ett system som respondenten menar förhindrar missbruk av snabba 

lånen för kunderna, processen tar längre tid och kunden hinner tänka igenom sitt beslut 

ordentligt. Det förebygger spontana och ogenomtänkta lån hos bland annat kunder som 

har ett missbruk eller egentligen inte har råd att ta ett lån. Det är precis som 

respondenten från Finansbolag 3 efterfrågade om ett nytt lagkrav med längre tid för 

utbetalning av lånen så kunderna inte tar lån som de inte tänkt igenom ordentligt. I det 

tidigare avsnittet går det att urskilja utifrån respondenternas utsagor att kunderna skiljer 

sig i livsstil och ekonomisk situation. Utifrån Perssons (2010) studie framgår det att 

kunderna som tar lån är kan vara sådana som är under ekonomisk press som till exempel 

spelmissbrukare (Persson, 2010, s.469), vilket Finansbolag 4 även bekräftar kan 

förekomma och att dessa kan ha problem med att återbetala sina lån. För denna typ av 

kunder är de extra viktigt med en riskhantering som förebygger spontana ansökningar 

där återbetalningsförmågan inte är säker hos kunderna på grund av missbruket. 

Finansbolag 5 och 3 försöker att förebygga detta genom att fördröja betänketiden medan 

Finansbolag 4 hanterar riskerna först när de inträffat.  

 

Den spärr som Finansbolag 1, 2, 4 och 6 har för kunder som misskött sina tidigare 

återbetalningar förebygger att kunder som utsatt finansbolagen för negativa risker och 

förluster inte orsakar samma skada igen. Modellerna och rutinerna hos finansbolagen 
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bör justeras allt efter som för att stärka riskhanteringen och få en bättre bedömning av 

kunderna i framtiden (Sabato, 2010, s.40). Varför övriga finansbolag inte har någon 

spärr på kunderna kan tolkas som att de antingen anser att kreditbedömningen är så pass 

säker att den hanterar risken eller att de är villiga att ta risken som medföljer. Det är 

flera av finansbolagen som kan sänka lånebeloppen för kunderna och detta kan ses som 

en komplementerande hantering av kunderna som misskött sig. Finansbolag 5 har detta i 

sitt system för kunder som inte skött tidigare betalningar och för att kunna låna högre 

belopp måste kunden bygga upp ett förtroende hos finansbolaget igen. 

 

Finansbolagen som erbjuder en avbetalningsplan för kunder som inte kan återbetala 

försöker de minimera den skada som redan är skedd och dess medföljande kostnader, 

detta är målet med riskhanteringen enligt Hamilton (1996) och Jorion (2007) eftersom 

förlusterna ska minskas med hanteringen. Finansbolag 4 och 5 som inte erbjuder 

avbetalningsplaner löper risken att kunderna inte kan återbetala lånet eftersom det blir 

ytterligare avgifter som ökar kostnaden och försvårar betalningen ytterligare. 

Finansbolagen utövar en passiv riskhantering för detta moment i 

kreditgivningsprocessen eftersom de inte har åtgärder som försöker minska riskerna 

som är kopplade till denna del (Oldfield & Santomero, 1997, s.33-44). Finansbolag 1 

försöker vara flexibelt genom att förlänga återbetalningstiden eller sänka 

återbetalningsbeloppet per månad. För de övriga finansbolagen som även använder sig 

av förlängning av återbetalningstiden och avbetalningsplaner bör detta fungera som ett 

komplement till den riskbenägenhet som finansbolaget har och deras risktänkande. Att 

försöka samarbeta med kunden för att hitta en lösning är en del i den operativa 

riskhantering som är viktigt, finansbolagen hanterar felbedömningar och andra 

situationer som uppstått och detta kan tolkas vara förebyggande för framtida fel i rutiner 

(Hanssen, 2005, s.37). Finansbolag 3 ser felbedömningar på grund av den manuella 

hanteringen, de kan försöka se över varför bedömningar går snett och minska risken att 

det händer i framtiden. På så sätt minskar finansbolaget sin kreditrisk samtidigt som de 

operativa riskerna, som är enlighet med Hanssens (2005) ovan nämnda argumentation. 

Finansbolag 1 och 6 erbjuder kunderna att förlänga lånen om de inte kan betala tillbaka 

i tid, men detta kan enligt teorin leda till skuldfällor för kunderna som de har svårt att ta 

sig ur (Huckstep, 2007, s.207; Edminston, 2011, s.63). Det kan leda till kreditrisker för 

finansbolagen i form av kunder som har sämre betalningsförmåga istället för 

förebyggandet av kreditrisken.  

 

Riskhanteringen hos Finansbolag 6 förebygger kreditrisker hos kunderna på ett effektivt 

sätt eftersom de utför analyser utifrån historisk data som de sedan implementerar i sitt 

system för framtida ansökningar. Sabato (2010) beskriver meningen med en 

kreditbedömning som att analysen av den historiska data som finns från kunderna är 

viktig för att bedöma vilken risknivå som framtida kunder med liknade drag ska 

placeras i (Sabato, 2010, s.38). Detta är vad Finansbolag 6 gör med sina analyser och 

det stärker deras värderingar av kunder för att minska kundförlusterna så mycket som 

möjligt.  
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7. Slutsatser 

enom den kvalitativa studien har vi identifierat mönster i riskhanteringen hos 

finansbolagen, vi har även kartlagt kreditgivningsprocessen för de snabba lånen 

som erbjuds på svenska marknaden. I detta kapitel kommer vi redogöra våra 

slutsatser och ge förslag till vidare forskning. Huvudsyftet är att genom en kvalitativ studie 

finna de mönster som finns i finansbolagens riskhantering av snabba lån på svenska 

marknaden som gett upphov till svar på nedanstående problemformulering. 
 

Problemformulering: 

Hur ser processen vid finansbolagens kredithantering ut i samband med snabba lån och 

hur behandlas finansbolagens speciella riskhantering? 

7.1 Riskhanteringens mönster hos finansbolagen 

Svenska marknadens snabba lån har olika uppbyggnad beroende på vilka förutsättningar 

de har, detsamma gäller finansbolagen som erbjuder dessa lån som har olika 

finansbolagsstrukturer. Det som gör att finansbolagen skiljer sig åt är deras 

riskbenägenhet och riskhantering. Utifrån dessa utformas verksamhetens struktur som 

lägger grunden för de snabba lånens karaktäristiska drag.  

  

Den ökade efterfrågan som de flesta finansbolagen upplever indikerar precis som enligt 

teorin att det finns ytterligare möjligheter att utöka marknadsandelar och vinster. Alltfler 

finansbolag kommer att söka sig till denna marknad så länge kunderna söker denna typ 

av lån och vinster går att erhållas. Det finns finansbolag som ser fördelar i denna 

bransch och möjlighet till att tjäna snabba pengar. Det är stor konkurrens på marknaden 

mellan finansbolagen, som ett av finansbolagen poängterar i det tidigare avsnittet. 

Storleken av verksamheten som arbetar med snabba lånen har visat sig vara anledningen 

till varför vissa finansbolag har använt mer resurser i riskhanteringen och förebyggandet 

av eventuella kreditrisker och operativa risker. Storleken har vi även antagit utgöra en 

stor del i den marknadsföringsteknik som de intervjuade finansbolagen valt. 

 

Marknadsföringsteknik 

Det segment som finansbolagen vänder sig till utgör en viktig del i den basala risk som 

finansbolaget är villig att ta. Finansbolagens kundgrupp är likadan men kunderna i 

gruppen skiljer sig stort, kundgruppen visar på stor bredd i kundernas förutsättningar 

och egenskaper. Vid val av segment utgör marknadsföringen en viktig del där 

finansbolagen antingen väljer att ta en vid marknadsföringspolitik som inte är riktad 

eller en mer riktad marknadsföring. Den förstnämnda resulterar i att sannolikheten för 

att ”fel” kunder ökar. Dessa kunder är densamma som teorin beskriver, sådana som 

hamnar i skuldfällor eftersom den redan dåliga ekonomiska tillvaron förvärras. Den 

senare nämnda marknadsföringen kan däremot ge upphov till en lägre vinst, även om 

risktagandet är lägre kommer färre personer nås. Trots ovanstående tror vi att det skulle 

gynna finansbolag som arbetar med snabba lån att använda sig av en mer riktad 

marknadsföringspolitik genom att synas där de kunder som är fördelaktiga rör sig. Dock 
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förstår vi att den vidare marknadsföringen är av större intresse då konkurrensen inom 

denna bransch är hög. Därför kan det vara viktigt att kompensera risktagande med en 

hårdare kreditbedömning som har stor betydelse i avgörandet om kunderna ska beviljas 

lån eller ej.  

 

Välkomnad lagförändring 

Konsumentkreditlagen som trädde i kraft januari 2011 har haft positiv inverkan på 

finansbolagens riskhantering eftersom finansbolagen har samma förutsättningar på 

marknaden, samtliga ska utföra en kreditprövning och ge ut tydlig information om 

lånen. Ytterligare en positiv inverkan av lagen är att oseriösa finansbolag har i stort 

rensats bort vilket har gett möjlighet för de seriösa finansbolagen att utvecklas på 

marknaden. Finansbolagen som tidigare klassats som oseriösa eller tagit höga risker 

tvingas nu automatiskt att ta en lägre risk i samband med kreditprövningen. Detta 

hjälper dem i deras riskhantering där de måste fatta beslutet om att noggrannare se över 

informationen om/från kunden. Trots lagförändringen och de krav som ställs kan vi se 

indikationer att vissa finansbolag försöker tänja på gränserna som bidrar till att 

marknaden blir skev. Finansbolagen vi intervjuat ser den positiva aspekten med den nya 

lagförändringen, vissa vill även utöka vad som ska ingå i lagen till hårdare regleringar. 

Finansbolagens villighet att ta högre kostnader genom implementeringar av förbättrade 

kreditprövningar visar att de är medveten om att en förebyggande riskhantering är 

gynnsam.  

 

Prissättning av risk 

Finansbolag som erbjuder de snabba lånen agerar på en riskfylld marknad där de 

ständigt är i riskzonen att förlora pengar genom kreditförluster. Kreditrisken som 

medförs med denna marknad hanteras olika av finansbolagen med hänsyn till den 

kreditbedömning som utförs och de räntor som tas. Räntorna agerar som prissättning för 

den risk som kunderna medför och finansbolaget är villig att ta, därför kan de 

finansbolag som tar hög risk eller är riskaversiva sätta de högre räntorna. Vissa aktörer 

på marknaden anser att redogörelsen av räntorna är missvisande och menar att den 

effektiva årsräntan är missvisande för den ”normala människan” som inte förstår sig på 

beräkningen. Dessa menar att räntorna är berättigade i samband med den risk och de 

kostnader som finansbolagen måste ta. De aktörer som förespråkar att räntorna ska 

sänkas menar att kunderna utnyttjas eftersom de inte förstår vilka kostnader de tar på sig 

och att redovisningen av räntorna är bristfällig. Finansbolagen bör redovisa räntorna 

grundligt med tydliga förklaringar till vad räntorna består av och varför de behövs, om 

de gör detta kan förvirringen minska hos kunderna som enkelt kan förstå kraven och 

förpliktelserna. Att kunder som är riskfyllda erbjuds lån kan ge marknaden och media 

felaktiga signaler, en negativ uppfattningen finns på den amerikanska marknaden där 

denna bransch anses utnyttja de svaga kunderna. Om samtliga finansbolag har en 

noggrannare bedömning av sina kunder kommer samtliga i branschen kunna motta ett 

godare rykte vilket finansbolagen vi intervjuat verkar eftersträva och vill förbättra.  Det 

är även viktigt att markera att i finansbolagens riskhantering går det att se en 

riskprissättning, denna behövs för att finansbolagen ska kunna stå emot bland annat 

kreditrisken och operativa risken som uppstår i samband med de snabba lånen. Med 

detta menar vi att de räntor och avgifter som finansbolagen har kan anses höga men de 

krävs för att kompensera för den typ av lån som erbjuds. För att kunna sänka räntorna 

krävs att processen effektiviseras och förbättras genom uppföljningar som minskar 
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riskerna och då kan en lägre ränta tas. Om finansbolagen har en bra uppföljning 

förebygger de kreditförluster och stärker sin riskhantering. De flesta finansbolagen har 

uppföljning av sina kunder men den skulle kunna utökas för att värderingen av 

kunderna i framtiden skulle bli mer precis och minska felbedömningar. 

 

Förbättrad identifikation av kunder 

Identifieringen av finansbolagens kunder är enligt vår åsikt bristfälliga, endast ett av de 

intervjuade finansbolagen använder sig av e-legitimation. Om de skulle använda sig av 

e-legitimation skulle identifieringssamtal av handläggarna minskas drastiskt och 

resurserna kan omfördelas till andra områden av finansbolaget. Dock är denna typ av 

enklare ID-kontroller något som också är viktigt eftersom finansbolagen kan undvika 

bedrägerier och att ungdomar som inte är myndiga lånar. Genom att verifiera att det är 

rätt person och i sin tur vilken ålder den ansökande har kan finansbolagen även minska 

lånegruppen som består av 18-20 år, detta skulle vara bra är för att dessa kan vara precis 

i början av uppbyggnaden av sin egen ekonomi och arbetserfarenheten. Snabba lån kan 

vara väldigt tungt att återbetala för dessa och för finansbolagen kan en minskning av lån 

till denna åldersgrupp ses som en åtgärd i starkare riskhantering. En av respondenterna 

nämner att en förlust på 1 000 kronor är godtagbart i jämförelse med hur stort belopp 

det kunnat vara. Det kan tänkas att fler har denna inställning och att det är en anledning 

till den beloppsgräns som vissa finansbolag sätter. Därför kan det vara acceptabelt att ta 

risken med att förlora 1 000 kronor på en yngre eller äldre kund som ha sämre 

ekonomisk ställning i förhoppningen om att det är en kund som klarar av att återbetala 

lånet. 

 

Riskbenägenhetens påverkan på kreditbedömningen 

Finansbolagen emellan skiljer sig i de kriterier som ingår i kreditbedömningen eftersom 

de har olika preferenser för riskhanteringen gällande kreditbedömningen. Hur 

riskbenägna finansbolagen är ligger som grund för kreditbedömningens uppbyggnad, 

finansbolagen som väljer att vara mer riskbenägna öppnar upp för en högre avkastning. 

Genom att ha lägre kriterier och bevilja riskfyllda kunder kan finansbolagen få in mer 

avkastning i form av högre räntor och avgifter i jämförelse med finansbolagen som är 

mer restriktiva i sina risktaganden. De finansbolag som väljer att ha en högre andel 

personliga bedömningar och kontakter med kunden öppnar upp för en högre operativ 

risk. Detta eftersom att vi som individer kan styras av känslor och bedöma olika 

situationer annorlunda, därmed spelar den mänskliga faktorn en stor roll i den operativa 

risken. Finansbolagen som bara har kontakt med kunden via automatiserade system kan 

även drabbas av en hög operativ risk i samband med felaktigheter i systemet likaväl 

som att de går miste om kunder som kunnat bistå med vinster till finansbolaget fast än 

de tillfälligt inte fyller alla kriterierna. För att minska den operativa risken krävs det att 

det finns tydliga policyer och mallar på hur kundbedömningen ska ske i olika fall. 

Hanterar finansbolagen risken utifrån detta kommer förhoppningsvis kostnaderna på 

grund av den operativa risken inte leda till kreditförluster i samband med mänskliga fel. 

Ett finansbolag som väljer att förlita sig mer på ett automatiserat 

kreditbedömningssystem bör även ha regelbundna kontroller och utvärderingar av 

systemen för att undvika felbedömningar. Eftersom felbedömningarna i detta fall kan 

resultera i för lite kreditförluster vilket betyder att finansbolaget kan ge för mycket 

avslag och gå miste om vinst.  
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Betalningsanmärkningar 

Betalningsanmärkningar är en viktig aspekt i finansbolagens kreditbedömning. En 

betalningsanmärkning kan tolkas som att kunden inte kan sköta sin ekonomi, dock kan 

det vara förståeligt att finansbolagen tillåter dessa då de snabba lånen har så kort 

återbetalningstid och tycker att kunden borde vara kapabel att betalade i tid. Att undvika 

kunder med betalningsanmärkningar kan tolkas som att finansbolaget är mer 

riskmedvetna än vinstdrivna än de finansbolag som tillåter dessa. Med andra ord är 

finansbolaget som nekar kunden lån villig att gå miste om en eventuell vinst i utbyte 

mot att känna en säkerhet om att kreditvärdiga kunder ska antas. Trots att finansbolagen 

inte har samma syn på betalningsanmärkningar instämmer samtliga att kunder med 

öppna lån kommer få direkta avslag. Genom att göra detta försätts inte kunden i en 

sämre ekonomisk situation än denne redan befinner sig och förebygger mot framtida 

kreditförluster för finansbolaget. 

 

Morot för minskad risk 

Finansbolagen agerar på en riskfylld marknad och kan inte realistiskt eliminera alla 

kreditförluster eftersom det kommer förhindra möjligheten till att driva deras 

verksamhet. Utan det är viktigt att finansbolagen finner en väg mellan höga och låga 

kreditförluster genom att anpassa system och bedömningen av kunder för att i slutändan 

skapa potential till ökad tillväxt och lönsamhet. En strategi några av de intervjuade 

finansbolagen använder för att öka tillväxt och lönsamhet men samtidigt stabilisera 

kreditrisken är att återkommande kunder får en morot. De premierar att kunderna som 

sköter sina betalningar genom sänkta kostnader eller högre lånebelopp. Detta kan ses 

som ett steg i en god riskhantering då kunden uppmanas till att sköta sig bättre.  

 

Gråzoner 

Vid hanteringen av tveksamma fall och kunder som hamnar i gråzonen mellan avslag 

och beviljning av lån utförs kontroller för att se om kompletteringar krävs. Orimliga 

belopp som ansöks hanteras genom motbud på lägre belopp. Kompletteringar som detta 

ökar noggrannheten och trovärdigheten i kreditbedömningen vilket i sin tur kommer 

leda till en ökad riskhantering. Att finansbolagen även erbjuder en möjlighet till 

avbetalning är en typ av riskhantering för att se över och begränsa kreditriskens vidd. 

Fall som nämns ovan om gränsfall behandlas olika i finansbolagen, där vissa kan tänkas 

ha överseende medans andra inte har det. I en av respondenternas utsagor framförs det 

även att olika behandling av gränsfall kan förekomma inom själv finansbolaget. Som 

tidigare nämnts finns det en risk för att en operativ risk uppstår på grund av subjektiva 

bedömningar. Därför är det viktigt att i en operativ riskhantering se över de direktiv och 

policy som finansbolagen har och se till att samtliga handläggare och anställda vet vad 

det är som förväntas av dem och hur de ska agera vid beslutsfattande i beviljningar och 

avslag.   

 

Lånebeloppen som de flesta finansbolagen erbjuder skiljer sig inte mycket åt och har 

endast ett fåtal undantag, till exempel ett av finansbolagen som erbjuder 10 000 kronor 

till sina så kallade VIP kunder. Några utav finansbolagen gör motbud och erbjuder ett 

lägre belopp av anledningen att de anser att kunden är riskfylld, hos ett av finansbolagen 

kan även detta ske till kunder som ligger i gråzonen för att få ett avslag. En gråzon ska 

betraktas som en grupp som inte ska få låna eftersom det minskar risken för 
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kreditförluster. Finansbolagen argumenterar förvisso för att produkten de erbjuder är en 

bra lösning om låntagaren bedöms korrekt men detta går emot uppgifter som 

förekommit i media och den bild Konsumentverket ger. De som lånar är visserligen 

vuxna och myndiga människor som ska kunna ta egna beslut angående sin ekonomi. 

Däremot så visar det sig med den ökade andelen låntagare som hamnar hos 

Kronofogden att det finns grupper inom vårt samhälle som inte klarar av ett sådant 

ansvar. När gränsfall uppstår är det positivt om handläggarna har tydliga riktlinjer för 

hur de ska agera och att finansbolagen uppmuntrar till kommunikation på arbetsplatsen 

vid osäkerheter. Med den tydliga informationen och kommunikationsmöjligheten 

kommer finansbolagen kunna minska sin operativa risk eller ha det som förebyggande 

åtgärd mot onödiga risker.  

 

Påminnelser motarbetar kreditförluster 

Vid riskhanteringen av kreditrisken är det passande att finansbolagen arbetar fram en 

återbetalningsplan med kunden eftersom detta gynnar båda parterna. Finansbolag 1 har 

ett system att skicka ut påminnande SMS, detta är något som resterande finansbolag bör 

ta vid då de enbart skickar påminnelse i efterhand via post. Att skicka ett SMS i förväg 

verkar som en förebyggande åtgärd för kreditrisken i riskhanteringen. Vissa av 

finansbolagen spärrar kunder som inte betalar i tid vilket är bra riskhantering eftersom 

de kunder som har i avsikt att i framtiden kunna låna igen kommer försöka sköta sina 

betalningar.  

 

Risken av ofullständiga beprövningar 

I processen för snabba lån finns det finansbolag som behandlar befintliga kunder i en 

kortare process vilket kan resultera i att en del bedömningskriterier inte ses över. För 

kunderna är detta något positivt men för finansbolaget kan detta innebära en högre 

kreditrisk i och med att kunderna förväntas klara av sina återbetalningar. Med detta i 

åtanke är det tydligt att en uppföljning är viktig, att lagra aktuell data om kunderna 

hjälper till att förbättra finansbolagens riskhantering. Processer som går för fort fram 

kan utesluta en betänketid för den ansökande kunden vilket kan resultera i att dessa 

beviljas ett lån som de varken behöver eller i efterhand vill ha. Om dessa skulle erbjudas 

den längre betänketiden kan de osäkra kunderna utföra en retur om de inser att de inte är 

i behov av lånet. Om kunden faktiskt är i behov och vill ha lånet men i verkligheten inte 

är kreditvärdig kan detta missas i en för snabb kreditgivningsprocess. 

 

Ofullständig uppföljning leder till bristande kunskap om kunden 

Som tidigare nämnts agerar finansbolagen på en marknad där risker såsom kreditrisk 

och operativ risk är oundvikliga då dessa inte går att eliminera till fullo. Ett starkt 

argument till varför riskhanteringen är av stor vikt efter vad Finansbolag 1 poängterar: 

”[…] en kund som inte betalar tillbaka betyder att vi måste låna 11-12 lån för att vi ska 

få det att gå plus minus noll mer eller mindre.” (Finansbolag 1) Finansbolagen kan 

anses begränsa en del av sina kreditförluster genom att upprätta avbetalningsplaner eller 

förlikningar som ger kunden möjlighet att betala av sin skuld. Även motbud är ett sätt 

att minska kreditrisken eftersom det begränsar kreditförlusten. Med uppföljningar kan 

finansbolagen finna vilka liknande drag kunder har och placera dem i olika kategorier. 

Detta kan resultera i en ökad förståelse och kunskap om risker som kan användas till 

olika beslutstaganden, som till exempel vilken målgrupp de ska rikta sig mot. 
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Finansbolagen som utför uppföljningar på sina kunder kan tolkas som aktiva i sin 

riskhantering där de samlar på sig viktig information som kan ligga till grund för viktiga 

beslutstaganden såsom policy och beslutsunderlag. Om finansbolagen skulle utesluta 

denna uppföljning riskerar de att riskhanteringen inte blir fullständig och inte tar hänsyn 

till samtliga aspekter av en kunds beteende i kreditgivningsprocessen. 

 

Kommunikation för minskad risk inom branschen 

Med tanke på den ökade efterfrågan är det än mer viktigt att finansbolagen tar hänsyn 

till de risker som uppkommer i samband med de snabba lånen. Som tidigare nämnt kan 

den ökade efterfrågan bero på kunder som hamnat i skuldspiraler. För att skydda sig 

mot dessa kunder bör det skapas ännu hårdare krav och gemensamma system bör 

implementeras, där finansbolagen trots att de är konkurrenter kommunicerar med 

varandra. Detta är något som en av respondenterna tar upp efter intervjun är slutförd, att 

det talas om att bygga upp ett sådant system där finansbolagen för in vem som 

lånar/lånat hos dem. Genom att utföra detta undviks riskabla kunder och finansbolagen 

kan säkra sig mot kreditrisker. Vi ser positivt på denna utveckling och ser detta som en 

stark riskhantering mot kreditförluster som kommer att kunna ske. Även om 

finansbolagen är olika och drabbas olika hårt av kreditförluster är det ändå i deras bästa 

intresse att undvika dessa i möjligaste mån. Annars kan för höga kreditförluster komma 

att resultera i konkurs.  

 

7.2 Studiens teoretiska bidrag 

Den tidigare forskningen har fokuserat på konsumenterna och att finansbolagen försöker 

utnyttja konsumenterna som hamnar i överskuldsättningar. De snabba lånen har räntor 

som anses för hög och måste sänkas samt att finansbolagen måste sluta ge ut lån till 

riskfyllda kunder som inte kan återbetala. Men det finns inte många förslag på åtgärder 

hur finansbolagen ska hantera sina kostnader för att kunna sänka räntorna eller hur de 

ska försöka minska andelen ”dåliga” kunder.  

 

De mönster som vi funnit i studien är bland annat att kreditbedömningen fungerar som 

ett viktigt verktyg i riskhanteringen. De finansbolag som har en utvidgad 

kreditbedömning verkar anse att den fungerar som så pass bra riskhantering att 

uppföljningen inte får lika stort fokus. I de finansbolag där kreditbedömningen är 

enklare finns det andra metoder och system för att hantera olika risker, till exempelvis 

kan uppföljningen vara mer utvecklad eller att kunderna erbjuds avbetalningsplaner.  

 

Bland de intervjuade finansbolagen finns det överlag en positiv inställning till 

lagändringen och vilja att utveckla kraven på marknaden för att alla ska ha samma 

villkor. Marknaden är skev enligt respondenterna och Finansinspektionen som vill att 

lagen får tydligare regler för att inte missbruk kan ske.  

 

Vi anser att det finns en klar bild bland de intervjuade finansbolagen av vilken 

målgrupp som eftersträvas optimalt men det är inte så verkligheten ser ut, det är 

finansbolagen också medveten om. Det är orsaken till varför de inte kan urskilja några 

karaktäristiska drag hos sina kunder eftersom det är alla typer. Marknadsföringen riktar 

inte in sig på en kundgrupp utan attraherar alla typer av kunder och detta medför en 

högre riskbenägenhet för finansbolagen. Detta kan resultera i högre kundförluster som i 
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sin tur resulterar i högre räntor eftersom andelen riskfyllda kunder ökar. Teorin och 

verkligheten skiljer sig när det kommer till konsumtionen vid ekonomiska nedgångar. 

Finansbolagen och Kronofogden har sett en ökning av efterfrågan för bland annat de 

snabba lånen. Eftersom kunder i allmänhet har sämre ekonomi måste detta tas med i 

riskhanteringen för finansbolagen för att inte bevilja för många riskfyllda kunder som 

bidrar till fler kreditförluster. 

 

Genom Kapitel 6 Empiri och analys och Kapitel 7 Slutsatser har vi framfört hur 

finansbolagens kreditgivningsprocess och hur finansbolagen försöker hantera riskerna 

utifrån deras perspektiv. Riskhanteringen sker kontinuerligt, men i olika former och 

metoder, utifrån finansbolagens kapacitet i pengar och personal. De snabba lånen och 

finansbolagen är inte lika etablerade på marknaden som andra finansiella institut och 

deras produkter och måste på grund av bland annat detta ta större risker. Den snabba 

lånemarknaden innefattar också mer risktagande generellt än till exempel bankernas 

lånemarknad. Därför finner vi att en utförlig riskhantering är än mer viktigt för 

finansbolagen för att minska riskerna och se möjligheter. 

 

7.3 Råd till praktiken  

Genom våra rekommendationer vill vi praktiskt bidra att hjälpa finansbolagen att stärka 

sin riskhantering och bidra med eventuella förbättringar som kan effektivisera 

kreditgivningsprocessen.   

 

En rekommendation som vi vill ta upp är det system som en respondent tog upp i sin 

intervju att branschen borde utveckla, ett system som samlar alla låntagare för snabba 

lån. Systemet borde enligt oss ta upp öppna lån, tidigare lån och varningssignaler, detta 

system skulle förhindra att onödiga kreditförluster tas i samband med kunder som lånar 

av flera finansbolag samtidigt. 

 

Vi rekommenderar finansbolagen som hanterar snabba lån att implementera ID-kontroll 

med e-legitimation för att förebygga bedrägerier och förenkla kreditgivningsprocessen 

för både kunden och finansbolaget. E-legitimation som verktyg i processen kan därmed 

förhindra kreditförluster som uppstår av felaktig information. Detta skulle kunna 

implementeras i det tidigare nämnda systemet för att riskhanteringen ska bli mer 

rättvisande och sänka kreditriskerna för finansbolagen. 

 

För finansbolagen som accepterar betalningsanmärkningar rekommenderar vi att en 

vänteperiod på minst ett år bör finnas för en ny och befintlig kund som har en 

betalningsanmärkning. Detta för att kunden som haft anmärkningen ska hunnit 

återhämta sig ekonomiskt och att det inte beror på dåliga ekonomiska beslut.  

 

I förebyggande syfte för att undvika att kunder blir sena med återbetalningar kan 

samtliga finansbolag följa Finansbolag 1s metod att skicka SMS inte bara efter 

förfallodatum utan även innan. Alltfler individer lever hektiska liv där det är lätt att 

glömma viktiga åtaganden, därför kan en simpel åtgärd som att skicka ett påminnelse-

SMS vara effektivt. 
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Uppföljningen av kunder bör följas upp bättre och vara ett krav hos finansbolagen. Det 

är bättre att lära sig hur felaktigheter och misstag kan/har uppstå istället för att alltid 

hantera situationer i efterhand. Genom en kontinuerlig uppföljningsprocess kan 

operativa risker i kredithandläggarens arbete minskas vid personliga bedömningar och 

även uppdateringar i systemen kan korrigeras så att rätt parametrar används för en 

korrekt värdering. Detta moment i riskhanteringen hos finansbolagen kan även bidra 

med minskade förluster eftersom kreditrisken minkas.  

 

Vi ville med studien hitta mönster i riskhanteringen av de snabba lånen hos de 

intervjuade finansbolagen. En kartläggning av kreditgivningsprocessen med de risker 

som finns för de snabba lånen genom en teoretisk och empirisk undersökning. I arbetet 

har vi kunnat identifiera olika riskområden som de intervjuade finansbolagen skiljt sig 

åt eller varit lika emellan. Vi har också kunnat kartlägga hur processen sett ut för de 

olika bolagen och funnit mönster dem emellan. Eftersom det är ett känsligt ämne i 

dagsläget blev inte antalet medverkande finansbolag lika stort som vi hade önskat och 

det kan ha påverkat vår studie. Men vi anser ändå att vi fått in tillräckligt med empiriskt 

material för att kunna dra slutsatser och se mönster mellan finansbolagen. Det kan vara 

så att de finansbolag som medverkat hör till den del av snabba lånemarknaden som är 

seriösa och inte försöker lura kunder som media porträtterar dem. Detta anser vi i 

sådana fall bara är till fördel för vår studie. Som tidigare nämnt så finner en kvalitativ 

studie inte ett konkret svar på problem utan vi har funnit många olika förklaringar och 

möjligheter för finansbolagen att hantera sina risker. Studiens problemformulering blir 

besvarad dels genom tidigare kapitel som kartlägger kreditgivningsprocessen och 

urskiljer de skillnader och likheter som finns mellan finansbolagen. Men även genom 

teori kapitlen som beskriver de olika riskerna och hur de kan hanteras för att minska 

förluster samt ge möjligheter till ökad avkastning. Slutsatserna tar upp de mönster som 

vi ville hitta med vårt huvudsyfte och på så sätt blir problemformuleringen besvarad.  

  

7.3 Vidare forskning 

I denna studie fokuserar vi på kreditgivningsprocessen och riskhanteringen i denna med 

hänsyn till kreditrisken och operativa risker som medföljer. Dock saknar detta arbete en 

fördjupning i hur den operativa risken påverkar processen. En djupare insikt i systemen 

för bland annat bedömningar och värderingar gällande kreditgivningsprocessen, för att 

undersöka om det går att finna en modell för effektiviseringen av handläggningen skulle 

vara intressant och är bristfällig i dagens forskning inom området.  

 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning skulle vara att titta på kreditkortsinstitut och 

undersöka hur riskhanteringen ser ut i processen för deras produkt. Även inom detta 

område är forskningen begränsad i relation till medförande risker. De snabba lånen har 

en kort återbetalningstid och sedan måste kunden ansöka om på nytt för att låna medans 

kreditkorten har en beloppsbegränsning som kunden återfår efter återbetalning och kan 

spenderas på nytt. Dessa egenskaper kan öppna upp för risker som kan vara intressanta 

att utforska.   

 

I rekommendationerna till finansbolagen nämner vi ett system för de snabba lånen som 

kan hjälpa finansbolagen i kreditbedömningen och riskhanteringen av kunderna. Ett 

alternativ till vidare forskning skulle vara att försöka utforma en modell som skulle 
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ligga till grund för detta system. Vilka komponenter som är viktiga för denna typ av lån 

och hur den skulle kunna bidra i riskhanteringen för finansbolagen.  

 

Ett ämne som skulle kunna utforskas ytterligare är att konsumenterna lånar mera trots 

att det är en nedgång i ekonomi och vad detta beror på. Eftersom teorier bygger på att 

konsumtionen blir mer restriktiv vid nedgångar i ekonomin kan felaktiga bedömningar, 

antaganden och beslut tas om modellerna inte tar hänsyn till detta. 



~ 76 ~ 

 

 

8. Sanningskriterier 

ör att resultatet i en studie ska vara tillförlitligt används sanningskriterier. Utifrån 

kriterierna granskas den kvalitativa studien för att påvisa att den data som 

samlats in genom intervjuerna är kopplad till verkligheten och trovärdig. 

Sanningskriterierna vi valt att använda för vår studie är reliabiliteten och validiteten.(Bryman 

& Bell, 2005, s.93, 306) De kriterier vi har valt till studien är ursprungligen från den 

kvantitativa metodologin och för en kvalitativ studie måste dessa anpassas (Trost, 2010, 

s.133)  

8.1 Kvalitetskriterier för kvalitativa studier 

Vissa forskare använder kvantitativa kriterier för att förklara studiens kvalitet, dessa 

kriterier är validitet och reliabilitet. Vår studie ämnar inte utveckla en teori utan vi vill 

undersöka ett fenomen för att hitta mönster vilket försvårar valet av sanningskriterier. 

Vid generering av teorier krävs kriterier som visar på teorin kan överföras och är 

trovärdig. (Johansson Lindfors, 1993, s. 160-172) Med detta väljer vi att använda oss av 

de kvantitativa kriterierna och anpassa dem efter vår kvalitativa studie.    

 

8.2 Reliabilitet och tillförlitlighet 

Reliabiliteten i en studie beskriver tillförlitligheten för de mått och mätinstrument som 

använts (Ejvegård, 1996, s.67). Om det finns en överensstämmelse mellan en kvalitativ 

studies undersökning och reslutat visar det på tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2005, 

s.306). Vi har båda varit aktiva under samtliga intervjuer, där en har intervjuat 

respondenten och den andra medlyssnat samt hjälpt till med följfrågorna. Eftersom vi 

spelat in intervjuerna har vi vid oklarheter kunnat lyssna igenom dem igen, detta anser 

vi har ökat tillförlitligheten. Materialet är inspelat och sedan har det transkriberats, 

eftersom tillvägagångssättet varit samma för alla intervjuer har precisionen ökat (Trost, 

2010, s.131).  

 

I kvalitativa studier är risken större för subjektivitet och detta kan försvåra bedömningen 

av reliabiliteten eftersom tolkningar och värderingar kan påverka. Vi har strävat efter att 

vara neutrala genom arbetet för att inte påverka materialet utifrån våra värderingar. Vid 

transkriberingen har vi kunnat lyssna på intervjuerna vilket har minskat risken för vår 

subjektivitet, det har resulterat i högre tillförlitlighet hos studien. Om flera personer 

uppfattar intervjumaterialet på samma sätt så ökar detta objektiviteten för studien (Trost, 

2010, s.131). Därför har vi diskuterat sinsemellan intervjumaterialet och vid oklarheter 

lyssnat igenom materialet tillsammans vilket vi finner har minskat risken för 

subjektivitet i studien. Vid oklarheter hur materialet skulle tolkas eller hanteras har vi 

diskuterat tillsammans och på så sätt har vi kunnat behålla neutralitet. Dock bör det tas i 

hänsyn att vi inte eftersträvar objektivitet utan neutralitet då en kvalitativ studie ständigt 

riskerar subjektivitet eftersom att tolkningar och förståelse eftersöks.     
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En pålitlig studie ska kunna genomföras flera gånger och få samma resultat, det ska inte 

heller göra någon skillnad vem som genomför studien utan resultatet skulle inte skilja 

sig så mycket. Det som gör att resultatet skulle bli något annorlunda skulle bero på 

följdfrågorna, men eftersom temana fortfarande skulle vara desamma så skulle det enligt 

vår mening inte ge ett resultat som visar ett något helt annorlunda (Hartman, 2004, 

s.146). Enligt Trost (2010) är detta något som måste modifieras för kvalitativa studier 

eftersom forskaren utför intervjuer och ska vara aktiv i processen, vilket gör att 

resultaten kan variera om studien genomförts igen av nya forskare (Trost, 2010, s.131). 

Vi har utgått från semistrukturerade intervjuer med vår intervjuguide som bas och för att 

skapa en djupare intervju använde vi följdfrågor. En intervju med frågor som liknar 

varandra har en högre kongruens (Trost, 2010, s.131). Studiens kongruens anser vi 

därför vara hög eftersom alla intervjuer haft samma guide med basfrågor även om 

följdfrågorna varierat. Om studien skulle genomföras igen, oberoende av vem, skulle 

resultatet enlig vår mening bli liknande och ge liknande resultat. Eftersom vi haft 

intervjuguiden med fasta frågor skulle svaren inte kunna skilja sig så pass mycket att det 

skulle bli ett annat resultat. Intervjuguiden har varit grunden för intervjuerna och 

följdfrågorna har baserats utifrån den för att utveckla respondenternas svar och fördjupa 

förståelsen. Därför bör inte en ny undersökning ge annorlunda resultat om 

intervjuguiden används som bas. 

 

Överförbarhet 

Detta arbete ska generera en förståelse för hur riskhanteringen i processen för de snabba 

lånen utförs i finansbolagen och med detta krävs möjligheten till överförbarhet. 

Överförbarhet betyder att möjligheten till att den utvecklade teorin, i detta fall 

tolkningen och förståelsen av verkligheten, kan överföras till liknande situationer och är 

applicerbart (Johansson Lindfors, 1993, 168-169). Genom tydlig redogörelse av 

metodiken i studien och analys av finansbolagen emellan som mynnar ut i slutsatser och 

rekommendationer till finansbolagen som arbetar med snabba lån, kan liknande 

finansbolag ta del av informationen och studien. Samtliga finansbolag som erbjuder 

snabba lån verkar under samma lagkrav och måste ge ut samma information, på grund 

av detta och informationen vi funnit i studien anser vi att överförbarheten är god. Vi har 

i analysen och slutsatserna kunna dra likheter i processerna och kundgrupper hos 

finansbolagen som gör att det borde kunna appliceras på andra finansbolag på 

marknaden. 

 

Finansiella institut som har riskfyllda kunder anser vi också kan applicera delar av 

resultaten till sin verksamhet. Eftersom att kreditgivningsprocessen inte skiljer sig så 

mycket och alla bolag som ger ut krediter måste utföra någon typ av riskhantering. 

Riskhanteringen är som tidigare nämnts viktig vid kreditgivning och kan användas för 

att minska förlusterna så därför bör även andra finansiella institut värdera detta i sina 

verksamheter. Banker som agerar med en mer stabil kundgrupp borde även kunna ta 

lärdom av resultaten även om det inte går att direkt överföra till deras verksamhet. Men 

om det modifieras lite grann så kan även bankerna applicera resultat från studien.  
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8.3 Validitet och trovärdighet 

Validitet syftar på att det mått som används är rätt för det som ska mätas (Ejvegård, 

1996, s.69; Bjereld et al., 2002, s.108-109). Trost (2010) tar upp att trovärdigheten i 

kvalitativa studier inte baseras på samma grunder som de kvantitativa, utan det handlar 

om att förmedla en trovärdighet för läsaren och en öppenhet. Om det finns följdfrågor 

vid intervjuerna ökar trovärdigheten eftersom det ger en öppenhet i intervjun.(Trost, 

2010, s.133) Vi har utformat frågorna i intervjuguiden efter huvudsyftet, att finna 

mönster i riskhanteringen hos finansbolagen, för att kunna besvara vår 

problemformulering. Vi har även använt oss av följdfrågor vid intervjuerna som har 

bidragit till en ökad trovärdighet vid insamlingen av materialet. Riskhantering är ett 

stort ämnesområde och därför valde vi att begränsa oss till de två riskerna kreditrisk och 

operativ risk samt området kreditbedömning. Alla tre områdena kreditrisk, operativ risk 

och kreditbedömning är sammankopplade till varandra och därför går det att återfinna 

mönster dem emellan.  

 

 

Validiteten handlar om hur väl teori och empiri är kopplade till varandra, och hur 

begreppen i analysen hör ihop med teori (Lantz, 2007, s.101). Eftersom vi 

sammankopplat verkligheten i form av det empiriska materialet med teorin och tidigare 

forskning anser vi att studien har god validitet. Alla finansbolag påverkas av risk och 

behöver ha en riskhantering för att kunna planera och hantera dem på bästa sätt. Vi 

anser att studien finner svar på vår problemformulering eftersom vi kunnat urskilja 

mönster bland de intervjuade finansbolagen angående riskhanteringen. Därför anser vi 

att validiteten är hög i arbetet, då vi funnit svar på det vi ville mäta. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Del 1. Frågor 

 

Namn: 

 

Position: 

 

Hur lång erfarenhet inom branschen: 

 

Allmänt om finansbolagets verksamhet 

1. Hur stor del av er verksamhet innefattar snabba lån? Hur utvecklas den? Varför? 

 

2. Vilken typ av snabba lån erbjuder ni till era kunder? Beskriv dessa!  

 

3. Vilken målgrupp har ni, och hur går ni tillväga för att nå dem? Varför just på det viset? 

 

4. Vilka karaktäristiska drag har era kunder? 

 

5. Vilka krav eller kriterier har ni för att en kund ska kunna ansöka om ett lån hos er? 

Varför/varför inte har ni dessa krav? 

 

Kreditgivningsprocessen 

6. Hur ser ansökningsförfarandet ut hos er när ni får en ny kund? Beskriv processen från 

början till slut! 

 

7. Hur bedömer ni kundens betalningsförmåga? Hur ser er kreditprövning ut? Varför har ni 

valt just denna metod? 

 

8. Vilka risknivåer har ni för att klassificera kunderna? Hur hanteras kunder utifrån dessa? 

 

9. Eftersom ni erbjuder ett lån utan säkerhet hur hanterar ni de medföljande riskerna? 

 

10. Hur skiljer sig kreditgivningsprocessen åt mellan en ny kund och en befintlig kund? 

Varför?Ge exempel! 

 

11. Hur ser er kunduppföljning ut? Hur följer ni upp värderingen av kundens 

betalningsförmåga mot verkliga utfall? Ge exempel!  

 

System, kontroller och personalhantering 

12. Om en felbedömning av en kund uppstått, t.ex. en kund hamnar under fel risknivå, hur 

hanterar ni detta? 

 

13. Vad händer när en kund inte kan betala sitt lån?  

 



2 

 

 

 

14. Hur kontrollerar ni era interna system och modeller så att dessa inte ger missvisande 

resultat och bedömningar? Ge exempel på hur en kontroll kan ser ut! 

 

Regelverk 

15. Hur upplever ni att er efterfrågan på marknaden har påverkats av nya kreditlagen som 

trädde i kraft 1 januari 2011? Vid förändring; exemplifiera hur önskad efterfrågan ska nås. 

 

Del 2. Scenarion 

Här nedan presenteras tre olika scenarion med frågor. Var vänlig och svara så utförligt som 

möjligt.  

 

Kreditgivningsprocessen 

Scenario 1. 

Linus är en student som har en nettoinkomst på 8 000 kronor (studiemedel) och utgifter på 6 

500 kronor per månad. Linus har inga betalningsanmärkningar. Han har länge velat ha en 

ny dator för 4 000 kronor. Han har nu bestämt sig för att ansöka ett lån hos ert finansbolag 

med den längsta återbetalningstiden.  

 

a) Vilka skillnader hade det gjort om Linus inte varit student?? 

Scenario 2. 

Markus är en ny kund hos er. Han har en nettoinkomst på 24 000 kronor och utgifter som 

pendlar mellan 19 000 – 21 000 kronor. Markus är en trendsättare och vill nu ha ny mobil. 

Därför söker han ett lån på 5 000 kronor hos er. Han vill återbetala lånet på 30 – 60 dagar, 

Markus har sedan tidigare betalningsanmärkningar.  

 

a) Vilka skillnader i processen hade de varit om Markus varit en befintlig kund?  

Scenario 3. 

Per-Erik är en ny kund hos er och har lämnat in en låneansökan. Vid er riskbedömning 

hamnar han på gränsen mellan att bli beviljad eller inte.  

 

a) Hur hanterar ni denna situation? 

 

b) Vilka skillnader i processen hade de varit om Per-Erik varit kund sedan innan?  
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Bilaga 2 

Sökord: (dessa har kombinerats med varandra på olika vis) 

Aktiv riskhantering 

Affärsrisk 

Credits 

Credit risk 

Consumer credits 

Financial institutions 

Financial risk 

Finansbolag 

Finansiell institut 

Finansiell risk 

Konsumentkrediter 

Kreditbedömning  

Kreditgivningshantering 

Kredithantering 

Kreditgivningsprocess 

Kreditrisk 

Kreditgivningsprocess 

Lånegivning 

Monetära Finans Institut (MFI) 

Operativ risk 

Payday lending 

Payday loans  

Return 

Risk 

Riskbedömning 

Riskhantering 

Risktagande 

Scoring 

Snabba lån  

Snabblån 

Strategisk risk 

 

Databas: 

Business Source Premier 

Google Scholar 

S-WoBA 

S-WoPEc 

 

Sökkriterier för Business Source Premier: 

Peer reviewed 

 
 

 


